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Sinteza raportului

EXECUTANT: expert evaluator ing. Victor Mihail Cugut din Drobeta Tr Severin str Cicero nr 66, 
tel 0252324263 sau 0745305822, persoană fizică autorizată de Ministerul Justiţiei cu legitimaţia 1433-3802, 
având CIF 19460557; membru titular ANEVAR cu legitimaţia 3911, certificat în evaluarea proprietăţilor 
imobiliare(EPI), bunurilor mobile(EBM) şi întreprinderilor(EI).

BENEFICIARĂ: S.C. Comat Eleconstruct S.A. Drobeta Turnu Severin, Calea Timişoarei nr. 210, 
judeţul Mehedinţi, înmatriculată la ORC Mehedinţi sub numărul J25/123/1991 şi CUI 1606049 reprezentată 
prin următorii lichidatori asociaţi prin contract: YNA CONSULTING SPRL prin d-l ec. Gogu Motoi, VISAL 
CONSULTING SPRL prin d-l ec. Laurenţiu llie, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina şi 
Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str Mărăşeşti nr. 18, judeţul 
Mehedinţi.

DATE PROPRIETĂŢI EVALUATE: zece imobile din Drobeta Turnu Severin, Vînju Mare şi Şişeşti 
judeţul Mehedinţi, Craiova şi Işalniţa judeţul Dolj, proprietatea beneficiarei, astfel:

Imobil 1. în Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinţi, Calea Timişoarei nr 210, compus din teren în 
suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi construcţii, identificat prin următoarele 12 corpuri:

■ Carte Funciară nr 9435/N şi nr cadastral 3644 cu
- Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 4709/N şi nr cadastral 772/1 cu
- 1CC- Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 4715/N şi nr cadastral 772/2 cu
- C25- Depozit înalt cu transportoare
- 25CC- Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 4716/N şi nr cadastral 772/3 cu
- C24- Depozit Club-Construcţie adm P+2
- 24CC- Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 4717/N şi nr cadastral 772/4 cu
- C26- Construcţie adm P+3 suprafaţa construită la sol 226,20 mp

suprafaţa 2765,17 mp

suprafaţa 32687,48 mp

suprafaţa construită la sol 1430,53 mp 
suprafaţa 1430,53 mp

suprafaţa construită la sol 153,87 mp 
suprafaţa 153,87 mp

- 26CC- Teren intravilan
■ Carte Funciară nr4718/N şi nr cadastral 772/5 cu

- C19’- Depozit Lacuri şi vopsele
- 19'CC- Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 4719/N şi nr cadastral 772/6 cu
- C19- Atelier mecanic
- 19CC- Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 4714/N şi nr cadastral 772/7 cu
- C12- Depozit Carbid
- 12CC- Teren intravilan

• Carte Funciară nr4713/N şi nr cadastral 772/8 cu
- C45- Vestiare+birou
- 45CC- Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 4712/N şi nr cadastral 772/9 cu
- C22- Şopron depozitare
- 22CC- Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 4711/N şi nr cadastral 772/10 cu
- C51- Staţie pompe
- C54- Magazie construcţii
- C56- Birou construcţii
- C55- Bazin subteran

suprafaţa 226,20 mp

suprafaţa construită la sol 606,12 mp 
suprafaţa 606,12 mp

suprafaţa construită la sol 645,54 mp 
suprafaţa 645,54 mp

suprafaţa construită la sol 293,26 mp 
suprafaţa 293,26 mp

suprafaţa construită la sol 51,43 mp 
suprafaţa 51,43 mp

suprafaţa construită la sol 445,19 mp 
suprafaţa 445,19 mp

suprafaţa construită la sol 52,82 mp 
suprafaţa construită la sol 17,25 mp 
suprafaţa construită la sol 16,00 mp 
suprafaţa construită la sol 78,53 mp



suprafaţa 52,82 mp 
suprafaţa 17,25 mp 
suprafaţa 16,00 mp 
suprafaţa 78,53 mp

suprafaţa construită la sol 39,21 mp 
suprafaţa 39,21 mp

suprafaţa construită la sol 227,74 mp 
suprafaţa construită la sol 6261,26 mp 
suprafaţa 9192 mp

suprafaţa construită la sol 18,12 mp 
suprafaţa construită la sol 180,80 mp 
suprafaţa construită la sol 39,46 mp 
suprafaţa construită la sol 298,88 mp 
suprafaţa construită la sol 290,39 mp 
suprafaţa construită la sol 3141,82 mp 
suprafaţa 4884 mp

suprafaţa construită la sol 121,19 mp 
suprafaţa construită la sol 43,43 mp

- 51 CC- Teren intravilan
- 54CC- Teren intravilan
- 56CC- Teren intravilan
- 55CC- Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 4710/N şi nr cadastral 772/11 cu
- C1- Depozit carburanţi 
-11 CC- Teren intravilan

Imobil 2. -  Spaţiu comercial cu Su = 59,25 mp şi terenul aferent de 70 mp în indiviziune, situat în str. 
Traian, nr 124, înscris în CF4742/N Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi cu nr cadastral 1973/4/2 pentru 
terenul în indiviziune şi 1973/0/0/3 pentru spaţiu comercial.

Imobil 3. -  Spaţiu comercial cu Su = 144,55 mp, situat în Drobeta Turnu Severin, Blvd. Tudor 
Vladimirescu, nr 203, bl. IN2A1, parter, jud. Mehedinţi, înscris în CF1291/N Drobeta Turnu Severin, cu nr 
cadastral 893/1/0/1

Imobil 4. -  Imobil în Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinţi, str Banoviţei nr 44, compus din teren în 
suprafaţă totală de 15.989 mp şi construcţii, identificat prin următoarele 3 corpuri:

■ Carte Funciară nr4245/N şi nr cadastral 991/1 cu
- C1-Sediu administrativ P+1
- C2- Platformă betonată
- 1CC- Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 4246/N şi nr cadastral 991/2 cu
- C1- Cabină poartă + Vestiar
- C2- Depozit carburanţi
- C3- Cabină carburanţi
- C5- Magazie materiale (atelier+birou+magazie)
- C6- Magazie materiale (birou+magazie)
- C7- Platformă betonată
- 2CC- Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 4247/N şi nr cadastral 991/3 cu
- C1- Atelier mecanic (fost C12)
- C2- Magazii (fost C11)
- C3- Staţie sortare (amplasată pe platforma betonată) suprafaţa construită la sol 450,35 mp
- 3CC- Teren intravilan suprafaţa 1913 mp

Imobil 5. -  Construcţie magazin situat în Vînju Mare, str. Republicii nr 4, jud. Mehedinţi, înscris în 
CF313/N/C Vînju Mare, cu nr cadastral 328/A, pe un teren proprietatea statului.

Imobil 6. -  Construcţie Magazin Universal P+1 situat în com Şişeşti jud. Mehedinţi, înscris în 
CF262/N Şişeşti, cu nr cadastral 358, pe un teren proprietatea statului.

Imobil 7. -  Imobil în Craiova, jud Dolj, str Nicolae Titulescu nr 187, compus din teren în suprafaţă 
totală de 6.369,60 mp şi construcţii, identificat prin următoarele 3 corpuri:

■ Carte Funciară nr 5965 şi nr cadastral 5944 cu
- C1-Corp cazare P+4E 
-1 CC-Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 5967 şi nr cadastral 5945 cu
- C1- Magazie materiale
- 1CC- Teren intravilan

■ Carte Funciară nr 5966 şi nr cadastral 5946 cu
- C1- Atelier construcţii metalice
- C2- Magazie
- C3- Garaje
- 1CC- Teren intravilan

Imobil 8. -  Teren intravilan în suprafaţă de 3.337,45 mp, împreună cu construcţiile cu destinaţia 
Depozit Materiale: C1-magazie materiale, C2-magazie, C3-wc, C4-magazie, situate în comuna Işalniţa, jud. 
Dolj, înscris în CF48/N Işalniţa, sub nr cadastral 36.

Imobil 9. -  Teren intravilan în suprafaţă de 2693,80 mp, împreună cu construcţia Pavilion 
Administrativ, situate în comuna Işalniţa, jud. Dolj, înscris in CF49/N Işalniţa, sub nr cadastral 35.

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 îrj-ifieaaa^^Işalniţa, jud. Dolj, înscris în 
CF47/N Işalniţa, sub nr cadastral 34.

SCOPUL EVALUĂRII: vânzarea prin lichidare.

suprafaţa construită la sol 489 mp 
suprafaţa 588,60 mp

suprafaţa construită la sol 582 mp 
suprafaţa 1456 mp

suprafaţa construită la sol 920 mp 
suprafaţa construită la sol 29 mp 

suprafaţa construită la sol 191 mp 
suprafaţa 4325 mp
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VALORILE DE PIAŢĂ PENTRU LICHIDARE ale celor 10 imobile sunt:
11. în Drobeta Tr Severin, jud Mehedinţi, Calea Timişoarei nr210: 6.070.742 lei
I 2. în Drobeta Tr Severin, jud Mehedinţi,str.Traian nr 124: 170.000 lei
I 3. în Drobeta Tr Severin, jud Mehedinţi, Blvd. T.VIadimirescu, nr 203: 383.774 lei
I 4. în Drobeta Tr Severin, jud Mehedinţi, str Banoviţei nr44: 778.644 lei
I 5. în Vînju Mare, jud. Mehedinţi, str. Republicii nr4: 200.000 lei
I 6. în com Şişeşti jud. Mehedinţi: 30.000 lei
I 7. în Craiova, jud Dolj, str Nicolae Titulescu nr 187: 1.521.580 lei
I 8. în Işalniţa, jud Dolj,Teren de 3.337,45 mp: 110.000 lei
I 9. în Işalniţa, jud Dolj,Teren de 2693,80 mp: 48.000 lei
110. în Işalniţa, jud Dolj,Teren de 2001,16 mp: 45.000 lei

TOTAL : 9.357.740 lei

Valorile de mai sus sunt calculate la cursul de 4,2547 lei/EUR şi fără includerea nici unui impozit sau 
taxe asociate.

Aceste valori sunt o estimare şi o predicţie şi reprezintă opinia evaluatorului exprimată la data evaluării 
din 05.08.2010 şi ţinând seama de ipotezele şi condiţiile limitative din prezentul raport.

Raportul de evaluare este întocmit în vederea utilizării de către beneficiară şi poate fi supus verificării 
ulterioare de către aceasta, având dreptul de a-l accepta sau nu, conform criteriilor Standardului Internaţional 
de Practică în Evaluare GN11.



DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta certific:

• Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte. Estimările şi concluziile 
se bazează pe informaţii şi date considerate de către evaluator ca fiind adevărate şi 
corecte, precum şi pe concluziile inspecţiei asupra proprietăţilor, pe care am 
efectuat-o la data de 02.12.2009

• Analizele, opiniile şi concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele şi concluziile 
limitative menţionate şi sunt analizele, opiniile şi concluziile mele profesionale 
personale, imparţiale şi nepărtinitoare

• Nu am nici un interes actual sau de perspectivă în privinţa proprietăţilor imobiliare 
care fac obiectul acestui raport de evaluare şi nu am nici un interes personal privind 
părţile implicate în prezenta misiune, excepţie făcând rolul menţionat aici

• Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înţelegere 
care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta, un 
stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare

• Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes 
financiar legat de evaluarea imobilelor ce fac obiectul acestei lucrări

• Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate în conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Evaluare ediţia a Vlll-a ale IVSC, adoptate de 
ANEVAR începând cu 1 ianuarie 2008 şi publicate în 2007 prin grija Institutului 
român de Cercetări în Evaluare (IROVAL) şi cu ipotezele şi condiţiile limitative 
cuprinse în prezentul raport. Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei 
sale

• La inspectarea personală a imobilelor, beneficiarul a colaborat în vederea obţinerii 
datelor tehnice şi juridice necesare

• Posed cunoştinţele şi experienţa necesară îndepliniri misiunii în mod competent.

Data: 10 august 2010



RAPORT DE EVALUARE

A. OBIECTUL EVALUARII
zece imobile din Drobeta Turnu Severin, Vînju Mare şi Şişeşti judeţul Mehedinţi, Craiova şi 
Işalniţa judeţul Dolj, proprietatea beneficiarei, astfel:
Imobil 1. în Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinţi, Calea Timişoarei nr 210, compus din 
teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi construcţii, identificat prin următoarele 12 
corpuri:
■ Carte Funciară nr 9435/N şi nr cadastral 3644 cu

- Teren intravilan suprafaţa 2765,17 mp
■ Carte Funciară nr 4709/N şi nr cadastral 772/1 cu

- 1CC- Teren intravilan suprafaţa 32687,48 mp
■ Carte Funciară nr4715/N şi nr cadastral 772/2 cu

- C25- Depozit înalt cu transportoare suprafaţa construită la sol 1430,53 mp
- 25CC- Teren intravilan suprafaţa 1430,53 mp

■ Carte Funciară nr 4716/N şi nr cadastral 772/3 cu
- C24- Depozit Club-Construcţie adm P+2 suprafaţa construită la sol 153,87 mp
- 24CC- Teren intravilan suprafaţa 153,87 mp

■ Carte Funciară nr 4717/N şi nr cadastral 772/4 cu
- C26- Construcţie adm P+3 suprafaţa construită la sol 226,20 mp
- 26CC- Teren intravilan suprafaţa 226,20 mp

■ Carte Funciară nr4718/N şi nr cadastral 772/5 cu
- C19’- Depozit Lacuri şi vopsele suprafaţa construită la sol 606,12 mp
- 19'CC- Teren intravilan suprafaţa 606,12 mp

■ Carte Funciară nr 4719/N şi nr cadastral 772/6 cu
- C19- Atelier mecanic suprafaţa construită la sol 645,54 mp
- 19CC- Teren intravilan suprafaţa 645,54 mp

■ Carte Funciară nr 4714/N şi nr cadastral 772/7 cu
- C12- Depozit Carbid suprafaţa construită la sol 293,26 mp
- 12CC- Teren intravilan suprafaţa 293,26 mp

■ Carte Funciară nr4713/N şi nr cadastral 772/8 cu
- C45- Vestiare+birou suprafaţa construită la sol 51,43 mp
- 45CC- Teren intravilan suprafaţa 51,43 mp

■ Carte Funciară nr4712/N şi nr cadastral 772/9 cu
- C22- Şopron depozitare suprafaţa construită la sol 445,19 mp
- 22CC- Teren intravilan suprafaţa 445,19 mp

■ Carte Funciară nr4711/N şi nr cadastral 772/10 cu
- C51- Staţie pompe suprafaţa construită la sol 52,82 mp
- C54- Magazie construcţii suprafaţa construită la sol 17,25 mp
- C56- Birou construcţii suprafaţa construită la sol 16,00 mp
- C55- Bazin subteran suprafaţa construită la sol 78,53 mp
- 51 CC- Teren intravilan suprafaţa 52,82 mp
- 54CC- Teren intravilan suprafaţa 17,25 mp



- 56CC- Teren intravilan suprafaţa 16,00 mp
- 55CC- Teren intravilan suprafaţa 78,53 mp

■ Carte Funciară nr4710/N şi nr cadastral 772/11 cu
- C1- Depozit carburanţi suprafaţa construită la sol 39,21 mp
- 11CC- Teren intravilan suprafaţa 39,21 mp

Imobil 2. -  Spaţiu comercial cu Su = 59,25 mp şi terenul aferent de 70 mp în indiviziune, 
situat în str. Traian, nr 124, înscris în CF4742/N Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi cu nr 
cadastral 1973/4/2 pentru terenul în indiviziune şi 1973/0/0/3 pentru spaţiu comercial.
Imobil 3. -  Spaţiu comercial cu Su = 144,55 mp, situat în Drobeta Turnu Severin, Blvd. 
Tudor Vladimirescu, nr 203, bl. IN2A1, parter, jud. Mehedinţi, înscris în CF1291/N Drobeta 
Turnu Severin, cu nr cadastral 893/1/0/1
Imobil 4. -  Imobil în Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinţi, str Banoviţei nr 44, compus din 
teren în suprafaţă totală de 15.989 mp şi construcţii, identificat prin următoarele 3 corpuri:
■ Carte Funciară nr 4245/N şi nr cadastral 991/1 cu

- C1-Sediu administrativ P+1 suprafaţa construită la sol 227,74 mp
- C2- Platformă betonată suprafaţa construită la sol 6261,26 mp
- 1CC- Teren intravilan suprafaţa 9192 mp

■ Carte Funciară nr 4246/N şi nr cadastral 991/2 cu
- C1- Cabină poartă + Vestiar suprafaţa construită la sol 18,12 mp
- C2- Depozit carburanţi suprafaţa construită la sol 180,80 mp
- C3- Cabină carburanţi suprafaţa construită la sol 39,46 mp
- C5- Magazie materiale (atelier+birou+magazie)suprafaţa construită la sol 298,88 mp
- C6- Magazie materiale (birou+magazie) suprafaţa construită la sol 290,39 mp
- C7- Platformă betonată suprafaţa construită la sol 3141,82 mp
- 2CC- Teren intravilan suprafaţa 4884 mp

■ Carte Funciară nr 4247/N şi nr cadastral 991/3 cu
- C1- Atelier mecanic (fost C12) suprafaţa construită la sol 121,19 mp
- C2- Magazii (fost C11) suprafaţa construită la sol 43,43 mp
- C3- Staţie sortare (amplasată pe platf. betonată) suprafaţa construită la sol 450,35 mp
- 3CC- Teren intravilan suprafaţa 1913 mp

Imobil 5. -  Construcţie magazin situat în Vînju Mare, str. Republicii nr 4, jud. Mehedinţi, 
înscris în CF313/N/C Vînju Mare, cu nr cadastral 328/A, pe un teren proprietatea statului. 
Imobil 6. -  Construcţie Magazin Universal P+1 situat în com Şişeşti jud. Mehedinţi, înscris 
în CF262/N Şişeşti, cu nr cadastral 358, pe un teren proprietatea statului.
Imobil 7. -  Imobil în Craiova, jud Dolj, str Nicolae Titulescu nr 187, compus din teren 
suprafaţă totală de 6.369,60 mp şi construcţii, identificat prin următoarele 3 corpuri:
■ Carte Funciară nr 5965 şi nr cadastral 5944 cu
- C1-Corp cazare P+4E suprafaţa construită la sol 489 mp
- 1CC- Teren intravilan suprafaţa 588,60 mp
* Carte Funciară nr 5967 şi nr cadastral 5945 cu
- C1- Magazie materiale suprafaţa construită la sol 582 mp
- 1CC- Teren intravilan suprafaţa 1456 mp
■ Carte Funciară nr 5966 şi nr cadastral 5946 cu
- C1- Atelier construcţii metalice
- C2- Magazie
- C3- Garaje
- 1CC- Teren intravilan
Imobil 8. -  Teren intravilan în suprafaţă de 
destinaţia Depozit Materiale: C1-magazie mc 
situate în comuna Işalniţa, jud.

in

suprafaţa construită la sol 920 mp 
suprafaţa construită la sol 29 mp 
suprafaţa construită la sol 191 mp 
suprafaţa 4325 mp 

3.337,45 mp, împreună cu construcţiile cu 
riale, C2-magazie, C3-wc, C4-magazie, 

F48/N işalniţa, sub nr cadastral 36.



Imobil 9. -  Teren intravilan în suprafaţă de 2693,80 mp, împreună cu construcţia Pavilion 
Administrativ, situate în comuna Işalniţa, jud. Dolj, înscris în CF49/N Işalniţa, sub nr 
cadastral 35.
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.

B. IDENTIFICAREA IMOBILELOR
S-a făcut pe teren împreună cu d-na Oanţă Mioara, în perioada 12 iulie -10 august 

2010. Cu ocazia inspecţiei, s-au executat poze care se anexează.
S-au pus la dispoziţie copii după următoarele documente:

Imobil 1. - Extrase de carte funciară pentru informare nr 8769, 8781-8788, 8795-8797, 
toate din 22.05.2008 şi eliberate de O.C.P.I. Mehedinţi
- Plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil întocmit de Modîlcă Aurel Iulian 

în data de 01.07.2002
- Plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil întocmit de Jeloaica Sever în 
data de 18.01.2001.

Imobil 2. - Extras de carte funciară pentru informare nr 8798 din 22.05.2008, eliberat de 
O.C.P.I. Mehedinţi
- Plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil întocmit de sing. Simion Eugen 

şi avizat cu nr 2550/21.05.2001 de O.J.C.G.C. Mehedinţi.
Imobil 3. - Extras de carte funciară pentru informare nr 8777 din 22.05.2008, eliberat de 

O.C.P.I. Mehedinţi
- Plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil întocmit de tehn. Norin Şoşu şi 

avizat cu nr 297/25.01.2000 de O.J.C.G.C. Mehedinţi.
Imobil 4. - Extrase de carte funciară pentru informare nr 5024, 5029 şi 5034 din

19.03.2008, eliberate de O.C.P.I. Mehedinţi
- Plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil întocmit de Modîlcă Aurel Iulian 

în data de 19.03.2008
Imobil 5. - Extras de carte funciară pentru informare nr 2710 din 23.05.2008, eliberat de 

O.C.P.I. Mehedinţi
- Plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil întocmit de ing. Viorel Vlădaia 

şi avizat cu nr 5376/05.09.2003 de O.J.C.G.C. Mehedinţi.
Imobil 6. - Extras de carte funciară pentru informare nr 6494 din 10.04.2008, eliberat de 

O.C.P.I. Mehedinţi
- Plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil întocmit de Bârlan Gheorghe şi 
avizat cu nr 3439/28.02.2008 de O.C.P.I. Mehedinţi.

Imobil 7. - Extrase de carte funciară pentru informare nr 36950, 36943 şi 36947 din
21.05.2008, eliberate de O.C.P.I. Mehedinţi
- Plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil întocmit de A.F. Popescu Ana 

în data de 17.02.2000.
Imobil 8. - Extras de carte funciară pentru informare nr 36940 din 21.05.2008, eliberat de 

O.C.P.I. Dolj
- Plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil întocmit de ing. Ana Popescu şi 

avizat cu nr 1750/17.02.2000 de O.J.C.G.C. Dolj.
Imobil 9. - Extras de carte funciară pentru informare nr 36928 din 21.05.2008 eliberat de

O.C.P.I. Dolj.
- Plan de amplasament şi delimitare a bunului Ufiobil întocmit de ing. Ana Popescu şi 

avizat cu nr 1748/17.02.200^^^^^^G.C. Dolj.
Imobil 10. - Extras de carte func^aj|j penfb^jft^m iar^nr nr 36934 din 21.05.2008, eliberat 

de O.C.P.I. Dolj. flfş  [y
_______________________________ % & «, '%  8 l / j ________________________________
Executant: PFA ing. Victor Mihail Cugut din D ro b e ta N ^ ^ ^ g ^ /iîS ) , C ^ ^ ^ O b 5 7 ^ r t o r i z  1433-3802, Membru titular A NEVAR  8



- Plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil întocmit de ing. Ana Popescu şi 
avizat cu nr 1749/17.02.2000 de O.J.C.G.C. Dolj.

Descrierea imobilelor se face în cele 10 FIŞE anexate.

C. SCOPUL
Estimarea valorii de piaţă pentru lichidare, pentru vânzarea celor 10 proprietăţi 

imobiliare identificate mai sus, aşa cum este definită în Standardele Internaţionale de 
Evaluare ediţia a Vlll-a, respectiv: GN1-Evaluarea proprietăţilor imobiliare, IVS1-Valoarea 
de piaţă -  bază de evaluare, IVS2-Tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă.

Acest Raport de Evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către 
beneficiară, iar corectitudinea datelor furnizate este responsabilitatea acesteia. El este 
valabil numai pentru uzul beneficiarei pentru scopul enunţat mai sus şi nu ne asumăm nici o 
responsabilitate pentru utilizarea lui în alte scopuri sau de alte persoane.

D. DREPTUL DE PROPRIETATE EVALUAT
Destinatara acestui Raport este Beneficiara lui şi se identifică cu Proprietara celor 

10 imobile definite mai sus şi este S.C. Comat Elconstruct S.A. Drobeta Turnu Severin din 
Calea Timişoarei nr. 210, judeţul Mehedinţi, înmatriculată la ORC Mehedinţi sub numărul 
J25/123/1991 şi CUI 1606049, reprezentată prin următorii lichidatori asociaţi prin contract: 
YNA CONSULTING SPRL prin d-l ec. Gogu Motoi, VISAL CONSULTING SPRL prin d-l ec. 
Laurenţiu Mie, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina şi Cabinet Individual de 
Insolvenţă Popescu Emil, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str Mărăşeşti nr.18, judeţul 
Mehedinţi.

Prin prezentul raport, se evaluează dreptul deplin de proprietate cu titlu de atestare, 
cumpărare, construcţie şi dezmembrare, pentru cele 10 imobile, în favoarea S.C. Comat 
Elconstruct S.A. Drobeta Turnu Severin, conform documentelor prezentate la punctul B.

Nu au fost prezentate Extrase de Carte Funciară pentru Informare recente şi nu se 
cunosc înscrierile privitoare la sarcini. Evaluarea s-a făcut în ipoteza -  liber de sarcini.

E. DATA Şl CURSUL VALUTAR
- perioada inspecţiei: 12.07-10.08.2010
- data evaluării: 05.08.2010 
-întocmirea raportului: 10.08.2010
-cursul valutar din 05.08.2010: 3,2230 lei / dolar SUA şi 4,2547 lei / EUR.

F. IPOTEZE Şl CONDIŢII LIMITATIVE
- Valoarea de piaţă pentru lichidare estimată prin acest raport, este valabilă în 

condiţiile de piaţă găsite la data inspecţiei iar valoarea estimată poate fi incorectă sau 
necorespunzătoare la un alt moment

- proprietatea este liberă de sarcini şi poate fi vândută, iar titlul de proprietate este
valabil

- toate documentaţiile tehnice se presupun a fi corecte, planurile şi materialul grafic 
din acest raport sunt incluse numai pentru a se face o imagine referitoare la proprietate

- se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii privind 
structura, care ar avea ca efect o valoare mai redusă sau mai mare. Nu se asumă nici o 
responsabilitate pentru asemenea situaţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice ce ar fi 
necesare pentru descoperirea lor

- se presupune că proprietatea este conformă cu toate reglementările şi restricţiile 
urbanistice

- se presupune că autorizaţiiler^taxels^ sbuiau achitate organelor fiscale locale 
au fost achitate de către proprietar II^5 ĥ C/  ̂‘



- cele 10 imobile sunt evaluate ca proprietăţi ce formează fiecare în parte un tot 
unitar, iar divizarea lor şi distribuirea valorii pe corpuri, va invalida valoarea estimată pentru 
fiecare

- alegerea metodei de evaluare prezentată în cuprinsul Raportului, s-a făcut ţinând 
seama de tipul valorii exprimate şi de informaţiile disponibile

- evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de 
evaluare au fost rezonabile în lumina informaţiilor ce sunt disponibile la data evaluării.

G. ANALIZA DE PIAŢĂ
Se face în cadrul celor 10 FIŞE anexate.

H. BAZA SAU DEFINIŢIA VALORII ESTIMATE
Este Valoarea de piaţă pentru lichidare (sau de vânzare forţată), care nu este o 

valoare de bază, ea fiind definită conform Standard IVS 2 ca o valoare derivată din valoarea 
de piaţă, ce nu îndeplineşte în totalitate cerinţele din definiţia valorii de piaţă, astfel că 
durata activităţii de marketing nu este corespunzătoare, iar vânzătorul este obligat să 
vândă.

Valoarea de piaţă definită de Standardul Internaţional IVS 1 este Suma estimată 
pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un 
vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing 
corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără 
constrângeri.

Deci, valoarea estimată prin acest raport va fi valoarea de piaţă determinată în mod 
prudenţial şi ţinând cont de ipotezele şi condiţiile limitative esprimate la punctul F.

I. SURSE DE INFORMARE
* Documentele puse la dispoziţie de proprietară şi enumerate la punctul B.
* Standarde Internaţionale de Evaluare privind Evaluarea proprietăţii imobiliare 

(GN1), Valoarea de piaţă -  bază de evaluare (IVS 1) şi Tipuri de valoare diferite de 
valoarea de piaţă (IVS 2)

* Inspecţia la faţa locului efectuată prin observare, măsurare şi fotografiere (se 
anexează fotografii)

* Informaţii culese de pe piaţa imobiliară din judeţele Mehedinţi şi Dolj, în special 
pentru localităţile Drobeta Tr Severin, Vînju Mare, Şişeşti, Craiova şi Işalniţa.

* Publicaţii privind piaţa imobiliară locală prin revistele Gazeta de Sud, Mica 
Publicitate de Oltenia, Piaţa Severineană şi PubliStar.

* Publicaţii privind economia construcţiilor editate de ÎNCERC Bucureşti, Buletinul 
Statistic Lunar al Comisiei Naţionale de Statistică şi alte Reglementări şj-Legi din domeniu.

J. EVALUAREA /  

J.1. Cea mai bună utilizare
Se defineşte în cele 10 FIŞE anexate. 1
J.2. Descrierea imobilelor
Caracteristicile generale (folosinţa, componenţa, a fi^ă ^^» m u l, accesul şi utilităţile 

zonei) şi Caracteristicile fizico-tehnice ale construcţiilor şi terenului aferent sunt descrise în 
cele 10 FIŞE anexate.

J.3. Metode de evaluare
Ţinând cont de informaţiile disponibile, evaluarea imobilelor a fost abordată prin:

- metoda costului
- metoda capitalizării venitului.

Evaluarea fiecărui imobil se dezvoltă în cele 10 FIŞE anexate.



K. CONCLUZII

Valorile estimate pentru vânzarea prin lichidare sunt:

Imob
Imob
Imob
Imob
Imob
Imob
Imob
Imob
Imob
Imob

I 1. în Drobeta Tr Severin, jud Mehedinţi, Calea Timişoarei nr 210: 6.070.742 le
I 2. în Drobeta Tr Severin, jud Mehedinţi,str.Traian nr 124: 170.000 le
I 3. în Drobeta Tr Severin, jud Mehedinţi, Blvd. T.VIadimirescu, nr 203: 383.774 le
I 4. în Drobeta Tr Severin, jud Mehedinţi, str Banoviţei nr 44: 778.644 le
I 5. în Vînju Mare, jud. Mehedinţi, str. Republicii nr 4: 200.000 le
I 6. în corn Şişeşti jud. Mehedinţi: 30.000 le
I 7. în Craiova, jud Dolj, str Nicolae Titulescu nr 187: 1.521.580 le
I 8. în Işalniţa, jud Dolj,Teren de 3.337,45 mp: 110.000 le
I 9. în Işalniţa, jud Dolj,Teren de 2693,80 mp: 48.000 le
110. în Işalniţa, jud Dolj,Teren de 2001,16 mp: 45.000 le

TOTAL : 9.357.740 le

Data: 10 august 2010



FIŞA NR. 1

Imobil 1 -  în Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinţi, Calea Timişoarei nr 210, compus din 
teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi construcţii, identificat prin 12 corpuri de imobil.

Cap. 1. Caracteristici generale
componenţa celor 12 corpuri de imobil este:

■ Carte Funciară nr 9435/N şi nr cadastral 3644 cu
- Teren intravilan suprafaţa 2765,17 mp

■ Carte Funciară nr 4709/N şi nr cadastral 772/1 cu
- 1CC- Teren intravilan suprafaţa 32687,48 mp

■ Carte Funciară nr 4715/N şi nr cadastral 772/2 cu
- C25- Depozit înalt cu transportoare suprafaţa construită la sol 1430,53 mp
- 25CC- Teren intravilan suprafaţa 1430,53 mp

■ Carte Funciară nr 4716/N şi nr cadastral 772/3 cu
- C24- Depozit Club-Construcţie adm P+2 suprafaţa construită la sol 153,87 mp
- 24CC- Teren intravilan suprafaţa 153,87 mp

■ Carte Funciară nr 4717/N şi nr cadastral 772/4 cu
- C26- Construcţie adm P+3 suprafaţa construită la sol 226,20 mp
- 26CC- Teren intravilan suprafaţa 226,20 mp

■ Carte Funciară nr 4718/N şi nr cadastral 772/5 cu
- C19’- Depozit Lacuri şi vopsele suprafaţa construită la sol 606,12 mp
- 19'CC- Teren intravilan suprafaţa 606,12 mp

■ Carte Funciară nr 4719/N şi nr cadastral 772/6 cu
- C19- Atelier mecanic suprafaţa construită la sol 645,54 mp
- 19CC- Teren intravilan suprafaţa 645,54 mp

■ Carte Funciară nr 4714/N şi nr cadastral 772/7 cu
- C12- Depozit Carbid suprafaţa construită la sol 293,26 mp
- 12CC- Teren intravilan suprafaţa 293,26 mp

■ Carte Funciară nr 4713/N şi nr cadastral 772/8 cu
- C45- Vestiare+birou suprafaţa construită la sol 51,43 mp
- 45CC- Teren intravilan suprafaţa 51,43 mp

■ Carte Funciară nr 4712/N şi nr cadastral 772/9 cu
- C22- Şopron depozitare suprafaţa construită la sol 445,19 mp
- 22CC- Teren intravilan suprafaţa 445,19 mp

■ Carte Funciară nr 4711/N şi nr cadastral 772/10 cu
- C51- Staţie pompe suprafaţa construită la sol 52,82 mp
- C54- Magazie construcţii suprafaţa construită la sol 17,25 mp
- C56- Birou construcţii suprafaţa construită la sol 16,00 mp
- C55- Bazin subteran suprafaţa construită la sol 78,53 mp
- 51 CC- Teren intravilan suprafaţa 52,82 mp
- 54CC- Teren intravilan suprafaţa 17,25 mp
- 56CC- Teren intravilan suprafaţa 16,00 mp
- 55CC- Teren intravilan suprafaţa 78,53 mp

■ Carte Funciară nr 4710/N şi nr cadastral 772/11 cu
- C1- Depozit carburanţi suprafaţa construită la 
-1 1CC- Teren intravilan suprafaţa 39,21 mp



folosinţa: TDI şi CIND (Teren şi Construcţii cu destinaţie industrială) 
amplasament: în zona industrială de sud-vest a Municipiului, lângă DN6 (E70), cu 

vecini la nord DN6 (E70), la est Staţie electrică, la sud Cale Ferată naţională (Bucureşti -  
Timişoara), la vest proprietate privată

acces: din DN6 (E70), cu o deschidere de cca 400 m la drum 
utilităţi ale zonei: reţele curent electric, apă, telefonie fixă şi mobilă, racord şi cale

C.F., transport urban.

Cap. 2. Caracteristici fizico-tehnice ale construcţiilor şi ale terenului aferent 
2.1. C25- Depozit înalt cu transportoare
structura de rezistenţă: din metal cu închideri perimetrale din tablă 
anvelopa: fără compartimentări, învelitoare din tablă cutată 
finisaje: fără finisaje interioare 
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 1430,53 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 1430,53 mp 
vechime: (1978) 32 ani 
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.

2.2. C24- Depozit Club-Construcţie adm P+2
structura de rezistenţă: din zidărie şi beton armat, acoperiş tip terasă 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din membrană bituminoasă 
finisaje: cu finisaje interioare obişnuite, cu îmbunătăţiri (tencuieli interioare şi 

exterioare, vopsitorii lavabile, tâmplărie p.v.c., metalică şi de lemn, pardoseli 
beton, gresie, parchet melaminat, placaje faianţă) 

instalaţii: sanitare, electrice 
suprafaţa construită la sol 153,87 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 461,61 mp 
suprafaţa utilă: 347,11 mp 
vechime: (1978) 32 ani 
uzura U = 20%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.

2.3. C26- Construcţie adm P+3
structura de rezistenţă: din zidărie şi beton armat, acoperiş tip şarpantă 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din ţiglă metalică 
finisaje: cu finisaje interioare obişnuite, cu îmbunătăţiri (tencuieli interioare şi 

exterioare, vopsitorii lavabile, tâmplărie p.v.c., metalică şi de lemn, pardoseli 
beton, gresie, parchet melaminat, placaje faianţă, tavane tip Armstrong) 

instalaţii: sanitare, electrice, aer condiţionat 
suprafaţa construită la sol 226,20 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 678,60 mp 
suprafaţa utilă: 566,59 mp 
vechime: (1978) 32 ani 
uzura U = 10%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: BUNĂ.

2.4. C19’- Depozit Lacuri şi vopsele 
structura de rezistenţă: din beton prefabricat, acoperiş 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din bitum
finisaje: inferioare, cu tencuieli interioare şi exterioare, tâmplărie metalică, pardoseli 

beton
instalaţii: sanitare, electrice 
suprafaţa construită la sol 606,12 mp



suprafaţa construită-desfăşurată: 606,12 mp
suprafaţa utilă: 541,48 mp
vechime: (1978) 32 ani
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.

2.5. C19- Atelier mecanic (cu grup social P+E)
- se compune din atelier (370 mp) şi grup social P+E (275,54 mp) 
structura de rezistenţă: din beton armat prefabricat (atelierul) şi zidărie şi beton armat 

(grupul social)
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din tablă cutată şi bitum 
finisaje: interioare obişnuite, cu tencuieli interioare şi exterioare, tâmplărie metalică, 

de lemn şi de aluminiu, pardoseli beton şi gresie 
instalaţii: sanitare, electrice
suprafaţa construită la sol 370 mp pentru atelier şi 137,77 mp pentru grupul social
suprafaţa desfăşurată: 370 mp pentru atelier şi 275,54 mp pentru grupul social
suprafaţa utilă totală: 541,48 mp
vechime: (1978) 32 ani
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.6. C12- Depozit Carbid
structura de rezistenţă: din beton armat şi zidărie 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din bitum
finisaje: inferioare, cu tencuieli interioare şi exterioare, tâmplărie metalică, pardoseli 

beton 
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 293,26 mp
suprafaţa construită-desfăşurată: 189,10 mp
suprafaţa rampei: 104,16 mp
suprafaţa utilă: 164,43 mp
vechime: (1981) 29 ani
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.7. C45- Vestiare+birou
structura de rezistenţă: din zidărie cu acoperiş tip şarpantă 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din tablă cutată 
finisaje: obişnuite, cu tencuieli interioare şi exterioare, tâmplărie metalică şi lemn, 

pardoseli beton şi gresie 
instalaţii: sanitare, electrice 
suprafaţa construită la sol 51,43 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 51,43 mp 
suprafaţa utilă: 47,32 mp 
vechime: (1981) 29 ani 
uzura U = 30%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.8. C22- Şopron depozitare 
structura de rezistenţă: din metal
anvelopa: compartimentări din plasă, învelitoare din tablă cutată 
finisaje: fără finisaje interioare, pardoseli beton 
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 445,19 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 445,19 mp 
suprafaţa utilă: 445,19 mp



vechime: (1985) 25 ani 
uzura U = 80%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.9. C51- Staţie pompe 
structura de rezistenţă: din zidărie cu planşeu din beton 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din tablă cutată 
finisaje: inferioare 
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 52,82 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 52,82 mp 
suprafaţa utilă: 46,00 mp 
vechime: (1978) 32 ani 
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.10. C54- Magazie construcţii 
structura de rezistenţă: din zidărie cu planşeu din beton 
anvelopa: fără compartimentări, învelitoare din bitum 
finisaje: inferioare 
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 17,25 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 17,25 mp 
suprafaţa utilă: 12,00 mp 
vechime: (1978) 32 ani 
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.11. C56- Birou construcţii 
structura de rezistenţă: din zidărie cu planşeu din beton 
anvelopa: fără compartimentări, învelitoare din plăci azbociment 
finisaje: inferioare 
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 16,00 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 16,00 mp 
suprafaţa utilă: 13,32 mp 
vechime: (1978) 32 ani 
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.12. C55- Bazin subteran 
structura de rezistenţă: din beton armat 
anvelopa: fără compartimentări, învelitoare din bitum 
finisaje: tencuieli interioare sclivisite 
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 78,53 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 78,53 mp 
vechime: (1978) 32 ani 
uzura U = 80%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.13. C1- Depozit carburanţi 
structura de rezistenţă: din metal 
anvelopa: compartimentări din plasă şi tablă, învelitoare din tablă cutată 
finisaje: fără
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 39,21 mp



suprafaţa construită-desfăşurată: 39,21 mp
suprafaţa utilă: 35,20 mp
vechime: (1978) 32 ani
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.14. Terenul total al imobilului de 39.508,60 mp 
forma: dreptunghiulară 
suprafaţa: 39508,60 mp 
caracteristici geotehnice: normale
îmbunătăţiri: împrejmuiri din beton prefabricat, platforme betonate (cca 30.000 mp), 

racord şi cale ferată (cca 1.400 ml), cale rulare macara capră (cca 400 ml).

Cap. 3. Analiza de piaţă
în continuare se face o analiză succintă a pieţei proprietăţilor imobiliare de tip 

industrial, categoria depozitelor şi sediilor administrative.
Proprietatea de evaluat face parte din categoria celor cu valoare de peste 1 milion 

euro, care se adresează unui grup restrâns de investitori, datorită rarităţii lor.
S-au identificat următoarele caracteristici principale ale proprietăţii de evaluat:

- amplasamentul atractiv lângă DN6 (E70), cu racorduri la curent electric, apă-canal şi cale 
ferată
- uzura morală şi fizică mare a construcţiilor, ceea ce face neadecvată folosinţa actuală de 
depozitare a materialelor de construcţii
- teren relativ mare cu platforme de beton necorespunzător realizate pe aproape toată 
suprafaţa, cu construcţii neeficient amplasate, uzate şi cu suprafeţe mici.

Piaţa acestor imobile este relativ activă, cu oferte şi cereri moderate. Cumpărătorii 
unor astfel de oferte sunt în general firmele deţinătoare de lanţuri de hipermarket-uri. în anul 
2009 au fost achiziţionate astfel de terenuri, la preţuri cuprinse între 40 şi 50 EUR/mp, cu 
obligaţia vânzătorului de a demola construcţiile şi a lăsa terenul liber. în prezent cererea 
pentru astfel de achiziţii a scăzut, iar preţurile faţă de anul 2009 au scăzut şi ele. Efectele 
crizei economice sunt încă pe un trend ascendent iar preţurile de pe piaţa imobiliară se 
micşorează de la o zi la alta, vânzătorii ne mai putând aştepta. Acest lucru este mai 
accentuat pentru terenurile si construcţiile industriale unde blocajele au fost cele mai mari. 
Analizele realizate de firmele imobiliare arată că de la începutul anului 2010 şi până în 
prezent peţurile terenurilor au avut scăderi de peste 50%, în anumite cazuri (se anexează 
articolul publicat pe site-ul BURSA Construcţiilor, ediţia din 03.08.2010).

Chiriile pentru construcţii industriale de tip hale şi platforme de depozitare din 
Municipiul Drobeta Turnu Severin au scăzut şi ele, la 1-1,5 EUR/mp pentru hale şi 0,10-0,25 
EUR/mp pentru platforme industriale, iar gradul de ocupare pentru aceste construcţii s-a 
diminuat, cererea fiind din ce în ce mai mică. Pentru sedii administialu^eJn zone industriale 
chiriile au scăzut de la 4-5 EUR/mp/lună la 2-3 EUR/mp/lună c cel

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 şi sediu administrativ.

Cap. 4. Evaluarea

mult 50%.

4.1. Cea mai bună utilizare



4.2. Metode de evaluare
Se utilizează:
- Metoda costului
- Metoda capitalizării venitului.

4.2.1. Evaluarea prin metoda costului

4.2.1.1. C25- Depozit înalt cu transportoare
Evaluarea se efectuează prin tehnica Comparaţiilor Unitare, care are la bază 

Valoarea de înlocuire (reconstrucţie) calculată cu preţurile unitare din Catalogul de 
reevaluare nr 107 (fişele 1, 2, 3, 4), elaborat în 1964 de Comisia Centrală pentru 
Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe.
Valoarea de înlocuire (Vj) în preţuri la 01.01.1965 se calculează cu formula:

Vj = Sq x Pu + C 
unde Sp = 1430,53 mp

Pu = 830 lei/mp - preţ din Fişele 1, 2, 3, 4, Catalogul 107 -  Hale universale -  parter 
cu închideri perimetrale cu schelet metalic şi şarpantă metalică 

Calculul corecţiilor valorice (C):
* se adaugă diferenţă de înălţime:

1430,53 mp x 21x4 = 120165 lei 
C = 120165 lei 

VT = 1430,53 x 830 +120165 = 1307505 lei 
Valoare de înlocuire rămăsă actualizată (Vîra), în preţuri actuale:

Vîra = VîXDuxl  : 10.000 
unde Vţ = 1307505 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 = 1307505 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 1027679 lei 

Valoarea de piaţă (Vp):
Vp -  Vţra X De 

unde Vjra = 1027679 lei
De = 0,25 - indice de piaţă care are în vedere influenţa negativă a neutilizării şi 

întreţinerii proaste a imobilului (-0,25) şi a crizei economice (-0,50)
Vp = 1027679 lei x 0,25 = 256.920 lei sau 60.385 EUR,

adică 42 EUR/mp exclusiv TVA
4.2.1.2. C24- Depozit Club-Construcţie adm P+2

Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:
SD = 461,61 mp
Pu = 820 lei/mp - preţ din Fişa 9B, Catalogul 124 -  Clădiri administrative -  

C = (0,92-1) x 461,61 x 820 = - 30282 lei 
Vt = 461,61 x 820 - 30282 = 348238 lei 

Du = 1 -  20/100 = 0,80
l=  19649,623

Vfra = 348238 lei x 0,80 x 19649,623 : 10.000 = 547420lei 
De = 0,50

Vp = 547420 lei x 0,5 = 273.710 lei sau 64.331 EUR,
adică 139 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.3. C26- Construcţie adm P+3
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

SD = 678,60 mp
Pu = 820 lei/mp - preţ din Fişa 9B, Catalogul 124 -  Clădiri administrative -



C = (0,92-1) x 678,6 x 820 = - 44516 lei 
Vî = 678,60 x 820 - 44516 = 511936 lei 

Du = 1 -10/100 = 0,90 
I = 19649,623

Vira = 511936 lei x 0,90 x 19649,623 : 10.000 = 905341 lei 
De = 0,50

Vp = 905341 lei x 0,5 = 452.671 lei sau 106.393 EUR,
adică 157 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.4. C19’- Depozit Lacuri şi vopsele
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

Sd = 606,12 mp
Pu = 590 lei/mp - preţ din Fişa 68, Catalogul 112 -  Magazie pentru materiale

tehnice
C = 35 x 606,12 = 21214 lei -  instalaţii electrice 
V, = 606,12 x 590 + 21214 = 378825 lei 

Du = 1 -60/100 = 0,40 
l=  19649,623

Vîra = 378825 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 297751 lei 
De = 0,5

Vp = 297751 lei x 0,5 = 148.875 lei sau 34.991 EUR,
adică 58 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.5. C19- Atelier mecanic (cu grup social P+E)
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

SDi = 370 mp
Pu1 = 970 lei/mp - preţ din Fişa 4, Catalogul 122 -  Staţie pentru întreţinerea 

autovehiculelor
SD2 = 275,54 mp
PU2 = 730 lei/mp - preţ din Fişa 7, Catalogul 122 -  Grup de exploatare auto 

Ci = 97 x 370 = 35890 lei -  instalaţii electrice
C2 = 172 x 275,54 = 47393 lei -  instalaţii electrice, sanitare şi de încălzire 
V} = (370 x 970 + 35890) + (275,54 x 730 + 47393) = 643327 lei 

Du = 1 -  60/100 = 0,40 
l=  19649,623

Vîra = 643327 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 505645 lei 
De = 0,5

Vp = 505645 lei x 0,5 = 252.823 lei sau 59.421 EUR,
adică 92 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.6. C12- Depozit Carbid
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

SDi = 189,10 mp
Pui = 970 lei/mp - preţ din Fişa 4, Catalogul 122 -  Staţie pentru întreţinerea 

autovehiculelor
Sp2 = 104,16 mp
PU2 =190 lei/mp - preţ din Fişa 49, Catalogul 126 -  Rampă de încărcare -

descărcare
Ci = 97 x 189,10 = 18343 lei -  instalaţii electrice 
C2 = 0
Vţ = (189,10 x 970 + 18343) + (104,16 x 190 + 0) = 221560 lei

Du= 1 -60/100 = 0,40 \ \
l=  19649,623

Vîra = 221560 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 174143 lei 
De = 0,25



Vp = 174143 lei x 0,25 = 43.536 lei sau 10.232 EUR,
adică 35 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.7. C45- Vestiare+birou
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

SD = 51,43 mp
Pu = 480 lei/mp - pret din Fişa 3, Catalogul 124 -  Birou

C = 0
Vt = 51,43 x 480 + 0 = 24684 lei 

Du = 1 -30/100 = 0,70 
l=  19649,623 

Vîra = 24684 lei x 0,70 x 19649,623 : 10.000 = 33956 lei 
De = 0,5

Vp = 33956 lei x 0,5 = 16.978 lei sau 3.990 EUR,
adică 78 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.8. C22- Şopron depozitare
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

SD = 445,19 mp
Pu = 300 lei/mp - preţ din Fişa 2, Catalogul 109 -  Clădire de depozitare 

C = 30 x 445,19 = 13356 lei -  pardoseală beton 
VT = 445,19 x 300 + 13356 = 146916 lei 

Du= 1 -80/100 = 0,20 
l=  19649,623 

V̂ a = 146916 lei x 0,20 x 19649,623 : 10.000 = 57737 lei 
De = 0,25

Vp = 57737 lei x 0,25 = 14.434 lei sau 3.393 EUR,
adică 8 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.9. C51- Staţie pompe
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

Sd = 52,82 mp
Pu = 535 lei/mp - preţ din Fişa 11, Catalogul 124 -  Dependinţă izolată

C = 0
Vt = 52,82 x 535 + 0 = 28259 lei 

Du= 1 -60/100 = 0,40 
I = 19649,623 

Vîra = 28259 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 22211 lei 
De = 0,25

Vp =22211 lei x 0,25 = 5.553 lei sau 1.305 EUR,
adică 25 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.10. C54- Magazie construcţii
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

Sd = 17,25 mp
Pu = 280 lei/mp - pret din Fişa 3, Catalogul 124 -

C = 0
Vî = 17,25x280 + 0 = 4830 lei 

Du= 1 -60/100 = 0,40 
I = 19649,623 

Vîra = 4830 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 3796 lei 
De = 0,25

Vp = 3796 lei x 0,25 = 949 lei sau 223 EUR,
adică 13 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.11. C56- Birou construcţii
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

Maga



Sp = 16 mp
Pu = 480 lei/mp - pret din Fişa 3, Catalogul 124 -  Birou

C = 0
Vr= 16x480 + 0 = 7680 lei 

Du = 1 -60/100 = 0,40 
l=  19649,623 

Vîra = 7680 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 6036 lei 
De = 0,25

Vp = 6036 lei x 0,25 = 1.509 lei sau 355 EUR,
adică 22 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.12. C55- Bazin subteran
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

Sd = 78,53 mp 
Volum = 150 mc
Pu = 670 lei/mc - preţ din Fişa 12, Catalogul 1321 -  Rezervor cilindric din 

beton armat îngropat 
C = 0
Vî = 150x670 + 0= 100500 lei 

Du = 1 -80/100 = 0,20 
l=  19649,623 

Vîra = 100500 lei x 0,20 x 19649,623 : 10.000 = 39496 lei 
De = 0,10

Vp = 39496 lei x 0,10 = 3.950 lei sau 928 EUR,
adică 12 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.13. C1- Depozit carburanţi
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

Sd = 39,21 mp
Pu = 270 lei/mp - preţ din Fişa 2, Catalogul 109 -  Clădire de depozitare/

C = 30 x 39,21 = 1176 lei -  pardoseală beton 
Vî = 39,21 x 270 + 1176 = 11763 lei 

Du = 1 -  60/100 = 0,40 
l=  19649,623 

V̂ a = 11763 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 9245 lei 
De = 0,25

Vp = 9245 lei x 0,25 = 2.311 lei sau 543 EUR,
adică 14 EUR/mp exclusă

4.2.1.14. Terenul total de 39.508,60 mp
Evaluarea a fost efectuată prin Metoda comparaţiei şi a avut în vedere datele de 

piaţă disponibile. Astfel, se cunosc două tipuri de tranzacţii cu terenuri cu suprafeţe mari, 
din zone industriale ale Municipiului: una avut loc în 2008-2009 cu o suprafaţă de cca
48.000 mp aparţinând platformei industriale CELROM, care s-a tranzacţionat cu valoarea 
de 25 EUR/mp; cealaltă mai recentă, a început în 2009 şi se derulează şi în prezent şi se 
referă la suprafeţe de peste 40.000 mp, achiziţionate de firme care reprezintă lanţuri de 
hipermarket-uri, la preţul de 45 EUR/mp, cu condiţia ca vânzătorul să predea terenul liber 
(construcţiile existente pe el urmând a fi demolate şi transportate pe cheltuiala 
vânzătorului). Contractul de vânzare-cumpărare prevede în acest caz, achitarea a cca 50% 
din sumă în 2009, la data încheierii tranzacţiei şi a diferenţei, la data predării terenului liber.

De asemenea, s-au avut în vedere semnalele date de piaţă care în perioada ianuarie
-  august 2010, când preţurile terenurilor au scăzut în continuare cu mai mult de 50%.

în aceste condiţii, s-a estimat valoarea de piaţă la 27 EUR/mp, valoare care 
reprezintă 60% din cea practicată în 2009 de firme care reprezintă lanţuri de hipermarket-uri 

Deci, valoarea de piaţă a terenului de 39.508,60 mp va fi:



27 EUR/mp x 4,2547 lei/EUR x 39.508,60 mp = 4.538.625 lei.
4.2.1.15. Recapitulaţie valori de piaţă pentru lichidare obţinute prin metoda 

costului:
1. C25- Depozit înalt cu transportoare 256.920 lei
2. C24- Depozit Club-Construcţie adm P+2 273.710 lei
3. C26- Construcţie adm P+3 452.671 lei
4. C19’- Depozit Lacuri şi vopsele 148.875 lei
5. C19- Atelier mecanic (cu grup social P+E) 252.823 lei
6. C12- Depozit Carbid 43.536 lei
7. C45- Vestiare+birou 16.978 lei
8. C22- Şopron depozitare 14.434 lei
9. C51- Staţie pompe 5.553 lei

10. C54- Magazie construcţii 949 lei
11. C56- Birou construcţii 1.509 lei
12. C55- Bazin subteran 3.950 lei
13. C1- Depozit carburanţi 2.311 lei
14. Terenul de 39.508,60 mp 4.538.625 lei

VP1= 6.012.844 lei sau
1.413.224 EUR.

4.2.2. Evaluarea prin metoda capitalizării venitului
Are la bază veniturile obţinute din activitatea de depozitare şi de sediu administrativ.
Se stabileşte venitul brut potenţial (VBP), în funcţie de tipul construcţiei şi de chiriile 

medii practicate pe piaţă pentru astfel de construcţii. Astfel:
* pentru C45- Vestiare+birou

47,32 mp x 2 EUR/mp/lună *  95 EUR/lună
* pentru C12- Depozit Carbid

164,43 mp x 0,5 EUR/mp/lună *  82 EUR/lună
* pentru C19’- Depozit Lacuri şi vopsele

541,48 mp x 1 EUR/mp/lună » 541 EUR/lună
* pentru C19- Atelier mecanic

607,14 mp x 1,5 EUR/mp/lună «911 EUR/lună
* pentru C22- Şopron depozitare

445,19 mp x 0,5 EUR/mp/lună *  223 EUR/lună
* pentru C24- Depozit Club-Construcţie adm P+2

347,11 mp x 2 EUR/mp/lună = 694 EUR/lună
* pentru C25- Depozit înalt cu transportoare

1420 mp x 0,5 EUR/mp/lună = 710 EUR/lună
* pentru C26- Construcţie adm P+3

566,59 mp x 3 EUR/mp/lună *  1700 EUR/lună
* pentru Platforme betonate

15000 mp x 0,25 EUR/mp/lună = 3750 EUR/lună 
Total venit brut potenţial VBP = 8.706 EUR/lună x 12 luni = 104.472 EUR/an

Venitul brut efectiv (VBE) se obţine prin ajustarea VBP cu gradul de neocupare, care 
se stimează pentru această perioadă la 50% din VBP. Deci:

VBE = 104.472 EUR/an x 0,5 = 52.236 EUR/an 
Venitul net efectiv (VNE) se obţine prin scăderea cheltuielilor de exploatare, care se 

estimează la 25% din VBE. Atunci:
VNE = 52.236 EUR/an x (1-25/100) = 39.177 EUR/an 

Valoarea de piaţă pentru lichidare (VR), se calculează cu relaţia:
VR = VNE : r



unde r = 6,25% = rata de capitalizare specifică pieţei imobiliare din zonă în această
perioadă

Deci:
VR = 39.177: 0,0625 = 626.832 EUR sau 2.666.982 lei 

Se constată că dacă se scad drumurile şi aleile aferente construcţiilor producătoare de 
venit, prezentate mai sus, rămâne o suprafaţă de cca 20.000 mp ca platforme de depozitare 
fără construcţii, care pot fi înstrăinate ca teren liber la preţul de 40 EUR/mp.

Deci valoarea terenului liber ce se poate înstrăina, va fi:
20.000 mp x 40 EUR/mp x 4,2547 lei/EUR = 3.403.760 lei 

Atunci, valoarea de piaţă pentru lichidare (Vp2) a imobilului, prin Metoda capitalizării 
venitului, este:

Vp2 = 2.666.982 lei + 3.403.760 lei = 6.070.742 lei

4.2.3. Reconciliarea rezultatelor obţinute prin cele două metode
în urma evaluării, s-au obţinut:

- prin Metoda costului 6.012.844 lei
- prin Metoda capitalizării venitului 6.070.742 lei

Se alege ca valoare de piaţă pentru lichidare, valoarea de 6.070.742 lei obţinută prin 
Metoda capitalizării venitului, deoarece corespunde mai bine scopului evaluării.

CAP. 5 CONCLUZII
Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a Imobilului 1 din Drobeta Turnu 

Severin, jud Mehedinţi, Calea Timişoarei nr 210, compus din teren în suprafaţă totală de 
39.508,60 mp şi construcţii, este de 6.070.742 lei.

Data: 10 august 2010



FIŞA NR. 2

Imobil 2 -  Spaţiu comercial cu Su = 59,25 mp şi terenul aferent de 70 mp în indiviziune, 
situat în str. Traian, nr 124, înscris în CF4742/N Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi cu nr 
cadastral 1973/4/2 pentru terenul în indiviziune şi 1973/0/0/3 pentru spaţiu comercial.

Cap. 1. Caracteristici generale
componenţa: construcţie cu o încăpere, grup sanitar şi teren 70 mp 
folosinţa: CCOM (Construcţii Comerciale)
amplasament: în zona mediană de sud-est a Municipiului Drobeta Tr Severin, jud. 
Mehedinţi, pe cea mai importantă stradă comercială, 
acces: din str Traian
utilităţi ale zonei: reţele curent electric, apă-canal, termoficare, transport urban, 
telefonie fixă şi mobilă, cablu TV,

Cap. 2. Caracteristici fizico-tehnice ale construcţiei şi ale terenului aferent
- structura de rezistenţă: parter din zidărie, cu acoperiş din lemn
- anvelopa: compartimentări din zidărie
- finisaje: superioare, cu zugrăveli lavabile, vopsitorii, placări de faianţă în grupuri 

sanitare, pardoseli gresie, tâmplărie de aluminiu cu geamuri termopan
- instalaţii: sanitare, electrice, încălzire cu sobă
- vechime: peste 80 ani, cu reparaţii capitale acum 3 ani
- uzura U = 10%, conform Normativ P135/1999
- suprafaţa desfăşurată: 72,30 mp
- suprafaţa utilă: 59,25 mp
- stare tehnică: BUNĂ
- terenul aferent de 70 mp este în indiviziune.

Cap. 3. Analiza de piaţă
Se analizează proprietăţile de tipul spaţii comerciale în clădiri independente pe str 

Traian, în Municipiu Drobeta Tr Severin jud. Mehedinţi.
S-au identificat mai multe oferte de vânzare în revista “Piaţa Severineană” şi “Publi 

Star”. Se defineşte piaţa ca fiind activă, cu o ofertă moderată şi o cerere mare.
Preţurile practicate pentru terenuri în zonă sunt între 300 - 500 EUR/mp, iar pentru 

spaţii comerciale între 800 şi 1.500 EUR/mp.
Piaţa chiriilor este activă, fiind cuprinse între 10 şi 20 EUR/mp util.

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: spaţiu 
comercial.



4.2. Metode de evaluare
Se utilizează:
- Metoda Costului
- Metoda de randament, tehnica capitalizării directe.

4.2.1. Evaluarea prin metoda costului
■ Evaluarea construcţiei
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 120 fişa 2, 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:

V} = Sq x Pu + C 
unde SD = 72,30 mp

Pu = 900 lei/mp - preţ din Fişa 2 Catalogul 120 
Calculul corecţiilor valorice (C):

* se adaugă finisaje superioare: 110x72,30 = 7.953 lei 
Vţ = 72,30 x 900 + 7.953 = 73.023 lei 

Valoare de înlocuire rămăsă actualizată (V{ra), în preturi actuale:
Vîra = VîXDuxl  : 10.000 

unde Vî = 73.023 lei
Du = 1 -  U/100 = 1 -  10/100 = 0,90 - indice de uzură
I = 23899,385 x1,1- indice de actualizare elaborat de ÎNCERC Bucureşti şi INS

Atunci:
Vira = 73.023x0,90x23899,385x1,1 : 10.000 = 157.068 lei 

Valoarea de piaţă (Vp):
Vp = Vîra X De 

unde Vîra = 157.068 lei
De = 0,70 - indice de piaţă care are în vedere atractivitatea d e o â fe^ fâ ^a t^^^a ia n  

ca vad comercial şi cererea mare de spaţii (+30%), dar şi intte^Msf^gativă, 
datorată crizei economice şi condiţiilor de vânzare forţată(-60%)

Deci:
Vp = 157.068 lei x 0,70 = 109.948 lei sau 25.842 EUR, adică 436 EUR/mp

■ Evaluare terenului de 70 mp în indiviziune
Se efectuează prin Metoda Comparaţiilor Directe. Prin analiza procentuală a datelor, 

se calculează valoarea unitară de piaţă utilizând comparabile (oferte de vânzare) găsite în 
revista Piaţa Severineană. Astfel s-a ajuns la preţul unitar de piaţă de 200 EUR/mp sau 
850,94 lei/mp.

Valoarea de piaţă se stabileşte astfel:
Vpt = 70 mp x 850,94 lei/mp = 59.566 lei sau 14.000 EUR.

■ Recapitulaţie valori de piaţă pentru lichidare obţinute prin metoda costului:
Spaţiu comercial 109.948 lei
Teren 70 mp 59.566 lei
TOTAL: 169.514 lei

4.2.2. Evaluarea prin metoda capitalizării venitului
Se efectuează prin tehnica capitalizării directe. Are la bază chiriile medii practicate în 

zonă, de 12 EUR/mp/lună.
Venitul brut (VB) se calculează:

Vb = 59,25 mp x 12 EUR/mp/lună x 12 luni = 8.532 EUR



Venitul net (VN) se calculează scăzând cheltuielile şi gradul de neocupare, care se 
apreciază la 70% din venituri. Deci:

VN = 8.532 EUR x 0,30 = 2.559 EUR 
Valoarea imobilului (V) se calculează cu relaţia:

V = VN : r
unde r = 0,065 = rata de capitalizare specifică pieţei spatiilor comerciale pe Traian 

Deci: Vp2= 2.559 EUR : 0,065 = 39.956 EUR sau 170.000 lei

4.2.3. Reconciliarea rezultatelor obţinute prin cele două metode
în urma evaluării, s-au obţinut:

- prin Metoda costului 169.514 lei
- prin Metoda capitalizării venitului 170.000 lei

Se alege ca valoare de piaţă pentru lichidare, valoarea de 170.000 lei obţinută prin 
Metoda capitalizării venitului, deoarece corespunde mai bine scopului evaluării.

CAP. 5 CONCLUZII

Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a Imobilului 2 - Spaţiu comercial cu 
Su = 59,25 mp şi terenul aferent de 70 mp în indiviziune, situat în str. Traian, nr 124, este de
170.000 lei.



FIŞA NR. 3

imobil 3 -  Spaţiu comercial cu Su = 144,55 mp, situat în Drobeta Turnu Severin, Blvd. 
Tudor Vladimirescu, nr 203, bl. IN2A1, parter, jud. Mehedinţi, înscris în CF1291/N Drobeta 
Turnu Severin, cu nr cadastral 893/1/0/1.

Cap. 1. Caracteristici generale 
componenţa: 8 încăperi, 
folosinţa: CCOM (Construcţii Comerciale)
amplasament: în zona mediană de est a Municipiului Drobeta Tr Severin, jud 
Mehedinţi, pe bulevardul cel mai important, 
acces: din B-dul Tudor Vladimirescu
utilităţi ale zonei: reţele curent electric, apă-canal, termoficare, transport urban, 

telefonie fixă şi mobilă, cablu TV,

Cap. 2. Caracteristici tehnice ale construcţiei
- structura de rezistenţă: P+8E din zidărie şi beton armat, cu acoperiş tip terasă
- anvelopa: compartimentări din zidărie
- finisaje: superioare, cu zugrăveli lavabile, vopsitorii, placări de faianţă în grupuri 

sanitare, pardoseli gresie, tâmplărie de aluminiu cu geamuri termopan
- instalaţii: sanitare, electrice, încălzire centrală, complete şi în stare de funcţionare
- vechime: 10 ani
- uzura U = 5%, conform Normativ P135/1999
- suprafaţa desfăşurată : 162,59 mp
- suprafaţa utilă: 144,55 mp
- stare tehnică: FOARTE BUNĂ. „  .
- terenul aferent în indiviziune nu a fost identificat în acte

Cap. 3. Analiza de piaţă
Se analizează proprietăţile de tipul spaţii comerciale la parterul blocurilor amplasate pe 

B-dul Tudor Vladimirescu în Municipiu Drobeta Tr Severin jud. Mehedinţi.
S-au identificat mai multe oferte de vânzare în revista “Piaţa Severineană” şi “Publi 

Star”. Se defineşte piaţa ca fiind activă, cu o ofertă moderată şi o cerere mare.
Preţurile practicate pentru terenuri în zonă sunt între 300 - 600 EUR/mp, iar pentru 

spaţii comerciale între 500 şi 800 EUR/mp.
Piaţa chiriilor este activă, fiind cuprinse între 10 şi 20 EUR/mp util.

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: spaţiu 
comercial.



4.2. Metode de evaluare
Se utilizează:
- Metoda Costului
- Metoda de randament, tehnica capitalizării directe.

4.2.1. Evaluarea prin metoda costului
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 120 fişa 3, elaborat în 1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi 
Reevaluarea Fondurilor Fixe.
Valoarea de înlocuire (V,) în preţuri la 01.01.1965 se calculează cu formula:

V} = Sd x Pu + C 
unde SD = 162,59 mp

Pu = 1015 lei/mp - preţ din Fişa 3 Catalogul 120 
Calculul corecţiilor valorice (C):

* se adaugă finisaje superioare: 110x162,59 = 17.885 lei O  
Vt = 162,59x1.015+17.885=182.914 lei p |  ^ $ 0 ^ • %

Valoare de înlocuire rămăsă actualizată (Vîra), în preţuri actuale: r <  1
Vtra = Vt x Du x I : 10.000 § !

unde Vî = 182.914 lei
Du = 1 -  U/100 = 1 -  5/100 = 0,95 - indice de uzură 
I = 23899,385x1,1 - indice de actualizare elaborat de ÎNCERC Bucureşti şi 
Vîra = 182.914x0,95x23899,385x1,1 : 10.000 = 456825 lei 

Valoarea de piaţă (Vp):
Vp = Vjra X Ae 

unde V̂ a = 456825 lei
De = 0,80 - indice de piaţă care are în vedere atractivitatea deosebită a B-ului Tudor 

Vladimirescu ca vad comercial şi cererea mare de spaţii (+40%), dar şi influenţa negativă, 
datorată crizei economice şi condiţiilor de vânzare forţată (-60%)

Vp = 456825 lei x 0,8 = 365.460 lei sau 85.896 EUR, adică 594 EUR/mp fără TVA

4.2.2. Evaluarea prin metoda de randament
Se efectuează prin tehnica capitalizării directe. Are la bază chiriile medii practicate în 

zonă, de 15 EUR/mp/lună (raportate la suprafaţa utilă).
Venitul brut (VB) se calculează:
VB = 144,55 mp x 15 EUR/mp/lună x 12 luni = 26.019 EUR
Venitul net (VN) se calculează scăzând cheltuielile şi gradul de neocupare, care se 

apreciază la 80% din venituri. Deci:
VN = 26.019 EUR x 0,20 = 5.204 EUR 
Valoarea imobilului (V) se calculează cu relaţia:

V = VN : r
unde r = 0,055 = rata de capitalizare specifică pieţei spaţiilor comerciale pe bulevard 

Deci: Vp3= 5.204 EUR : 0,058 = 90.200 EUR sau 383.774 lei

4.2.3. Reconciliarea rezultatelor obţinute prin cele două metode
Prin cele două metode de evaluare, s-au obţinut următoarele valori de piaţă:
1 .Metoda Costului 365.460 lei
2.Metoda de Randament 383.774 lei
Se alege ca valoare de piaţă pentru lichidare, valoarea stabilită prin Metoda de 

Randament de 383.774 lei, deoarece corespunde mai bine scopului evaluării.



CAP. 5 CONCLUZII

Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a Imobilului 3 - Spaţiu comercial cu 
Su = 144,55 mp, situat în Drobeta Turnu Severin, Blvd. Tudor Vladimirescu, nr 203, bl. 
IN2A1, parter, jud. Mehedinţi, este de 383.774 lei.

Data: 10 august 2010



FIŞA NR. 4

Imobil 4 -  Imobil în Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinţi, str Banoviţei nr 44, compus din 
teren în suprafaţă totală de 15.989 mp şi construcţii, identificat prin 3 corpuri de imobil.

Cap. 1. Caracteristici generale
componenţa celor 3 corpuri de imobil este:

• Carte Funciară nr 4245/N şi nr cadastral 991/1 cu
- C1-Sediu administrativ P+1 suprafaţa construită la sol 227,74 mp
- C2- Platformă betonată suprafaţa construită la sol 6261,26 mp
- 1CC- Teren intravilan suprafaţa 9192 mp

■ Carte Funciară nr4246/N şi nr cadastral 991/2 cu
- C1- Cabină poartă + Vestiar suprafaţa construită la sol 18,12 mp
- C2- Depozit carburanţi suprafaţa construită la sol 180,80 mp
- C3- Cabină carburanţi suprafaţa construită la sol 39,46 mp
- C5- Magazie materiale (atelier+birou+magazie)suprafaţa construită la sol 298,88 mp
- C6- Magazie materiale (birou+magazie) suprafaţa construită la sol 290,39 mp
- C7- Platformă betonată suprafaţa construită la sol 3141,82 mp
- 2CC- Teren intravilan suprafaţa 4884 mp

■ Carte Funciară nr 4247/N şi nr cadastral 991/3 cu
- C1- Atelier mecanic (fost C12) suprafaţa construită la sol 121,19 mp
- C2- Magazii (fost C11) suprafaţa construită la sol 43,43 mp
- C3- Staţie sortare (amplasată pe platf. betonată) suprafaţa construită la sol 450,35 mp
- 3CC- Teren intravilan suprafaţa 1913 mp

folosinţa: TDI şi CIND (Teren şi Construcţii cu destinaţie industrială) 
amplasament: în zona industrială de est a Municipiului, cu vecini la nord şi la est 

drum de acces spre str Banoviţei, la sud şi la vest teren al Primăriei Drobeta Tr Severin
acces: din str Banoviţei printr-un drum de acces balastat, cu o deschidere la drumul 

de acces de cca 250 m la drum
utilităţi ale zonei: reţele curent electric, telefonie fixă şi mobilă.

Cap. 2. Caracteristici fizico-tehnice ale construcţiilor şi ale terenului aferent
2.1. C1- Sediu administrativ P+1 (CF nr 4245/N, nrcad 991/1) 

structura de rezistenţă: din zidărie şi beton armat, acoperiş tip şarpantă 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din ţiglă
finisaje: obişnuite cu îmbunătăţiri (zugrăveli simple, pardoseli ciment, mozaic şi 

scândură, tâmplărie de lemn) 
instalaţii: electrice, sanitare, cu încălzire cu sobe 
suprafaţa construită la sol 227,74 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 426,76 mp 
suprafaţa utilă: 343,38 mp 
vechime: (1985) 25 ani 
uzura U = 30%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE. _

2.2. C2- Platformă betonată de 6261,26 mp (CF nr 4245/N, nr cad!T91/1) 
suprafaţa construită la sol 6261,26 mp 
vechime: (2007) 3 ani, conform documente de execuţie



uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.

2.3. C1- Cabină poartă + Vestiar (CF nr 4246/N, nr cad 991/2) 
structura de rezistenţă: din zidărie, acoperiş tip şarpantă 
anvelopa: fără compartimentări, învelitoare din ţiglă
finisaje: obişnuite (tencuieli interioare şi exterioare, vopsitorii lavabile, tâmplărie lemn, 

pardoseli ciment) 
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 18,12 mp
suprafaţa construită-desfăşurată: 18,12 mp
suprafaţa utilă: 12,69 mp
vechime: (1975) 35 ani
uzura U = 50%, conform Normativ P135/1999
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.

2.4. C2- Depozit carburanţi (CF nr 4246/N, nr cad 991/2) 
construcţii subterane, care nu au putut fi inspectate 
suprafaţa construită la sol 180,80 mp
vechime: (1987) 23 ani
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.

2.5. C3- Cabină carburanţi (CF nr 4246/N, nr cad 991/2) 
structura de rezistenţă: din zidărie, acoperiş tip şarpantă 
anvelopa: fără compartimentări, învelitoare din ţiglă
finisaje: obişnuite (tencuieli interioare şi exterioare, vopsitorii lavabile, tâmplărie lemn, 

pardoseli ciment) 
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 39,46 mp 
suprafaţa desfăşurată: 39,46 mp 
suprafaţa utilă: 31,12 mp 
vechime: (1987) 23ani
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.6. C5- Magazie materiale (atelier+birou+magazie) (CF nr 4246/N, nr cad 991/2) 
structura de rezistenţă: din metal tip baracă metalică
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din tablă cutată 
finisaje: fără 
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 298,88 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 298,88 mp 
suprafaţa utilă: 284,60 mp 
vechime: (1987) 23 ani 
uzura U = 70%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.7. C6- Magazie materiale (birou+magazie) (CF nr 4246/N, nr cad 991/2) 
structura de rezistenţă: din zidărie şi beton armat cu acoperiş tip şarpantă 
anvelopa: compartimentări din zidărie pentru laboratorul staţiei de betoane,

învelitoare din tablă cutată 
finisaje: obişnuite, cu îmbunătăţiri în zona laboratorului staţiei de betoane (tencuieli 

interioare şi exterioare, tâmplărie metalică şi lemn, pardoseli beton şi gresie, 
placaje faianţă la laborator) 

instalaţii: sanitare, electrice 
suprafaţa construită la sol 290,39 mp



suprafaţa construită-desfăşurată: 290,39 mp 
suprafaţa utilă: 266,54 mp 
vechime: (1987) 23 ani 
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.8. C7- Platformă betonată (CF nr 4246/N, nr cad 991/2) 
suprafaţa construită la sol 3141,82 mp 
vechime: (2007) 3 ani, conform documente de execuţie 
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.9. C1- Atelier mecanic (fost C12) (CF nr4247/N, nr cad 991/3) 
structura de rezistenţă: din metal tip baracă metalică 
anvelopa: fără compartimentări, învelitoare din tablă cutată 
finisaje: fără 
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 121,19 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 121,19 mp 
suprafaţa utilă: 112,52 mp 
vechime: (1987) 23 ani 
uzura U = 70%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.10. C2- Magazii (fostC11) (CF nr4247/N, nrcad 991/3) 
structura de rezistenţă: din zidărie cu planşeu din beton, cu acoperiş tip terasă 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din bitum 
finisaje: obişnuite 
instalaţii: electrice
suprafaţa construită la sol 43,43 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 43,43 mp 
suprafaţa utilă: 35,53 mp 
vechime: (1987) 23 ani 
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.11. C3- Staţie sortare (amplasată pe platf. betonată) 
suprafaţa construită la sol 450,35 mp 
vechime: (2007) 3 ani, conform documente de execuţie 
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.

2.12. Terenul total al imobilului de 15.989 mp 
forma: triunghiulară 
suprafaţa: 15989 mp 
caracteristici geotehnice: normale 
îmbunătăţiri: împrejmuiri din beton prefabricat.

Cap. 3. Analiza de piaţă
Se analizează proprietăţile industriale de tipul depozitelor
Proprietatea de evaluat face parte din categoria proprietăţilor industriale şi are un 

amplasament neatractiv, cu drum de acces balastat prost întreţinut.
Se defineşte piaţa ca fiind relativ activă, cu oferte şi cereri moderate. Cumpărătorii 

unor astfel de oferte sunt în general firmele de construcţii care nu deţin astfel de baze de 
producţie.

în ultima perioadă de timp nu au fost achiziţionate astfel de terenuri, dar există oferte 
de vânzare în zonă la preţuri cuprinse între 10 şi 45 EUR/mp.

(CF nr4247/N, nrcad 991/3)

şi sedii administrative.



în prezent cererea pentru astfel de achiziţii a scăzut, iar preţurile faţă de anul 2009 au 
scăzut şi ele. Efectele crizei economice sunt încă pe un trend ascendent iar preţurile de pe 
piaţa imobiliară se micşorează de la o zi la alta, vânzătorii ne mai putând aştepta. Acest 
lucru este mai accentuat pentru terenurile si construcţiile industriale unde blocajele au fost 
cele mai mari. Analizele realizate de firmele imobiliare arată că de la începutul anului 2010 
şi până în prezent peţurile terenurilor au avut scăderi de peste 50%, în anumite cazuri (se 
anexează articolul publicat pe site-ul BURSA Construcţiilor, ediţia din 03.08.2010).

Chiriile pentru construcţii industriale de tip hale şi platforme de depozitare din 
Municipiul Drobeta Turnu Severin au scăzut şi ele, la 1-1,5 EUR/mp pentru hale şi 0,10-0,25 
EUR/mp pentru platforme industriale, iar gradul de ocupare pentru aceste construcţii s-a 
diminuat, cererea fiind din ce în ce mai mică. Pentru sedii administrative în zone industriale 
chiriile au scăzut de la 4-5 EUR/mp/lună la 2-3 EUR/mp/lună cu un grad de ocupare de cel 
mult 50%.

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 şi sediu administrativ.

4.2. Metode de evaluare
Se utilizează:
- Metoda costului
- Metoda capitalizării venitului.

4.2.1. Evaluarea prin metoda costului

4.2.1.1. C1-Sediu administrativ P+1 (CF nr 4245/N, nrcad 991/1)
Evaluarea se efectuează prin tehnica Comparaţiilor Unitare, care are la bază 

Valoarea de înlocuire (reconstrucţie) calculată cu preţurile unitare din Catalogul de 
reevaluare nr 124 (fişa 9A), elaborat în 1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi 
Reevaluarea Fondurilor Fixe.
Valoarea de înlocuire (V,) în preţuri la 01.01.1965 se calculează cu formula:

V, = Sd xP u + C 
unde Sd = 426,76 mp

Pu = 715 lei/mp - preţ din Fişa 9A, Catalogul 124 -  Clădire administrativă cu structură 
din zidărie portantă P+E

Calculul corecţiilor valorice (C):
* se scade diferenţă de înălţime:

-426,76 mp x 715 x 0,08 = -24411 lei 
C = -24411 lei 

Vi = 426,76 x 715 -24411 = 280722 lei 
Valoare de înlocuire rămăsă actualizată (Vîra), în preţuri actuale:

Vîra = VîXDuxl  : 10.000 
unde V, = 280722 lei

Du = 1 -  U/100 = 1 -  30/100 = 0,70 - indice de uzură 
I = 17863,294x1,10 = 19649,623 indice de actualizare elaborat de ÎNCERC 
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Vîra = 280722 lei x 0,70 x 19649,623 : 10.000 = 386126 lei 
Valoarea de piaţă (Vp):

Vp — Vîra x De 
unde V^a = 386126 lei

De = 0,5 - indice de piaţă care are în vedere influenta negativă a crizei economice 
Vp = 386126 lei x 0,5 = 193.063 lei sau 45.376 EUR,

adică 106 EUR/mp exclusiv TVA
4.2.1.2. C2- Platformă betonată de 6261,26 mp (CF nr4245/N, nrcad 991/1)

Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:
Sq = 6261,26 mp
Pu = 85 lei/mp - preţ din Fişa 13, Catalogul 122 -  Platformă pentru staţionarea 

autovehiculelor 
C = 0
Vi = 6261,26 x 85 + 0 = 532207 lei 

Du = 1 -60/100 = 0,40 
l=  19649,623

V̂ a = 532207 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 418307 lei
De = 0,10 - indice de piaţă care are în vedere influenţa negativă a execuţiei de 

proastă calitate (-0,40) şi a crizei economice (-0,50)
Vp = 418307 lei x 0,10 = 41.831 lei sau 9.832 EUR,

adică 1,57 EUR/mp exclusiv TVA
4.2.1.3. C1-Cabină poartă + Vestiar (CF nr4246/N, nrcad 991/2)

Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1.de mai sus:
SD = 18,12 mp
Pu = 480 lei/mp - pret din Fişa 3, Catalogul 124 -  Birou

C = 0
Vţ = 18,12x480 + 0 = 8698 lei 

Du = 1 -50/100 = 0,50 
I = 19649,623 

V̂ a = 8698 lei x 0,50 x 19649,623 : 10.000 = 8545 lei 
De = 0,50

Vp = 8545 lei x 0,5 = 4.273 lei sau 1.004 EUR,
adică 55 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.4. C2- Depozit carburanţi (CF nr4246/N, nr cad 991/2)
Deoarece nu s-a putut inspecta, se consideră fără valoare.
Vp = 0 lei

4.2.1.5. C3- Cabină carburanţi (CF nr 4246/N, nr cad 991/2)
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1.de mai sus:

SD = 39,46 mp
Pu = 280 lei/mp - preţ din Fişa 3, Catalogul 124 -  Depozit 

C = 0 ’ __
Vî = 39,46 x 280 + 0 = 11049 lei 

Du = 1 -60/100 = 0,40 
l=  19649,623 

V̂ a = 11049 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 8684 lei 
De = 0,50

Vp = 8684 lei x 0,5 = 4.342 lei sau 1.021 EUR,
adică 26 EUR/mp exclusl\

4.2.1.6. C5-Magazie materiale (atelier+birou+magazie) (CF nr 4246/N, nr cad 991/2) 
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

SD = 298,88 mp
Pu = 690 lei/mp - preţ din Fişa 1, Catalogul 124 -  Baracă metalică



C = 298,88 x 18 = 5380 lei -  pentru instalatie electrică 
Vj = 298,88 x 690 + 5380 = 211607 lei 

Du = 1 -70/100 = 0,30 
l=  19649,623

Vîra = 211607 lei x 0,30 x 19649,623 : 10.000 = 124740 lei 
De = 0,25

Vp = 124740 lei x 0,25 = 31.185 lei sau 7.330 EUR,
adică 25 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.7. C6- Magazie materiale (birou+magazie) (CF nr 4246/N, nr cad 991/2)
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

SD = 290,39 mp
Pu = 590 lei/mp - preţ din Fişa 68, Catalogul 112 -  Magazie pentru materiale 

tehnice
C = 32000 lei -  pentru compartimentări şi finisaje la laborator 
Vt = 290,39 x 590 + 32000 = 203330 lei 

Du = 1 -60/100 = 0,40 
I = 19649,623

Vira = 203330 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 159814 lei 
De = 0,5

Vp = 159814 lei x 0,5 = 79.907 lei sau 18.781 EUR,
adică 65 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.8. C7- Platformă betonată (CF nr 4246/N, nrcad 991/2)
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

SD = 3141,82 mp
Pu = 85 lei/mp - preţ din Fişa 13, Catalogul 122 -  Platformă pentru staţionarea 

autovehiculelor 
C = 0
Vţ = 3141,82 x 85 + 0 = 267055 lei 

Du= 1 -60/100 = 0,40 
l=  19649,623

V ^ = 267055 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 209901 lei
De = 0,10 - indice de piaţă care are în vedere influenţa negativă a execuţiei de 

proastă calitate (-0,40) şi a crizei economice (-0,50)
Vp = 209901 lei x 0,10 = 20.990 lei sau 4.933 EUR,

adică 1,57 EUR/mp exclusiv TVA
4.2.1.9. C1- Atelier mecanic (fost C12) (CF nr 4247/N, nr cad 991/3)

Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:
SD = 121,19 mp p
Pu = 690 lei/mp - preţ din Fişa 1, Catalogul 124 -  Baracă metalică /

C = 121,19 x 18 = 2181 lei -  pentru instalaţie electrică 
Vj= 121,19x690+ 2181 = 85802 lei 

Du = 1 -70/100 = 0,30 
l=  19649,623 

V ^ = 85802 lei x 0,30 x 19649,623 : 10.000 = 50579 lei 
De = 0,25

Vp = 50579 lei x 0,25 = 12.645 lei sau 2.972 EUR,
adică 25 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.10. C2- Magazie (fost C11) (CF nr 4247/N, nr cad 991/3)
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

Sd = 43,43 mp
Pu = 280 lei/mp - preţ din Fişa 3, Catalogul 124 -  Magazie



Vî = 43,43 x 280 + 0 = 12160 lei 
Du = 1 -60/100 = 0,40 

l=  19649,623 
Vîra = 12160 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 9558 lei 

De = 0,5
Vp = 9558 lei x 0,5 = 4.779 lei sau 1.123 EUR,

adică 26 EUR/mp exclusiv TVA
4.2.1.11. C3-Staţiesortare (platformă betonată) (CF nr4247/N, nrcad 991/3)

Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:
Sd = 450,35 mp
Pu = 85 lei/mp - preţ din Fişa 13, Catalogul 122 -  P la tforpă^^tru staţionarea 

autovehiculelor ^

c=o L /r̂
Vî = 450,35 x 85 + 0 = 38280 lei l T°* teT

Du = 1 -  60/100 = 0,40 A'l - &i
= 19649,623

Vîra = 38280 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 30087 lei *VIN̂
De = 0,10 - indice de piaţă care are în vedere influenţa negativă a execuţiei de 

proastă calitate (-0,40) şi a crizei economice (-0,50)
Vp = 30087 lei x 0,10 = 3.009 lei sau 707 EUR,

adică 1,57 EUR/mp exclusiv TVA
4.2.1.12. Terenul total de 15.989 mp

Evaluarea a fost efectuată prin Metoda comparaţiei şi a avut în vedere datele de 
piaţă disponibile. Astfel, se cunosc trei oferte de vânzare din revista de publicitate Piaţa 
Severineană nr 60 (731) din 03.08.2010, două în Banoviţa şi una în Calea Cerneţului. 
Terenurile din Banoviţa sunt cu 10 EUR/mp iar cel din Calea Cerneţului, cu 45 EUR/mp. 
Aceste oferte sunt vechi pe piaţă şi se referă la suprafeţe de 1466 mp, respectiv 1000 mp.

în urma analizei procentuale, s-a dedus că valoarea de piaţă pentru terenul de 
evaluat este de 5,5 EUR/mp.

Deci, valoarea de piaţă a terenului de 15.989 mp va fi:
5,5 EUR/mp x 4,2547 lei/EUR x 15.989 mp = 374.156 lei.

4.2.1.13. Recapitulaţie Valoare de piaţă prin lichidare (Vpi)
prin Metoda costului:

1. C1- Sediu administrativ P+1 193.063 lei
2. C2- Platformă betonată 6261,26 mp 41.831 lei
3. C1- Cabină poartă + vestiar 4.273 lei
4. C2- Depozit carburanţi 0 lei
5. C3- Cabină carburanţi 4.342 lei
6. C5- Magazie materiale 31.185 lei
7. C6- Magazie materiale 79.907 lei
8. C7- Platformă betonată 3141,82 mp 20.990 lei
9. C1- Atelier mecanic 12.645 lei

10. C2- Magazie 4.779 lei
11. C3- Platformă betonată Staţie sortare 3.009 lei
12. Terenul de 15.989 mp 374.156 lei

Vpi = 770.180 lei sau
181.019 EUR.

4.2.2. Evaluarea prin metoda capitalizării venitului
Are la bază veniturile obţinute din activitatea de depozitare şi de sediu administrativ.



Se stabileşte venitul brut potenţial (VBP), în funcţie de tipul construcţiei şi de chiriile 
medii practicate pe piaţă pentru astfel de construcţii. Astfel:
* pentru C1- Sediu administrativ P+1: 343,38 mp x 1,5 EUR/mp/lună «515 EUR/lună
* pentru C1- Cabină poartă + Vestiar: 12,69 mp x 1 EUR/mp/lună = 13 EUR/lună
* pentru C3- Cabină carburanţi: 31,12 mp x 1 EUR/mp/lună « 31 EUR/lună
* pentru C5- Magazie materiale: 284,60 mp x 0,5 EUR/mp/lună = 142 EUR/lună
* pentru C6- Magazie materiale: 266,54 mp x 1 EUR/mp/lună *  267 EUR/lună
* pentru C1-Atelier mecanic (fost C12): 112,52 mp x 1 EUR/mp/lună = 113 EUR/lună
* pentru C2- Magazie (fost C11): 35,53 mp x 0,75 EUR/mp/lună = 27 EUR/lună
* pentru Platforme betonate: 9853,43 mp x 0,20 EUR/mp/lună *  1971 EUR/lună 
Total venit brut potenţial: VBP = 3.079 EUR/lună x 12 luni = 36.948 EUR/an

Venitul brut efectiv (VBE) se obţine prin ajustarea VBP cu gradul de neocupare, care 
se stimează pentru această perioadă la 30% din VBP. Deci:

VBE = 36.948 EUR/an x 0,3 = 11.084 EUR/an 
Venitul net efectiv (VNE) se obţine prin scăderea cheltuielilor de exploatare, care se 

estimează la 25% din VBE. Atunci:
VNE = 11.084 EUR/an x (1-25/100) = 8.313 EUR/an 

Valoarea de piaţă pentru lichidare (VR), se calculează cu relaţia:
VR = VNE : r

unde r = 6,25% = rata de capitalizare specifică pieţei imobiliare din zonă în această
perioadă

Deci: VR = 8.313 : 0,0625 = 133.008 EUR sau 565.909 lei 
Se constată că dacă se scad drumurile şi aleile aferente construcţiilor producătoare de 

venit, prezentate mai sus, rămâne o suprafaţă de cca 5.000 mp ca platforme de depozitare 
fără construcţii, care pot fi înstrăinate ca teren liber la preţul de 10 EUR/mp.

Deci valoarea terenului liber ce se poate înstrăina, va fi:
5.000 mp x 10 EUR/mp x 4,2547 lei/EUR = 212.735 lei 

Atunci, valoarea de piaţă pentru lichidare (Vp2) a imobilului, prin Metodg_£g£>italizării 
venitului, este:

Vp2 = 565.909 lei + 212.735 lei = 778.644 lei

t?  * ' %4.2.3. Reconciliarea rezultatelor obţinute prin cele două metode
In urma evaluam, s-au obţinut:

- prin Metoda costului 770.180 lei
- prin Metoda capitalizării venitului 778.644 lei

Se alege ca valoare de piaţă pentru lichidare, valoarea de 778.644 lei obţinută prin 
Metoda capitalizării venitului, deoarece corespunde mai bine scopului evaluării.

CAP. 5 CONCLUZII
Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a Imobilului 4 din Drobeta Turnu 

Severin, judeţul Mehedinţi, str Banoviţei nr 44, compus din teren în suprafaţă totală de 
15.989 mp şi construcţii, este de 778.644 lei.



FIŞA NR. 5

Imobil 5 -  Construcţie magazin situat în Vînju Mare, str. Republicii nr 4, jud. Mehedinţi, 
înscris în CF313/N/C Vînju Mare, cu nr cadastral 328/A, pe un teren proprietatea statului.

Cap. 1. Caracteristici generale 
componenţa: 5 încăperi, 
folosinţa: CCOM (Construcţii Comerciale)
amplasament: în zona mediană a oraşului Vînju Mare, jud. Mehedinţi, pe strada cea 
mai importantă, 
acces: din str. Republicii
utilităţi ale zonei: reţele curent electric, apă-canal, telefonie fixă şi mobilă, cablu TV,

Cap. 2. Caracteristici fizico-tehnice ale imobilului
- construcţia
- structura de rezistenţă: Parter din zidărie, cu acoperiş de lemn
- anvelopa: compartimentări din zidărie şi învelitoare tablă
- finisaje: medii, cu zugrăveli lavabile, vopsitorii, tâmplărie metalică cu grilaje
- instalaţii: sanitare, electrice, încălzire cu sobe
- vechime: 35 ani, cu reparaţii capitale.
- uzura U = 20%, conform Normativ P135/1999
- suprafaţa desfăşurată: 293,92 mp
- suprafaţa utilă: 239,22 mp
- stare tehnică: BUNĂ.

■ terenul aferent este al Statului Român şi nu face obiectul acestei evaluări.

Cap. 3. Analiza de piaţă
Se analizează proprietăţile de tipul spaţii comerciale amplasate în oraşul Vînju Mare 

jud. Mehedinţi.
S-au identificat mai multe oferte de vânzare în pe str Republicii. Se defineşte piaţa ca 

fiind relativ activă, cu o ofertă moderată şi o cerere moderată.
Preţurile practicate pentru terenuri în zonă sunt între 10-40 EUR/mp, iar pentru spaţii 

comerciale între 200 şi 300 EUR/mp.
Piaţa chiriilor este activă, fiind cuprinse între 2 şi 4 EUR/mp util..

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 prop ' .................. s
evaluării, cea mai bună utilizare este cea existentă, găsită i
comercial.

4.2. Metode de evaluare
Se utilizează:
- Metoda Costului pentru construcţii;
- Metoda de randament, tehnica capitalizării directe.



4.2.1. Evaluarea prin metoda costului
Se efectuează prin tehnica Comparaţiilor Unitare, care are la bază Valoarea de 

înlocuire (reconstrucţie) calculată cu preţurile unitare din Catalogul de reevaluare nr 120 fişa 
2, elaborat în 1964 de Comisia Centrală pt Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. 
Valoarea de înlocuire (Vţ) în preţuri la 01.01.1965 se calculează cu formula:

V, = Sd x Pu + C 
unde SD = 293,92 mp

Pu = 900 lei/mp - preţ din Fişa 2 Catalogul 120 
Calculul corecţiilor valorice (C): 0 
Vţ = 293,92 x 900 + 0 = 263.898 lei 

Valoare de înlocuire rămăsă actualizată (Vîra), în preturi actuale:
Vîra = VîXDuxl  : 10.000 

unde Vî = 263.898 lei
Du = 1 -  U/100 = 1 -  20/100 = 0,80 - indice de uzură
I = 23899,385 x 1,1- indice de actualizare elaborat de ÎNCERC Bucureşti şi INS 
Vtra = 263.898x0,80x23899,385x 1,1 : 10.000= 555.016 lei 

Valoarea de piaţă (Vp): Vp = Vîra x Ae 
unde Vîra = 555.016 lei

De = 0,50 - indice de piaţă care are în vedere atractivitatea deosebită a străzii 
Republicii ca vad comercial (+10%), dar şi influenţa negativă, datorată crizei economice, 
condiţiilor de vânzare forţată şi puterii mici de cumpărare din oraşul V.Mare(-75%)
Vp = 555.016 lei x 0,35 = 194.256 lei sau 45.657 EUR, adică 155 EUR/mp fără TVA

4.2.2. Evaluare prin metoda de randament
Se efectuează prin tehnica capitalizării directe. Are la bază chiriile medii practicate în 

zonă, de 2,5 EUR/mp/lună.
Venitul brut (VB) se calculează:

VB = 239,22 mp x 2,5 EUR/mp/lună x 12 luni = 7177 EUR 
Venitul net (VN) se calculează scăzând cheltuielile şi gradul de neocupare, care se 

apreciază la 55% din venituri. Deci:
VN = 7177 EUR x 0,45 = 3229 EUR 

Valoarea imobilului (V) se calculează cu relaţia: V = VN : r 
unde r = 0,0685 = rata de capitalizare specifică pieţei spatiilor comerciale din zonă 

Deci: Vp3 = 3229 EUR : 0,0685 = 47.000 EUR sau ’ 200.000 lei.
4.2.3. Reconciliarea rezultatelor obţinute prin cele două metode
Prin cele două metode de evaluare, s-au obţinut următoarele valori de piaţă:
1.Metoda Costului 194.256 lei
2.Metoda de Randament 200.000 lei
Se alege ca valoare de piaţă pentru lichidare, valoarea de 200.000 lei obţinută prin 

Metoda capitalizării venitului, deoarece corespunde mai bine scopului evaluării.

CAP. 5 CONCLUZII
Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a Imobilului 5 -  Construcţie 

magazin situat în Vînju Mare, str. Republicii nr 4, jud. Mehedinţi, înscris în CF313/N/C Vînju 
Mare, este de 200.000 lei.

Data: 10 august 2010



FIŞA NR. 6

Imobil 6. -  Construcţie Magazin Universal P+1 situat în corn Şişeşti jud. Mehedinţi, înscris 
în CF262/N Şişeşti, cu nr cadastral 358, pe un teren proprietatea statului.

Cap. 1. Caracteristici generale
componenţa: clădire C1 (P+1), cu trei spaţii comerciale la parter şi cu un singur 
spaţiu comercial, cu acces pe două scări exterioare la etaj;

clădire C2 - wc cu hasna. 
folosinţa: CCOM (Construcţii Comerciale)

amplasament: în zona centrală a comunei Şişeşti, pe un teren al statului lângă 
drumul judeţean.
acces: din drumul judeţean asfaltat
utilităţi ale zonei: reţele curent electric, apă, telefonie.

Cap. 2. Caracteristici fizico-tehnice ale imobilului 
■ construcţia C1
- structura de rezistenţă: P+E din zidărie de cărămidă şi beton armat, cu planşee 

din beton armat, acoperiş tip terasă şi scări exterioare deschise pentru etaj
- finisaje obişnuite (medii), cu deficienţe de calitate a execuţiei: pardoseli mozaic, 

tencuieli drişcuite şi zugrăvite, tâmplărie exterioară şi interioară din lemn şi metal, 
cu grilaje metalice fixe la parter

- instalaţii sanitare la Bufet şi wc cu hasna în curte
- instalaţii electrice
- încălzire cu sobe pe combustibil solid
- vechime: 38 ani
- uzura U = 70,15%, conform Normativ P135/1999, prin metoda situaţiei reale 

găsite pe teren:
struct. de rezist 40% x 40% = 16,00%
anvelopa 17% x 95% = 16,15%
finisajele 25% x 80% = 20,00%
instalaţiile 18%x 100% = 18,00%

- suprafaţa desfăşurată: 617,40 mp
- suprafaţa utilă: 548,45 mp
- stare tehnică: NECORESPUNZĂTOARE.
■ construcţia C2
- structura de rezistenţă din zidărie de cărămidă şi beton armat, cu acoperiş tip 

îerasa
- finisaje obişnuite /Şr *
- fără instalatii ’ ........
- vechime: 38 ani ^ %>%■
- uzura U = 100%, conform Normativ P135/1999 ^
- suprafaţa desfăşurată: 7 mp
- suprafaţa utilă: 5,6 mp
- stare tehnică: NECORESPUNZĂTOARE.
■ terenul aferent în suprafaţă de 1.216 mp este al Statului Român şi nu face obiectul 

acestei evaluări.



Cap. 3. Analiza de piaţă
Se alege segmentul de piaţă imobiliară al spaţiilor comerciale în mediul rural.
Principalele caracteristici sunt:
- Cererea este mică, influenţată de puterea scăzută de cumpărare din aceste zone şi 

numărul mic de locuitori
- Oferta este mică.
Din această cauză, piaţa nu este activă şi lipsesc elementele de comparaţie din zonă, 

dar se asimilează cu tranzacţii asemănătoare efectuate în alte localităţi rurale din zonă.
Pentru chirii, se au în vedere valorile practicate la alte imobile de acest tip ale 

cooperaţiei de consum în mediul rural, de 3 lei/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: spaţiu 
comercial.

4.2. Metode de evaluare
Se utilizează:
- Metoda Costului pentru construcţii;
- Metoda de randament, tehnica capitalizării directe.
4.2.1. Evaluarea prin metoda costului
■ Evaluarea construcţiilor
- Clădire C1
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 121 fişa 12 Varianta II, elaborat în 1964 de Comisia Centrală pentru 
Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe.
Valoarea de înlocuire (Vî) în preţuri la 01.01.1965 se calculează cu formula:

Vţ = Sd x Pu + C 
unde Sd = 617,40 mp

Pu = 570 lei/mp - preţ din Fişa 12 Varianta II Catalogul 121 
Calculul corecţiilor valorice (C):

* se scade pentru lipsa instalaţiei sanitare şi de ventilaţie 
-(24+6) x 617,40 = -18.522 lei
* se scade pentru lipsa rezervorului de apă şi se adaugă lipsa subsolului 
(38-13) x 617,40= 15.435 lei 

C = -18.522+15.435 = -3.087 lei
Atunci: ^  ,

Vî = 617,40 mp x 570 lei/mp -  3.087 lei = 348.831 lei fh g  k
Valoare de înlocuire rămăsă actualizată (Vîra), în preturi actuale. ţviys ^ C/Op * *.y.

Vifa = Vţ X Du x I : 10.000 '
unde Vî = 348.831 lei 1

Du = 1 -  U/100 = 1 -  70,15/100 = 0,2985 - indice de uzură
I = 23899,385 x 1,1- indice de actualizare elaborat de ÎNCERC BucureştTşHNS 
Vîra = 348.831 x 0,2985 x 23899,385 x 1,1 : 10.000 = 273740 lei



Valoarea de piaţă (Vp):
Vp — Vîra X Ae 

unde V̂ a = 273740 lei
Ae = 0,10 - indice de piaţă care are în vedere atractivitatea scăzută din mediul rural 

(-40%) şi datorită crizei economice (-50%)
Vp = 273740 lei x 0,1 = 27.374 lei sau 6.434 EUR, adică 10 EUR/mp fără TVA

- Clădirea C2 -  se consideră fără valoare
4.3.2. Evaluarea prin metoda de randament
Chiriile practicate de Cooperaţie pentru aceste spaţii în mediul rural, sunt de max

2 lei/mp/lună.
Se alege Metoda Capitalizării Directe.
Calculul venitului net din exploatare (VNE):

VNE = VBE - C  
unde VBE = venitul brut potenţial(VBP) x grad de ocupare:

iar VBP = 12 luni x 2 lei/mp x 548,45 mp = 13163 lei şi gradul de ocupare este 20% 
deciVBE = 13163 x 0,20 = 2633 lei
C = cheltuielile de exploatare care se estimează la 28,75%xVBE:
C = 0,2875 x 2633 lei = 758 lei 

Deci: VNE = 2633 -  658 = 1875 lei
Se deduce valoarea de piaţă a corpului propus vânzării (Vp2), prin Metoda de Randament: 

Vp2 = VNE/r ’ 
unde VNE = 1875 lei

r = 6,25% = rată de capitalizare specifică acestei perioade 
Atunci: Vp2 = 1875 lei : 0,0625 = 30.000 lei sau 7.051 EUR

4.3.3. Alegerea valorii finale
Prin cele două metode de evaluare, s-au obţinut următoarele valori de piaţă:
1.Metoda Costului 27.374 lei
2.Metoda de Randament 30.000 lei
Se alege ca valoare de piaţă pentru lichidare, valoarea de 30.000 lei obţinută prin 

Metoda capitalizării venitului, deoarece corespunde mai bine scopului evaluării.

CAP. 5 CONCLUZII
Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a Imobilului 6 -  Construcţie 

Magazin Universal P+1 situat în com Şişeşti jud. Mehedinţi, înscris în CF262/N Şişeşti, cu 
nr cadastral 358, pe un teren proprietatea statului, este de 30.000 lei.



FIŞA NR. 7

Imobil 7. -  Imobil în Craiova, jud Dolj, str Nicolae Titulescu nr 187, compus din teren în 
suprafaţă totală de 6.369,60 mp şi construcţii, identificat prin următoarele 3 corpuri

Cap. 1. Caracteristici generale
componenţa celor 3 corpuri de imobil este:
■ Carte Funciară nr 5965 şi nr cadastral 5944 cu
- C1-Corp cazare P+4E suprafaţa construită la sol 489 mp
- 1CC- Teren intravilan suprafaţa 588,60 mp
■ Carte Funciară nr 5967 şi nr cadastral 5945 cu
- C1- Magazie materiale suprafaţa construită la sol 582 mp
- 1CC- Teren intravilan suprafaţa 1456 mp
■ Carte Funciară nr 5966 şi nr cadastral 5946 cu
- C1- Atelier construcţii metalice suprafaţa construită la sol 920 mp
- C2- Magazie suprafaţa construită la sol 29 mp
- C3- Garaje suprafaţa construită la sol 191 mp 
-1 CC- Teren intravilan suprafaţa 4325 mp
folosinţa: TDI şi CIND (Teren şi Construcţii cu destinaţie industrială) 
amplasament: în zona industrială de vest a Municipiului Craiova, lângă DN6(E70) la 

ieşirea din Craiova spre Drobeta Tr Severin în cadrul fostei baze de producţie a
S.C.ELECROCONSTRUCŢIA ELCO Craiova S.A., care s-a desmembrat. 

acces: din str Nicolae Titulescu printr-un drum de acces betonat, 
utilităţi ale zonei: reţele curent electric, apă-canal, telefonie fixă şi mobilă.

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

2.1. C1- Corp cazare P+4E (CF nr 5965, nr cad 5944)
structura de rezistenţă: din zidărie şi beton armat, acoperiş tip terasă 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din bitum
finisaje: obişnuite cu îmbunătăţiri (zugrăveli simple, pardoseli ciment, mozaic şi 

linoleum, tâmplărie de lemn) 
instalaţii: electrice, sanitare, cu încălzire cu sobe 
suprafaţa construită la sol: 265 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 1325 mp 
suprafaţa utilă: 1068,42 mp 
vechime: (1987) 23 ani 
uzura U = 30%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.

2.2. C1- Magazie materiale (CF nr 5967, nr cad 5945)
structura de rezistenţă: beton armat şi fâşii de b.c.a., acoperiş tip terasă 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din bitum
finisaje: obişnuite (zugrăveli simple, pardoseli ciment, tâmplărie metalică şi/fe lemn) 
instalaţii: electrice, sanitare şi încălzire cu sobe 
suprafaţa construită la sol: 582 mp 
suprafaţa construită-desfăşurată: 582 mp 
suprafaţa utilă: 536,61 mp 
vechime: (1983) 27 ani



uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.

2.3. C1- Atelier construcţii metalice (CF nr 5966, nr cad 5946)
structura de rezistenţă: beton armat, zidărie şi fâşii de b.c.a., acoperiş tip terasă 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din bitum
finisaje: obişnuite (zugrăveli simple, pardoseli ciment, tâmplărie metalică şi de lemn)
instalaţii: electrice, sanitare şi încălzire cu sobe
suprafaţa construită la sol: 920 mp
suprafaţa construită-desfăşurată: 920 mp
suprafaţa utilă: 841,23 mp
vechime: (1983) 27 ani
uzura U = 60%, conform Normativ P135/1999
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.

2.4. C2- Magazie (CF nr 5966, nr cad 5946) 
construcţie metalică alipită de atelier 
suprafaţa construită la sol: 29 mp 
vechime: (1983) 27 ani
uzura U = 99%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: NECORESPUNZĂTOARE.

2.5. C3- Garaje(CF nr 5966, nr cad 5946)
structura de rezistenţă: beton armat, zidărie şi fâşii de b.c.a., acoperiş tip terasă 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din bitum
finisaje: obişnuite (zugrăveli simple, pardoseli ciment, tâmplărie metalică şi de lemn)
instalaţii: electrice, sanitare şi fără încălzire
suprafaţa construită la sol 191 mp
suprafaţa desfăşurată: 191 mp
suprafaţa utilă: 166,58 mp
vechime: (1999) 11 ani
uzura U = 40%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE

2.6. Terenul total al imobilului de 6369,60 mp
format din trei parcele cu suprafaţa totală de 6369,60 mp, astfel:
■ Carte Funciară nr 5965 şi nr cadastral 5944 cu
- 1CC- Teren intravilan suprafaţa 588,60 mp
■ Carte Funciară nr 5967 şi nr cadastral 5945 cu
- 1CC- Teren intravilan suprafaţa 1456 mp
■ Carte Funciară nr 5966 şi nr cadastral 5946 cu
- 1CC- Teren intravilan suprafaţa 4325 mp 
caracteristici geotehnice: normale
îmbunătăţiri: parţial cu platforme din beton

Cap. 3. Analiza de piaţă
Se analizează proprietăţile de tipul atelierelor, depozitelor şi sediilor administrative din 

zonele industriale amplasate în partea de vest a Municipiului Craiova, lângă DN6(E70) la 
ieşirea din Craiova spre Drobeta Tr Severin.

Proprietatea de evaluat face parte din categoria proprietăţilor industriale şi are un 
amplasament relativ atractiv(atractiv datorită amplasamentului, neatractiv deoarece 
desmembrarea din fosta firmă crează disfuncţionalităţi legate de^ acces, vecinătăţi şi 
împrejmuiri). /

Se defineşte piaţa ca fiind relativ activă, ^w e rte *§ ^ 1̂^ru-modepate. Piaţa este a 
cumpărătorului. ' |l ^

_______________________________________________ 4j, Z] ' /  ___________________________
Executant: PFA ing. Victor Mihail Cugut din Drobeta Turnu Severin, C IF ^ţejwtfru titular A N EVA R 43



în ultima perioadă de timp nu au fost achiziţionate astfel de terenuri, dar există oferte 
de vânzare în zonă la preţuri cuprinse între 20 şi 50 EUR/mp.

în prezent cererea pentru astfel de achiziţii a scăzut, iar preţurile faţă de anul 2009 au 
scăzut şi ele. Efectele crizei economice sunt încă pe un trend ascendent iar preţurile de pe 
piaţa imobiliară se micşorează de la o zi la alta, vânzătorii ne mai putând aştepta. Acest 
lucru este mai accentuat pentru terenurile si construcţiile industriale unde blocajele au fost 
cele mai mari. Analizele realizate de firmele imobiliare arată că de la începutul anului 2010 
şi până în prezent peţurile terenurilor au avut scăderi de peste 50%, în anumite cazuri (se 
anexează articolul publicat pe site-ul BURSA Construcţiilor, ediţia din 03.08.2010).

Chiriile pentru construcţii industriale de tip hale şi platforme de depozitare din 
Municipiul Craiova au scăzut şi ele, la 1-1,5 EUR/mp pentru hale şi 0,10-0,25 EUR/mp 
pentru platforme industriale, iar gradul de ocupare pentru aceste construcţii s-a diminuat, 
cererea fiind din ce în ce mai mică. Pentru sedii administrative în zone industriale chiriile au 
scăzut de la 4-5 EUR/mp/lună la 2-3 EUR/mp/lună cu un grad de ocupare de cel mult 50%.

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 şi sediu administrativ.

4.2. Metode de evaluare
Se utilizează:
- Metoda costului
- Metoda capitalizării venitului.

4.2.1. Evaluarea prin metoda costului

4.2.1.1. C1- Corp cazare P+4E (CF nr 5965, nr cad 5944)
Evaluarea se efectuează prin tehnica Comparaţiilor Unitare, care are la bază Valoarea 

de înlocuire (reconstrucţie) calculată cu preţurile unitare din Catalogul de reevaluare nr 124 
(fişa 5A), elaborat în 1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea 
Fondurilor Fixe.
Valoarea de înlocuire (Vî) în preţuri la 01.01.1965 se calculează cu formula:

Vî = Sd xP u + C 
unde SD= 1325 mp

Pu = 720 lei/mp - preţ din Fişa 5A, Catalogul 124 -  Clădire de locuit cu structură din 
beton armat P+4E

Calculul corecţiilor valorice (C):
* se adaugă pentru învelitoare tip terasă:

1325 mp x 3 = 3975 lei
* se scade pentru dif. înălţime

-1325 x720x0,02 = -19080 lei 
C = 3975-19080= -15105 lei 

Vî = 1325 x 720 -15105 = 938895 lei 
Valoare de înlocuire rămăsă actualizată (Vîra), în preturi actuale:

V̂ a = Vî X Dux I : 10.000



unde V, = 938895 lei lei
Du = 1 -  U/100 = 1 -  30/100 = 0,70 - indice de uzură 
I = 17863,294x1,10 = 19649,623 indice de actualizare elaborat de ÎNCERC 

Bucureşti şi INS,
V^a = 938895 lei x 0,70 x 19649,623 : 10.000 = 1291425 lei 

Valoarea de piaţă (Vp):
Vp = Vţra X De 

unde Vîra = 1291425 lei
De = 0,5 - indice de piaţă care are în vedere influenta negativă a crizei economice 
Vp= 1291425 lei x 0,5 = 645.713 lei sau 151.765 EUR,

adică 142 EUR/mp exclusiv TVA
4.2.1.2. C1- Magazie materiale (CF nr 5967, nr cad 5945)
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

Sd = 582 mp
Pu = 590 lei/mp - preţ din Fişa 68, Catalogul 112 -  Magazie pentru materiale

tehnice
C = 582x35=20370 lei -  instalaţii electrice 
Vî = 582 x 590 + 20570 = 363950 lei 

Du = 1 -60/100 = 0,40 
l=  19649,623

V̂ a = 363950 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 286059 lei
De = 0,15 - indice de piaţă care are în vedere influenţa negativă a crizei 

economice şi neatractivitatea soluţiei constructive 
Vp = 286059 lei x 0,15 = 42.908 lei sau 10.085 EUR,

adică 17 EUR/mp exclusiv TVA
4.2.1.3. C1- Atelier construcţii metalice (CF nr 5966, nr cad 5946)
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

Sd = 920 mp
Pu = 970 lei/mp - preţ din Fişa 4, Catalogul 122 -  Staţie pentru întreţinerea 

autovehiculelor
C = 920x97=89240lei -  instalaţii electrice 
Vî = 920 x 970 + 89240 = 981640 lei 

Du = 1 -60/100 = 0,40 
l=  19649,623

V^a = 981640 lei x 0,40 x 19649,623 : 10.000 = 771554 lei
De = 0,15 indice de piaţă care are în vedere influenţa negativă a crizei 

economice şi neatractivitatea soluţiei constructive 
Vp = 771554 lei x 0,15 = 115.733 lei sau 27201 EUR,

adică 30 EUR/mp exclusiv TVA

4.2.1.4. C2- Magazie (CF nr 5966, nr cad 5946) 
se consideră fără valoare de piaţă

4.2.1.5. C3- Garaje(CF nr 5966, nr cad 5946)
Se utilizează acelaşi mod de calcul ca la punctul 4.2.1.1. de mai sus:

Sd = 191 mp
Pu = 535 lei/mp - preţ din Fişa 11, Catalogul 124 

C = o f
Vţ = 191 x 535 + 0= 102185 lei 

Du = 1 -40/100 = 0,60 
l=  19649,623

V̂ a = 102185 lei x 0,60 x 19649,623 : 10.000 = 120474 ^
De = 0,5 indice de piaţă care are în vedere influenţa ne'cf ^



economice
Vp = 120474 lei x 0,5 = 60.237 lei sau 14158 EUR,

adică 74 EUR/mp exclusiv TVA
4.2.1.6. Terenul total de 6369,60 mp

Evaluarea a fost efectuată prin Metoda comparaţiei şi a avut în vedere datele de 
piaţă disponibile. Astfel, se cunosc oferte de vânzare cu 45 EUR/mp. Aceste oferte sunt 
vechi pe piaţă şi se referă la suprafeţe relativ mici.

în urma analizei procentuale, s-a dedus că valoarea de piaţă este mult mai mică fiind 
influenţată negativ de criza economică iar pentru terenul de evaluat este de 20 EUR/mp. 

Deci, valoarea de piaţă a terenului de 6369,60 va fi:
20 EUR/mp x 4,2547 lei/EUR x 6369,60 mp = 542.015 lei.

4.2.1.13. Recapitulaţie Valoare de piaţă prin lichidare (Vpi)
prin Metoda costului:

1. C1- Corp cazare P+4E 645.713 lei
2. C1- Magazie materiale 42.908 lei
3. C1- Atelier construcţii metalice 115.733 lei
4. C2- Magazie 0 lei
5. C3- Garaje 60.237 lei
6. Terenul de 6369,60 mp 542.015 lei

Vp1 = 1.406.606 lei sau 330.600 EUR.

4.2.2. Evaluarea prin metoda capitalizării venitului
Are la bază veniturile obţinute din activitatea de depozitare şi de sediu administrativ.
Se stabileşte venitul brut potenţial (VBP), în funcţie de tipul construcţiei şi de chiriile 

medii practicate pe piaţă pentru astfel de construcţii. Astfel:
* pentru C1- Corp cazare P+4E : 1068,42 mpx2,5 EUR/mp/lunăx12luni= 32052 EUR/an
* pentru C1- Magazie materiale:536,61 mp x 1 EUR/mp/lunăx12luni= 6444 EUR/ an
* pentru C1-Atelier construcţii metalice: 841,23 mpxl EUR/mp/lunăx12luni= 10092 EUR/an
* pentru C3- Garaje: 166,58 mp x 1,5 EUR/mp/lunăx12 luni= 3000 EUR/an

Venitul brut efectiv (VBE) se obţine prin ajustarea VBP cu gradul de neocupare. Deci:
* pentru C1- Corp cazare P+4E : VBE = 32052 EUR/anxO,7 = 22437 EUR/an
* pentru C1- Magazie materiale: VBE = 6444 EUR/anxO,5 = 3222 EUR/an
* pentru C1- Atelier construcţii metalice: VBE = 10092 EUR/anxO,5 = 5046 EUR/an
* pentru C3- Garaje: VBE = 3000EUR/anx0,5 = 1500 EUR/an

Venitul net efectiv (VNE) se obţine prin scăderea cheltuielilor de exploatare, care se 
estimează la 25% din VBE. Atunci:
* pentru C1- Corp cazare P+4E : VNE = 22437 EUR/anX0,75 = 16828EUR/an
* pentru C1- Magazie materiale: VNE = 3222 EUR/anxO,75 = 2417 EUR/an
* pentru C1- Atelier constructii metalice: VNE = 5046 EUR/anxO,75 = 3£ţ^j§yi^an 

pentru C3- Garaje: VNE = 1500EUR/anx0,75 = 1125 EUR/an

Valoarea de piaţă pentru lichidare (Vp2), se calculează cu relatfeg^ z.
Vp2 = VNE : r ’

unde r = rata de capitalizare specifică pieţei imobiliare din zonă în aceere 
deci:
* pentru C1- Corp cazare P+4E : Vp2 = 16828EUR/an : 0,07 = 240400 EUR
* pentru C1- Magazie materiale: Vp2 = 2417 EUR/an : 0,0625 = 38664 EUR
* pentru C1- Atelier construcţii metalice: Vp2 = 3785 EUR/an : 0,0625 = 60560 EUR/an
* pentru C3- Garaje: Vp2 = 1125 EUR : 0,0625 = 18000 EUR



Valoarea de piaţă pentru lichidare totală (VP2) va fi
Vp2 = 240400+38664+60560+18000= 357624 EUR sau 1.521.580 lei

4.2.3. Reconciliarea rezultatelor obţinute prin cele două metode
în urma evaluării, s-au obţinut:

- prin Metoda costului
- prin Metoda capitalizării venitului

1.406.606 lei 
1.521.580 lei

Se alege ca valoare de piaţă pentru lichidare, valoarea de 1.521.580 lei obţinută prin 
Metoda capitalizării venitului, deoarece corespunde mai bine scopului evaluării.

CAP. 5 CONCLUZII
Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a Imobilului 7 din Craiova, jud Dolj, 

str Nicolae Titulescu nr 187, compus din teren în suprafaţă totală de 6.369,60 mp şi 
construcţii, este de 1.521.580 lei.

Data: 10 august 2010



FIŞA NR. 8

Imobil 8. -  Teren intravilan în suprafaţă de 3.337,45 mp, împreună cu construcţiile cu 
destinaţia Depozit Materiale: C1-magazie materiale, C2-magazie, C3-wc, C4-magazie, 
situate în comuna Işalniţa, jud. Dolj, înscris în CF48/N Işalniţa, sub nr cadastral 36.

Cap. 1. Caracteristici generale
componenţa:C1-magazie materiale,C2-magazie,C3-wc,C4-magazie,teren3337mp
folosinţa: CIND (Construcţii industrale - Depozite Materiale)
amplasament: în comuna Işalniţa, în zona industrială, la 10 km de Craiova
acces: drum asfaltat şi balastat de 500 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-magazie materiale
structura de rezistenţă: din zidărie cu planşeu din beton prefabricat 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din tablă cutată 
finisaje: fără finisaje interioare, cu tencuieli exterioare, tâmplărie metalică, pardoseli 

beton
instalaţii: sanitare, electrice 
suprafaţa construită-desfăşurată: 601 mp 
vechime: cca 25 ani
uzura U = 30%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.
C2-magazie materiale
structura de rezistenţă: din lemn
anvelopa: compartimentări din plăci azbociment
finisaje: fără
instalaţii: fără
suprafaţa construită-desfăşurată: 193 mp 
vechime: cca 25 ani
uzura U = 95%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: NECORESPUNZĂTOARE.
C3-WC
uzura U = 95%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: NECORESPUNZĂTOARE.
C4-magazie materiale
structura de rezistenţă: din zidărie cu planşeu din beton 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din tablă cutată 
finisaje: fără 
instalaţii: fără
suprafaţa construită-desfăşurată: 76 mp 
vechime: cca 25 ani
uzura U = 50%, conform Normativ P135/1999 
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.
Caracteristici tehnice ale terenului
forma: triunghiulară



suprafaţa: 3337 mp 
caracteristici geotehnice: normale
îmbunătăţiri: împrejmuiri din beton prefabricat(L) = 90%), curte betonată (U = 90%). 

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
► Clădire C1 -  Magazie materiale

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 112 fişa 68, elaborat în 1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi 
Reevaluarea Fondurilor Fixe.
Valoarea de înlocuire (Vî) în preţuri la 01.01.1965 se calculează cu formula:

Vţ = Sq x Pu + C 
unde Sd = 601 mp

Pu = 625 lei/mp - preţ din Fişa 68 Catalogul 112 
Calculul corecţiilor valorice (C):

* se scade diferenţă de înălţime şi finisaje interioere neexecutate:
-625 x 90 = -56.250 lei 

C = -56.250 lei 
Vî = 601 x 625 - 56.250 = 319.375 lei 

Valoare de înlocuire rămăsă actualizată (Vîra), în preţuri actuale:
Vîra = Vî x Dux I : 10.000 

unde Vţ = 319.375 lei
Du = 1 -  U/100 = 1 -  30/100 = 0,70 - indice de uzură 
I = 17863,294x1,10 = 19649,623 indice de actualizare elaborat de 

Bucureşti şi INS,
Vîra = 319.375 x 0,70 x 19649,623 : 10.000 = 439291 lei 

Valoarea de piaţă (Vp):
Vp -  Vţra X Dg 

unde V̂ a = 439291 lei
De = 0,15 indice de piaţă care are în vedere influenţa negativă a crizei economice şi 

neatractivitatea soluţiei constructive

ÎNCERC



Vp = 439291 lei x 0,15 = 65894 lei sau 15487 EUR, adică 26 EUR/mp fără TVA.
► Clădire C2 -  Magazie
Având în vedere materialele din care este executată (lemn şi azbociment) şi uzura 

foarte mare a acestora se stabileşte că valoarea de piaţă este zero (Valoarea recuperabilă 
este zero, deoarece cheltuielile de demolare compensează valoarea materialelor rezultate 
din demolare).

► C3 -  wc
Uzura foarte mare a acestuia face ca valoarea de piaţă să fie zero.

► Clădire C4 -  Magazie
Evaluarea se efectuează prin Metoda Costului, ca şi C1.
SD = 76 mp
Pu = 280 lei/mp - preţ din Fişa 3 Catalogul 124 
Du = 1 -  U/100 = 1 -  50/100 = 0,50 - indice de uzură 
I = 17863,294x1,10 = 19649,623 
De = 0,15
Vp = 76x280x0,50x19649,623x0,15 : 10.000 = 3.136 lei

sau 737 EUR, adică 10 EUR/mp fără TVA.
4.2.2. Evaluare terenului de 3.337 mp
Se efectuează prin Metoda Comparaţiilor. 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 = 3337 mp x 12,76 lei/mp = 40.970 lei
4.3. Recapitulaţia valorii de piaţă pentru lichidare a imobilului:
Magazie materiale C1 65894 lei 
Magazie C2 0 lei
WC C3 0 lei
Magazie C4 3.136 lei
Teren 3337 mp 40970 lei
TOTAL: 110.000 lei

CAP. 5 CONCLUZII
Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a Imobilului 8 - Teren intravilan în 

suprafaţă de 3.337,45 mp, împreună cu construcţiile C1-magazie materiale, C2-magazie, 
C3—wc, C4-magazie, situate în comuna Işalniţa, jud. Dolj, înscris în CF48/N Işalniţa, sub nr 
cadastral 36, este de 110.000 lei.

Data: 10 august 2010

Cugut



FIŞA NR. 9

Imobil 9. -  Teren intravilan în suprafaţă de 2693,80 mp, împreună cu construcţia Pavilion 
Administrativ, situate în comuna Işalniţa, jud. Dolj, înscris în CF49/N Işalniţa, sub nr 
cadastral 35.

Cap. 1. Caracteristici generale
componenţa: C1- pavilion administrativ cu12 încăperi şi 2 prispe, 
folosinţa: CADM (Construcţii administrative)
amplasament: în comuna Işalniţa, în zona industrială, la 10 km de Craiova 
acces: la cca. 1.000 m pe drumul asfaltat ce leagă DN6(E70) de com. Işalniţa 
utilităţi ale zonei: reţele curent electric, apă, telefonie fixă şi mobilă

Cap. 2. Caracteristici fizico-tehnice ale construcţiilor şi terenului 
C1-pavilion administrativ
structura de rezistenţă: din zidărie cu planşeu din lemn 
anvelopa: compartimentări din zidărie, învelitoare din ţiglă 
finisaje: cu finisaje obişnuite (tencuieli,zugrăveli,pardoseli lemn) 
instalaţii: sanitare, electrice 
suprafaţa construită-desfăşurată: 90 mp 
suprafaţa utilă: 69,26 mp 
vechime: cca 25 ani
uzura U = 30%, conform Normativ P135/1999 / ^ oWAU,
stare tehnică: SATISFĂCĂTOARE.
Caracteristici tehnice ale terenului 
forma: neregulată 
suprafaţa: 2.694 mp 
caracteristici geotehnice: normale
îmbunătăţiri: împrejmuire din beton prefabricat, şi gard de plasă

Cap. 3.. Analiza de piaţă
Se analizează proprietăţile de tipul terenuri şi construcţii de locuit din comuna Işalniţa 

judeţul Dolj, zona periferică.
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 în zonă sunt de 0,3-0,5 EUR/mp pentru teren 
agricol şi 5-7 EUR/mp pentru teren intravilan.

Nu s-au găsit oferte de chiri pentru locuinţe în zonă.

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: locuinţă.

4.2. Metode de evaluare



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

► C1-pavilion administrativ
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 4B, elaborat în 1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi 
Reevaluarea Fondurilor Fixe.
Valoarea de înlocuire (Vî) în preţuri la 01.01.1965 se calculează cu formula:

Vî = Sd x Pu + C 
unde SD = 90 mp

Pu = 800 lei/mp - preţ din Fişa 68 Catalogul 112 
Calculul corecţiilor valorice (C):

* se scade lipsa instalaţiilor sanitare: -72 x 90 = -6.480 lei 
Vr = 90x800-6.480=65.520 lei ’

Valoare de înlocuire rămăsă actualizată (Vtra), în preturi actuale:
Vîra = VTx Dux I : 10.000 

unde Vi = 65.520 lei
Du = 1 -  U/100 = 1 -  30/100 = 0,70 - indice de uzură 
I = 17863,294x1,10 = 19649,623 indice de actualizare elaborat de ÎNCERC 

Bucureşti şi INS,
V^ = 65.520 x 0,70 x 19649,623 : 10.000 = 90.121 lei 

Valoarea de piaţă (Vp):
Vp -  Vţra X De 

unde V̂ a = 90121 lei
De = 0,15 - indice de piaţă care are în vedere influenţa negativă a crizei economice 

şi neatractivitatea soluţiei constructive 
Vp = 90121 x 0,15 = 13.518 lei sau 3.177 EUR, adică 35 EUR/mp fără TVA.

4.2.2. Evaluare terenului de 2.694 mp
Se efectuează prin Metoda Comparaţiilor. 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 = 2.694 mp x 12,76 lei/mp = 34.482 lei sau 8104 EUR.
4.2. Recapitulaţia valorii de piaţă pentru lichidare a imobilului:
C1-pavilion administrativ 13.518 lei
Teren 2.694 mp 34.482 lei
TOTAL: 48.000 lei

CAP. 5 CONCLUZII
Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a Imobilului 9 - Teren intravilan în 
suprafaţă de 2693,80 mp, împreună cu construcţia Pavilion Administrativ, situate în comuna 
Işalniţa, jud. Dolj, înscris în CF49/N Işalniţa, sub nr cadastral 35, este de 48.000 lei.



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 (Vj) în preţuri la 01.01.1965 se calculează cu formula:

Vţ = Sq 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 îra), în preţuri actuale:
Vîra = Vî X Dux I : 10.000 

unde Vî = 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):
Vp -  Vţra X De 

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

şi neatractivitatea soluţiei constructive
Vp = 34560x0,15 = 5.184 lei sau 1218 EUR, adică 13 EUR/mp fără TVA.

► C3 -  magazie -  fără valoare



► 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 
I = 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.



IMOBIL 1

C26- Construcţie adm P+3 C25- Depozit înalt cu transportoare



IMOBIL 1



IMOBIL 1

Platformă Poarta 2 Platformă betonată



IMOBIL 2



IMOBIL 3



IMOBIL 4

Sediu Administrativ



IMOBIL 4

Atelier armături Cabină cântar basculă



IMOBIL 5





IMOBIL 7.



IMOBIL 7.

Atelier confecţii metalice şi Garaje Garaje



IMOBIL 8



IMOBIL 9



IMOBIL 10


