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                 ANEXA nr. 1 LS 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind propunerea S.C. CEPROHART S.A. Braila   

pentru aprobarea vânzarii prin licitatie  
a activului  

“ SECTIA MICROPRODUCTIE Sucursala Constanta ” 
(constructia si terenul aferent, neutilizate) 

 
A.   Date  de  identificare  a  societatii  comerciale  vânzatoare 
1.Denumirea S.C.  CEPROHART  S.A.           
2. Sediul social 
 

B-dul A. I. Cuza nr. 3, loc. Braila,Judet Braila  

3. Nr. înmatriculare ORC  J 09 / 649  / 01.08. 1991 
 

4. Cod fiscal RO  2269251 
5. Capital social:  
  5.1. total ( RON) 697.347,5 
  5.2. valoare actiune (RON) 2,5                    
5.3. ultima înregistrare 

          la ORC  
Data:   01.07.2005              
Denominare cf. Legii nr. 348 / 2004 

5.3. structura actionariat: 
 

 Actionar         Nr.actiuni       Valoare (RON)       Procent (%) 
AVAS               163.920           409.800,00              58,76554 
SIF                     84.385           210.962,50              30,25213 
Persoane  
fizice                  29.441             73.602,50              10,55464 
Persoane  
juridice                 2.193               2.982,50                0,42769 
TOTAL             278.939           697.347,50            100,00 
 

6. Obiectul principal de 
activitate  

6.1. Activitate principala  

CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN ALTE STIINTE NATURALE SI  
INGINERIE – conform cod CAEN  7219 
- asigurare paza activ din 2008 

  
B.   Date  economico – financiare la luna : decembrie 2012 /     LEI  
1. imobilizari corporale                                     
2.  rezultat brut exercitiu: 
 

                     Profit  (+)                /              Pierdere (-)                    
                     45.280  

 
C.   Date  privind  activul  propus  pentru  vânzare 
1. Denumire 
 

“ SECTIA MICROPRODUCTIE CONSTANTA ” 
      (constructia si terenul aferent, neutilizate) 

2. Adresa Str. Celulozei nr. 6, loc. Constanta, judet Constanta  
(platforma industriala Palas) 

3. Descriere nr. etaje : 2 
nr. camere :  
tip constructie: parter + 2 nivele 
stare cladiri : relativ buna, degradata de intemperii. 



 2

altele :    
4. Dotari Mijloace fixe :    - 

Energie: electrica/ termica  
Utilitati: exista racorduri la nivelul cladirii pentru apa, canalizare, 
energie electrica si termica  
Cai de acces: drum acces din str. Celulozei prin curtea Palas 
Constanta. 
Altele :  - 

5. An punere în funct. PIF- 1/1989 
6. Suprafata totala (m.p.), 
din care: 

1.524 

6.1. construita ( mp)  358,6 
6.2. desfasurata (mp)  940 
6.3. teren aferent (mp)  1524 
6.4. teren liber ( mp)  1165,37din care: 635 mp spatiu verde si 530,37mp suprafata 

betonata 
6.5. cai de acces în cota 

indiviza 
       - 

7. Titlul de proprietate  
asupra terenului  
aferent 
 

Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului pe 
care este amplasat activul: 
Seria : M 03 Nr.2151, Data emiterii :   02.08.1995                          
 Emis de Ministerul Industriilor   
Carte Funciara nr. 107303 / Constanta. Extras de CF 
nr.15996/17.05.2007                                                                       

8. Includerea valorii 
terenului în capitalul 
social 

Hotarârea AGA de majorare a capitalului social  nr. 1   din data de   
04.04.1996   si CIM aferent nr. 2137 din data de 12.06.1996 
 

9. Mediu                  Exista                     nu exista 
 
(Se anexează avizul) 
       Aviz de mediu pentru privatizare nr. 13 din 14.04.2004 al Agentiei 
de protectia mediului Constanta, pentru S.C. CEPROHART S.A. Braila 
- Sucursala Constanta, din Constanta, str. Celulozei nr. 6. 
 

10.  Situatia juridica 
actuala a activului 

Sechestru           ipotecă         revendicari              litigii 
 
(In caz de sechestru / ipoteca se transmite acordul expres al 
creditorului) 

11.  Activ grevat de 
închiriere / asociere 

  Nu este cazul 

12. Investitii efectuate de 
chirias / asociat 

  Nu este cazul. 
 

13. Situatia de fapt a 
activului, dupa caz: 

            
         în functiune                      în conservare  
 
           dezafectat                            disponibil 
 

13.1. în functiune Vânzarea nu este conditionata de preluarea angajatilor de catre 
cumparator. 

13.2. în conservare Începând cu data de______ 
                                       
conform deciziei/ hotarârii  

    

  
 

x x 

X
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13.3. dezafectat Începând cu data de 2008  
 
conform deciziei/ hotarârii AGAO din 01.01.2008 

13.4. disponibil   
              

Începând cu data de  01.01.2008 
 
conform deciziei/ hotarârii AGAO din 01.01.2008 

14. Cheltuieli      generate 
de mentinerea activului 

         75.000/an  (RON), reprezentând :       
 
paza           consumuri            taxe           impozite          altele 
                   energetice  
 

 
D.   Date  privind  stabilirea  pretului  de pornire  a  licitatiei 31.12.2012 

1. Valoarea contabila 
ramasa totala, 
inclusiv a terenului 

 12.540 lei (cladirea) + 487.157 lei(teren) = 499.697 lei 
(valoarea cladirii este conforma ultimei reevaluari înregistrate în 
conf. HG 500/1994), iar valoarea terenului este reevaluata si 
inregistrata in contabilitate la 31.12.2012. 

2. Din care valoarea 
contabila a terenului 
aferent activului 

    
 499.697 lei 

3. Ponderea activului  16,77%  
(ponderea valorii contabile, inclusiv a terenului aferent în total 
imobilizari corporale de 2.978.667 lei la 31.12.2012 ) 

4. Valoarea de piata 
conform Raportului 
de  Evaluare 

Total:                       1.089.000 lei  (exclusiv TVA) 
                                    245.896  euro  (exclusiv TVA) 
Din care: Cladire :       601.843  lei  

              135.896  euro  
                Teren   :       487.157 lei  
                                    110.000  Euro  
              Curs Euro = 4,4287 RON/ EURO( 31.12.2012) 
(Valoare recomandata de firma de consultanta / evaluare S.C. 
Darian DRD SA Cluj Napoca care a elaborat Raportul de Evaluare  
la data de  29.01.2013.                                   

5. Valoarea de piata 
aprobata de C.A. 

  1.089.000 lei      (exclusiv TVA) 
     245.896 euro  (exclusiv TVA) 
Valoare totala aprobata de Consiliul de Administratie în sedinta din 
data de 11.02.2013, din care:  
                Cladire : 601.843 lei 
                              135.896 euro 
                Teren   : 487.157 lei  
                              110.000 euro  

6. Ponderea tuturor 
activelor vândute anterior 
în totalul imobilizarilor 
corporale (%) 

    
 
     NU ESTE CAZUL 

7.Precizari ale conducerii 
societatii privind influenta 
vânzarii activului asupra:  

- Vanzarea activului nu afecteaza activitatea de exploatare a 
societatii, deoarece activitatea acestei sectii a facut obiectul 
restructurarii demarate de administratia /conducerea executiva a 
societatii in anul 2008. Masurile intreprinse la inceputul anului 2008 
au condus la desfiintarea posturilor din organigrama societatii, 
restructurarea/concedierea individuala a personalului angajat la 
sucursala Constanta. 

7.1. Realizarii obiectului 
principal de activitate  si a 
privatizarii societatii 
  

X  X X X 
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- Reluarea activitatii la sucursala Constanta nu a fost posibila 
datorita pierderii segmentului de piata aferent produselor si serviciilor 
furnizate de Sucursala Constanta. Actualmente, reluarea activitatii la 
nivelul Sucursalei Constanta nu este oportuna si nu este un obiectiv 
fixat in strategia de dezvoltare  adoptata de societate pentru viitor; 
- singurele activitati desfasurate la nivelul Sucursalei Constanta sunt 
cele aferente asigurarii pazei si securitatii activului – Sectie 
Microproductie Constanta, generand implicit si cheltuielile cu 
intretinerea acestuia (paza, amortisment, reparatii, taxe si impoxite 
aferente imobilizarilor corporale,etc.) estimate la 75.000 lei anual; 
- costurile mai sus precizate greveaza si influienteaza volumul 
cheltuielilor generale de exploatare ale societatii, fara a se realiza 
venituri; 
- permanent exista riscul major de deteriorare fizica si morala a 
activului, mai mult au existat incidente de natura efractiilor/ 
vandalizarilor care afecteaza integritatea implicit pastararea 
atractivitatii acestui activ. Lipsa activitatii si izolarea obiectivului, sunt 
factori ce maresc riscul de a inregistra in continuare pierderi cauzate 
de acest tip de acte. 
- activul Sucursalei Constanta este neutilizat/dezafectat de cinci ani , 
acumuland cheltuieli nejustificate (paza activ, amortisment, impozit 
pe cladire si teren, etc.). Mentinerea acestuia in patrimoniul societatii 
fiind un risc major conform analizei SWOTT, risc ce afecteaza 
integritatea patrimoniului apartinand societatii/actionarilor societatii, 
considerent major pentru care se propune vanzarea acestuia. 

7.2. Accesului societatii 
la sursele de aprovizionare 
cu utilitati 
(energie electrica si 
termica, alimentare cu apa, 
gospodarie comunala, cai 
de acces, etc.) 

 
    NU ESTE CAZUL 

E. Datorii inregistrate de vanzator (debite, majorari, penalitati)  -  31.12.2012 
Total (RON), din care:          - 
1. La bugetul de stat          - 
2. La bugetul asigurarilor sociale          - 
3. Taxe locale          -  
F. Destinatia sumelor obtinute prin vanzarea activului  
SUMELE OBTINUTE PRIN VANZAREA ACTIVULUI: vor fi utilizate conform articolului 26 din 
OUG 88/1997, modificata si completata ulterior, respectiv: Completarea surselor proprii ale  
SC Ceprohart SA Braila pentru finantarea investitiei privind modernizarea infrastructurii 
Productie a Sectiei Experimentale si Pilot ( SIEP)  a societatii.  
Sumele rezultate din vanzarea activului , constituie o operatiune de transformare a capitalului 
fix in capital circulant care va fi directionat spre achizitii echipamente / utilaje ( mijloace fixe ) 
cu implicatii directe in cresterea afacerii societatii si a capitalurilor proprii ale societatii ( 
averea neta a societatii / actionarilor societatii). 
 
 
Declaram pe proprie raspundere ca datele înscrise sunt conforme cu realitatea. 
 
 
 DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR ECONOMIC 
          

 Ing. BUTEICA DAN                                            Ec. PIRLOG GINA  


