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Valoarea de piaţă pentru lichidare este 333.812 lei sau 74.375 EUR din care:
- teren 6707 mp 210.717 lei sau 46.949 EUR
- construcţii 123.095 lei sau 27.426 EUR

Valoarea de mai sus este calculată la cursul de 4,4882 lei/EUR fără includerea nici 
unui impozit sau taxe asociate.

Această estimare reprezintă opinia evaluatorului exprimată la data evaluării din 
08.01.2015, ţinând seama de ipotezele şi condiţiile limitative din prezentul raport.
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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 imobilului, pe care am efectuat-o la 
data de 08.01.2015.

• Analizele, opiniile şi concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele şi condiţiile 
limitative menţionate şi le consider profesionale, imparţiale şi nepărtinitoare.

• Nu am nici un interes actual sau de perspectivă în privinţa imobilului care face 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 imobilului ce face obiectul acestei lucrări.

• Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate în conformitate cu Standardele 
de Evaluare, adoptate de ANEVAR începând cu 1 iulie 2014 şi publicate prin grija 
Institutului Român de Cercetări în Evaluare (IROVAL) şi cu ipotezele şi condiţiile 
limitative cuprinse în prezentul raport.

• La inspectarea imobilului din Şimian, a participat şi reprezentantul beneficiarei d-l Firu 
Daniel.

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

Data: 08 ianuarie 2015

Exşglutant



Raport de evaluare
CAP I. INTRODUCERE 

1.1. OBIECTIVUL LUCRĂRII
Este evaluarea “Parcelei nr 3” a imobilului Sediul Administrativ din Şimian judeţul 

Mehedinţi, al S.C. AGROMEC ŞIMIAN SA, intabulată în CF nr 50367 (nr CF vechi 45/N) cu 
nr cad 24/3, compusă din suprafaţa de teren de 6.707 mp şi construcţiile C11, C12, C13, 
C14, C40, C23 şi C42 în suprafaţă totală de 2234,67 mp.

1.2. SCOPUL EVALUĂRII
Este stabilirea valorii de vânzare pentru lichidare.
Acest Raport de Evaluare este valabil numai pentru uzul solicitantei pentru scopul 

enunţat mai sus şi nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea lui în alte scopuri 
sau de alte persoane.

1.3. DATA Şl CURSUL VALUTAR
- data inspecţiei: 08.01.2015
- data evaluării: 08.01.2015
-întocmirea raportului: 08.01.2015
- cursul valutar oficial, la data evaluării: 4,4882 lei/EUR.

1.4. PROPRIETARA IMOBILULUI
Este S.C. AGROMEC ŞIMIAN S.A. din Şimian judeţul Mehedinţi, cil ^5/223/1991 şi 

CUI R1610260.
Dreptul de proprietate evaluat: dreptul deplin de proprietate pentru S.C. AGROMEC 

ŞIMIAN SA dobândit prin lege şi construire conform Certificatului de atestare a dreptului de 
proprietate Seria M07 nr 1278 din 13.03.1996, eliberat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 
şi Extras de carte funciară pentru informare nr 39789 din 21.11.2014, eliberat de OCPI Mh.

Clientul şi destinatarul acestei lucrări este S.C. AGROMEC ŞIMIAN SA din Şimian.

1.5. IDENTIFICAREA BUNULUI
Pe teren: cu ocazia inspecţiei din data de 08.01.2015 împreună cu d-l Firu Daniel.
Din acte: * Plan de amplasament şi de delimitare a bunului imobil întocmit de tehn. 

Jeloaica Sever şi avizat de O.J.C.G.C. Mehedinţi în decembrie 1999
* Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 

nr 1278 eliberat în 13.03.1996 de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi transcris la Grefa 
Judecătoriei Dr Tr Severin sub nr 3138/1998

* Extras de carte funciară pentru informare nr 39789 din 21.11.2014, eliberat 
de OCPI Mehedinţi.

1.6. BAZA EVALUĂRII
Tipul de valoare estimată este Valoarea de piaţă pentru lichidare, ca o valoare 

derivată din valoarea de piaţă. Ea nu este o valoare de bază, fiind definită ca o valoare 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. în general, această 
valoare este mai mică sau cel mult egală cu valoarea de piaţă, în funcţie de atractivitatea 
bunului imobil şi de durata disponibilă pentru activitatea de marketing.



Valoarea estimată prin acest raport, va fi determinată în mod prudenţial şi ţinând cont 
de ipotezele şi condiţiile limitative exprimate la punctul I.7.

Valoarea de piaţă este definită de Standardul de Evaluare ANEVAR SEV 100 astfel: 
suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, 
între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un 
marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără 
constrângere.

I.7. IPOTEZE Şl CONDIŢII LIMITATIVE
- evaluarea a fost realizată pornind de la cea mai bună utilizare a imobilului găsită la 

data inspecţiei şi anume de teren pentru construcţii agricole şi de locuinţe prin parcelare
- afirmaţiile şi proiecţiile din prezenta lucrare s-au efectuat pe baza informaţiilor tehnice 

obţinute din identificările şi observaţiile realizate pe teren, din studierea documentelor tehnice 
puse la dispoziţie de beneficiară

- valoarea estimată prin acest raport, este valabilă în condiţiile de piaţă găsite la data 
inspecţiei

- toate documentaţiile tehnice puse la dispoziţie 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 terenului sau ale 
structurilor de rezistenţă ale construcţiilor, 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 reglementările şi restricţiile urbanistice
- alegerea metodei de evaluare prezentată în cuprinsul Raportului, s-a făcut ţinând 

seama de tipul valorilor exprimate la punctul I.6. şi de informaţiile disponibile
- se presupune că autorizaţiile şi taxele care trebuiau achitate organelor fiscale locale au 

fost achitate de către proprietară
- evaluatorul consideră că informaţiile disponibile au fost rezonabile la data evaluării.
Raportul de evaluare este valabil numai pentru scopul menţionat la punctfil I.2.

Utilizarea lui în alte scopuri fără acordul scris al evaluatorului, nu^ifSgŞ^aQestuiş nici o 
responsabilitate.

I.8. SURSE DE INFORMARE UTILIZATE
- Inspecţia făcută imobilului în data de 08.01.2015
- Copie după Cadastru judiciar (Plan de amplasament şi de delimita? 

întocmit de tehn. Jeloaica Sever şi avizat de O.J.C.G.C. Mehedinţi în decembrie 1999)
- Copie după Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria 

M07 nr 1278 eliberat în 13.03.1996 de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi transcris la 
Grefa Judecătoriei Dr Tr Severin sub nr 3138/1998

- Copie după Extras de carte funciară pentru informare nr 39789 din 21.11.2014, 
eliberat de OCPI Mehedinţi

- Documente de specialitate privind evaluarea proprietăţii imobiliare editate de Institutul 
Român de Cercetare în Evaluare (IROVAL) şi de Comitetul pentru Standarde Internaţionale 
de Evaluare (IVSC)

- Informaţii culese din revistele de publicitate locale, site-uri de publicitate imobiliară de 
pe internet şi direct de pe piaţa imobiliară a judeţului Mehedinţi, ca urmare a activităţii 
permanente de evaluator şi consultant în probleme de economia construcţiilor.



CAP II. ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE

Se alege segmentul de piaţă imobiliară al terenurilor intravilane amplasate în zona 
mediană industrială şi rezidenţială estică a comunei Şimian, de-o parte şi de alta a drumului 
naţional DN6 (E70) şi a căii ferate naţionale Bucureşti -  Timişoara.

Principalele caracteristici sunt:
- Piaţa este relativ activă, cu cerere şi ofertă moderate. Dezvoltarea acestei zone 

rezidenţiale s-a făcut după 1990, odată cu desfiinţarea Serelor aparţinând SC Horticola 
Şimian şi a SC Avicola SA. în ultimii ani au apărut construcţii de locuinţe, dezvoltate ca 
afaceri imobiliare.

- Tranzacţiile efective sunt relativ puţine, din cauza blocajului pieţei imobiliare datorat 
crizei financiare. Preţurile ofertelor de vânzare găsite pe piaţă sunt destul de mari faţă de 
posibilităţile reale de cumpărare, astfel că tranzacţiile efective se realizează cu preţuri mult 
mai mici.

Preţurile ofertelor publicate la data evaluării sunt cuprinse între 7 EUR/mp şi 
23 EUR/mp, în funcţie de depărtarea faţă de centrul comunei, utilităţi şi amplasamentul faţă 
de DN 6 şi Calea Ferată.

CAPIII. DESCRIEREA

■ Amplasamentul este în zona mediană a comunei Şimian, în cadrul imobilului Sediul 
Administrativ al S.C. Agromec Şimian SA.

■ Folosinţa găsită la data expertizării este de curţi construcţii pentru clădiri şi construcţii 
agrozootehnice.

■ Componenţa conform Fişei bunului imobil:
- Magazie C11
- Magazie C12
- Magazie C13 - desfiinţată
- Magazie C14 - desfiinţată
- Hală C40
- Copertină C23
- Hală C42
- Teren intravilan de 6.707 mp

Pe teren s-a mai găsit un Castel de apă şi platforme şi drumuri betonate şi asfaltate în 
suprafaţă de cca 1.400 mp.

■ Utilităţile zonei: reţele electrice, de apă şi telefonie.
■ Accesul se face din drumul comunal nr 2.
■ Construcţiile identificate mai sus sunt cu o vechime de peste 50 ani, iar la o parte din 

ele au fost executate îmbunătăţiri. Se vor descrie şi evalua numai construcţiile la care au fost 
executate îmbunătăţiri şi care se utilizează şi în prezent:

1. Hală C40
Compusă din - clădire cu înălţimea de 7,5 m cu o încăpere, Sci = 192 mp

- clădire cu înălţimea de 3,5 m cu trei încăperi, SC2 = 75,94 mp
Structura de rezistenţă din beton armat, cu planşee 

bituminoasă
Finisaje obişnuite (tencuieli şi zugrăveli)
Instalaţii electrice, fără încălzire şi instalaţii sanitare
Suprafaţa construită totală Sc = 267,94 mp
Vechimea 51 ani (1962) cu reparaţii în 2005-2006
Uzura U = 67%
Starea tehnică generală satisfăcătoare.

3 bteteH^rmat, invelitoare
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2. Hală C42
Structura de rezistenţă din beton armat, cu planşee de beton armat, învelitoare 

bituminoasă
Finisaje obişnuite (tencuieli şi zugrăveli)
Instalaţii electrice, fără încălzire şi instalaţii sanitare 
Suprafaţa construită totală Sc = 1.356,76 mp 
înălţimea H = 3,5 + 5,5 m 
Vechimea 51 ani 
Uzura U = 80%
Starea tehnică generală nesatisfăcătoare.

■ Caracteristici teren:
- Localitate rurală limitrofă Municipiului Drobeta Turnu Severin, amplasată la cca 10 km
- Terenul este poziţionat cu acces la transportul rutier
- Zona este echipată tehnico-edilitar cu reţele de energie electrică, apă şi acoperire G.S.M
- Caracteristicile geotehnice ale terenului sunt normale
- Funcţiunea actuală este de teren intravilan (conform Extras de CF)
- Zona nu este poluată cu reziduri de nici un fel.

CAP IV. EVALUAREA
IV.1. Evaluarea terenului de 6707 mp

Are în vedere cea mai bună utilizare, aceea de teren intravilan cu poten^tiăUgMaŝ EUfetiv 
în domeniul locuinţelor. Se utilizează tehnica comparaţiei directe.

Metoda de evaluare are la bază valorile de piaţă ale unor proprietăţi asemănătoare, 
tranzacţionate sau oferite la vânzare în zonă, pe care le numim în continuare „comparabile”, 
care se compară şi se corectează cu terenul de evaluat. Corecţiilor au fost stabilite prin 
analiza procentuală prezentată în ANEXA 1. Corecţiile reflectă superioritatea sau 
inferioritatea comparabilelor faţă de terenul de evaluat, folosindu-se pentru aceasta cele 
elementele de comparaţie trecute în coloana întâi din ANEXA 1.

Comparabilele s-au obţinut din diverse surse de informare verificate de subsemnatul şi 
sunt în număr de trei, notate cu A, B, C. în cazul de faţă, ele au o serie de elemente de 
comparaţie identice şi anume: dreptul de proprietate transmis fără restricţii, condiţii de 
finanţare, condiţii de vânzare normale, nu sunt cheltuieli imediate după cumpărare şi nu au 
componente non-imobiliare. Sunt şi elemente de comparaţie diferite pentru care s-au estimat 
corecţiile din ANEXA 1 (condiţii de piaţă, localizare, caracteristici fiice şi economice, 
utilizarea).

în cazul de faţă aceste informaţii se referă la oferte de preţ culese de pe piaţa 
imobiliară a comunei Şimian prin intermediul site-urilor specializate în publicitate imobiliară. 
Se anexează trei oferte notate cu A, B şi C.

Principalele caracteristici ale celor trei comparabile sunt prezentate mai jos:
- comparabila A: teren 1.000 mp în intravilanul comunei Şimian, lângă Policlinică cu 

deschidere la DN6 (E70) de 26 m, cu preţul ofertă de 16 EUR/mp (tel 0744528869 OLX.ro)
- comparabila B: teren 500 mp în intravilanul comunei Şimian, lângă Liceul Agricol, 

cu 7 EUR/mp (tel 0726745592 OLX.ro)
- comparabila C: teren 2300 mp în intravilanul comunei Şimian, lângă depozit 

construcţii Bamati, cu deschidere la DN6 (E70), cu 12 EUR/mp (tel 0749497147 OLX.ro).
Cu cele trei comparabile s-a întocmit GRILA DATELOR DE PIAŢĂ prin Analiza 

procentuală a datelor, de unde se deduce valoarea unitară de piaţă al terenului de evaluat de 
7 EUR/mp sau 31,4174 lei/mp care corespunde comparabilei B, prin corectare.

Valoarea de piaţă a terenului de 6.707 mp, este:
6.707 mp x 31,4174 lei/mp = 210.717 lei sau 46.949 EUR



IV.2. Evaluarea construcţiilor
Se vor evalua numai construcţiile la care au fost executate îmbunătăţiri şi care au fost 

utilizate până de curând: Halele C40 şi C42.
Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitare care are la bază 

calculul costului curent brut de reconstrucţie (înlocuire) şi al alocării valorice pentru 
deteriorarea fizică şi a oricărei forme relevante de depreciere şi optimizare.

Calculul efectiv se face în ANEXA 2. unde:
Valoarea de înlocuire (V,) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
Vî = Sd x Pu + C
unde Sd = suprafaţa desfăşurată

Pu = preţul unitar stabilit conform Catalog de Reevaluare nr 115 elaborate în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe

C = corecţia valorică dată de diferenţele dintre construcţia standard şi cea reală, 
găsită pe teren

Valoarea tehnică sau valoarea de înlocuire rămasă actualizată (Vîra) în preţuri 
actuale, se calculează cu formula: Vţra = V, x Du x I

unde Du = 1- U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 24.362,758:1,24x1,04:10.000 = 2,0433 = indice de actualizare specific 

preţurilor unitare ale construcţiilor agricole stabilite în Catalogul 115, elaborat de ÎNCERC 
Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denominarea leului 

Calculul valorii de piaţă (Vp) se face cu formula:
Vp = Vîra X De
unde Vtra = valoarea de înlocuire rămasă actualizată

De = 0,50x0,8x0,75 = 0,30 = indice de depreciere externă, care are în vedere 
neatractivitatea caracteristicilor constructive-funcţionale necorespunzătoare 
(0,5), influenţa negativă a crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile 
speciale de vânzare forţată prin lichidare (0,75). 

în ANEXA 2 se calculează prin metoda mai sus prezentată, valorile de piaţă ale 
construcţiilor existente pe “Parcela nr 3” şi se obţine suma de 123.095 lei sau 27.426 EUR.

IV.3. Evaluarea imobilului
- teren 6707 mp 210.717 lei sau 46.949 EUR
- construcţii 123.095 lei sau 27.426 EUR

Total 333.812 lei sau 74.375 EUR

CAP V. CONCLUZII

Valoarea de piaţă estimată pentru “Parcela nr 3” a imobilului Sediul Administrativ din 
Şimian judeţul Mehedinţi, al S.C. AGROMEC ŞIMIAN SA, intabulată în CF nr 50367 (nr CF 
vechi 45/N) cu nr cad 24/3, compusă din suprafaţa de teren de 6.707 mp şi construcţiile C11, 
C12, C13, C14, C40, C23 şi C42 în suprafaţă totală de 2234,67 mp, este de 333.812 lei sau 
74.375 EUR

Valoarea de mai sus este calculată la cursul de 4,4882 lei/EUR fără includerea nici 
unui impozit sau taxe asociate.

Data: 08 ianuarie 2015

întocmit,
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ANEXA 1 -  Evaluarea terenului de 6.707 mp aferent Parcelei nr 3 

a Sediului Administrativ al S.C. AGROMEC ŞIMIAN SA

GRILA DATELOR DE PIAŢĂ
Analiza procentuală a datelor

Denumire proprietăţi 

Elemente de comparaţie

proprietatea 
de evaluat

proprietăţi comparabile
A B C

intravilan 
lângă Policlinică cu 
deschidere la DN6 

(E70)

intravilan 
lângă Liceul Agricol

intravilan lângă 
depozit construcţii 

Bamati, cu 
deschidere la DN6 

(E70)

Preţ ofertă vânzare (EUR/mp) 16,00 7,00 12,00
Suprafaţa (mp) 6.707 1.000 500 2.300

1.drepturile de proprietate transmise fără restricţii fără restricţii fără restricţii fără restricţii
corecţie 0,00 0,00 0,00

preţ corectat 16,00 7,00 12,00
2.condiţiile de finanţare identice identice identice
_____________ corecţie 0,00 0,00 0,00

preţ corectat 16 7 12
3.condiţiile de vânzare normale normale normale

corecţie — — — 0,00 0,00 0,00
preţ corectat 16,00 7,00 ' 12,00

4 -ch .e l t u i e l*1 g.j ™gd late d ,u Pa,,c u ,r n PArare nu sunt nu sunt nu sunt nu sunt
corecţie 0,00 0,00 0,00

pre f corectat ~  16,00 7,00 12,00
5.condiţiile de piaţă ofertă ofertă ofertă

corecţie (-10%) -1,60 -0,70 -1,20

~ preţ corectat 14,40 6730 10,80
6.localizarea superioară (-20%) identică superioară (-15%)

_  corecţie -3,20 0,00 -1,80
~ prefcorectat 11,20 6,30 9,00

7.caracteristicile fizice inferioare (5%) inferioare (10%) inferioare (7,5%)
corecţie 0,80 0,70 0,90

preţ co?ectat 12,00 7,00 9,90
8.caracteristicile economice superioară (-20%) identice superioare (-15%)

corecţie -3,20 0,00 -1,80
preţ corectat ~ 8,80 7,00 8,10

9.utilizarea superioară (-10%) identică superioară (-10%)
corecţie -1,60 0,00 -1,20

preţ corectat 7~20J 7,00 6,90
10.componente non-imobiliare nu sunt nu sunt nu sunt nu sunt

corecţie (5-10%) ““ o"6o 0,00' 0,00
preţ corectat (EUR/mp) 7,20 7,00 6,90

numărul de corecţii 5,00 2,00 5,00
corecţie brută 10,40 1,40 6,90

preţ corectat (lei/mp) 32,32 lei 31,42 lei 30,97 lei
cursul 1 EUR = 4,4882 lei
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1 Z'ifi-i 
j Lunci

A K t m

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 
pentru INFORMARE
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară MEHEDINŢI

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Drobeta-Turnu Severin

397S9

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN in tra v ila r 
Adresa: Simian

Nr. CF vechi:

Nr

crt

N r.cadastra!
N r.topografic

Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A l Cad: 24/3 
i. T o p :- j

CONSTRUCTII

Din acte: 
M asurata:6.707

Nr.

Crt.

N r.cadastra l
N r.topografic

Adresa Observaţii / Referinţe

A 3. .i " iC! ;; i / 3  v " i : !

a : PriG : 2 4 / 3 - 0 /  ;

.............i ...
a î  :  j i: -ir:

rop ......... ^ ......

i

A l . 4 ; ’ .k '

Top. - .

T . \ \  -

A l S <Cad ■ 24/3-C40 :

A...:., . ui
..  K p p ^ p ...i .......

____ i... Top:

a : ■ • i:: ,id

-----------1... Top -

Si msci n 

Simian 

Simian 

Simian 

Simisr» 

Sim*an

maqa?ie uu Sc=120 mp 

m aga^e c.u S c-219  mp 

magazie cu S c - 26,25 mp 

magaz.'e cu S e -50,02 mp 

hciia cu Sc = 267,94 mp 

poper^na cu Sc- 194,70 mp 

ha!a cu Sc = 1356,76 mp

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Observaţii / Referinţe j

2334 / 14.12.1999 i

Certificat_de arestare nr. •.?78 seria M07, din I3.03._1996

B l . în tabu lare ; g • ept cie r ROPki'.: TAI b:, cu tiCSu) atestare, dobândii p r*ri lcQp, cota 

! actuala i /  1

. i ;  SC AGROMEC S IM IA N _____ __________

B2 i Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1 / 1

, Al_ ,

i i,provenita din conversia CF 45)

T  SC AGROMEC S IM IA N

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembraminteJe dreptului cit. proprietate, 

drepturile reale de garanţie si sarcinii

14414 / 10.11.2006

Contract de ipoteca nr. 2663. din I / \  : 1.200C, emis ce BNr iliH C A  MOARTA__

CI ; Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 300.000.00 /  RON, s« toate obligaţiile de ,

i plava aferente creditu lu i •

______ l j  BRD GSG >SUC. M E H E D IN Ţ I __ !

C2 • - se noteaza m terdictie de instramare si grevare in favoarea altor creditor!

Al, A1.1, A l.2. \

A l.3, A l.4, ‘

A l-5 , A l . 6, A1.7 |

! (provenita din conversia CP 4 5) 

I A l,  A1.1, A l . 2, i 
i A l . 3, A l .4, !
: A l.5, A l.6, Al.7|

i 1) BRD GSG-SUC. M E H E D IN Ţ I i (provenita din conversia CF 45;

18512 / 09.11.2007

Contract de ipoteca nr. 3255. din 09: 11.2007, erms c>e BMP 1L.-.MC A ' 

C3 Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: SOC.fKKj.u? * :<)*:. - < 

i piaţa aferente creciiruiu'

1 : BRD GSG SA-SUC. DR TR, SEVERIN

de ' AJ ( A l 1, A i . 2, i 
A1. j ,. A :.4,

____ ;A1.5, AI ĵA1.7j ___
■ (provenita din conversia CF 4 5)



C4 ; se no teaza interdictse de in s t^ in a -..' v  

1) BRD GSG SA -SUC. 7 R. S&'VERif!

'/ Comv/ng/Oras/Muriicip;'/: 5/,v?iai

\ A l, A 1. i , A l . 2,
A i , 3, A l .4,

; Al .S. A l . 6, A i ,7 , _

(provenita clin conversia :T  4j?-
14142 / 07.08.2008

C ontract de ipoteca w .  2 .356, din 0 *7 ,08 .2 0 0 8 . em is de 3(\i.-v I LIN CA M API A 

0 5  In tab u leze  d *ept c-e JPO*5L-CA, vp'": rmn.fv;*. ■ P O " , 5* foa te

plata a fe re n te  creditul*.;.*

; A l  . A i .  1. A l  2, !

A l . 3, A l . 4 , 
i A.1.S, AL.o, A1.7 ___
; (p re ve n ita  din conversia CF 4 5 )

aHor cre«î 'ot > : A l ,  A M ,  A l . 2, |
A l . 3, A l . 4, |

: A 1.5, A l . 6, A l . 7 | 

i (p ro v e n ita  din conversia CF 4 5 )

1} BRD GSG - SUC. DR. TR. SEVHRIN

C6 s e  no teaza  in te rd ‘ct:ie de lnsrrn;:iare s* g revare  m ;

____, _ 1 )  BRD GSG SA -SUC. DR. TR. SCVERIN

20501 / 22.12.2009___________________________________ _________________ _______________

Act notanai nr. 3696, dsn 21.12.200':*, envs 13 h.TN: A riAKTA

0 8  In ta b u la re, d rep t de IP O T F ~A. Va!oaro: 3 .2 0 - .0 0 0 ,0 0  * w* ){S. csîU5r. do:»!nda 3050»?  1 A l .  A U . ,  A l . 2, |

IM  ^nriarja ue 6 %  op dnor^rj.’?'- 'ii to a te  o* ^g.-sL1 A 1 .J , A i . 4 . 
_________________ ___________  ' _____  ; A i . 5, A l . 6, A l . 7:

1; BRD GSG, Sucursala D f i' Se'-Tf; 

C9 se no teaza  in te rd x fia  de ip^rra :nar°

1) BRD GSG Sucursala 0*r ] r  Seve?*:

A.l , Aj .4 .

: . 5 .  A l . 6 ,  A i . 7  :



Anexa Nr. 1 ia Partea I
TEREN intravilan 
Adresa: Simian

Suprafaţa !

Nr. cadastral masurata Observaţii / Referinţe

(mp)»

Cad: 24/3 | 6.707 
Top: - ____ _

Suprafaţa este determ inata In planul de proiecţie Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

crt

Categorie

folosinţa

Intra

vilan
Suprafaţa (mp)

Nr.

tarla

Nr.

parcela

Nr. 

Topografid

rTjT
3 rafia

Observaţii / Referinţe

1 j curţi | DA 
! constructii j

Din acte; 
Masurata:6.707

Date referitoare ia constructii
Nr.

Crt.
Număr

Destinatia

constructie
Supraf. (mp)

Situatie

juridica
Observaţii / Referinţe

A l . 2

CAD

CAD

: 24/3- 
Top: -

: 24/3- 
Top: -

C il i constructii 
| anexa 

C l2 ' constructii 
' anexa

+..
Din acte: 

Masurata: 120 

Din acte: 
Masurata: 219

C u  dCtc magazie cu Sc=12G mp

A l.3 1 CAD: 2 4 / 3 - C i : 
Top: -

j constructii j 
anexa |

D;n acte: 
Masurata: 26

1 Cu acre

A i .  4 1 Ca H: 24 /3 - l I -  
1 Top: -

► : constructis ; 
■ anexa |

Din acte: 
Masurata: 50

Cu acte

Al .5 ! CAD: 24/3-C4C 
j Top: -

 i constructii ' 
industriale ! 

: si edilitare 1

Din acte: 
Masurata; 268

1 Cu acte
j

A 1.6 ! CAD: 24/3-C2 : 
Ton

i ' constructii > 
; anexa ;

Din acte: 
Masurata : 195

î Cu
ţ

acte

A l .  7 T ~CAdT~24/3-C4^' ; construcţii ; Din acte: : Cu acte

magazie cu S c-219 mp 

magazie cu S c-26 ,25  mp 

magazie cu Sc=50,02 mp 

hala cu Sc = 2.67,94 mp

ir idustr io 'e  I M asura ta : 1.357 
s; edili ta re

copertina cu Sc= 194,70 mp

hala cu S c - '1356,76 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciara originală, 

de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice 

prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate 

sunt susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii.

5-a achitat tariful de 20 RON, chitanta nr. MH82563/21-11-2014, pentru serviciul de publicitate 

imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluţionării,

25 11/2014
Asistent-registrator,

ALINA ALFLORI

Referent,

Data eliberării,

� f \ / ^ -—


