
FIŞA NR. 10

Imobil 10. -  Teren intravilan în suprafaţă de 2001,16 mp, împreună cu construcţiile: C1- 
cabină poartă, C2-grup cazare, C3-magazie, C4-magazie, C5-magazie, situate în comuna 
Işalniţa, jud. Dolj, înscris în CF47/N Işalniţa, sub nr cadastral 34.

Cap. 1. Caracteristici generale
componenţa:C1-cabină poartă,C2-grup cazare,C3-magazie,C4-magazie metal, 
C5-magazie metal, teren 2.001 mp
folosinţa: CIND (Construcţii industrale - Depozite Materiale) 
amplasament: în comuna Işalniţa, în zona industrială, la 10 km de Craiova 
acces: drum asfaltat şi balastat de 400 m din DN6(E70) 
utilităţi ale zonei: reţele curent electric, apă, telefonie fixă şi mobilă

Cap. 2. Caracteristici fizico-tehnice ale construcţiilor şi terenului

C1-cabină poartă din zidărie cu planşeu din beton,cu suprafaţa de 9 mp, neutilizată, 
cu o uzură mai mare de 50%. Se consideră fără valoare.

C2-grup cazare
structura de rezistenţă: din zidărie cu planşeu din beton
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din bitum
finisaje: cu finisaje obişnuite (tencuieli,zugrăveli,pardoseli lemn)
instalaţii: sanitare, electrice
suprafaţa construită-desfăşurată: 91 mp
suprafaţa utilă: 67,23 mp
vechime: cca 25 ani
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: NESATISFĂCĂTOARE.
C3-magazie -  vără valoare
uzura U = 95%, conform Normativ P135/1999
stare tehnică: NECORESPUNZĂTOARE.
C4-magazie metal - vără valoare 
C4-magazie metal
structura de rezistenţă: din ferme metalice 
anvelopa: pereţi şi învelitoare din tablă cutată 
finisaje: fără 
instalaţii: fără
suprafaţa construită-desfăşurată: 207mp 
vechime: cca 25 ani
uzura U = 70%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: NESATISFĂCĂTOARE. 
Caracteristici tehnice ale terenului
forma: trapezoidală 
suprafaţa: 2.001 mp 
caracteristici geotehnice: normale 
îmbunătăţiri: curte betonată (uzură 70%)



Cap. 3. Analiza de piaţă
Se analizează proprietăţile de tipul terenuri şi construcţii industriale din Işalniţa judeţul 

Dolj, zona industrială, zona termocentralei.
S-au identificat mai multe oferte de vânzare pentru terenuri în revista “Gazeta de Sud” 

şi “Mica Publicitate de Oltenia”. Se defineşte piaţa ca fiind relativ activă, cu o ofertă 
moderată şi o cerere moderată.

Preţurile practicate pentru terenuri intravilane în zonă sunt de 5-13 EUR/mp şi pentru 
hale industriale şi depozite sunt de 70-100 EUR/mp.

Chiriile pentru construcţii industriale de tip hale şi platforme de depozitare în afara 
municipiului Craiova sunt de 1-1,5 EUR/mp, respectiv 0,12-0,20 EUR/mp.

Cap. 4. Evaluarea

4.1. Cea mai bună utilizare
Se defineşte ca fiind utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau 

construit, care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat 
cea mai mare valoare.

Ţinând seama de aceste considerente, în cazul proprietăţilor imobiliare supuse 
evaluării, cea mai bună utilizare este cea existentă, găsită la data inspecţiei: depozit 
materiale.

4.2. Metode de evaluare 
Se utilizează:
- Metoda Costului pentru construcţii;
- Metoda Comparaţiilor directe pentru teren.
4.2.1. Evaluare construcţiilor

► C1 -  cabină poartă -  fără valoare
► C2 -  grup cazare

Se efectuează prin Metoda Costului tehnica Comparaţiilor Unitare, care are la bază 
Valoarea de înlocuire (reconstrucţie) calculată cu preţurile unitare din Catalogul de 
reevaluare nr 124 fişa 3, elaborat în 1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi 
Reevaluarea Fondurilor Fixe.
Valoarea de înlocuire (Vţ) în preţuri la 01.01.1965 se calculează cu formula:

Vţ = Sd x Pu + C 
unde SD = 91 mp

Pu = 390 lei/mp - preţ din Fişa 3 Catalogul 124 
C = corecţiilor valorice : 0 lei 
Vî = 91 x 390 - 0 = 35.490 lei 

Valoare de înlocuire rămăsă actualizată ( V î ra ) ,  în preţuri actuale.
Vîra = V î xDuxl  : 10.000 

unde Vţ = 35.490 lei
Du = 1 -  U/100 = 1 -  60/100 = 0,40 - indice de uzură 
I = 17863,294x1,10 = 19649,623 indice de actualizare elaborat de ÎNCERC 

Bucureşti şi INS,
Vîra = 35.490 x 0,40 x 14.430,303x1,40 :1,19 : 10.000 = 34560 lei 

Valoarea de piaţă (Vp):
V p  — V ţ r a  D e

unde Vîra = 24.101 lei
De = 0,15 - indice de piaţă care are în vedere influenţa negativă a crizei economice 

şi neatractivitatea soluţiei constructive
Vp = 34560 x 0,15 = 5.184 lei sau 1218 EUR, adică 13 EUR/mp fără TVA.

► C3 -  magazie -  fără valoare
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► C4 -  magazie metal -  fără valoare
► C5 -  magazie metal

Evaluarea se efectuează prin Metoda Costului, ca şi C2.
Sd -  207mp
Pu = 560 lei/mp - preţ din Fişa 1 Catalogul 124 
Du = 1 -  U/100 = 1 -  70/100 = 0,30 - indice de uzură 
l=  19649,623 

De = 0,15 - indice de piaţă
Vp = 207x560x0,30x19649,623x0,15:10.000 = 13.250 lei

sau 3.114 EUR, adică 15 EUR/mp fără TVA.
4.2.2. Evaluare terenului de 2.001 mp
Acest teren este amplasat la cca 50 m de terenul Imobilului 1. în acest caz, evaluarea 

se efectuează identic cu cea de la Imobilul 1, prin Metoda Comparaţiilor Directe.
Din analiza procentuală a datelor, se calculează valoarea unitară de piaţă utilizând 

oferte de vânzare pe piaţa imobiliară. Astfel s-a ajuns la preţul unitar de piaţă de 12,76 
lei/mp.

Valoarea de piaţă se stabileşte astfel:
Vpt = 2.001 mp x 12,76 lei/mp = 25.566 lei sau 6003 EUR
4.3. Recapitulaţia valorii de piaţă a imobilului:
Cabină poartă C1 0 lei
Grup cazare C2 5.184 lei
Magazie C3 0 lei
Magazie metal C4 0 lei
Magazie metal C5 13.250 lei
Teren 2.001 mp 25.566 lei
TOTAL: 45.000 lei

CAP. 5 CONCLUZII
Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a Imobilului 10 - Teren intravilan în 
suprafaţă de 2001,16 mp, împreună cu construcţiile: C1-cabină poartă, C2-grup cazare, C3- 
magazie, C4-magazie, C5-magazie, situate în comuna Işalniţa, jud. Dolj, înscris în CF47/N 
Işalniţa, sub nr cadastral 34, este de 45.000 lei.


