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Sinteza raportului

Executant: expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut din Drobeta Turnu Severin str 
Cicero nr 66, tel 0252324263 sau 0745305822, având CIF 19460557, persoană fizică 

autorizată (PFA) de Ministerul Justiţiei ca Expert Tehnic Judiciar în specialitatea construcţii şi 
evaluări imobiliare, având legitimaţia nr 1433-3802 şi Membru titular ANEVAR cu 

legitimaţia nr 11918, certificat în evaluarea proprietăţilor imobiliare (EPI), bunurilor mobile 

(EBM) şi întreprinderilor (El).

Beneficiară: S.C. PROFIAL S.R.L. din Drobeta Turnu Severin, cu J25/65/2004 şi 
CUI R016137641, reprezentată prin d-l ec. Gogu Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING 

SPRL Drobeta Turnu Severin.

Date proprietate evaluată: Terenul intravilan de 1.000 mp Tarla 38/1, parcela 1308/1, 
cu nr cadastral 2182 în comuna Şimian, intabulat în CF nr 2029 Şimian, judeţul Mehedinţi, 
proprietatea S.C. PROFIAL SRL.

Scop: Vânzarea prin lichidare.

Conţinut raport de evaluare:
1. Sinteza Raportului: pag 2
2. Declaraţia de conformitate: pag 3
3. Raportul de Evaluare: pag 4
4. ANEXA 1 -  Evaluarea terenului prin Metoda Comparaţiei: pag 8
5. Documente de proprietate şi Schiţe: pag 9
6. Oferte de piaţă: pag 11

Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare este 122.280 lei sau 27.600 EUR

Valoarea de mai sus este calculată la cursul de 4,4303 lei/EUR fără includerea nici unui 
impozit sau taxe asociate.

Această valoare este o estimare şi o predicţie şi reprezintă opinia evaluatorului 
exprimată la data evaluării din 23.08.2013 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 Evaluare.

Data: 23 august 2013



DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta certific:

• Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte
• Nu am nici un interes actual sau de perspectivă pentru activele ce fac obiectul acestui 

raport de evaluare, nu am nici un interes personal şi nu sunt părtinitor faţă de vreuna din 

părţile implicate
• 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 activelor
• Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din 

recomandările, metodologia de lucru şi Standardele Internaţionale de Evaluare 

elaborate de IVSC, recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor 
din România) începând cu 1 ianuarie 2012. Evaluatorul a respectat codul deontologic al 
meseriei sale

• A existat o colaborare corespunzătoare cu reprezentantul beneficiarei în vederea 

obţinerii datelor tehnice şi juridice necesare
• în prezent sunt membru ANEVAR şi am îndeplinit programul de pregătire profesională 

continuă
• Sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Data: 23 august 2013

Execut 
Ing. Victor Mi



Raport de evaluare

CAP I. INTRODUCERE 

1.1. OBIECTIVUL LUCRĂRII
Este evaluarea terenului intravilan de 1.000 mp Tarla 38/1, parcela 1308/1, cu nr 

cadastral 2182 în comuna Şimian, intabulat în CF nr 2029 Şimian, judeţul Mehedinţi, 
proprietatea S.C. PROFIAL SRL.

1.2. SCOPUL EVALUĂRII
Vânzarea prin 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: 10.07.2013
- data întocmirii: 23.08.2013
- data evaluării: 23.08.2013
- cursul valutar din 23.08.2013: 4,4303 lei / EUR.

1.4. PROPRIETARA IMOBILULUI U
Este S.C. PROFIAL S.R.L. din Drobeta Turnu Severin, cu J25/65/2004 şi COI 

R016137641, reprezentată prin d-l ec. Gogu Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING SPRL 

Drobeta Turnu Severin.
Dreptul de proprietate evaluat: dreptul deplin de proprietate pentru S.C. PROFIAL

S.R.L. din Drobeta Turnu Severin, cu titlu de cumpărare, conform Extras de carte funciară 

pentru informare nr 22234 din 05.12.2008, eliberat de OCPI Mehedinţi.
Clientul şi destinatarul acestei lucrări este S.C. PROFIAL S.R.L. din Drobeta Turnu 

Severin, reprezentată prin d-l ec. Gogu Motoi din partea S.C.YNA CONSULTING SPRL 

Drobeta Turnu Severin.

1.5. IDENTIFICAREA BUNULUI
Cu ocazia inspecţiei din data de 10.07.2013 împreună cu d-l Nicolae Caliţoiu, s-a 

identificat amplasamentul în zonă şi caracteristicile tehnice generale ale terenului cu pricina.
- Amplasamentul: este în zona mediană de est a comunei Şimian, Tarla 38/1, parcela 

1308/1, cu vecini la Nord-drum, la Est-Dumea Stana, la Sud-Lot 2, la Vest-Alee beton SC 

Horticola.
- Folosinţa este de teren intravilan, fără PUZ şi fără Certificat de urbanism.
- Utilităţile zonei: reţele curent electric şi apă.
- Accesul se face din DN6 (E70) şi Aleea betonată SC Horticola.

1.6. BAZA EVALUĂRII
Tipul de valoare estimată este VALOAREA DE PIAŢĂ definită de Standardul 

Internaţional IVS: 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.

CUGUT 

?  VICTOR MIHAIL
Legitima�ia Nr. 11918  

\  Specializarea:
\  El, EPI, EBM



Valoarea de piaţă pentru vânzarea prin lichidare, este definită conform Standard 

Internaţional de Evaluare -  Baze de evaluare diferite de valoarea de piaţă astfel: “Suma care 

ar putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăţi, într-o perioadă de timp prea 

scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară, specificată în definiţia valorii 
de piaţă”

Valoarea de vânzare prin lichidare implică în cazul de faţă, un vânzător obligat să vândă 

şi nişte cumpărători care cumpără, fiind conştienţi de dezavantajul vânzătorului, astfel că este 

posibil ca aceasta să fie mai mică decât valoarea de piaţă.

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 de locuinţe
- 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 terenurilor, 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 autorizaţiile şi taxele care trebuiau achitate organelor fiscale locale au 

fost achitate de către proprietară.
Valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată în raport şi într-un 

interval de timp limitat.
Raportul de evaluare este valabil numai pentru scopul menţionat la punctul I.2.

Utilizarea lui în alte scopuri fără acordul scris al evaluatorului, nu-i atrage acestuia nici o 

responsabilitate.

1.8. SURSE DE INFORMARE UTILIZATE
- Inspecţia făcută imobilului în data de 10.07.2013
- Extras de carte funciară pentru informare nr 22234 din 05.12.2008, eliberat de OCPI 

Mehedinţi
- Copie după Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, întocmit de tehn. Şoşu 

Norin Alexandru şi avizat cu nr 16234 din 05.09.2008 de OCPI Mehedinţi
- Documente de specialitate privind evaluarea proprietăţii imobiliare editate de Institutul 

Român de Cercetare în Evaluare (IROVAL) si de Comitetul pentru Standarde Internationale de 

Evaluare (IVSC)
- informaţii cuiese din revistele de publicitate locale şi direct de pe piaţa imobiliară a

judeţului Mehedinţi, ca urmare a activităţii permanente de evajya^Ff^j-^nsuItapfîn probleme 
de economia construcţiilor.

CAPII. DESCRIEREA

■ Amplasamentul: este în zona mediană de est a comuner^wfcfejsîfărla 38/1, parcela 

1308/1, cu vecini la Nord-drum, ia Est-Dumea Stana, ia Sud-Lot 2, la Vest-Alee beton SC 

Horticola.



■ Folosinţa este de teren intravilan, fără PUZ şi fără Certificat de urbanism.
■ Utilităţile zonei: reţele curent electric şi apă.
■ Accesul se face din DN6 (E70) şi Aleea betonată SC Horticola.
■ Caracteristici tehnice:

- 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 III. ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE

Se alege segmentul de piaţă imobiliară al terenurilor intravilane amplasate în zona 

mediană rezidenţială estică a comunei Şimian, de-o parte şi de alta a drumului naţional DN6 

(E70).
Principalele caracteristici sunt:
- Piaţa este relativ activă, fiind a vânzătorului. Dezvoltarea acestei zone rezidenţiale s-a 

făcut după 1990, odată cu desfiinţarea Serelor aparţinând SC Horticola Şimian. în ultimii ani au 

apărut construcţii de locuinţe, dezvoltate ca afaceri imobiliare.
- Tranzacţiile efective sunt relativ puţine, datorită blocajului pieţei imobiliare datorat 

crizei financiare. Valorile din ofertele prezentate pe piaţă sunt destul de mari faţă de 

posibilităţile reale de cumpărare, astfel că tranzacţiile efective se realizează cu preţuri mult mai 
mici decât ofertele afişate.

Preţurile practicate în ofertele publicate la data evaluării sunt cuprinse între 

15 EUR/mp şi 30 EUR/mp, în funcţie de depărtarea faţă de centrul comunei şi utilităţi.

CAP IV. EVALUAREA

Are în vedere cea mai bună utilizare, aceea de teren intravilan cu potenţial constructiv 

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 5.000 mp în intravilanul comunei Şimian, lângă. Restaurantul 

Class, cu deschidere de 25 m la DN6 (E70), cu 24 EUR/mp
- comparabila B: teren 2.000 mp în intravilanul comunei Şimian l̂âpg ,̂ Integrantul 

Class, cu deschidere la DN6 (E70), cu proiect de casă P+E, cu 25 EUR/rr|p

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • /fa — f i ] ------------------------
Executant: Evaluator ing. VICTOR MIHAIL CUGUT din Drobeta Turnu Severin, identificat prin CIF 1946ffl^> " ^  jtJJ 6

LS



- comparabila C: teren 1.150 mp în extravilanul comunei Şimian, lângă Restaurantul 
Gorjanul, fără deschidere la DN6 (E70), cu 15 EUR/mp.

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 

27,60 EUR/mp sau 122,28 lei/mp care corespunde comparabilei A, prin corectare.
Deci valoarea de piaţă a terenului de 1.000 mp, este:

1.000 mp x 122,28 lei/mp = 122.280 lei sau 27.600 EUR.

CAP V. CONCLUZII

Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a terenului intravilan de 1.000 mp 

Tarla 38/1, parcela 1308/1, cu nr cadastral 2182 în comuna Şimian, intabulat în CF nr 2029 

Şimian, judeţul Mehedinţi, proprietatea S.C. PROFIAL SRL, este de 122.280 lei.
Valoarea de mai sus este calculată la cursul de 4,4303 lei/EUR fără includerea nici unui 

impozit sau taxe asociate.

Data: 23 august 2013



ANEXAI - Evaluarea terenului proprietatea S.C. PROFIAL SRL

GRILA DATELOR DE PIAŢĂ■
Analiza procentuală a datelor

N . proprietăţi comparabile

n .  Denumire proprietăţi A B C

Elemente de comparaţie

proprietatea 

de evaluat

intravilan lângă 

restaurant CLASS; 
deschidere 25 m la 

DN6(E70)

intravilan lângă 

restaurant CLASS;
deschidere la 

DN6(E70) şi proiect 
casă P+M

extravilan lângă 

GORJANUL; fără 

deschidere la 

DN6(E70)

Preţ ofertă vânzare (EUR/mp) 24,00 25,00 15,00
Suprafaţa (mp) 1.000 5.000 2.000 1.150

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

preţ corectat 24,00 25,00 15,00
2.condiţiile de finanţare identice identice identice

corecţie 0,00 0,00 0,00

preţ corectat 24 25 15
3.condiţiile de vânzare normale normale normale

corecţie 0,00 0,00 0,00

preţ corectat 24,00 25,00 15,00
4.cheltuielile imediate dupa cumpărare nu sunt nu sunt nu sunt nu sunt

corecţie 0,00 0,00 0,00

preţ corectat 24,00 25,00 15,00
S.condiţiile de piaţă ofertă ofertă ofertă

corecţie (-10% ) -2,40 -2,50 -1,50
preţ corectat 21,60 22,50 13,50

6.iocalizarea identică identică inferioară (30%)
corecţie 0,00 0,00 4,50

preţ corectat 21,60 22,50 18,00
7.caracteristicile fizice inferioare (20%) inferioare (10% ) identice

corecţie 4,80 2,50 0,00
preţ corectat 26,40 25,00 18,00

8.caracteristicile economice inferioare (5%) inferioare (5%) inferioare (30%)
corecţie 1,20 1,25 4,50

preţ corectat 27,60 26,25 22,50
9.utilizarea identică inferioară (5%) inferioară (30%)

corecţie 0,00 1,25 4,50
preţ corectat 27,60 27,50 27,00

10.componente non-imobiliare nu sunt nu sunt nu sunt nu sunt
corecţie (5-10%) 0,00 0,00 0,00

preţ corectat (EUR/mp) 27,60 27,50 27,00
numărul de corecţii 3,00 4,00 4,00

corecţie brută 8,40 7,50 15,00
preţ corectat (lei/mp) 122,28 lei 121,83 lei 119,62 lei

cursul 1 EUR = 4,4303 lei



m 0 r Nr. Cerere 22234
0 j0 f Ziua 05
^ A i s i r p t  L u n a  1 2Anul 2008

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MEHEDIN� I
BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA DR.TR. SEVERIN

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 
pentru 

INFORMARE

Cartea funciara cu nr 2029 /N  Comuna/Orasul/Municipiu SIMIAN
A. Partea l-a

Nr.Crt Nr. cadastral Descrierea imobilului Suprafa� a in mp Observa� ii
2

i

2182 TEREN ARABIL INTRAVILAN NOTAT CU lA(T-38/I,P  ̂
1308/1 )COM:SIMIAN

S-1000 LOTUL I

B. Partea a If-a
Nr.Crt

5.

înscrieri privitoare Ia proprietate Observa� ii
NR. 17941CF DIN 30.09.2008
SE INTABULEAZA DREPTUL DE PROPRIETATE CU TITLUL CUMPARARE IN FAVOAREA 
LUI:
S.C. PROFIAL S.R.L. cu sediul in DR.TR.SEVERIN

C. Partea a IH-a
Nr.Crt. înscrieri privitoare Ia sarcini Observa� ii

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozi� iile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest 
birou.
Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii, Ia INFORM ARE si nu este valabil Ia 
încheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de -lei prin chitanta nr. - / 2008, pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr.7.7.3.
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI 
SCARA I : 500

Nr. Cadastral Suprafa� a masurata I Adresa imobilului
- 3 ^ 1000 j T31/1,P I308/1 intravilan. loc.Simian 

ILOT1

| Cartea Funciara nr.

348180

2029/N UAT SIMIAN

348180

348110 348110

_i A.Dale referitoare Ia teren
Nr.

parcela
Categorie de 

folosin� a
j� uprafata 
L  [mp]

Valoare de 
impozitare 

[lei]
Men� iuni

LOTJ A 1000 240 Fara împrejmuire la N, S, V, gard lemn 
la E.i

i
Total i 1000 240

B.Datc referitoare la constructii
Cod.

constr.
Suprafa� a construita la 

solfmp]
Valoare de 
impozitare 

[lei]

Men� iuni

-

Total

INVENTAR COORDONATE

Per.
1.

14.

Sistem de proiec� ie STEREQ70
Efm; ______

31901 1.9 18

3! 9037.359
319025. i52
318999.809

348166.625
348160.077
348 i 23.836
348130.359

Suprafa� a totala masurata= 1000 mp 
Suprafa� a din acte = 3855 mp

Executant, - -
Tehn.. SOSU NORIN ALEXANDRU'1

iTil-if \ I 
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http://n^rcadorxo/adprint/teren-intravilan-5000n� )“COiTiuna-sinuan-..

opasrfcA:
Teren intravilan 5000mp, comuna Simian, Mehedinţi DN6 
(E70)
Drobeta-Tumu Severin Ada ĵafc 10:03,13 August 2013. Nunar anunţ 9019003

\fend teren intravilan 5.000mp, situat in comuna Simian (fostele SERE), ianga restaurant CLASS, jud. 
Mehedinţi, fa 5km de Drobeta Tumu Severin; front stradal 25m la DN6 (E70); ideal pentru constructie 

restaurant/ hotel/ statie carburanţi/ case. Preţ negociabil.

Preţ 24 € (Negociabil)

Oferit da Proprietar

Suprafaţa 5 000 m2

Extravilan / intravilan Intravilan

Contact data Locul de intainire: DN6 (E70)

Persoana de contact Dragos

Telefon: 0765 792 289
Tererari.net - Simian, jude� ul Mehedin� i. 'Vânz� ri terenuri http://www.terenuri.net/araait-pnntare/39253!

RTA £>,terenuri .net
v 1.0

Teren 2000 mp 11 Vanzari terenuri - Mehedinţi - Simian
11.04.2011 Adaugat de: anonim

SIMIAN, VAND TEREN IN SUPRAFAŢA DE 2000 MP DIN CARE 500 MP CURŢI CONSTRUCTII + PROIECT CASA P+ M. TERENUL ESTE 

SITUAT LA DRUMUL NATIONAL LANGA RESTAURANTUL CLASS IN COM. SIMIAN

Intravilan - Construfcil

25 EUR/mp - Preţ totaU 50.000 EUR Telefon 11«tefoane: 0764707222
Locatfazare: Simian, jud. Mehedinţi

Anunţ adaugat de: anonim

K»r*n.,rî 02009

Terenuri.net - Drobeta Tumu Severin, jude� ul Mehedin� i, \fcnzari terenuri http://www.terenuri Jiet/auunt-printare/3409

terenuri .net C.
v 1.0

Teren 1150 mp j | Vanzari terenuri - Mehedinţi - Drobeta Turnu Severin
20.01.2011 Adaugat de: anonim

DROBETA TURNU SEVERIN SUPRAFAŢA: 1150 MP TIP TEREN: EXTRAVILAN ZONA: SIMIAN GORJANUL 

Extravilan - Construibil

15 EUR/mp-PrettotaL- 17.250 EUR TeJefon /  telefoane: 0724362224
Locabazare: Drobeta Tumu Severin, Jud. MehecKnti

Anunţ adaugat de: anonim


