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                       I. PROPUNERE INVESTITII 

 

       1.Achizitionarea unei pompe ACV – 80 
 
         Apele uzate de pe platforma societatii sunt colectate gravitational intr-un bazin aflat in 
incinta societatii (Statie Pompare) de unde sunt pompate la statia de colectare ape uzate a 
localitatii Murfatlar. Transferul apelor uzate se face cu o pompa tip ACV – 80-8-315 
(Q80m³/h, H=26). 

Pompa aflata in functiune prezinta un grad de uzura foarte mare, ceea ce va impune in 
viitorul  apropiat inlocuirea acesteia (a fost pusã în functiune în anul 2008). 

- valoare estimata: 19.700 lei 
 
      2. Achizitionarea unei suprafete de teren de circa  1500 m2 aferenta ,,Caminului C2’’ 
din Navodari 
 
 UTILAJ GREU S.A. este proprietara Cãminului C2 din Navodari urmare a 
Contractului de vânzare-cumpãrare nr. 5745/27.12.1994 (cu valoare de antecontract) datã la 
care C.C.C.H. S.A. Constanta nu obtinuse certificatul de atestare a dreptului de proprietate 
asupra terenului insa, potrivit dispozitiilor HG nr. 834/1991, avea vocatia de a-l obtine. 
 Fata de aceasta situatie partile au convenit ca incheierea contractului de vanzare - 
cumparare in forma autentica sa se realizeze dupa obtinerea certificatului de atestare a 
dreptului de proprietate asupra terenului. 
 Intre timp, CCCH SA Constanta s-a divizat iar activul i-a fost atribuit SC Tabara de 
tineret Victoria SA Navodari care nu ne-a mai recunoscut ca proprietari si asupra terenului. 
 In aceste conditii, am solicitat Tribunalului Constanta sa pronunte o hotarare 
judecatoreasca in contradictoriu cu CCCH SA Constanta si cu SC Tabara de tineret Victoria 
SA  care sa tina loc de contract autentic de vanzare - cumparare . 
 
 Prin sentinta civila nr. 3674/com/2004, Tribunalul Constanta a respins actiunea 
noastra.  Apelul formulat impotriva acesteia a fost respins prin decizia civila nr. 13/com/2005 
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a Curtii de Apel Constanta. Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul nostru prin 
decizia nr. 1086/16. 03. 2006. 
 Intrucât au fost epuizate toate caile de atac, hotararea judecatoreasca de respingere a 
actiunii a ramas definitiva si irevocabila . 
  Pentru a deveni proprietari asupra terenului aferent acestei constructii, societatea a 
demarat demersuri pentru cumpãrarea acestuia încã din anul 2009 însã fãrã nici un rezultat. 
 In luna noiembrie 2015 S.C. TABARA PENTRU TINERET VICTORIA 
NAVODARI SA revine asupra deciziei si prin adresa nr. 1664/11.11.2015 (nr S.C UTILAJ 
GREU SA)  ne comunica ca sunt de acord cu vânzarea unei suprafete de 800 mp la pretul de 
65 EURO/mp + TVA. 
 In anul 2016 au fost reluate negocierile si s-a ajuns la un pret de 45 euro/mp (august 
2016). 
           In cadrul strategiei de valorificare a activelor societatii prin vanzare, optiunile 
pentru caminul C2 din Navodari ar fi limitate fara detinerea dreptului de proprietate asupra 
terenului pe care acesta se afla amplasat. 

- valoare estimata:  aproximativ 310.000 lei pentru o suprafata de circa 1.500 mp 
 

                     II. SURSE DE FINANTARE 
         Programul de investitii propus va fi finantat din surse proprii. 
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