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Sinteza raportului

EXECUTANT: Evaluator autorizat ing. VICTOR MIHAIL CUGUT din Drobeta 
Turnu Severin judeţul Mehedinţi, tel 0252324263 sau 0745305822, persoană fizică 
autorizată de Ministerul Justiţiei cu Autorizaţia nr 3802-1433, având CIF 19460557; 
Membru Titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din Romania (ANEVAR) cu 
legitimaţia 11918, certificat în evaluarea proprietăţilor imobiliare (EPI), bunurilor mobile 
(EBM) şi întreprinderilor (El).

BENEFICIARĂ: S.C. VASTMAR COM SRL din comuna Balta, judeţul Mehedinţi, 
cu J25/217/2009 şi CUI R025753349, aflată în procedura de faliment, reprezentată prin d-l 
ec. Gogu Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING SPRL din Drobeta Tr Severin, ca 
lichidator.

DATE PROPRIETĂŢI EVALUATE: Bunurile mobile proprietatea beneficiarei 
conform documente de proprietate, anexate la prezentul:

- tractor universal U650-an de fabricaţie 1989
- ferăstrău cu lanţ tip HUSHVARNA 365-an de fabricaţie 2011

SCOPUL EVALUĂRII: stabilirea valorii de vânzare pentru lichidare.

CONŢINUT RAPORT DE EVALUARE:
1. Sinteza raportului: pag 2
2. Declaraţie de conformitate: pag 3
3. Raportul de Evaluare: pag 4
4. Fotografii: pag 7
5. Oferte de pret pentru HUSQVARNA 365-piese de schimb second hande: pag 9
6. ANEXA 1 -  EVALUAREA BUNURILOR MOBILE: pag 10
7. Oferte de preţ pentru Tractor U650: pag 11

VALOAREA TOTALĂ DE PIAŢĂ pentru lichidare este 4.157 lei astfel:
- tractor universal U650-an de fabricaţie 1989 3.861 lei
- ferăstrău cu lanţ tip HUSHVARNA 365-an de fabricaţie 2011 296 lei

Valoriile detaliate pentru bunurile mobile din LISTE se găsesc în ANEXA 1. Ele 
sunt calculate la cursul de 4,4424 lei/EUR fără includerea nici unui impozit sau taxe 
asociate.

Această estimare reprezintă opinia evaluatorului exprimată la data evaluării din 
02.03.2015, ţinând seama de ipotezele şi condiţiile limitative din prezentul raport.



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 bunurilor, pe care am efectuat-o la 
data de 27.02.2015.

• 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 bunurilor 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 bunurilor ce fac 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 bunurilor depozitate la sediul S.C. VASTMAR COM SRL din satul 
Costeşti comuna Balta, a participat şi reprezentantul beneficiarei d-l Gogu Motoi.

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

Data: 02 martie 2015



RAPORT DE EVALUARE

A. OBIECTUL EVALUĂRII
Bunurile mobile proprietatea beneficiarei conform documente de proprietate, anexate 

la prezentul:
- tractor universal U650-an de fabricaţie 1989
- ferăstrău cu lanţ tip HUSHVARNA 365-an de fabricaţie 2011.

B. SCOPUL
Stabilirea valorii de vânzare pentru lichidare.

C. IDENTIFICAREA BUNURILOR MOBILE
S-a făcut astfel:
- Pe teren la la sediul S.C. VASTMAR COM SRL din satul Costeşti comuna Balta 

judeţul Mehedinţi, a participat şi reprezentantul beneficiarei d-l Gogu Motoi, unde s-au găsit 
depozitate. Inspecţia s-a realizat în 02.03.2015, împreună cu reprezentantul beneficiarei d-l 
Gogu Motoi, când s-au efectuat fotografiile care sunt anexate.

- Din documentele puse la dispoziţie de beneficiară:
* Contractul de vânzare-cumpărare din 08.10.2010
* Factura nr 09789371 din 13.01.2012

D. DREPTUL DE PROPRIETATE EVALUAT
Proprietara bunurilor mobile de evaluat este S.C. VASTMAR COM SRL din satul 

Costeşti comuna Balta judeţul Mehedinţi, cu J25/217/2009 şi CUI R025753349.
Dreptul de proprietate evaluat: dreptul deplin de proprietate pentru S.C. VASTMAR 

COM SRL
Clientul şi destinatarul acestei lucrări este S.C. VASTMAR COM SRL reprezentată 

prin d-l ec. Gogu Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING SPRL din Drobeta Tr Severin, ca 
lichidator.

E. DATA Şl CURSUL VALUTAR
- data inspecţiei: 02 martie 2015
- data evaluării: 02 martie 2015 
-întocmirea raportului: 02 martie 2015
- cursul valutar oficial, la data evaluării: 4,4424 lei/EUR.

F. IPOTEZE Şl CONDIŢII LIMITATIVE
■ Nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice fcajya consideraţiilor 
privind titlul de proprietate, acestea fiind în sarcina beneficiarei care a pus la dispoziţie 
documentele de proprietate enumerate la pct.C.
■ Evaluarea a fost realizată pornind de la ipoteza de bază privind cea mai bună utilizare a 
fiecărui bun mobil.
■ Afirmaţiile şi proiecţiile din prezenta lucrare s-au efectuat pe baza informaţiilor tehnice 
obţinute din observaţiile realizate pe teren cu ocazia identificării şi din studierea documentelor 
contabile puse la dispoziţie de beneficiară.
■ în elaborarea lucrării s-a ţinut seama de preţurile de comercializare a unor bunuri identice 
sau similare, de cursul de schimb valutar de referinţă, de starea reală a bunului inspectat,



durata normală de funcţionare conform HG 2139/2004 şi de preţurile de piaţă practicate cu 
ocazia altor vânzări fortate.>
■ Informaţiile furnizate de beneficiară în ceea ce priveşte cantitatea bunurilor sunt considerate 
corecte si nu am efectuat o nouă inventariere cantitativă.>
■ Valoarea de piaţă estimată prin acest raport, este valabilă numai în condiţiile de piaţă găsite 
la data evaluării.
■ Raportul de evaluare este valabil numai pentru scopul menţionat la punctul B.
Utilizarea lui în alte scopuri fără acordul scris al evaluatorului, nu-i atrage acestuia nici o 
responsabilitate.

G. BAZA SAU DEFINIŢIA VALORII ESTIMATE
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 mobil 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 esprimate la punctul F.

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, intr-o tranzacţie nepărtinitoare, după un 
marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără 
constrângere.

H. SURSE DE INFORMARE
* documentele de proprietate enumerate la pct.C. (Contractul de vânzare-cumpărare din 

08.10.2010 şi Factura nr 09789371 din 13.01.2012).
* Din inspecţia făcută împreună cu reprezentantul beneficiarei, la sediul S.C. VASTMAR 

COM SRL din satul Costeşti comuna Balta judeţul Mehedinţi, unde erau depozitate bunurile. 
S-au executat fotografii.

I. DESCRIEREA BUNURILOR
1.1. Tractor universal U650
- Producător UTB
- Seria Saşiului 77003012

9

- Seria Motorului 15851
- an de fabricaţie: 1989 (vechime 26 ani)
- Capacitate cilindrică: 4760 cm3
- Putere Motor: 65 CP
- Combustibil: motorină
- Tracţiune: spate
- Cutie viteze: manuală
- Culoare: portocaliu
- Număr de ore la bord: 1416
- Starea tehnică: satisfăcătoare (în funcţiune, cu scurgeri de ulei la motor şi cutie, cu 

caroserie uzată peste limitele admise)
- Uzura fizică reală apreciata prin observare: 50%
- Uzura morală: 20%
1.2. Ferăstrău cu lanţ tip HUS^VARNA 365
- combustibil: benzina
- putere: 4,8 CP



- Capacitate rezervor: 770 ml
- Capacitate rezervor ulei: 420 ml
- Lungime tăiere: 71 cm
- Greutate: 6,4 Kg
- Starea tehnică: nesatisfăcătoare (nu este în funcţiune, cu motor defect, cu lamă şi 

lanţ uzate peste limita admisă)
- Uzura fizică reală apreciata prin observare: 80%
- Uzura morală: 20%
S-a constatat că depozitarea şi păstrarea bunurilor după inventariere este 

corespunzătoare.

J. EVALUAREA
S-a utilizat Metoda costului care are la bază valoarea actualizată de inventar calculată în 

ANEXA 1 -  EVALUAREA BUNURILOR MOBILE şi ţinând cont de constatările făcute la 
inspecţia la faţa locului şi de cantitatea bunurilor stabilită prin lista de inventar.

Formula de calcul pentru Valoarea de Vânzare prin Lichidare este:
VL = Vi x D

unde Vj = valoarea de inventar actualizată la data inventarierii 20.11.2014 
D = Du x Df x De = coeficient de depreciere totală, cu:
Du = indice de depreciere fizică, calculat în funcţie de uzura fizică reală în ANEXA 1 
Df = indice de depreciere funcţională, calculat în funcţie de uzura morală în ANEXA 1 
De = 0,75 = indice de depreciere externă (economică), calculat funcţie de condiţiile 

specifice de vânzare prin lichidare.
Indicii de depreciere fizică şi funcţională au fost stabiliţi în urma observaţiilor cu ocazia 

inspecţiei la faţa locului şi au în vedere durata normală de utilizare din HG 2139/2004, durata 
utilizării, uzura fizică reală, uzura morală şi modul de conservare şi întreţinere.

Calculele de evaluare au fost întocmite în ANEXA 1 si s-a obtinut valoarea totală de
9 9

piaţă pentru lichidare de 4.157 lei astfel:
- tractor universal U650-an de fabricaţie 1989 3.861 lei
- ferăstrău cu lanţ tip HUSHVARNA 365-an de fabricaţie 2011 296 lei

K. CONCLUZII
Valoarea totală de piaţă estimată pentru vânzarea prin lichidare a celor două bunuri 

mobile ale S.C. VASTMAR COM SRL din satul Costeşti comuna Balta judeţul Mehedinţi, este 
de 4.157 lei astfel:

- tractor universal U650-an de fabricaţie 1989 3.861 lei
- ferăstrău cu lanţ tip HUSHVARNA 365-an de fabricaţie 2011 296 lei

Valoriile sunt calculate la cursul de 4,4442 lei/EUR fără includerea nici unui impozit sau 
taxe asociate.

Data: 02 martie 2015
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RAPORT DE EVALUARE nr 23 / 02.03.2015 - BUNURI MOBILE - proprietatea S.C. VASTMAR COM SRL
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k g  r  lâ ifm rG S  m Tractoare agricole Universal 650

Pornire Cumpărare Vânzare Servicii Ajutor

ÂjXLi'-j Vitivinicol Forestier Manipulare-ridicare

Pornire : anunţuri : Tractoare : Tractoare agricole : Universal: Universal 650

Spaţii verzi

Universal 650

Revenire

Caracteristici Universal 650 - 25/02/2015

Marca:

Model:

Tip de echipament 

A n:

Ore:

Putere:

Roţi tracţiune:

Echipamente:

Cutie de viteze:

Număr de serie:

Stare:

Dimensiune pneuri faţă : NC 

Uzură pneuri faţă : 20%

Dimensiune pneuri spate : NC 

Uzură pneuri spate : 65% 

Disponibilitatea: Disponibil

Preţ fără TVA : 12 000 RON

Localizare: România (Salaj)

Comentarii:

merita văzut probat si cumparat

Universal

650

echipamente second hand 

1989 

5000 h 

65 CP

2 roţi tracţiune

mecanic

NC

Stare foarte bună

Vânzător: 

telefon: 

fax:

tel. mobil:

adresă:

profesia: 

Limbi vorbite:

TICLE TEOFIL

+40767999640

magurice nr 1A
450001 zalau - România (Salaj)

agricultor

română

Universal 650

► Servicii

> Solicitaţi livrarea acestui echipament

► Instrumente

> Adăugă la selecţia mea

> Printează anunţul

> Semnalarea unei probleme pentru acest anunţ

> Trimite unui coleg

> Creare notificare

> Publicaţi un anunţ de căutare

» Contact prin e-mail

Pagina Precedentă

Acces la alţii tractoare agricole Universal

Universal 445 - Universal 650 - Universal 1010 - Universal 55 -



Agriaffa/res
Pornire Cumpărare Vânzare Servicii

■ \ j j j j  Vitivinicol Forestier

Pornire : anunţuri: Tractoare : Tractoare agricole : UTB : UTB U 650

Tractoare agricole UTB U 650

Ajutor

Manipulare-ridicare Spaţii verzi

E

Căutare 

Veh ic u le-cam ioe

UTB U 650

Revenire

Caracteristici (Ref.: 58) UTB U 650 - 27/01/2015

Marca:

Model:

Tip de echipament 

An :

Ore:

Putere:

Roţi tracţiune: 

Echipamente: 

Cutie de viteze: 

Număr de serie: 

Stare:

UTB 

U 650

echipamente second hand 

1989 

3000 h 

65 CP

2 roţi tracţiune

mecanic

NC

Stare bună

Dimensiune pneuri faţă : NC 

Uzură pneuri faţă : 95%

Dimensiune pneuri spate : NC 

Uzură pneuri spate : 95% 

Disponibilitatea: Disponibil

Preţ fără TVA 12 475 RON

Localizare: România (Braşov)

Comentarii:

Very good working condition tractor 

new tyres.

Greetings Gerrie Cox

Vânzător: 

Contact: 

telefon: 

fax:

tel. mobil: 

adresă: 

profesia: 

Limbi vorbite:

SC MAGEREXIM SRL

COX Gerard 

+40 741 647 984

+40 741 647 984

Str principala nr 668
507030 Budila - România (Braşov)

dealer/distribuitor

germană, engleză, hungarian, 
olandeză, română

UTB U 650

► Servicii

> Solicitaţi livrarea acestui echipament

► Instrumente

> Adăugă la selecţia mea

> Printează anunţul

> Semnalarea unei probleme pentru acest anunţ

> Trimite unui coleg

> Creare notificare

> Publicaţi un anunţ de căutare

» Contact prin e-mail

Pagina Precedentă



CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT

1 VANZATOR

□  PERSOANĂ FIZICĂ:.................L ' I . J . . .......... ......................................................... , act de identitate s e r i a n r .A f i o c

□  PERSOANĂ JURIDICĂ 

nr înmatriculare la Regisjrul Comerţului 

Domiciliul/Sediul

n,

re la Registrul Comerţului..........................r .......................... reprezentatăprin...................................................................................

U I „ ......C C i f e . r . . . . . . C S < ! S l .  * .............. ..............................................................................................n,. s / S h i , .

bl. , sc. ,ap.. , sector/judeţ........... , cod.
(Ştampila. în cazul persoanelor juridice)

CUMPĂRĂTOR

□  PERSOANĂ FIZICĂ..............................................................................................................act de identitate seria.

Şc. vshsmac- oc-rt- v//>£..-.........................

. nr.

□  PERSOANĂ JURIDICĂ:

nr înmatriculare la Registru^Comerţului .... ...................................... .... reprezentată grin

Domiciliul/Sediul în .

bl................, sc................ , ap................. , sector/judeţ

itruLComerţului ........................................................ reprezentată prin...................

ă f T  C C iS fQ ? Y str Q C ^ I -  i

/ '  ..................

______________/ ____________ (Ştampil

OBIECTUL CONTRACTULUI

Vehiculul marca ...............tipul ...................număr de ident.

serie motor.. *4 . x .....................cilindree.....................cmc, număr de înmatriculare..................

data 1a care expiră inspecţia tehnica periodică............................., numărul cărţii de identitate a vehic.

u J mPREŢUL în cifre. , în litere.

V ânz^ţ^ iC H i^^R at la punctul (1) declară că vehiculul este proprietatea sa, liberă de orice sarcini. De asemenea, declară că 
a predat cdjgjîarătţrului râşhtionat la punctl (2) vehiculul, cheile, fişa de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului, primind de 
la acesta/pfeţul prevăzy^a^unetuI (4).

c ( jS p § ^ fc ® ^ ^ jg f ia t  la punctul (2) declară că a primit de ia vânzătorul menţionat la punctul (1) vehiculul, cheile, fişa de 
înm atriciA^S^îa»^» de ide/titate a vehiculului, achitând vânzătorului preţul rpenjţionat la punctul

/t k̂ /  /&-
Anexâ la c6fj tqp\: U  D g ^ /U  Nu

^ ^ i  ? ) A L u i ^ ci r 9.. Semnă,uravâ̂ ăteim,uiLocul încheierii contractului.

D ata. ... f O , Semnătura cumpărătorului

x-

Semnătura şi ştampila

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului............................................
- Serviciul Circulaţie -

Nr...................d in .......................................

CERTIFICAT DE RADIERE

Vehiculul marca............................................. . tipul......................................număr de ident.........................................................................................

serie motor...................................................cilindree.....................cmc, înmatric. cu numărul.............................................. , deţinut de către

.............................................................................. . domiemu....................................................... str...................................... ......................................

n r .............., bl................ . sc................ . ap................ , sector/judeţ.................................................................a fost radiat din evidenţele noastre.

0)
~o
03

□  înstrăinat către...........................................................:........... *...................., domiciliat (sediul) în ........................ ......

str........................................................................... nr................ , bl............. , sc............. , ap.............. , sector/judeţ...........

□  Schimbat domiciliul / sediul în ................................................................................................str...................................

nr................bl................sc................, ap............... sector/judeţ...............................................

□  Dezmembrat. □  Exportat □  Furat

—frir.ulare: □  Da D N u Semnătura vânzătorului.
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