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C ă tre ,

YNA CONSULTING SPRL

Va înaintăm prin prezenta raportul de evaluare întocmit la solicitarea dumneavoastra 
pentru proprietatea imobiliara

- TEREN cu S t  = 7.461.85 mt> si Construcţii (Hale de Productie-Depozitare si Anexe),

situata in Dr.Tr.Severin, str. Cerneţi. nr.2. Judeţul Mehedinţi
ce aparţine SC GRIVAS SRL ■“(« faliment'’ -  Dosar nr.8448/101/2007.

Scopul Raportului de Evaluare este estimarea valorii de piaţa a proprietatii imobiliare in 
ipoteza vânzării (lichidării) si achitarii debitelor către creditori .

In accepţiunea Standardelor de Evaluare ANE VAR -  SEV 2015 ..valoarea de piaţa'1 este 
sum a estim ata p en tru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbai{a) la  data evahtarii. intre 
mt cumpărător ho/arat si un vanzator ho/arai, intr-o tranzacţie nepărtinitoare. Jupa un marketing  
adecvai si in care partite au acţionat fiecare in cunoştinţa de cauza, prudent s i/a ra  constrângere"

Valoarea de lichidare reprezintă valoarea bunurilor estimata avandu-se in vedere situatiile 
deosebite in care acestea se vand. Preţul care ar putea fi obtinut in aceste situatii, va depinde de :
- natura presiunii asupra vanzatorului;

- motivele limitării perioadei de marketing, sub cea adecvata;

- consecinţele asupra vanzatorului cauzate de imposibilitatea de a vinde iu perioada 
disponibila (motivatia pârtilor).

Termenul de vanzare fortata se utilizeaza atunci cand un vanzator este constrâns sa vanda si 
nu are la dispoziţie o perioada de marketing adecvata. Preţui obtenabil intr-o vanzare fortata 
depinde de : - motivele constrângerii vanzatorului;

- consecinţele imposibilităţii de a vinde in perioada specificata

La realizarea raportului s-au avut în vedere cerinţele din standardele si metodologia de lucru 
recomandate de către ANEVAR ( Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor Autorizati din Romania).

* Evaluarea este o opinie asupra unei valori,

* Valoarea este estimata la stadiul fizic al proprietatii imobiliare existent la momentul inspecţiei;

* Valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile 
exprimate in prezentul Raport si este valabila in condiţiile genera le si specifice aferente perioadei 
Iulie 2015;

l



* Valoarea este valabila numai pentru destinatia precizata in raport,

* Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piaţa a proprietatii imobiliare in 
ipoteza lichidării si achitarii debitelor către creditori ;

* Valoarea nu tine seama de responsab ilita te  de mediu si de costurile implicate de conformarea la 
cerinţele legale;

In urma apîicarii metodelor de evaluare, opinia evaluatorului este ca valoarea de piaţa a 
proprietatii imobiliare evaluate , la cursul valutar de 4,4259 valabil pentai data de referinţa a 
evaluarii (22.09.2015) este :

Nr. Denumire bunuri Nr.inventar Nr.cadastral VALOAREA DE PIAŢA *

i ort. Curs BNR 22.1)9.2015 = 4,4229 lei/l euro LEI EURO

1 TEREN mtravifan . S = 1 mp 2943 40 9

TEREN intravilan . Sl = 7461,85 mp
1
i

11 TEREN tara constructii, SL 3428.85 mp 137.154 30.860

2 CI - HALA PRODUCŢIE 1003 2943 401.400 90.750
3 C2 - HALA PRODUCŢIE 1006 2943/2/0/1 /A 61.300 13.900
4 C3 - DEPOZIT COMBUSTIBIL 2943/4/0/1/A l .400 315
_S C4 - HALA PRODUCŢIE 2.943 73.400 16.600
6 i C5 - ATELIER MECANIC 1004 2943 75.300 17.000

7 C6 - C ABINA POARTA 1007 2643 2.000 455

X C8 - HALA PRODUCŢIE 1015 2943/8/0/1 335.500 75.850
9 C9 - POST TRANSFORMARE 1009 2943/9/0/1 6.100 1.400

__9 CIO-HALA PRODUCŢIE 1016 2943/10/0/1 105.200 23.800
10 C il - CENTRALA TERMICA 2943/11/0/1 4.300 970

11 REŢELL, PLATFORME. ÎMPREJMUIRI 1010-1014 38.200 8,600

TOTAL PROPRIETATE IMOBILIARA 1.241.254 280.500

Nota: In valoarea construcţiilor s-a inclus si Terenul ocupat de acestea.
* Valoarea nu conţine TVA ,

Destinatar/Beneficiar,
YNA CONSULTING SPRL 

Hc. Motoi Gogu 
Lichidator judiciar al 

SC GRI VAS SRL

Evaluator autorizat -  Ec.Cojocaru Marian, 
Membru titular ANEVAR - EI, EPf, EBM 
Legitimatie nr. - 11603 . /£ j  >

Dare/e.informaţiile, opiniile si conţinuţii! prezentului raport de evaluare, fiind  confidenţiale, nu var pm ea f i  copiate
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1. INTRODUCERE.

1.1. Declaraţie de conformilate.Certificarea

In limita cunoştinţelor si informaţiilor detinute, certific urmatoarele :
- afirmaţiile prezentate si sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte ;
- analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai !a ipotezele si ipotezele 
speciale specifice, fiind analize,opinii si concluzii personale nepărtinitoare din punct de vedere 
profesional;
- nu ani niciun interes actual sau de perspectiva fata de proprietatea imobiliara care face obiectul 
aceslui raport de evaluare,
- nu am niciun interes personal sau influenta legata de partiîe implicate.

Onorariul nu depinde de niciun acord, angajament sau intelegere care sa confere un 
stimulent financiar pentru concluziile exprimate in evaiuare sau pentru declararea in Raport a unei 
anumite valori sau interval de valori Evaluatorul nu are alt interes financiar legat de finalizarea 
tranzactiei

Analizele, opiniile si concluziile prezentului Raport de evaluare se supun 
normelor,cerinţelor si metodologiei de lucru ANE VAR si Raportul poate fi verificat (la cerere) in 
conformitate cu Standardele de verificare ale ANEVAR -  SEV 2015.

Evaluatorul a respectat cerinţele etice si profesionale continute in Codul Deontologic al 
Standardelor Internationale de Evaluare.

La data elaborarii acestui Raport de evaluare, evaluatorul care semneaza mai jos este 
membru titular ANEVAR, a îndeplinit cerinţele programului de pregătire profesionala continua, 
are asigurare de răspundere profesionala si are competenta si specializarea necesara ‘întocmirii 
acestui raport.

Evaluatorul nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in 
instanta referitor la proprietatea imobiliara care face obiectul prezentului Raport de Evaluare, 
decât in baza unui angajament special pentru acest scop si in limita permisa de reglementările 
deontologice si de conduita ale profesiunii si cu respectarea legislaţiei in vigoare.

Prezentul Raport de Evaluare trebuie luat ca un intreg, nefiind acceptata utilizarea divizata 
a acestuia. Raportul de evaluare a fost redactai exclusiv pentru a fi folosit de către destinatar si 
pentru scopul precizat

Evaluator autorizat -  Ec.Cojocaru Marian, 
Membru titular ANEVAR - E l, EP1, EBIV1



1.2. Rezumatul concluziilor importante (sinteza evaluarii)

I
PROPRIETATE IMOBILIARA -  TEREN Sl

OBIECTUL EVALUARII CONSTRUCTII :

TEREN, ST = 7.461,85 mp 
CI - HALA PRODUCŢIE, Sc -  1.806,05 mp 
C2 - HALA PRODUCŢIE,, Sc = 292,19 mp 
C3 - DEPOZIT COMBUSTIBIL. Sc = 24 mp 
C4 - HALA PRODUCŢIE. Sc = 353.85 mp 
C5 - ATELIER MECANIC. Sc = 258.58 mp 
C6 - CABINA POARTA, Sc = 10,4 mp 
C8 - HALA PRODUCŢIE. Sc = 828.65 mp 
C9 - POST TRANSFORMARE, Sc = 25,72 mp 
CIO - HALA PRODUCŢIE. Sc = 412,92 mp 
C i l -  CENTRALA TERMICA, Sc -  20.64 mp 

REŢELE. PLATFORME, ÎMPREJMUIRI

LOCALIZARE Dr.Tr.Severin,str. Cemeti, nr.2, Judeţ Mehedinţi.

PROPRIETAR 

i  BENEFICIAR

SC GRIVAS SRL
-  Liin faliment” -  Dosar nr. 8448/101/2007 '

-  Tribunalul Mehedinţi 
J25/20/2002, CUI 14413864
YNA CONSULTING SPRL -  Ec. Motoi Gogu

i Drept de proprietate deplin

\ SCOPUL EVALUĂRII

f

Estimarea Valorii de Piaţa pentru vanzare, in ipoteza 
lichidării si ac/iirarii debitelor către creditori .

In accepţiunea Standardelor de Evaluare ANEVAR -  SEV 2015 ..valoarea de piaţa” este 
suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat/a) la data evaluarii, intre 
un cumpărător hotarat si un vânzător hotarat. intr-o tranzacţie nepărtinitoare. după un marketing  
adecvat si in care părţile au acţionat fiecare in cunoştinţa  de cauza, prudent si ţara constrângere"



Nr. Denumire bunuri VALOAREA DE P1ATA *

c-rt. Cur» BNR 22.1W.2U15 = 4,4129 lei/t euro LEI ^ EURO

I TEREN intravilan . S = 1 mp 40 y

TEREN intravilan . S i = 7461.8.5 mp

1.1 TEREN fara constructii. Sl  = 3428,85 mp 137.154 30.860
2 C I-H A L A  PRODUCŢIE 401.400 90.750
3 C2 - HALA PRODUCŢIE 61.300 13.900

4 C3 - DEPOZIT COMBUSTIBIL 1.400 315

5 C4 - HALA PRODUCŢIE 73.400 16.600

6 C5 - ATELIERMECANIC 75.300 17.000

7 C6 - CABINA POARTA 2.000 455

8 C8 - HALA PRODUCŢIE 335.300 75.850

9 C9 - POST TRANSFORMARE 6.100 1.400

9 CIO - HALA PRODUCŢIE 105.200 23.800

10 CI 1 - CENTRALA TERMICA 4.300 970

11 RETELE,PLATFORME.IMPREJMUIRI 38.200 8.600

TOTAL PROPRIETATE IMOBILIARA 1.241.254 280.500

*valoarea nu conţine TVA

Data inspecţiei: 16.09.2015 | Data evaluarii: 22.09.2015 Curs valutar 
4,4229 lei/l euro

Destinatar/Beneficiar, 
YNA CONSULTING SPRL 

Ec. Motoi Gogu 
Lichidator judiciar al 

SC GRIVAS SRL

Evaluator autorizat -  Ec.Cojocaru Marian, 
Membru titular ANEVAR - El, EPf, EBM  
Legitimaţie nr. - 11603 ţ



2. TERMENII DE REFERINŢA AI EVALUARII

2.1. Identificarea tipului de evaluare si a tipului de raport

Prezentul reprezintă un Raport de Evaluare explicativ in forma scrisa, intocmit in 3 (trei) 
exemplare -  unul pentru Evaluator si doua pentru Destinatar.

Valoarea proprietatii imobiliare a fost determinata in conformitate cu recomandările 
ANEVAR^ SEV 100 -  Cadrul general, SEV 101 -  Termenii de referinţa ai evaluarii, SEV 102 
Implementare, SEV 103 Raportare. SEV 230 - Drepturi asupra proprietatii imobiliare, GEV 
630 Evaluarea bunurilor imobile.

In continutuf raportului este prezentata metodologia de evaluare si relevanta metodelor in 
cazul evaluarii prezente.

Raportul de evaluare este structurat dupa cum urnieaza : Scrisoarea de transmitere ; 1 
Introducere ; 2- Termenii de referinţa ai evaluarii, 3 - Prezentarea datelor; 4- Analiza datelor si 
concluziile; 5 - Anexe.

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor si metodologiei de lucui 
stabilite de către ANEVAR (Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor Autorizati din Romania).

2.2. Identificarea clientului

Clientul (beneficiarul) raportului de evaluare este YNA CONSULTING SPRL. 
reprezentata de Ec. Motoi Gogu, lichidator judiciar al SC GRIVAS SRL - in fa lim ent inregistrata 
la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi cu nr. J25/20/2002, CUI 14413864, cu sediul in 
Dr.Tr.Severm, str. Cerneti, nv. 2, Judeţul Mehedinţi.

Obiectul de activitate este : Fabricarea prin tricoiare sau croşetare a altor articole de 
imbracarninte - CAEN i 439. Societatea se afla in procedura de faliment conform Dosar nr. 
8448/101/2007 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi.

2.3. Identificarea utilizatorilor desemnaţi

Utilizatorii raportului (destinatarii) sunt participanţii la procedura din dosarul de faliment 
si anume ; Judecătorul Sindic, Lichidatorul judiciar, Creditorii si Debitoarea .

2.4. Identificarea proprietatii imobiliare de evaluat

Proprietatea imobiliara evaluata este situata in partea de S-E a Municipiului Dr.Tr Severin, 
judeţul Mehedinţi, in apropierea intersecţiei Bulevardului Tudor Vladimirescu cu Bulevardul 
Mihai Viteazul si Calea Craiovei. Proprietatea este formata din .

- TEREN  _,cu nr.cadastral 2943 in scris in Cartea Funciara nr. 7540 / N a Municipiului 
Dr.Tr.Severin, avand Suprafaţa Totala de 7.461,85 mp

- CONSTRUCTII (Hale de producţie si Anexe) prezentate mai jos

Denumire Nr.mvcntar i Nr.cadastral SUPRAFAŢA (mp)

Construita | Utila
C) - RAL A PRODUCŢIE 1003 2943 1.806.05 | 1.706.13

C2 - HALA PRODUCTIR 1006 2943/2/0/ 1/A 292,19 264,19



C3 - DEPOZIT COMBUSTIBIL ; 2943/4/0/1/A 24 i 23.01
C4 - HALA PRODUCŢIE 1 2943 353.85 j 334.41

C5 - ATELIER MECANIC 1004 i 2943 258.58 225.68

C6 - CABINA POAR TA 1007 ; 2643 10,4 6.33

C8 - HALA PRODUCŢIE 1015 j 2943/8/0/1 828,65 802.66

C9 - POST TRANSFORMARE 1009 2943/9/0/1 25.72 24,69

CIO - HALA PRODUCŢIE 1016 2943/10/0/1 412.92 ! 386.74

C 11 - CENTRALA TERMICA S 2943/11/0/1 20.64 1 15.66

REŢELE.PLATFORME.1MPREJMUIRI ! 1010-1014

Proprietateai mobili ara este construita in anul 1987 si este amplasata pe Platforma industrial Est 
a oraşului, la periferie, pe partea stanga a drumului ce leaga Dr.Tr.Severin de localitatea Cerneti 
Zona in care se afla proprietatea este formata din clădiri comerciale, industriale, depozite si de 
prestări de servicii avand un caracter industrial si comercial.

/

Proprietatea imobiliara evaluata

2.5. Identificarea drepturilor asupra proprietatii imobiliare de evaluat

Proprietatea imobiliara evaluata aparţine debitoarei SC GRIVAS SRL -  in faliment.
Dreptul de proprietate asupra proprietatii imobiliare situata in Dr.Tr.Severin, str. Cerneti. 

nr.2. Judeţ Mehedinţi rezulta din:
- Contract de Vanzare ■ Cumparare autentificat cu nr. 2634 / 05.12.2003 emis de BNP Oprisor 
Dumitru:
- Extras de Carte Funciara pentru Informare nr. 4642/17.04.2007;
- Plan amplasament si delimitare a corpului de proprietate avizat cu nr. 3618/07.04.2006 de OCPI 
Mehedinţi



Proprietatea imobiliara este înscrisa in Cartea Funciara nr. 7540 / N a Municipiului 
Dr.Tr.Severin si are tir. cadastral 2943.

A fost evaluat întregul drept de proprietate apartinand debitoarei SC GRIVAS SRL care se 
presupune ca are întregul drept de proprietate : posesie, folosinţa si dispoziţie asupra 
proprietatii imobiliare. Evaluarea s-a efectuat in ipoteza -  liber de sarcini.

2.6. Tipul de valoare sl definiţia acesteia

Tipul valorii este determinat de scopul evaluarii. Un tip al valorii este o precizare a 
ipotezelor fundamentale de cuantificare a unei valori. Valoarea nu este un fapt ci o opinie asupra 
celui mai probabil pret care ar putea fi plătit pentru un activ, in cadrul unui schimb dar si o opinie 
asupra beneficiilor economice viitoare aşteptate a rezulta din utilizarea unui activ

In SEV 100- Cadrul general din Standardele de Evaluare SEV 2015 sunt cunoscute doua 
tipuri ale valorii •, - valoarea de piaţa ;

- tipuri ale valorii diferite de valoare de piaţa.

Evaluarea executata conform prezentului raport, in concordanta cu cerinţele beneficiarului, 
reprezintă o estimare a valorii de piaţa a bunului mobil asa cum este aceasta definita in SEV 100- 
Cadrul general si recunoscuta pe plan internaţional „ Valoarea de p iaţa  este suma estimata 
pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, intre un cumpărător 
hotarat si un vanzator hotarat. intr-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat si in 
care părţile au acţionat fiecare in cunoştinţa  de cauza, prudent si fora constrângerev

Termenul de vânzare forţată se utilizeaza atunci cand un vanzator este constrâns sa vândâ si 
nu are la dispoziţie o perioada de marketing adecvata Preţul care ar putea fi obtinut in aceste 
situatii va depinde de :
- natura presiunii asupra vanzatorului;
- motivele limitării perioadei de marketing, sub cea adecvata;
- consecinţele asupra vanzatorului cauzate de imposibilitatea de a vinde in perioada disponibila 
(motivatia partilor-creditorii au interesul sa isi recupereze cat mai repede creanţele).

O “vanzare fortata” reprezintă o descriere a situatiei in care are loc schimbul si nu un tip al 
valorii distinct.

2.7. Data efectiva a opiniei asupra valorii

Inspecţia proprietatii imobiliare a fost efectuata de evaluator ia data de 16.09.2015 in 
prezenta reprezentantei beneficiarului.

Data la care se aplica opinia asupra valorii este 22.09.2015.

Opinia finala a evaluarii este prezentata in LEI si EURO.
Cursul de schimb BNR la data evaluarii este I EURO -  4,4229 Iei

2.8. Ipoteze si ipoteze speciale

La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si ipoteze speciale, iar opinia evaluatorului este 
exprimata in concordanta cu aceste ipoteze precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.

* Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către client si



/= #  \
proprietar şi au fost prezentate fară a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare
* Dreptul de proprietate este considerat valabil şi tranzactionabil;
* Informaţiile furnizate de terţe părţi sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanţii 
pentru acurateţe ;
* Se presupune că bunurile imobile se conformează tuturor reglementarilor şi restricţiilor de 
zonare şi utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o non-conformitate, descrisă şi luată 
în considerare în prezentul raport,
* Nu am realizat o analiză a clădirii, nici nu am inspectat acele părţi care sunt acoperite, neexpuse 
sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună. Nu-mi pot exprima opinia asupra 
stării tehnice a părţilor neinspectate şi acest raport nu trebuie înţeles că ar valida integritatea 
structurii sau sistemului clădirii;
* Din informaţiile detinute de către evaluator si din discuţiile purtate cu clientul/proprietarul nu 
exista nici un indiciu privind existenta unor contaminari naturale sau chimice care afecteaza 
valoarea proprietatii evaluate sau valoarea proprietăţilor vecine.
* Evaluatorul nu are cunostinta de efectuarea unor inspecţii sau a unor rapoarte care sa indice 
prezenta contaminanţilor sau materialelor periculoase si nici nu a efectuat investigaţii speciale in 
acest sens. Valorile sunt estimate in ipoteza ca nu exista astfel de situatii. Daca se va stabili 
ulterior ca exista contaminari pe orice proprietate sau pe oricare teren vecin sau ca au fost sau sunt 
puse in funcţiune mijloace care ar putea sa contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea 
valorii raportate;
* Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente aie bunurilor imobile, solului, sau 
structurii clădirii (pârtilor ascunse) care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nici o 
responsabilitate pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le 
dcscoperi;
* Situaţia actuală a bunurilor imobile şi scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării 
metodelor de evaluare utilizate şi a modalităţilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate 
să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii bunurilor în condiţiile tipului valorii selectate. 
Alegerea metodelor de evaluare prezentate in cuprinsul raportului s-a făcut tinand seama de tipul 
valorii exprimate si de informaţiile disponibile;
* Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost 
re/.onabile analizand faptele ce sunt disponibile la data evaluării;
* Informaţiile deţinute au permis realizarea unei analize preliminare a pieţei imobiliare de unde au 
rezultat valorile minime şi maxime ale tranzacţiilor/ofertelor de vanzare sau închiriere de pe piaţă, 
care a făcut posibilă şi adecvată aplicarea abordarii prin venit;
* Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie 
existând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţă.

* Documentele prezentate sunt considerate veridice tară ca evaluatorul să poată certifica 
exactitatea lor, anexarea lor la raportul de evaluare având doar scop informativ;
* Evaluatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventuale modificări ale dreptului de proprietate 
sau ale elementelor înscrise în extrasul de carte funciară de la data emiterii acestuia şi până la data 
evaluării;
* Exactitatea si veridicitatea documentelor puse la dispoziţie de către client/proprietar, pe baza 
cărora s-au fundamentat ipotezele ce stau la baza evaluării sunt responsabilitatea acestuia.
* Evaluatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate, în nici o circumstanţă, pentru eventualele 
informaţii eronate, false sau incomplete puse la dispoziţie de către client/propietar,
* Valorile estimate sunt valabile la data prezentată în raport şi încă un interval de timp limitat dupa 
această dată in cazul in care condiţiile specifice ale pieţei imobiliare nu suferă modificări
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semnificative care sa afecteze opiniile estimate (nivelul cererii si ofertei, inflaţie, evoluţia cursului 
de schimb),
* Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;
* Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să 
depună mărturie în instanţă, in afara cazului in care s-au incheiat astfel de înţelegeri in prealabil.
* Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitoare la valori, identitatea 
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fară acordul prealabil al evaluatorului,
* Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăţi şi orice divizare sau distribuire a 
valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de 
distribuire a fost prevăzută în raport,
* Raportul de evaluare este valabil in condiţii economice, fiscale, juridice si politice de la data 
intocmirii sale. Daca aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport isi pot pierde 
valabilitatea

2.9. Etapele misiunii de evaluare. Surse de informaţii

Etapele misiunii de evaluare ; parcurse in vederea îndeplinirii misiunii de evaluare si 
pentru estimarea valorilor sunt urmatoarele :
- documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului/proprietarului,
- inspecţia proprietatii imobiliare si efectuarea de fotografii din exteriorul ai din interiorul acesteia,
- stabilirea ipotezelor si ipotezelor speciale care au stat la baza elaborarii raportului;
- seieclarea tipului de valoare estimata in prezentul raport,
- analiza tuturor informaţiilor culese si interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluarii;
- obţinerea de informaţii asupra valorilor de tranzacţionare sau oferta a proprietăţilor imobiliare 
similare si a nivelului chiriilor;
- obţinerea de informaţii asupra veniturilor generate de proprietati imobiliare similare;
- obţinerea de informaţii despre costurile de reconstructie-inlocuire a construcţiilor;
- aplicarea metodei de evaluare considerata oportuna pentru estimarea valorii si fundamentarea 
opiniei finale a evaluatorului.
- analiaza valorilor obtinute prin rationament profesional si prin prisma criteriilor de 
adecvare a metodelor, preciziei, eantitatii si calitatii informaţiilor utilizate,
- estimarea valorii de piaţa in urma aplicarii abordarii considerata adecvata;

Sursele de in forma fii care au stat la baza întocmirii prezentului Raport de Evaluare au fost: 
-Documentele privind bunurile imobile puse la dispoziţie de către client/proprietar;
-Informaţii privind situaţia juridică a proprietatii imobiliare, istoricul amplasamentului, starea fizică, 
furnizate de către client/proprietar;
-Anunţuri din presa locaia : „ Piaţa Severineana” ,
- Informaţii publicate de agenţiile imobiliare din Dr.Tr.Severin;
-Anunţuri imobiliare prin Internet www.olx.ro; w w w .anunturi-mehedinti.bizcaf.ro; 
www.ofertalocala.ro; www.anuntur i.ro ;www.mult.ecase.ro ,www.caut-imobiliare.ro.
-Cursul de referinţa al monedei naţionale publicat pe site-ul BNR;
- Costuri de reconstructie-Costuri de inlocuire « Clădiri industriale, Comerciale, Agricole si 
Constructii speciale » C. Schiopu, IROVAL ;
- Costuri de reconstructie-Costuri de înlocuire « Clădiri cu structuri pe cadre, Anexe gospodaresti. 
Structuri M iTek si Constructii speciale » C. Schiopu, IROVAL ;
- M etoda costurilor segregaie, C. Schiopu, IROVAL ;
-Standardele de Evaluare A NEVAR- SEV 2015 , Ghidurile metodologice si recomandările
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- informaţii de piaţa cu privire ratele de capitalizare si gradul de neocupare publicate de : CB RE 
Remania, Colliers International. Darian DRS, DTZ Echinox, Jones Lang LaSalle, Knight Frank,
- alte date si informaţii culese de pe piaţa.

2.10. Identificarea evaluatorului si competenta

Prezentul raport de evaluare este întocmit de Ec. Cojocaru Marian, evaluator autorizat in
specializările EI -  Evaluarea de întreprinderi, de fo n d  de comerţ si alte active necorporale, EPI -  
Evaluarea Proprietăţii Imobiliare , EBM -  Evaluarea Bunurilor Mobile, membru titular 
ANEVAR, avand legitimaţia cu numărul î l 603, cu domiciliu) in Dr.Tr.Severin, str. Dr.Babes, 
nr.73, telefon 0746011675, e-mail: korect.assistance@ yahoo.com.

Evaluatorul a parcurs cursurile profesionale de pregătire continua , are asigurare de risc 
profesional, nu are niciun fel de interes fata de drepturile de proprietate evaluate si are competenta 
pentru a ol'eri o evaluare obiectiva si imparţiala, in funcţie de datele si informaţiile puse la 
dispoziţie si de piaţa in care se afla situate bunurile mobile evaluate. Nu exista niciun conflict de 
interese al evaluatorului cu privire la destinatari sau la drepturile de proprietate evaluate . misiunea 
de evaluare fiind indeplinita pe baza documentelor puse la dispoziţie de proprietar si pe baza 
datelor st informaţiilor culese de pe piaţa de către evaluator.

2.! 1. Clauza de nepublicare

Acesî raport de evaluare este confidenţial, destinat numai scopului precizat si numai pentru 
utilizatorii desemnaţi, menţionaţi in raport. Raportul de evaluare nu poate fi publicat sau inclus 
intr-un document deslinat publicitatii fara acordul prealabil al evaluatorului.

3. PREZENTAREA DATELOR

3.1. Descrierea situatiei juridice

Dreptul de proprietate asupra proprietatii imobiliare evaluate rezuita din documentele puse la 
dispoziţie de client si proprietar, anexate la raport.

Prezentul raport de evaluare a fost realizat in ipoteza in care dreptul de proprietate asupra 
proprietatii imobiliare este integral, valabil, tranzactionabil si neafectat de nicio sarcina. A fost 
evaluat dreptul de proprietate apartinand debitoarei SC GRI VAS SRL care se presupune ca are 
intregul drept de proprietate : posesie, folosinţa si dispoziţie asupra proprietatii imobiliare 
Nu se cunosc alte înscrieri recente privitoare la sarcini. Evaluarea s-a efectuat in ipoteza -  liber 
de sarcini.

3.2. Date despre piaţa imobiliara

„Piaţa imobiliara se poate defini ca interacţiunea dintre persoane fizice sau entitati care schimba 
drepturi de proprietate pe alte active, de obicei bani."

Aceasta piaţa se defineşte pe baza tipului de proprietate, potentiaiului de a produce venituri, 
localizare, caracteristicile tipice ale investitorilor si chiriaşilor. Pe piaţa imobiliara comerciala se 
tranzactioneaza bunuri unice cu amplasament fix, cu valori relativ mari, care necesita putere 
de cumparare mare si timp indelungat pentru recuperarea investitiei sau revanzarea acestora.



Piaţa imobiliara este influenţată de atitudinile, motivaţiile si interacţiunile vânzătorilor si 
cumpărătorilor si are caracteristici diferite de cele ale pieţelor eficiente (este foarte sensibila la 
situaţia pieţei de munca si stabilitatea veniturilor, deciziile de cumpărare sunt influenţate de tipul 
de finanţare, durata rambursării si rata dobânzii, este o piaţa care nu se autoreglează, ci este 
afectata de multe reglementari guvernamentale si locale, informaţiile despre tranzacţii similare nu 
sunt imediat disponibile, exista decaîaj intre cerere si oferta, cererea poate fi volatila datorita unor 
schimbări rapide in mărimea si structura populaţiei).

Piaţa imobiliara specifica bunului imobil evaluat : In cazul proprietatii imobiliare 
evaluate, pentru identificarea pieţei specifice s-au investigat o serie de factori, incepand cu tipul 
proprietatii. Acestea sunt proprietati de tip comercial si industrial -  generatoare de venit.

O data cu restrictionarea accesului societatilor comerciale pe piaţa de credite precum si 
influenta tot mai accentuata a crizei financiare aparuta la inceputul anului 2009 piaţa imobiliara a 
spatiilor comerciale si industriale a cunoscut o scădere spectaculoasa (daca ne raportam la perioada 
de timp) dc aproximativ 40%-50%. Cu privire la anul 2015, in opinia analiştilor imobiliari 
Romania are potenţialul de a redeveni atractiva, mai ales in fata investitorilor străini. piaţa 
ram am  o piaţa a  consumatorului final, f ie  ca acesta este un client doritor sa  isi construiască o casa, 
fie ca este dezvoltator sau investi lor. Din punct de vedere al evoluţiei preturilor ma aştept la o 
fluctuat ie de pana la 5% cu trend de creştere, daca parametru economici la nivel naţional sunt 
pozitivi si o relativa stabilitate politica  ” , a spus dl. Andrei Sandu, manager MediaCity.

Din punct de vedere al spatiilor industriale, la nivel local, ultimii ani au fost caracterizaţi 
de o stagnare in zona municipala, predominante fiind spatiile provenite din fostele unitati de stat. 
Gradul precar de dezvoltare economica a municipiului dar si iminenta inchidere a uneia din cele 
mai importante jnstitutii din Dr.Tr.Severin (RAAN) vor avea impact si asupra spatiilor comerciale 
si industriale in sensul scăderii semnificative atat a preturilor de vanzare cat si a chiriilor.

Oferta de vanzare pentru spatii comerciale-industriale este redusa, aceasta fiind devansata 
relativ de oferta de spatii pentru inchiriere. Gradul de ocupare al clădirilor de spatii 
comerciale/industriale este de aproximativ 85% atat in zonele periferice oraşului cat si in asa- 
zisele „Platforme industriale” .

Preţurile de vânzare pentru spatii comerciale si industriale in Dr.Tr.Severin sunt cuprinse 
intre 60.000 euro si 900.000 euro sau chiar mai mult tar în  zona analizată preturile la oferta 
sunt cuprinse intre 60.000 euro -  850.000 euro in funcţie de suprafaţa terenului, localizare, 
poziţionare, acces, suprafaţa utila a construcţiilor, finisaje. Oferta la vanzare se poate negocia pana 
la 30 % iar diferentele de localizare, finisaje, suprafaţa si compartimentări, se srtueaza intre 45%  
si 50%.

Din punctul de vedere al chiriilor, situaţia nu s-a schimbat spectaculos. Nu există o 
cerere mai mare, care să justifice majorări foarte importante de chirii. Pe piaţa se intalnesc mai 
puţine tranzactii si este de aşteptat ca in perioada urmatoare tot mai mulţi agenţi economici sa-si 
restranga activitatea, sau chiar sa o închidă, fapt care va duce la o supraoferta pe segmentul de piaţa 
imobiliar si va conduce la accentuarea pieţei cumpărătorului.

In privinţa preturilor la chirii, actorii din piaţa spun ca nu vor ti modificări majore. J Jiata 
închirierilor nu cred ca va suferi modificări notabile ...” a spus Andrei Sandu, manager MediaCity.

Nivelul minim si maxim de chirie pentru spatiile industriale din zona analizată este cuprins 
intre 2 euro/mp -  7 euro/mp in funcţie de suprafaţa, localizare, poziţionare, parcare, finisaje, 
acces.

Cererea de spatii similare. Cererea de spatii industriale este determinata in mare masura 
de condiţiile de fiscalitate -m arim ea impozitelor si taxelor- stabilite in sarcina societatilor 
comerciale cat si a întreprinzătorilor persoane fizice, aceste doua categorii fiind singurii potentiali 
clienţi pentru proprietati imobiliare comerciale, industriale sau birouri. In concluzie cererea de
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spatii industrial in Dr.Tr.Severin este foarte redusa fiind afectata de criza economica in sensu! 
scăderii interesului pentru tranzactii/inchirieri cu astfel de imobile si incep sa apara renegocieri ale 
chiriilor existente sau relocări ale activitatilor in spatii situate in zone mai slabe dar cu chirii mai 
reduse.

Echilibrul pieţei. Din punct de vedere teoretic, punctul de echilibru este greu de atins sau 
niciodata, ciclul imobiliar neputand fi sincronizat cu ciclul de dezvoltare a afacerilor, datorita 
instabilitatii economice, activitatea imobiliara raspunzand la stimuli pe termen lung sau scurt. 
Ciclul pe termen scurt depinde de schimbările la nivelul caracteristicilor populaţiei existente si 
de veniturile sale, in timp ce pe termen lung depinde, mai aies, de disponibilitatea creditelor si 
condiţiilor de finanţare.

Au fost analizate nivelul si evoluţia preturilor de tranzacţionare si ofertare percepute de 
piaţa pentru diferitele dimensiuni ale spatiilor in arealul de piaţa delimitat.

Din informaţiile deţinute de evaluator, vânzările de spaţii industriale în municipiu au fost 
foarte puţine şi sporadice, mai ales pentru cele cu suprafeţe mici, fapt care nu ne conferă o 
imagine clară asupra preţurilor de tranzacţionare pe diferitele zone de interes din municipiu, 
putând exsita si alte tranzactii care nu se regăsesc in publicitatea imobiliara si despre care 
evaluatorul sa nu fi luat cunoştinta

In baza informaţiilor prezentate referitoare la tranzactii incheiate, a informaţiilor privind 
oferte de spatii comerciale pentru vanzare si inchiriere, in urma analizei si interpretării datelor, s-a 
estimat ca rata de capitalizare pentru spatii industriale se situeaza intre 9% -11 %:

In concluzie,raportul dintre oferta si cererea de proprietati industriale si comerciale este 
intr-un dezechilibru total, oferta surclasand cererea, deci este o piaţa a cum părătorului

3.3. Descrierea proprietatii imobiliare evaluate

Proprietatea imobiliara evaluata -  TEREN SI CONSTRUCTII (Hale de producţie si Anexe) - 
aparţine SC Gri vas SRL, societate aflata in procedura de faliment de o perioada foarte mare de 
timp si care nu a mai desfasurat activitate in proprietatea evaluata, pe cale de consecinţa aceasta s- 
a degradat rapid si continua sa se degradeze fapt care duce inevitabil la o scădere si mai accentuata 
a preţului de tranzacţionare. Bunurile imobile evaluate sunt descrise in Tabelele de calcul anexate.

Zona de amplasare • localizare : in Dr.Tr. Severin, str. Cerneti, nr.2, zona Banovita, 
Platforma industriala Est, Judeţ Mehedinţi;

• Terenul este imprejmuit cu gard de beton;
• gradul de dezvoltare al zonei este in stagnare,

• zona este mixta : industrial-comerciala si case unifamiliale;
•  In zonă se află:

■ Reţea de transport în comun: la o distanţă mica, cu 
mijloace de transport auto personale, publice sau in regim de taxi

Artere importante •  B-dul T.Vladimirescu, B-dul Mihai Viteazu, Calea Craiovei. 
•Accesul este facil pietonal si cu mijloace de transport rutiere ;

Caracterul edilitar al 
zonei

•  Spaţiul se afla amplasat in zona de S-E a Municipiului 
Dr.Tr.Severin, cu vecinii : la Nord -  str. Cerneti, la Sud -  societate 
comerciala si proprietate persoana fizica, la Est -  drum acces, la 
Vest - drum acces.

_________________i Proprietatea are acces imediat la caile rutiere de transport in comun,

Utilitari ! Proprietatea beneficiaza de toate utilitatile (apa-cana!,energie 
_______ I electrica si termica.teiefonie, cablu tv, intenet). __________________



Grad de poluare Gradul de poluare fonica este ridicat;

Ambient Zona are un caracter industrial si commercial;

HALA PRODUCŢIE

Urtne de umezeala, mucegai, tencuiala cazuta, calorifere sparte



C2 - HALA PRODUCŢIE

C3 -  DEPOZIT COM BUSTIBIL C5 -  ATELIER MECANIC
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C4 - HALA PRODUCŢIE



C6 -  CABINA POARTA

C8 -  HALA PRODUCŢIE





ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE

4.1. Cea mai buna utilizare CMBU

Comportamentul pieţei imobiliare presupune cunoaşterea relaţiilor dintre 
comportamentul economic şi evaluare, iar înţelegerea lui se face prin conceptul fundamentat de 
piaţa imobiliară -  “cea mai bună utilizare”, care reprezintă alternativa de utilizare a 
proprietăţilor imobiliare. Când scopul unei evaluări este estimarea valorii de piaţă, analiza celei 
mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare competitivă în care va fi pusă 
proprietatea.

Conceptul de cea mai buna utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utiiizare a proprietatii, 
selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de 
lucru necesare aplicarii metodelor de evaluare in capitolele urmatoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare este definita astfel „ Utilizarea probabila rezonabil si legala a 
terenului liber m u  a unei proprietati construite, care este posibila fizic, fundamentata adecvat, 
financiar fezabila si care determina cea mai mare valoare "

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din urmatoarele situatii ;
- cea mai buna utilizare a terenului considerat iiber;
- cea mai buna utilizare a terenului construit.

Cea mai buna utilizare a terenului liber sau considerat a fi liber

Presupune ca terenul este iiber sau poate fi eliberat prin demolarea construcţiilor. CMBU a 
terenului considerat liber trebuie sa tina cont de utilizarea curenta si de toate utilizările potentiale 
Valoarea terenului este determinata de utilizarea potentiala si nu de utilizarea curenta. Conform 
datelor de pe piaţa imobiliara, in zona nu exista destule terenuri de vanzare si unele au fost 
tranzactionate exclusiv in scopul construirii de depozite si spatii de prestări servicii. De asemeni 
proprietatea analizata are mai multe constructii pe teren iar costurile cu demolarea acestora ar fi 
foarte ridicate, terenul are o suprafaţa destul de redusa pentru a fi utilizat in alt scop sau nu se 
poate parcela in mod util, rezultând câ cea mai bună utilizare pentru terenul aferent 
proprietăţii este in prezent cea de teren construit.

Cea mai buna utilizare a proprietatii construite

Este legata de utilizarea ce ar trebui data unei proprietati imobiliare prin construcţiile ce-i 
aparţin In analiza CMBU a proprietăţilor ocupate de proprietar, evaluatorul trebuie sa considere 
orice modernizare ce este in concordanta cu preferinţele pieţei.
Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să îndeplinească 4 criterii si anume:
- permisibilă le g a l;

- posibilă fizic;

- fezabila financiar;

- maxim productivă

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informaţii de pe piaţa locuinţelor, a spaţiilor 
industriale si comerciale, a spaţiilor administrative, precum şi studierea alternativelor posibile de 
folosire a acestora. Dacă construcţiile existente vor rămâne în continuare, cea mai bună utilizare se 
bazează pe situaţia în care se po( maximiza beneficiile sau veniturile pe care le produce 
proprietatea. Din analiza celei mai bune utilizări, considerând situaţia actuală de teren construit, au 
rezultat următoarele alternative:
1 Utilizarea proprietăţii imobiliare în scopul desfăşurării de activităţi de birouri si servicii 
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profesionale , in speciai pentru profesii libere (notari, avocaţi, contabili, executori). Sunt necesare 
costuri cu modificarea Planului de construire, cu recompartimentarea si cu obţinerea de autorizatii 
si avize. Luând in calcul aceste costuri, tendinta pieţei, dezvoltarea economica a municipiului, dar 
mai ales zona in care este situata proprietatea imobiliara evaluata rezulta ca utilizarea in scopul 
desfasurarii de activitati de birouri si servicii profesionale nu este cea mai buna utilizare pentru 
aceasta.
2. Utilizarea proprietăţii imobiliare ca locuinţa este improprie deoarece nu a fost construita in 
acest scop, sunt necesare costuri foarte mari cu obţinerea de autorizatii, modificarea Planului de 
construire, reconipartiinentarea interioara si racordarea/bransarea la o surea de energie termica. 
Având in vederea si faptul ca in zona nu exista multe locuine rezidenţiale, inaîtimea interioara a 
clădirilor este mare si necesita costuri mari cu coboraraea plafonului rezulta ca utilizarea ca si 
locuinţa nu este cea mai buna utilizare.

3. Utilizarea proprietăţii imobiliare ca spaţiu industrial este cea mai buna utilizare, având în 
vedere că destinatia acestuia a fost de Ia început aceea de spaţiu industrial, de producţie si 
depozitare si a fost construita in acest sens. Utilizarea imediata este pretabila pentru activitati de 
producţie textile, incaltaminte, dupa efectuarea reparaţiilor interioare si exterioare.

Analizand aceste alternative si luând in calcul tendinta de dezvoltare a zonei in care este 
situata, si anume de spatii industriale, comerciale si depozite, rezulta ca proprietatea evaluata este 
maxim productivă ca proprietate industriala, deci concluzia este ca cea mai buna utilizare este 
aceea de spaţiu com ercial.

De asemeni proprietatea supusa evaiuarii îndeplineşte criteriile obligatorii necesare unei 
proprietăţi imobiliare: - este permisibilă legal;

- îndeplineşte condiţia de fizic posibilă ;
- este fezabilă financiar -  rezulta fluxuri pozitive;
- este maxim productivă - valoarea proprietăţii imobiliare în aceste condiţii 

de exploatare este maximă.

4.2. Evaluarea terenului

TERENUL evaluat se afla situat la periferia Municipiului Dr.Tr.Severin, pe str. Cerneti, in 
Zona Banovita-Platforma Industriala Est *



Pentru a estima valoarea terenului sunt analizate, comparate si ajustate tranzacţiile, ofertele si 
alte date despre loturi similare, in scopul identificării unui nivel de valoare pentru terenu! de 
evaluat.

Valoarea terenului este influenţată atat de caracteristicile sale fizice cat si de localizare :
- suprafaţa, dimensiunile, forma, frontul stradal, topografia, localizarea, orientarea;
- existenţa utilităţilor cum ar fi: apa, canalizarea, energie termica si electrice, telefon, TV.
- distanta de parcurs pana la diferite institutii publice, administrative, centre comerciale etc.

Valoarea terenului este afectata in mod substantial de jocul intre oferta si cerere, dar, cea 
care determina in final valoarea pe o anumita piaţa este utilizarea economica a amplasamentului.

Pentru evaluarea terenului amplasat în intravilanul Municipiului Dr.Tr.Severin, zona 
industriala de Est -  Banovita, cu suprafaţa de 7.461,85 mp , s-a folosit metoda comparaţiei 
directe. In procesul de comparaţie, sunt luate in considerare asemanarile si deosebirile dintre 
loturi.

Această metodă este recomandată pentru evaluarea terenurilor libere sau considerate libere 
pentru scopul evaluării, fiind preferată atunci când există date comparabile suficiente şi sigure.

Prin această metodă, preţurile şi informaţiile referitoare la loturi similare sunt analizate, 
comparate şi corectate în funcţie de asemănări sau diferenţe.

Pentru a estima valoarea terenului s-au folosit un număr de 4 comparabile găsite la oferta in zona, 
preturile de oferta fiind cuprinse intre 6 euro/mp si 15 euro/mp si s-a intocmit Grila 
comparaţiilor de piaţa (ANEXA 1).

A justările  efectuate sunt urmaîoarele:

1 lip u l tranzacţiei : in urma informaţiilor preluate de pe piaţa si de la proprietari s-au ajustat 
comparabilele cu o marja de negociere cuprinsa de 10 % (vezi analiza piaţa).

2 Drept de proprietate transmis -  deplin. Nu sunt ajustari.
3. Restricţii legale -  nu exista, ajustarea este nula.
4 Condiţii de finanţare -  proprietăţile au aceleaşi condiţii de finanţare -  la piaţa - ceea ce 
mseartma o ajustare nula.
5. ( 'ondi/ii de vanzare -  reflecta motivatiile vanzatorului si cumpărătorului de a face o tranzactie. 
Motivele sunt obiective -- ajustare nula.
6. Condiţii de p iaţa  -  ofertele sunt pe piaţa la data evaluarii, ajustarea este nula.
7. Cheltuieli ulterioare vanzarii -  nu sunt, ajustare nula.
8. Localizare -  comparabila C are aceeaşi localizare iar celelalte comparabile au localizari 
inferioare. Diferenţa intre diferite nivele de localizare este de .10 % . Se ajusteaza A,B si D cu .10% 
pentru diferentele de localizare.
c> Caracteristici f izice - toate comparabilele au terenu! plan in re lie f -  ajustare nula.
10. Suprafaţa  -  se analizeaza comparabila D si A. Se efectueaza ajustarea pentru diferenţa de 
suprafaţa la toate comparabilele (8.2-7=5100-3700=1.2 euro pt. 1400 mp).

11. 'Zonarea - toate comparabilele se afla in zona industriala -  ajustare nula.
In urma stabilirii ajustarilor totale nete si ajustarilor totale brute se selecteaza comparabila C 

deoarece are caracteristici apropiate cu subiectul si este comparabila cu cea mai mica ajustare 
procentuala bruta (26%) si cu cel mai mic număr de ajustari ( l )  rezultând o valoare de 11 
euro/mp, cu TVA

Valoarea estimata a Terenului in suprafaţa de 7.461,85 mp rezultata din aplicarea abordarii 
prin comparaţia directa este urmatoarea :



Kvaliialorautorizat ANEVAR - l.x. COJOCARU MARIAN___ ______ Kaiwrf <leEvaluare” SC UNI VAS SRJ.‘*
■uy? .

\
i Denumire 

Curs BNR 22.09.2015 = 4.4229 Ici
Nr.inventar j VALOAREA DE PIAŢA*

| LEI | EURO

TEREN intravilan . S -  7.461.85 mp 1 298.500 67.160

sau TEREN intravilan, S — 1 mp | 40 9

•  Valoarea nu conţine TVA

4.3. Evaluarea construcţiilor

ABORDAREA PRIN PIAŢA

Se bazeaza prin analiza proprietăţilor comparabile pe perechi de date prin metoda 
comparaţiei directe. Aceasta metoda este aplicabila la toate tipurile de proprietati imobiliare cand 
exista suficiente tranzactii recente, cu date sigure, care sa indice caracteri strici le valorii sau 
tendintelor de piaţa. S-au anaiizat informaţiile privind oferte sau tranzactii cu proprietati 
comparabile si s-a ajuns la concluzia ca tranzacţiile in zona cu proprietati imobiliare industriale / 
comerciale nu exista si deci nu exista comparabile. Prin urmare s-a considerat ca nu exista 
suficiente informaţii pentru a se utiliza abordarea prin piaţa Ia evaluarea proprietatii imobiliare 
analizate.

ABORDAREA PRIN VENIT

Este procesul de obţinere a unei indicaţii asupra valorii proprietatii imobiliare subiect, prin 
aplicarea metodelor de analiza a capacitatii proprietatii de a genera venituri si pentru a transforma 
aceste venituri intr-o indicaţie asupra valorii prin tehnici de actualizare. Abordarea prin venit este 
aplicabila oricărei proprietati imobiliare care genereaza venit la data evaluarii sau care are acest 
potential in contextul pieţei (proprietati vacante sau ocupate de proprietar). Având in vedere 
faptul ca proprietatea evaluata nu poate fi închiriata in starea existenta iar in zona nu exista 
proprietati similare pentru inchiriere si nu exista suficiente informaţii pentru nivelul de chirie , cat 
si scopul evaluarii, respectiv estimarea valorii de piaţa a proprietatii imobiliare mentionate in 
vederea vanzarii si achitarii debitelor către creditori, aceasta metoda nu a putut fi utilizata.

ABORDAREA PRIN COST

Abordarea prin cost este acea abordare care estimeaza valoarea prin determinarea costului 
actual al unui bun,din care se deduc o serie de elemente de depreciere: fizica, funcţionala, 
economica.

Prin aplicarea abordării prin costuri se estimează costul de a construi o reproducere a 
proprietăţii de evaluat din care se scad toate formele de depreciere a construcţiei estimate la data 
evaluării.

Estimarea costului de înlocuire brut, a deprecierilor si a costului de inlocuire net s-a făcut pe 
pe baza situatiei din teren pe componente structurale descompuse ale clădirii (structura de 
rezistenta ,anvelopa inchideri,finisaje si instalatii) si a deprecierilor fizice pe fiecare componeneta.

S-a determinat costul de inlocuire brut (de nou) al bunului imobil utilizandu-se catalogul 
„Costuri de reconstructie-Costuri de inlocuire. Clădiri industriale,comerciale, agricole si 
constructii speciale''-autor Corneliu Schiopu, editura IROV AL,2012. Costurile de construire sunt 
valabile la data evaluarii, corectate cu indicii de actualizare 2014-2015.



La determinarea costul de inlocuire brut estimat s-a luat in calcul si o cota de profit al 
antreprenorului de 5 %  conform estimării constructorilor de pe piaţa.

Elementele ce au stat la baza estimării costului de inlocuire a construcţiilor cat si a 
proprietatii in ansamblu sunt prezentate in Tabelele din ANEXELE 2 - 12.

Valoarea proprietatii imobiliare analizata rezultata din aplicarea Abordării prin Cost este 
data de urmatoarea formula : VP1 -  CIN + VT (Costul de inlocuire Net + Valoarea Terenului).

4.4. Reconcilierea si opinia finala asupra valorii

Proprietatea imobiliara evaluata - TEREN cu ST = 7.461.85 mp si CONSTRUCTII (Hale 
de productie-depozitare si Anexe) - situata in Dr.Tr.Severin, str. Cerneti, nr.2, Judeţul Mehedinţi 
este proprietatea SC GRIVAS SRL fa lim e n t -  Dosar nr.8448/101/2007 conform
documentelor prezentate de către client/ proprietar si anexate in copie la prezentul raport. 
Evaluarea s-a făcut in scopul estimării valorii de piaţa a proprietatii imobiliare mentionate in 
ipoteza lichidării si achitarii debitelor către creditori.

Criteriile luate in calcul sunt :
- adecvarea : tipul proprietatii se incadreaza cel mai bine ca proprietate generatoare de venit;
- precizia : are in vedere corectitudinea datelor, calculele efectuate si corecţiile aduse preturilor 
de vanzare a proprietăţilor comparabile;
- cantitatea si calitatea informaţiilor : se refera la informaţiile evidentiate de tranzacţiile 
comparabile si coslurile de reconstructie-inlociiîre.

Datorită datelor avute la dispoziţie, valoarea rezultată este cea m ai adecvata pentru estimarea 
valorii de piaţă a proprietatii evaluate. în urma reanalizariî datelor disponibile, a tehnicilor si a 
raţionamentului profesional, avand in vedere relevanţa informaţiilor si scopul evaluării, în opinia 
evaluatorului valoarea estimata pentru proprietatea în discuţie va trebui să ţina seama de valoarea 
determinată prin Abordarea prin cost

Analizand aceste criterii, in opinia evaluatorului, valoarea recomandata a proprietatii 
imobiliare evaluate - TEREN cu ST = 7.461.85 mp si CONSTRUCTII (Hale de productie- 
depozitare si Anexe) - este cea estimata prin Abordarea prin C o st , si anume :

Nr. Denumire bunuri Nr. inventar Nr.cadastral VALOAREA DE PIAŢA *

crt. Curs BNR 22.09.2015 = 4,4229 Ici/l euro LEI EURO

1 TEREN intravilan . S = 1 m p 2943 40 9

TEREN intravilan . ST -  7461,85 mp

1.1 TEREN fara constructii, Si - 3428.X5 mp 137.154 30.860
2 CI - HALA PRODUCŢIE 1003 2943 401.400 90.750

3 C2 - MALA PRODUCŢIE 1006 294 3/2/0/i/A 61.300 13.900

4 C3 - DEPOZIT COMBUSTIBIL 2943/4/0/l/A 1.400 315
5 C4 - HALA PRODUCŢIE 2943 73.400 16.600
6 C5 - ATEL7ER MECANIC 1004 2943 75.300 17000
7 C6 - CABINA POARTA 1007 2643 2.000 45 5
X C8 - HALA PRODUCŢIE 1015 2943/8/0/1 335.500 75.850
9 C9 - POST TRANSFORMARE 1009 2943/9/0/1 6.100 1.400



9 CIO-HALA PRODUCŢIE 1016 2943/10/0/1 105.200 23.800
10 C ! i - CENTRALA TERMICA 2943/11/0/1 4.300 970

1 1 REŢELE.PLATFORME. ÎMPREJMUIRI 1010-1014 38.200 8.600

TOTAL PROPRIETATE IMOBILIARA 1.241.254 280.500

N ota: In valoarea construcţiilor s-a inclus si Terenul ocupat de acestea.
* Valoarea nu conţine TVA .

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii, precum şi considerentele privind 
valoarea sunt;
-Evaluarea este o opinie asupra unei valori;
-Valorile au fost exprimate şi sunt valabile exclusiv în condiţiile şi prevederile prezentului raport; 
-Preţui de tranzacţionare se va putea situa atât deasupra cât şi sub valoarea opinată ţinând seama 
de particularităţile valabile la data tranzacţiei (motivaţia vânzătorului, motivaţia cumpărătorului, 
caracteristicile pieţei imobiliare, condiţii concrete ale tranzacţiei)
-Valoarea este o predicţie;
-Valoarea este subiectivă;
- Evaluarea este o opinie asupra unei valori obtenabile posibile in cazul unei tranzactii si in ipoteza 
lichidării sau vanzarii forţate a proprietatii imobiliare evaluate in scopul achitării debitelor către 
creditori,
-Valoarea se referă la intregul drept de proprietate ;
-Valoarea proprietăţii imobiliare nu este influenţată direct proporţional de evoluţia cursului de 
schimb al monedei naţionale în raport cu alte valute ;
-Piesele anexate şi documentele luate în considerare pe parcursul raportului sunt valabile doar in 
scop informativ şi pentru atingerea scopului evaluării, neputând fi utilizate în alt scop.
- Valoarea de piaţa a fost estimata fara luarea in considerare a costurilor de vanzare sau de 
cumparare si fara includerea unor impozite sau taxe.

Raportul a fost pregătit pe baza recomandărilor si metodologiei de lucru si a Standardelor 
ANEVAR - SEV 2015.
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