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INFORMARE PRIVIND STADIUL PROGRAMULUI DE VALORIFICARE A
ACTIVELOR / PROPRIETATIILOR APROBAT DE CĂTRE A.G.E.A.
DIN 10.04.2017 PE PERIOADA 2017-2019

PROPUNERE DE PRELUNGIRE A PERIOADEI DE DERULARE A
PROGRAMULUI PANA LA SFÂRŞITUL ANULUI 2021

Pentru punerea in aplicare a programului de valorificare a activelor / proprietăţilor
aprobate de AGEA din 10.04.2017 conducerea societăţii a efectuat următoarele:
a)Au fost vândute activele teren liber nr. top 712/2/1/1/24, teren liber nr. top
712/2/1/1/2, teren liber nr. top 712/2/1/1/20, teren liber nr. top 712/2/1/1/1 si teren
liber nr. top 712/2/1/1/21 preţul de vânzare total fiind 613 221 Euro; suprafaţa totala a
terenurilor vândute este de 17 748 mp
b)S-au întocmit studii de piaţa privind vânzările si închirierile.
c)S-a procedat la evaluarea activelor
d)Au fost organizate numeroase întâlniri cu potenţiali investitori interesaţi in
achiziţia / închirierea de active / proprietăţi ale societăţii.
e)S-a finalizat documentaţia "Plan de situaţie cu activele proprietate SC
Independenta SA aprobate spre vânzare"
f)S-a făcut publicitate privind vânzarea si inchirierea de active / proprietăţi ( pe
site-ul societăţii, pe principalele site-uri de imobiliare, pe principalele site-uri de
anunţuri publicitare).
g)S-a finalizat

unificarea "DRUM SUD", obtinandu-se avizul OCPI,

documentaţia fiind in curs de înscriere in cartea funciara.
h) Se afla in curs de obţinere autorizaţia de construcţie pentru executarea "Racord
DRUM SUD" la strada Ştefan cel Mare.

i) Se continua demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare a liniei
ferate industriale din incinta societăţii.
j) In prima parte anului 2019 s-a constatat intensificarea interesului investitorilor
pentru achiziţia de active / proprietăţi ale societăţii; acestea au fost ofertate si in
perioada următoare se vor derula întâlnirile in vederea valorificării activelor /
proprietăţilor.
In raport de cele mai sus prezentate, in condiţiile specificului activelor /
proprietăţilor societăţii si a condiţiilor de piaţa specifice apreciem ca necesara
prelungirea perioadei de derulare a programului de valorificare pana la sfârşitul anului
2021.
Supunem analizei acţionarilor prezenta informare si propunem prelungirea
programului de valorificare a activelor / proprietăţilor pana la sfârşitul anului 2021.
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