
R A P O R T  R E  E V A I 1 A R E

Privindlmobilul din Strada Ciocîrlău nr 36 Tîrgu Jiu, Judeţul Gorj 
intabulat în CF nr 43180 cu nr. cadastral 3124/1

CF nr 43167 cu nr cadastral 3124/2/1 
CF nr 43173 cu nr cadastral 3124/2/2 
CF nr43166 cu nr cadastral 3124/2/3/1 
CF nr 43172 cu nr cadastral 3124/2/3/2 
CF nr 43161 cu nr cadastral 3124/2/3/3

proprietatea S.C. SC GORJ RECYCLING COMPANY SRL 

Beneficiară: S.C. YNA CONSULTING SPRL

Executant: Evaluator autorizat ing. ION CRISTIAN VIOREL

septembrie 2015



Sinteza raportului

Executant: Evaluator autorizat ing. Ion Cristian Viorel din Drobeta Tr Severin, Splai 
Mihai Viteazu nr 22, bl N2, sc 3, ap 3 judeţul Mehedinţi, telefon 0744-268139, persoană fizică 
autorizată de Ministerul Justiţiei cu Autorizaţia nr 3807-10174 -, având CIF 21490592; 
Membru Titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din Romania (ANEVAR) cu 
legitimaţia 13343, certificat în evaluarea proprietăţilor imobiliare (EPI), bunurilor mobile (EBM) 
şi întreprinderilor (El).

Beneficiară: S.C. GORJ RECYCLING COMPANY SRL din Tîrgu Jiu, judeţul Gorj, cu 
J18/240/2013 şi CUI 22845936, aflată în procedura de faliment, reprezentată prin d-l ec. 
Gogu Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING SPRLdin Drobeta Tr Severin, ca lichidator.

Date proprietate evaluată: Imobilul din Tîrgu Jiu, strada Ciocarlău nr 36 judeţul Gorj, 
intabulat în: CF nr 43180 cu nr. cadastral 3124/1

CF nr 43167 cu nr cadastral 3124/2/1 
CF nr 43173 cu nr cadastral 3124/2/2 
CF nr 43166 cu nr cadastral 3124/2/3/1 
CF nr 43172 cu nr cadastral 3124/2/3/2 
CF nr 43161 cu nr cadastral 3124/2/3/3

proprietatea S.C. GORJ RECYCLING COMPANY SRL, compus din suprafaţa de teren de 
13421 mp şi construcţiile :

CI - Staţie gaz
C2 -  Poartă
C3 -  Poartă
C4 -  Magazie
C5 -  Sediu administrative
C6 -  Tunel trecere
C7 -  Cos Fum
C8 -  Staţie pompe
C9 -  Rezervor
C10 -  Magazie
C11 -  Magazie
C12 -  Turn amestec
C13 -  Rampă descărcare
C14 -  Atelier cutii
C15 -  Atelier cutii
C16 -  Magazie
C17 -  Depozit carburanţi
C18 -  Cuva pentru umezit forme
C19 -  Atelier satinat 
C20 -  Tunel
C21 -  Secţie lustruire chimică 
C22 -  Secţie lustruire chimică 
C23 -  Magazie 
C24 -  Staţie oxigen 
C25 -  Secţie finisaje 
C26 -  Secţie cuptoare



C27 -  Cos fum 
C28 -  Statie gaz 
C29 - Rampă

Scopul evaluării: Stabilirea valorii de vânzare pentru lichidare.

Conţinut raport de evaluare:
1. Sinteza Raportului
2. Declaraţia de conformitate
3. Raportul de Evaluare
4. Documente de proprietate şi Schiţe: încheieri OCPI Gorj, extrase de informare, 

fişa bunului imobil
5. Fotografii

Valoarea de piaţă pentru lichidare este de 3.349.625 lei sau 757.714 EUR 

FARA TVA din care:

Denumire
Valoare
LEI

Valoare
EURO

Teren 13.421 mp 889,953 201,315
Constructii C1-C29 1,664,106 376,435
mijloace fixe 657,170 148,657
obiecte inventar 7,372 1,668
deşeuri 131,024 29,639
TOTAL 3,349,625 757,714

Valoarea de mai sus este calculată la cursul de 4,4207 tei/EUR ( 24.09.2015 ) 

fără includerea nici unui impozit sau taxe asociate.

Această estimare reprezintă opinia evaluatorului exprimată la data evaluării din 

24.09.2015, ţinând seama de ipotezele şi condiţiile limitative din prezentul raport.

Data: 24 septembrie 2015



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 24.08.2015.

• 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 2015 şi publicate prin grija 

Institutului Român de Cercetări în Evaluare (IROVAL) şi cu ipotezele şi condiţiile 

limitative cuprinse în prezentul raport.

• La inspectarea imobilului, a participat şi reprezentantul beneficiarei d-l Gogu Motoi.

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



Raport de evaluare

CAP I. INTRODUCERE

1.1. OBIECTIVUL LUCRĂRII
Este evaluarea imobilului din Tîrgu Jiu, strada Ciocarlâu nr 36 judeţul Gorj, intabulat în 

CF nr 43180 cu nr. cadastral 3124/1 
CF nr 43167 cu nr cadastral 3124/2/1 
CF nr 43173 cu nr cadastral 3124/2/2 
CF nr 43166 cu nr cadastral 3124/2/3/1 
CF nr 43172 cu nr cadastral 3124/2/3/2 
CF nr 43161 cu nr cadastral 3124/2/3/3 

proprietatea S.C. GORJ RECYCLING COMPANY SRL compusă din teren in suprafaţă de 
13.421 mp şi construcţiile 

C1- Staţie gaz 
C2 -  Poartă 
C3 -  Poartă 
C4 -  Magazie 
C5 -  Sediu administrative 
C6 -  Tunel trecere 
C7 -  Cos Fum 
C8 -  Staţie pompe 
C9 -  Rezervor 
C10 -  Magazie 
C11 — Magazie 
C12 -  Turn amestec 
C13 -  Rampă descărcare 
C14 -  Atelier cutii 
C15 -  Atelier cutii 
C16 -  Magazie 
C17 -  Depozit carburanţi 
C18 -  Cuvâ pentru umezit forme 
C19 -  Atelier satinat 
C20 -  Tunel
C21 -  Secţie lustruire chimică 
C22 -  Secţie lustruire chimică 
C23 -  Magazie 
C24 -  Staţie oxigen 
C25 -  Secţie finisaje 
C26 -  Secţie cuptoare 
C27 -  Cos fum 
C28 -  Statie gaz 
C29 - Rampă



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: 24 august 2015
- data evaluării: 24 septembrie 2015
- întocmirea raportului: 24 septembrie 2015

- cursul valutar oficial, la data evaluării: 4,4207 lei/EUR.

I.4. PROPRIETARA IMOBILULUI
Este S.C. Gorj Recycling Company SRL din Tîrgu Jiu, strada Cicarlâu nr 36 judeţul 

Gorj, cu J18/240/2013 şi CUI 22845936.
Dreptul de proprietate evaluat: dreptul deplin de proprietate pentru S.C. Gorj 

Recycling Company SRL dobândit conform Contract de vânzare-cumpărare 266 din 25 
februarie 2011 BNP Călina Marcel Horaţiu.

Clientul şi destinatarul acestei lucrări este S.C. Gorj Recycling Company SRL 
reprezentată prin d-l ec. Gogu Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING SPRL din Drobeta 
Tr Severin, ca lichidator.

1.5. IDENTIFICAREA BUNULUI
Pe teren: cu ocazia inspecţiei din data de 24.08.2015 împreună cu d-l Gogu Motoi.
Din acte: * Plan de amplasament şi de delimitare a bunului imobil avînd numerele 

cadastrale 3124/1, 3124/2/1, 3124/2/2, 3124/2/3/1, 3124/2/3/2, 3124/2/3/3.

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 l.7.( Ipoteze şi condiţii limitative )

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 producţie şi sediu administrativ
- 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 co ata
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 1.6. şi de informaţiile disponibile
- se presupune că autorizaţiile şi taxele care trebuiau achitate organelor fiscale locale au 

fost achitate de către proprietar
- evaluatorul consideră că informaţiile disponibile au fost rezonabile la data evaluării.

Raportul de evaluare este valabil numai pentru scopul menţionat la punctul 1.2.
Utilizarea lui în alte scopuri fără acordul scris al evaluatorului, nu-i atrage acestuia nici o 
responsabilitate.

1.8. SURSE DE INFORMARE UTILIZATE
-Inspecţia efectuară la imobil în data de 24.08.2015

-Copie după Cadastru judiciar (Plan de amplasament şi de delimitare a bunului imobil)
- 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)

- Informaţiiculese din revistele de publicitate locale, site-uri de publicitate imobiliară de 
pe internet şi direct de pe piaţa imobiliară a judeţului Gorj, 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 
periferică industrială a Municipiului Tîrgu Jiu .

Principalele caracteristici sunt:
- Piaţa este relativ activă, cu cerere şi ofertă moderate.
-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 pentru terenuri la data evaluării sunt de 25 euro/mp.

CAP III.DESCRIEREA SI EVALUAREA

■ Amplasamentul este în zona periferică a Municipiului Tîrgu Jiu , cu vecini la:
Nord- SC ARTEGO SA

Est -  strada Ciocarlâu 
Sud- SC ARTEGO SA 
Vest- SC ARTEGO SA

■ Folosinţa găsită la data expertizării este de curţi construcţii pentru clădiri şi construcţii 
de mică producţie şi prestări servicii cu sediu administrativ. \ \

■Componenţa conform Fişei bunului imobil: f  x

- Constmc<ii: i r ,_______________________________________ _________________ _____ ----------------------------------
Executant: Evaluator autorizat ing. Ion Cristian Viorel 7 Vs hjr $ l

;



C1- Staţie gaz -  Se = 18 mp
C2 -  Poartă -  Sc = 12 mp
C3 -  Poartă -  Sc = 37 mp
C4 -  Magazie -  Sc = 9 mp
C5 -  Sediu administrative -  Sc = 422 mp
C6 -  Tunei trecere - Sc = 39 mp
C7 -  Cos Fum -  Sc = 12 mp
C8 -  Staţie pompe -  Sc = 115 mp
C9 -  Rezervor -  Sc = 132 mp
C10 -  Magazie -  Sc = 30 mp
C11 -  Magazie -  Sc = 136 mp
C12 -  Turn amestec -  Sc = 168 mp
C13 -  Rampă descărcare -  Sc = 77 mp
C14 -  Atelier cutii -  Sc = 121 mp
C15 -  Atelier cutii -  Sc = 80 mp
C16 -  Magazie - Sc = 476 mp
C17 -  Depozit carburanţi -  Sc = 86 mp
C18 -  Cuvă pentru umezit forme -  Sc = 14 mp
C19 -  Atelier satinat -  Sc = 200 mp
C20 -  Tunel -  Sc = 60 mp
C21 -  Secţie lustruire chimică -  Sc = 215 mp
C22 -  Secţie lustruire chimică -  Sc = 250 mp
C23 -  Magazie -  Sc = 24 mp
C24 -  Staţie oxigen -  Sc = 26 mp
C25 -  Secţie finisaje -  Sc -  3156 mp
C26 -  Secţie cuptoare -  Sc = 568 mp
C27 -  Cos fum -  Sc = 11 mp
C28 -  Statie gaz -  Sc = 21 mp
C29 -  Rampă -  Sc = 22 mp

- Teren intravilan curţi construcţii de 13.421 mp
■ Utilităţile zonei: reţele electrice, de apă-canal şi gaze, internet.

■ Stre/Folosinţă : ocupat de construcţii, clădire, ateliere, hale, instalaţii, drumuri si 
platform tehnologice

■ Topografie/formă : teren orizontal, cu forma regulate
■ Artere de circulaţie :

0,3 km distanţă de drumul naţional DN 66 Petroşani-Tîrgu Jiu-Craiova 
6 km raporat de Centrul Administrativ al Municipiului Tîrgu Jiu

■ Accesul se face din strada Ciocarlău
■ Caraceristici ale Construcţiilor
- adresă: Tîrgu Jiu, strada Ciocarlău nr 36
- Stare generală : - PIF 1975, în present clădirile nu sunt în funcţiune, necesită reparaţii 

şi au o utilizare limitată



1.C1 -Staţie gaz
- situate în partea dee nor-est a proprietăţii
- data PIF 1975
- tip şopron deschis
- suprafaţa construită = 18 mp
- realizaţă pe structură din beton armat, cu terasă de tip terasă din beton armat cu 

hidroizolatie
-finisajele constau în tencuieli driscuite şi zugrăveli simple- parţial, pardoseli din beton
- stare acceptabilă

Suprafaţa utilă Su = 18 mp x 0,80 = 14,40 mp 
Vechimea cca 40 ani
Uzura fizică reală (U) stabilită conform Normativ P135/1999 prin Metoda situaţiei reale 

găsită pe teren este:
- structura de rezistenţă 50% x 75% = 37,50%
- anvelopa 22% x 75% = 16,50%
- finisajele 8% x 75% = 6,00 %
- instalatii 20% x 75% = 15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75 %
Starea tehnică generală acceptabilă.

Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare 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.

Valoarea de înlocuire (Vj) 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 120 elaborat în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. Se alege prin 
asimilare Fişa nr 15 cu preţul unitar de 210 lei/mp.

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

unde Du = 1- U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 22.512,313:1,24 :10.000 ( denominarea ) = 1,8155 = indice de actualizare 

specific preţurilor unitare ale construcţiilor depozite stabilite în Catalogul 120, elaborat de 
ÎNCERC Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denominarea leului 

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

De = 0,8x0,75 = 0,60 = indice de depreciere externă, care are în vedere influenţa negativă a 
crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile speciale de vânzare forţată prin 
lichidare (0,75).

Valoare = 18 mp x 210 lei/mp x ( 1-0,75) x 1,8155 x 0,60 = 1.029lei



2. C2-Poartă
- situate în partea de nord-est a proprietăţii 
-data PIF 1975
- este realizată din zidărie pe o inăltime de aproximativ 1 m şi închideri cu tîmplărie de 

aluminiu
- acoperiş tip şarpantă
- finisajele interioare constau din tencuile driscuite şi zugrăveli pe partea de zidărie cu 

pardoseli din gresie
- instalaţii electrice
- stare bună
Suprafaţa construită = 12 mp 
Vechimea cca 40 ani
Uzura fizică reală (U) stabilită conform Normativ P135/1999 prin Metoda situaţiei reale 

găsită pe teren este:
- structura de rezistenţă 50% x 75% = 37,50%
- anvelopa 22% x 75% = 16,50%
-finisajele 8% x75% = 6,00%
- instalatii 20% x 75% = 15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75%
Starea tehnică generală bună.

Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare 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.

Valoarea de înlocuire (Vr) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
Vi = SD x Pu + C
unde Sd = suprafaţa desfăşurată

Pu = preţul unitar stabilit conform Catalog de Reevaluare nr 120 elaborat în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. Se alege prin 
asimilare Fişa nr 15 cu preţul unitar de 210 lei/mp.

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

unde Du = 1- U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 22.512,313:1,24 :10.000 ( denominarea ) = 1,8155 = indice de actualizare 

specific preţurilor unitare ale construcţiilor depozite stabilite în Catalogul 120, elaborat de 
ÎNCERC Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denominarea leului 

Calculul valorii de piaţă pentru lichidare(Vp) se face cu formula:
Vp = Vira X De

unde V^a -  valoarea de înlocuire rămasă actualizată 
De = 0,8x0,75 = 0,60 = indice de depreciere externă, care are în vedere influenţa negativă a 

crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile speciale de vânzare forţată prin 
lichidare (0,75).

Valoare = 12 mp x 210 lei/mp x (1-0,75) x 1,8155 x 0,60 = 686 lei



3. C3-Poartă
- situate în partea de nord-est a proprietâtii, în imediata apropriere a casei poartă C2 
-data PIF 1975
- este realizată din zidărie
- tîmplârie de aluminiu
- acoperiş tip terasă cu hidroizolaţie
- finisajele interioare constau din tencuile driscuite şi zugrăveli simple
- finisaje exterioare sunt realizate cu stropi din praf de piatră şi placaj din cărămidă 

decorativă
- pardoseli din gresie şi parţial placaje cu faianţă
- instalaţii electrice
- instalaţii de încălzire central cu calorifer din fontă dar şi cu o soba metallic artizanală
- stare bună
Suprafaţa construită = 37 mp 
Vechimea cca 40 ani
Uzura fizică reală (U) stabilită conform Normativ P135/1999 prin Metoda situaţiei reale 

găsită pe teren este:
- structura de rezistenţă 50% x 75% = 37,50%
- anvelopa ' 22% x 75% = 16,50%
-finisajele 8% x 75% = 6,00%
- instalaţii 20% x 75% = 15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75 %
Starea tehnică generală bună.

Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare 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.

Valoarea de înlocuire (Vţ) 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 126 elaborat în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. Se alege prin 
asimilare Fişa nr 13 cu preţul unitar de 715 lei/mp.

Valoarea tehnică sau valoarea de înlocuire rămasă actualizată (V;ra) în 
preţuri actuale, se calculează cu formula: Vîra = Vt x D„ x I

unde Du = 1 - U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 22.512,313:1,24 :10.000 ( denominarea ) = 1,8155 = indice de actualizare 

specific preţurilor unitare ale construcţiilor depozite stabilite în Catalogul 120, elaborat de 
ÎNCERC Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denominarea leului 

Calculul valorii de piaţă pentru lichidare(Vp) se face cu formula:
Vp = Vjra X De
unde V ^  = valoarea de înlocuire rămasă actualizată 

De = 0,8x0,75 = 0,60 = indice de depreciere externă, care are în vedere influenţa negativă a 
crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile speciale de vânzare forţată prin 
lichidare (0,75).

Valoare = 37 mp x 715 lei/mp x (1-0,75) x 1,8155 x 0,60 = 7.204 lei



4. C4- Magazie
- este lipită de construcţia -  Sediu Administrativ 
-data PIF 1975
- este realizată din zidărie de cărămidă
- acoperiş tip terasă cu hidroizolaţie
- tîmplărie metalică
- finisajele interioare constau din tencuile driscuite şi zugrăveli simple
- pardoseli din beton
- instalaţii electrice
- stare bună 
Suprafaţă = 9 mp 
Vechimea cca 40 ani
Uzura fizică reală (U) stabilită conform Normativ P135/1999 prin Metoda situaţiei reale 

găsită pe teren este:
- structura de rezistenţă 50% x 75% = 37,50%
- anvelopa 22% x 75% = 16,50%
- finisajele 8% x 75% = 6,00 %
- instalaţii 20% x 75% -  15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75 %
Starea tehnică generală bună.
Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare 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.

Valoarea de înlocuire (Vţ) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
Vj = Sd x Pu + C
unde SD -  suprafaţa desfăşurată

Pu = preţul unitar stabilit conform Catalog de Reevaluare nr 126 elaborat în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. Se alege prin 
asimilare Fişa nr 13 cu preţul unitar de 715 lei/mp.

Valoarea tehnică sau valoarea de înlocuire rămasă actualizată (Vîra) în 
preţuri actuale, se calculează cu formula: Vîra = Vrx D uxl

unde Du = 1- U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 22.512,313:1,24 :10.000 ( denominarea ) = 1,8155 = indice de actualizare 

specific preţurilor unitare ale construcţiilor depozite stabilite în Catalogul 120, elaborat de 
ÎNCERC Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denominarea leului 

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

De = 0,8x0,75 = 0,60 = indice de depreciere externă, care are în vedere influenţa negativă a 
crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile speciale de vânzare forţată prin 
lichidare (0,75).

Valoare = 9 mp x 715 lei/mp x (1-0,75) x 1,8155 x 0,60 = 1.752 lei



5. C5- Sediu Administrativ
- este o construcţie P+2E
- destinaţia : sediu administrative avînd în componenţă birouri, săli de şedinţe, săli de 

expoziţie, cabinet medical, grupuri sanitare
-data PIF 1975
- suprafaţă construită = 422mp
- suprafaţă desfăşurata = 1.266mp
- fundaţii continue din beton, structura de rezistenţa este realizată din cadre de beton 

armat, inchiderile şi compartimentările sunt realizate din zidărie de bea.
- acoperiş tip terasă cu hidroizolaţie
- finisaje medii, cu pardoseli din mosaic pe holurile de acces şi grupurile sanitare, 

pardoseli din parchet, mochetă şi linoleum în birouri.
- finisajele pentru etajul 1 şi parter sunt inferioare cu tencuieli drişcuite şi zugrăveli 

simple, iar la etajul 2 sunt finisaje medii cu tencuilei gletuite şi zugrăveli labavile
- tîmplâria este realizat parţial din lemn cu geam normal parţial din aluminiu( la intrare 

în sediu administrative)
- în sediu este amenajată o sală de prezentare a produselor din sticlă cu finisaje 

modern, parchet laminat, iliminat cu spoturi, rigips, pereţi şi tavan gletuit, zugrăveli lavabile;
- alimentare cu energie electrică, iliminatul realizîndu-se cu lămpi cu incandescenţă şi 

spoturi,
- alimentare cu apă potabilă şi canalizare racordată la reţelele oraşului
- instalaţii de încălzire de la central termică a unitâtii, central termică cu combustibili

solizi
- stare bună

Vechimea cca 40 ani
Uzura fizică reală (U) stabilită conform Normativ P135/1999 prin Metoda situaţiei reale 

găsită pe teren este:
- structura de rezistenţă 50% x 75% = 37,50%
- anvelopa 22% x 75% = 16,50%
- finisajele 8% x 75% = 6,00 %
- instalaţii 20% x 75% = 15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75%
Starea tehnică generală bună.

Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare 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.

Valoarea de înlocuire (V,) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
Vt = SD x P„ + C
unde Sd = suprafaţa desfăşurată

Pu = preţul unitar stabilit conform Catalog de Reevaluare nr 101 elaborat în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. Se alege prin 
asimilare Fişa nr 13 cu preţul unitar de 972 lei/mp.

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

unde Du = 1- U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 26.132,254 : 1,24 : 10.000 ( denominarea ) = 2,1075 = indice de actualizare 

specific preţurilor unitare ale construcţiilor depozite stabilite în Catalogul 120, elaborat de 
ÎNCERC Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denomina

Calculul valorii de piaţă pentru lichidare(Vp) se face cu forr
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Vp = Vîra X De
unde Vira = valoarea de înlocuire rămasă actualizată 

De = 0,8x0,75 = 0,60 = indice de depreciere externă, care are în vedere influenţa negativă a 
crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile speciale de vânzare forţată prin 
lichidare (0,75).

Valoare = 1.266 mp x 972 lei/mp x (1-0,75) x 2,1075 x 0,60 = 389.008 lei



6. C6- Tunel trecere
- leagă construcţia C5 -  sediu administrative de construcţia C26 -  secţie cuptoare
- este o structura supraetajată -  suspendată pe stîlpi
- este realizat din cărămidă şi cu tîmplărie metalică pe structură din stîlpi de beton 

armat, acoperişul fiind de tip terasă cu hidroizolaţie
- inăltimea interioară a tunelului este de aproximativ 4 m
- are instalaţii de iluminat electric 
Suprafaţa construită = 39 mp 
Vechimea cca 40 ani
Uzura fizică reală (U) stabilită conform Normativ P135/1999 prin Metoda situaţiei reale 

găsită pe teren este:
- structura de rezistenţă 50% x 75% = 37,50%
- anvelopa 22% x 75% = 16,50%
-finisajele 8% x75% = 6,00%
- instalaţii 20% x 75% = 15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75 %
Starea tehnică generală bună.

Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare 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.

Valoarea de înlocuire (V,-) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula.
Vj = Sd x Pu + C
unde SD = suprafaţa desfăşurată

Pu = preţul unitar stabilit conform Catalog de Reevaluare nr 126 elaborat în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. Se alege prin 
asimilare Fişa nr 13 cu preţul unitar de 715 lei/mp.

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

unde Du = 1- U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 18.918,091:1,24 :10.000 { denominarea ) = 1,5257 = indice de actualizare 

specific preţurilor unitare ale construcţiilor depozite stabilite în Catalogul 120, elaborat de 
ÎNCERC Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denominarea leului 

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

De = 0,8x0,75 = 0,60 = indice de depreciere externă, care are în vedere influenţa negativă a 
crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile speciale de vânzare forţată prin 
lichidare (0,75).

Valoare = 39 mp x 715 lei/mp x ( 1-0,75) x 1,5257 x 0,60 = 6.382 lei



7. C7- Coş de fum
- este amplasat în partea de nord a halei
- inăltime 50 m
- suprafaţă construită = 12 mp
- utilizare pentru evacuarea gazelor arse
- are secţiune circular, sub formă de trunchi de con, realizat din beton armat,
- are instalaţie de paratrăsnet 

Vechimea cca 40 ani
Uzura fizică reală (U) stabilită conform Normativ P135/1999 prin Metoda situaţiei reale 

găsită pe teren este:
- structura de rezistenţă 50% x 75% = 37,50%
- anvelopa 22% x 75% = 16,50%
- finisajele 8% x 75% = 6,00 %
- instalatii 20% x 75% = 15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75 %
Starea tehnică generală bună.

Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare 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.

Valoarea de înlocuire (Vr) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
Vţ = SD x Pu + C
unde Sd = suprafaţa desfăşurată

Pu -  preţul unitar stabilit conform Catalog de Reevaluare nr 101 elaborat în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. Se alege prin 
asimilare Fişa nr 22 cu preţul unitar de 9.000 lei/m.

Valoarea tehnică sau valoarea de înlocuire rămasă actualizată (Vira) în 
preţuri actuale, se calculează cu formula: Vîra -  Vj x Du x I

unde Du = 1- U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 19.344,543:1,24 :10.000 ( denominarea ) = 1,5601 = indice de actualizare 

specific preţurilor unitare ale construcţiilor depozite stabilite în Catalogul 120, elaborat de 
ÎNCERC Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denominarea leului

Calculul valorii de piaţă pentru lichidare(Vp) se face cu formula:
Vp Vjra X Dg
unde Vţra = valoarea de înlocuire rămasă actualizată 

De = 0,8x0,75 = 0,60 = indice de depreciere externă, care are în vedere influenţa negativă a 
crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile speciale de vânzare forţată prin 
lichidare (0,75).

Valoare = 50 ml x 9.000 lei/mp x ( 1-0,75) x 1,5601 x 0,60 = 105.307 lei



8. C8- Staţie pompare ( central termică )
- este de tip hală
- fundaţii continue de beton
- structura de rezistenţa este realizata din cadre de beton armat
- închiderile paerimetrate şi compartimentările sunt realizate din zidărie de cârâmidă
- acoperişul este de tip terasa cu hidroizolaţie
- tîmplăria este metalică cu geam normal
- pardoselile sunt realizate din beton
- finisajele interioare constau în tencuieli drişcuite şi zugrăveli simple, care sunt 

degradate.
- centrala termică asigură agentul termic pentru sediul administrativ şi pentru ceilalţi 

consumatori din incinta proprietăţii

Suprafaţă = 115 mp 
Vechimea cca 40 ani
Uzura fizică reală (U) stabilită conform Normativ P135/1999 prin Metoda situaţiei reale 

găsită pe teren este:
- structura de rezistenţă 50% x 75% = 37,50%
- anvelopa 22% x 75% = 16,50%
-finisajele 8% x75% = 6,00%
- instalaţii 20% x 75% = 15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75 %
Starea tehnică generală bună.

Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare 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.

Valoarea de înlocuire (Vţ) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
Vţ = Sd x Pu + C
unde SD = suprafaţa desfăşurată

Pu = preţul unitar stabilit conform Catalog de Reevaluare nr 108 elaborat în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. Se alege prin 
asimilare Fişa nr 53B cu preţul unitar de 440 lei/mp

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

unde Du = 1- U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 18.918,091:1,24 :10.000 { denominarea ) = 1,5257 = indice de actualizare 

specific preţurilor unitare ale construcţiilor depozite stabilite în Catalogul 120, elaborat de 
ÎNCERC Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denominarea leului 

Calculul valorii de piaţă pentru lichidare(Vp) se face cu formula.
Vp = Vîra X De
unde Vfra = valoarea de înlocuire rămasă actualizată 

De -  0,8x0,75 = 0,60 = indice de depreciere externă, care are în vedere influenţa negativă a 
crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile speciale de vânzare forţată prin 
lichidare (0,75).

Valoare -  115 mp x 440 lei/mp x (1-0,75) x 1,5257 x 0,60 = 11.580 lei



9. C9- Rezervor
- este amplasat în imdiata apropriere a centralei termice ( staţia de pompare ) in partea 

dreapta nord a incintei
- este semiîngropat sub formă cilindrică
- suprafaţa circular şi o înălţime de aproximativ 4 m
- este realizat din beton armat cu izolaţie din zidărie de cărămidă
- este era utilizat pentru stocarea aper necesare pentru buna desfăşurare a producţiei, 

în imediata apropriere a centralei termice ( statia de pompare )
Volum = 500 mc 
Vechimea cca 40 ani
Uzura fizică reală (U) stabilită conform Normativ P135/1999 prin Metoda situaţiei reale 

găsită pe teren este:
- structura de rezistenţă 50% x 75% = 37,50%
- anvelopa 22% x 75% = 16,50%
- finisajele 8% x 75% = 6,00 %
- instalaţii 20% x 75% = 15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75 %
Starea tehnică generală bună.

Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare 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.

Valoarea de înlocuire (Vt) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
Vj = SD x Pu + C
unde SD = suprafaţa desfăşurată

Pu = preţul unitar stabilit conform Catalog de Reevaluare nr 111 elaborat în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. Se alege prin 
asimilare Fişa nr 93 cu preţul unitar de 700 lei/mc

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

unde Du = 1- U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 18.918,091:1,24 :10.000 ( denominarea ) = 1,5257 = indice de actualizare 

specific preţurilor unitare ale construcţiilor depozite stabilite în Catalogul 120, elaborat de 
ÎNCERC Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denominarea leului 

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

De = 0,8x0,75 = 0,60 = indice de depreciere externă, care are în vedere influenţa negativă a 
crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile speciale de vânzare forţată prin 
lichidare (0,75).

Valoare = 500 mc x 700 lei/mp x ( 1-0,75) x 1,5257 x 0,60 = 80.099 lei

10. C10- Magazie
- Nu a putut fi identificată -  ea fiind demolată

11. C11- Magazie
- Nu a putut fi identificată -  ea fiind demolată
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12. C12- Turn amestec
- este amplasată în partea centrală sprebnord dreapta a incintei
- tip hală multietajată P + 4E
- este realiztâ din structură din beton armat, cu zidărie de cărămida
- tîmplăria este metalică
- utilităţi : curent, apă, canalizare, gaze,
- instalaţii electrice de iluminat şi de forţă, instalaţii tehnologice pentru realizarea 

amestecurilor care intră în compoziţia sticlei
- construcţia dispune de lift 
Suprafaţa construită = 165 mp 
Vechimea cca 40 ani
Uzura fizică reală (U) stabilită conform Normativ P135/1999 prin Metoda situaţiei reale 

găsită pe teren este:
- structura de rezistenţă 50% x 75% = 37,50%
- anvelopa 22% x 75% = 16,50%
-finisajele 8% x75% = 6,00%
- instalaţii 20% x 75% = 15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75 %
Starea tehnică generală bună.

Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare 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.

Valoarea de înlocuire (Vr) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
Vţ = Sd x Pu + C
unde SD = suprafaţa desfăşurată

Pu = preţul unitar stabilit conform Catalog de Reevaluare nr 107 elaborat în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. Se alege prin 
asimilare Fişa nr 21 cu preţul unitar de 608 lei/mp

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

unde Du = 1- U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 18.918,091:1,24 :10.000 ( denominarea ) = 1,5257 = indice de actualizare 

specific preţurilor unitare ale construcţiilor depozite stabilite în Catalogul 120, elaborat de 
ÎNCERC Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denominarea leului 

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

De = 0,8x0,75 = 0,60 = indice de depreciere externă, care are în vedere influenţa negativă a 
crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile speciale de vânzare forţată prin 
lichidare (0,75).

Valoare = 165 mp x 4 etaje x 608 lei/mp x ( 1-0,75) x 1,5257 x 0,60 = 91.835 lei



13. C13- Rampa descărcare
- este amplasată în imediata apropriere a turnului de amestec
- rampa de descărcare este utilizată pentru încarcarea/ descăcarea produselor finite şi 

a materiei prime
- este realizată din beton, are o înălţime de aproximativ 1,5 m 
Suprafaţa construită = 77 mp

Vechimea oca 40 ani
Uzura fizică reală (U) stabilită conform Normativ P135/1999 prin Metoda situaţiei reale 

găsită pe teren este:
- structura de rezistenţă 50% x 75% = 37,50%
- anvelopa 22% x 75% = 16,50%
- finisajele 8% x 75% = 6,00 %
- instalatii 20% x 75% = 15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75 %
Starea tehnică generală bună.

Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare 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.

Valoarea de înlocuire (Vţ) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
Vj = SD x Pu + C
unde Sd -  suprafaţa desfăşurată

Pu = preţul unitar stabilit conform Catalog de Reevaluare nr 108 elaborat în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. Se alege prin 
asimilare Fişa nr 128 cu preţul unitar de 231 lei/mp

Valoarea tehnică sau valoarea de înlocuire rămasă actualizată (Vîra) în 
preţuri actuale, se calculează cu formula: Vrra -  Vf x Dg x I

unde Du = 1- U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 18.918,091:1,24 :10.000 { denominarea ) = 1,5257 = indice de actualizare 

specific preţurilor unitare ale construcţiilor depozite stabilite în Catalogul 120, elaborat de 
ÎNCERC Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denominarea leului 

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

De = 0,8x0,75 = 0,60 = indice de depreciere externă, care are în vedere influenţa negativă a 
crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile speciale de vânzare forţată prin 

lichidare (0,75).

Valoare = 77 mp x 231 lei/mp x (1-0,75) x 1,5257 x 0,60 = 4.071 lei



14. C14- Atelier cutii
- este amplasat în partea central a incintei pe partea dreaptă, alipit de hală
- este realizat din zidărie portantă de cărămidă pe fundaţii din beton
- acoperişul este de tip şarpantă metalică, cu învelitoare de plăci de azbociment
- finisaje interioare din tencuieli drişcuite şi zugrăveli simple cu var
- pardoseli din beton
- tîmplârie metalică cu geam simplu
- instalaţii electrice de iluminat şi de forţă
- inălţime = 2,20 m 
Suprafaţa construită = 121 mp

Vechimea cca 40 ani
Uzura fizică reală (U) stabilită conform Normativ P135/1999 prin Metoda situaţiei reale 

găsită pe teren este:
- structura de rezistenţă 50% x 75% = 37,50%
- anvelopa 22% x 75% = 16,50%
- finisajele 8% x 75% = 6,00 %
- instalatii 20% x 75% = 15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75 %
Starea tehnică generală bună.

Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare 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.

Valoarea de înlocuire (Vţ) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula.
Vj = SD x Pu + C
unde Sd = suprafaţa desfăşurată

Pu = preţul unitar stabilit conform Catalog de Reevaluare nr 107 elaborat în 
1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe. Se alege prin 
asimilare Fişa nr 5,6,7,8 cu preţul unitar de 808 lei/mp ( 600 lei construcţii + 208 lei -  
instalaţii electrice, sanitare, încălzire)

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

unde Du = 1* U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
I = 18.918,091:1,24 -.10.000 ( denominarea ) = 1,5257 = indice de actualizare 

specific preţurilor unitare ale construcţiilor depozite stabilite în Catalogul 120, elaborat de 
ÎNCERC Bucureşti, din care s-a extras TVA şi s-a aplicat denominarea leului 

Calculul valorii de piaţă pentru lichidare(Vp) se face cu formula:
Vp = Vîrax D e
unde Vjra = valoarea de înlocuire rămasă actualizată 

De = 0,8x0,75 = 0,60 = indice de depreciere externă, care are în vedere influenţa negativă a 
crizei financiare şi economice (0,8) şi condiţiile speciale de vânzare forţată prin 
lichidare (0,75).

Valoare =121  mp x 808 lei/mp x ( 1>0,75) x 1,5257 x 0,60 = 22.375 lei

15. C15- Atelier cutii
- nu mai este edificată pe teren -  nu a fost identificată

16. C16- Atelier cutii
- nu mai este edificată pe teren -  nu a fost identificată


