
17. C17- Depozit carburanţi
- este amplasat în partea de sud a incintei
- este realizat din zidărie de cărămidă portantă, pe fundaţii continue din beton
- tîmplărie metalică
- acoperişul a fost degradat, nu mai există
- fârâ finisaje
- pardoseli din beton
- construcţia nu dispune de instalaţii 
Suprafaţa construită = 86 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 95% = 47,50%
- anvelopa 22% x 90% = 19,80%
- finisajele 8% x 90% = 7,20 %
- instalatii 20% x 90% = 18,00%

TOTAL UZURĂ U = 92,50 %
Starea tehnică generală degradată fiind supusă deteriorării.

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 (Vî) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
V; = 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 = Vr x Du x 1

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 = 86 mp x 715 lei/mp x ( 1-0,9250) x 1,5257 x 0,60 = 4.222 lei

18. C18- Cuvă pentru umezit forme
- nu mai este edificată pe teren -  nu a fost identificată
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19. C19- Atelier satinat
- este amplasat în partea de sud a incintei, lipit de hală
- hală tip parter
- fundaţii din beton armat
- inchideri perimetrale şi compartimentări din cărămidă
- plansee din beton armat
- atelierul este împărţit in mai multe secţii
- finisajele interioare sunt realizate din tencuieli drişcuite, zugrăveli din var,
- pardoseli din beton

Suprafaţa construită = 200 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 80% = 40,00%
- anvelopa 22% x 80% = 17,60%
- finisajele 8% x 80% = 6,40%
- instalatii 20% x 80% = 16,00%

TOTAL UZURĂ U = 80,00 %
Starea tehnică generală acceptabilă -  necesită reparaţii

Se utilizează Metoda Costului prin tehnica Comparaţiilor Unitarecare are Ia 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:
V; = 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 Iei -  
instalaţii electrice, sanitare, încălzire )

Valoarea tehnică sau valoarea de înlocuire rămasă actualizată (V;ra) în 
preţuri actuale, se calculează cu formula: Vîra = V-, 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 !ichidare(Vp) se face cu formula:
Vp a Vţra X De
unde V{ra = valoarea de înlocuire rămasă actuaWzata 

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 = 200 mp x 808 Iei/mp x ( 1-0,80) x 1,5257 x 0,60 = 29.586 lei
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20. C20- Tunel
- este amplasat în partea de sud a incintei
- face legătura între cele două clădiri
- construcţia este numai etaj, realizată din zidărie de cărămidă pe fundaţii din stîlpi de 

beton, realizează comunicaţia dintre partea de nord a proprietăţii şi partea de sud a acesteia
- tunelul este acoperit cu o terasă cu hidroizilaţie 
Suprafaţa construită = 60 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 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 (Vj) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
Vj = SD x Pu + C
unde S d  = 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;^) 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 = 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 lichtdare(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 = 60 mp x 715 lei/mp x ( 1-0,75) x 1,5257 x 0,60 -  9.818 lei
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21. C21- Secţia de lustruire chimică 1
- este amplasat în partea de sud a incintei
- construcţie cu regim de inăltime parter
- realizată din zidărie de cărămidă pe fundaţie din beton
- acoperişul este de tip terasă cu hidroizolaţie -  uzată din cauza infiltraţiilor
- finisaje interioare sunt din tencuieli drişcuite cu zugrăveli din var
- tîmplărie metalică cu geam simplu
- instalaţii electrice de iluminat şi forţă
- instalaţii sanitare

Suprafaţa construită = 215 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 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 <Vr) Ia data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
V, = 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 13 cu preţul unitar de 770 Iei/mp.

Valoarea tehnică sau valoarea de înlocuire rămasă actualizată (Vîra) în 
preţuri actuale, se calculează cu formula: Vţra =  Vî 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 = Vjra x De
unde V,-ra “  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 = 215 mp x 770 lei/mp x { 1-0,75) x 1,5257 x 0,60 = 37.887 lei



22. C22- Secţia lustruire chimică 2
- este amplasat în partea de sud a incintei
- este realizat din zidărie de cărămidă portantă, pe stîlpi din beton
- tîmplărie metalică cu geam simplu
- acoperişul este de tip terasă cu hidroizolaţie uzată avînd infiltraţii
- finisajele interioare sunt realizate din tencuilei drişcuite şi zugrăveli simple
- pardoseli din beton
- instalaţii de iluminat şi de forţă
- instalaţii sanitare 
Suprafaţa construită = 250 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 %
- instalat» 20% x 75% = 15,00%

TOTAL UZURĂ U = 75 %
Starea tehnică generală acceptabila

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:
Vr -  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 13 cu preţul unitar de 770 lei/mp.

Valoarea tehnică sau valoarea de înlocuire rămasă actualizată (Vtra) în 
preţuri actuale, se calculează cu formula: Vsra “  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 = 250 mp x 770 lei/mp x (1-0,75) x 1,5257 x 0,60 -  44.055 lei 

23. C23- Magazie
- nu mai este edificată pe teren -  nu a fost identificată

24. C24- Staţia de oxigen
- nu mai este edificată pe teren -  nu a fost identificată



25. C25- Secţia finisare
- este amplasat în partea centrală a incintei
- este de tip hală cu regim de înălţime P+1E
- fundaţii din beton continue sub ziduri 
-stîlpi din beton armat
- structura de rezistenţă este realizată din cadre din beton armat la parter
- închideri din cărămidă şi panouri metalice cu geam simplu
- finisajele interioare constau din tencuieli drişcuite şi zugrăveli simple
- pardoeselile sunt realizate din beton sclivisit
- tîmplăria este din metal
- instalaţii de alimentare cu energie electrică, iluminatul realizîndu-se cu lămpi cu 

incandescent şi cu lămpi de fluorescenţă
- instalaţii de alimentare cu energie electrice, iluminatul realizîndu-se cu lămpi cu 

incandescenţă şi cu lămpi de fluorescenţă
- instalaţii de apă potabilă şi canalizare, fiind racordat la reţelele oraşului
- clădirea are lift
- parterul construcţiei are destinaţia de spaţiu pentru depozitarea materiei prime 

folosită la producerea sticlei
- la etaj sunt amenajate secţia de sculptură, secţia de şlaif şi secţia de picture. 
Suprafaţă construită = 3.156 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%

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 (Vf) 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 19,20,21 cu preţul unitar de 670 lei/mp.

Valoarea tehnică sau valoarea de înlocuire rămasă actualizată (Vîfa) în 
preţuri actuale, se calculează cu formula: Vîra -  Vf x D„ 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 s 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 = 3.156 mp x 670 lei/mp x (1-0,75) x 1,5257 x 0,60 = 483.9"“  ‘

TOTAL UZURĂ U = 75 %



26. C26- Secţia cuptoare
- este situate în partea central faţâ a incintei
- este o hală de tip P+1E
- fundaţii continue sub ziduri şi isolate sub stîlpi din beton armat
- structura de rezistenţa este realizată din cadre din beton armat
- finisajele interioare constau în tencuieli drişcuite si zugrăveli simple
- pardoselile interioare sunt realizate din beton sclivisit şi mosaic
- pardoselile şi finisajele sunt degradate
- tîmplâria este realizată din cornier cu geam normal
- construcţia este dezmembrată, în secţia cuptoare -  cu o suprafaţă de 582 mp şi hală 

recoacere cu suprafaţa de 1.173 mp.
- construcţia dispune de instalaţii de alimentare cu energie electrică, iluminatul 

realizîndu-se cu lămpi cu incandescenţă şi cu lămpi de fluorescenţă, de instalaţii de 
alimentare cu apă potabilă şi instalaţii de canalizare

- instalaţii sanitare
- instalaţii electrice de iluminat şi de forţă.
Suprafaţa secţia cuptoare = 582 mp 
Suprafaţă hală recoacere = 1.173 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
e uWWzează 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 s  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 19,20,21 cu preţul unitar de 670 Iei/mp.

Valoarea tehnică sau valoarea de înlocuire rămasă actualizată (Vîra) în 
preţuri actuale, se calculează cu formula: Vîra -  V; 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 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 *  1.755 mp x 670 lei/mp x (1-0,75) x 1,5257 x 0,60 = 269.099

/y ^



27. C27- Cos de fum
- amplasat în partea de nord a halei
- utilizat pentru evacuarea gazelor arse
- înălţime de 50 mp
- cu secţiune circular, sub formă de trunchi de con
- este realizat din beton armat
- are instalaţie de paratrăznet

Suprafaţă construită = 11 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 90% = 45,00%
- anvelopa 22% x 80% = 17,60%
- finisajele 8% x 80% = 6,40 %
- instalat» 20% x 80% = 16,00%

TOTAL UZURĂ U = 85 %
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 (Vţ) la data elaborării preţului unitar de catalog are formula:
Vţ = Sd x P0 + C
unde Sd = suprafaţa desfăşurată

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

Valoarea tehnică sau valoarea de înlocuire rămasă actualizată (Vî,a) în 
preţuri actuale, se calculează cu formula: Vjra -  V-, 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 —  Vţra X De
unde Vîra -  valoarea de înlocuire rămasă actualizată 

De -  0,8x0,75 = 0,60 s 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 (1-0,85) x 1,5601 x 0,60 = 63.184 lei



28. C28- Secţie gaz
- amplasat în partea de nord a incintei, alipită de gard latura stînga
- este de tip şopron deschis
- realizată pe structură din zidărie portanta din cărămidă cu acoperiş metallic degradat, 

deteriorate
- porţi de intrare metalice din rame de profile şi plasă de sîrmă

Suprafaţă construită = 21 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 (Vt) 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: Vfra = V? x Du x I

unde Du = 1- U/100 = indice de depreciere calculat în funcţie de uzura U
l = 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 s Vjra 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 = 21 mp x 210 lei/mp x (1-0,75) x 1,5257 x 0,60 = 1.009 lei

29. C29- Rampă
- nu a fost identificată -  nu există în teren



a Caracteristici teren:
- Terenul este poziţionat cu acces la transportul rutier
- Zona este echipată tehnico-edilitar cu reţele de energie electrică, apă-canal, telefonie
- Caracteristicile geotehnice ale terenului sunt normale
- Funcţiunea actuală este de teren intravilan curţi construcţii
- Zona nu este poluată cu reziduri de nici un fel.

CAP IV. EVALUAREA
IV.1. Evaluarea terenului de 13.421 mp

Are în vedere cea mai bună utilizare, aceea de teren intravilan cu potenţial constructiv 
în domeniul locuinţelor. Se uiiWzează tehnica comparaţiei directe.

în căzul de faţă aceste informaţii se referă la oferte de preţ culese de pe piaţa 
imobiliară a municipiului Tîrgu Jiu prin intermediul site-urilor specializate în publicitate 
imobiliară.
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 teren = 13.421 mp x 25 euro/mp x 0,60 x 4,4207 lei/EUR ( 24.09.2015 ) =
= 889.953 lei

Sau
Echivalent euro = 13.421 mp x 25 euro/mp x 0,60 = 201.315 euro

IV.2. Evaluarea imobilului
- teren 13.421 mp 1.038.278 lei sau 234.867 EUR 
-construcţii 1.664.106 lei sau 376.435 EUR

Total 2.702.384 lei sau 611.302 EUR

u%



Recapitulaţie clădiri
Nr crt Denumire clădire Valoare

1 Statie gaz 2,812

2 Poarta 1,875

3 Poarta 19,682

4 Magazie 4,788

5 Sediu administrativ 1,062,770

6 Tunel trecere 17,435

7 Cos fum 241,363

8 Statie pompare 31,637

9 Rezervor 218,831

10 Magazie 0

11 Magazie 0

12 Turn amestec 250,893

13 Rampa descarcare 11,121

14 Atelier cutii 61,128

15 Atelier cutii 0

16 Magazie 0

17 Depozit carburanţi 38,446

18 Cuva pentru umezit forme 0

19 Atelier satinat 101,037

20 Tunel 26,822

21 Secţia lustruire chimica 1 103,507

22 Secţia lustruire chimica 2 120,357

23 Magazie 0

24 Statie oxigen 0

25 Secţia finisaje 1,322,065

26 Secţia cuptoare 735,179

27 Cos fum 241,363

28 Secţia gaz 2,757

29 Rampa descarcare 0

Total lei 4,615,868

euro 4.4207

Total euro 1,044,149
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Toate mijloacele fixe sunt dezmembrate, nu sunt în stare de funcţionare

Mijloace fixe

Nrcrt

Denumire Nr de 
inventar buc

Valoarea de 

inventar lei uzura

valoare ramasa 
lei

1 Laptop 3004 1 2,000 100 0

2

Instalatie spalat uscat pet eco 2545- 

82 compus din 3 melci transportoare ( 

1 fara motor) 1 tubulator, 2 

inox+aparae dozare 3005 1 3,500 80 700

3

Motostivuitor LINDE H 20T-EEL +statie 

incarcare motostill ecotrom + 2 tălpi
3006 1 31,992 80 6,398

4

Cintar auto 15 m 60 tone include 

computer care se afla in camera " 

bitrou personal" 3009 1 46,750 70 14,025

5

Centrifuga uscare fulgi poli M90 

compusa din fulie, ax centrifugal, site, 

sistem uscare 3011 1 21,500 70 6,450

6

Extruder mase plastice PE/PP ECO 

2586-82 compus din : extruder, 

reductor, 2 motoare 45kw, 1 motor 

de 3 kw si tablou comanda 3012 1 215,000 60 86,000

7

Extruder mase plastice PE/PP ECO 

2547-82 compus din convertor 

putere, panou de comanda, sistem 

hidraulic de schimbare site, cap de 

taiere sub apa, pomapa hidraulica 3013 1 184,000 70 55,200

8

Echipament de recliclare a deşeurilor 

ECO 2548-82 compus din 2 benzi 

transportoare, 1 snec evacuare, 1 

bazin spalare capacitate 3000 1 

compus din : 6 flotoare, snec de 

transport, 3 motoare de 2,2 kw, 3 

reductoare, panou de comanda 3014 1 237,000 70 71,100

9

Banda transportoare cu detectat 

metale Y225 M-4
3015 1 42,240 70 12,672

10

Banda transportoare cu detectat 

metale Y225 M-4
3016 1 42,240 70 12,672

11

Extruder mase plastice Y2803-1 

compus din corp principal 

extrudare+cuva 3017 1 337,924 70 101,377

12

Utilaj taiere granula 2CE 3A491 

compus din cap taiere, sistem 
evacuare, centrifuga uscare 3018 1 70,400 70 21,120

13

Sistem de alimentare compus din 

convertor frecventa, reductorm 

motor de 7,5 kw si snec de alimentare
3019 1 28,161 70 8,448

14

Sistem hidraulic de chimbare CE 

28753 compus din grup hidraulic.
3020 42,240 7$ 12,672



schimbător site + 2 site

15

Spălător prin fricţiune Y4774- 

31compus din motor 4,5 KW, snec 

transport, site, sistem de evacuare si 

alimentar 3021 1 98,562 70 29,569

16

Extruder de folie ZLYJ315-2 compus 

din reductor, motor 90 kw, 

convertizor de frecventa, extruder 

principal, cap de suflare, farfurie 

modelaj, cap rotativ 3022 1 309,764 70 92,929

17

Aglomerator Y4713-2 compus din 

motor 90kw, tablou de comanda, 
convertizor frecventa, densificator

3023 1 70,400 70 21,120

18

Instalatie de uscat prin cenrufugare 

AVD 201212 compusa din fulie, ax 

centrifigal, sistem de evacuare
3025 1 172,057 70 51,617

19

Echipament de stoarcere prin presare 

SQ.UEEZER AVD 201211 3024 1 177,000 70 53,100

TOTAL 2,132,730 657,170
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42 frigider buc 1 50 50

43 canapea plus buc 2 50 100

44 şifonier 2 usi buc 3 30 90

45 televizor buc 1 20 20

46 masa lemn buc 1 10 10

47 taburete buc 10 60

48 radiator electric buc 10 30

49 masa protocol buc 2 10 20

50 ventilator buc 1 10 10

51 ceas de perete buc 1 5 5

52 aspirator buc 1 20 20

53 telefon buc 5 10

54 corp bucătărie buc 1 50 50

55 chiuveta inox buc 1 15 15

56 centrala termica buc 1 60 60

57 calorifer electric buc 1 10 10

58 canapea 1 persoana buc 40 80

59 masa lemn buc 1 10 10

60 şifonier 4 usi buc 1 20 20

61 scaun dictorial buc 1 25 25

62 fiset cu usi de pal buc 50 100

63 fiset cu raft buc 1 50 50

64 xerox minolta EP 1052 buc 1 25 25

65 casetiera birou buc 2 10 20

66 calculator buc 4 10 40

67 monitoare buc 10 10 100

68 imprimante buc 9 10 90

69 aparat spekol buc 1 20 20

70 sterilizator buc 1 15 15

71 imprimanta metalica buc 1 20 20

72 maşina scris buc 1 10 10

73 ventilator cu picior buc 4 10 40

74 banc de lucru cu menghina buc 1 100 100

75 frigider mic buc 1 30 30

76 motoare mici buc 3 40 120

77 motoare mari buc 2 50 100

78 pompa fara motor buc 1 50 50

79 pahare diverse modele buc 120 1 120

TOTAL 7372



Deşeuri

Nr crt Denumire UM Cantitate
Valoarea de 
inventar valoare

1 Deşeuri plastic BMC marinat Kg 132920 0.8 106336~

2 Deşeuri plastic BMC macinat kg 30860 0.8 24688

TOTAL 131024

CAP V. CONCLUZII

Valoarea de piaţă estimată pentru imobilul din Tîrgu Jiu, strada Ciocarlâu numărul 36 judeţul 
Mehedinţi, 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 13.421 
mp şi construcţiile C1- C29, mijloace fixe, obiecte de inventar şi deşeuri

Denumire
Valoare
LEI

Valoare
EURO

Teren 13.421 mp 889,953 201,315
Constructii C1-C29 r T664,106 376,435

mijloace fixe 657,170 "  1487657

obiecte inventar 7,372 1,668
deşeuri 131,024 29,639

TOTAL 3,349,625 757,714

este de 3.349.625 lei sau 757.714 EUR fărâ tva

Valoarea de mai sus este calculată la cursul de 4,4207 lei/EUR fără includerea nici 
unui impozit sau taxe asociate.

Data: 24 septembrie 2015

întocmit,
ing. Ion Cristian Viorel
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Oferta OLX.ro

Teren Narciselor 12540 mp 25 euro/mp

Agciitic In tra ţ i ia î i

S2 540 nv

Agenţia imobiliara CASA TA, oferă spre vanzare teren situat in Targu Jiu, Str. 

Narciselor colt cu Ciocarlau, cu o suprafaţa de 12.540 mp., deschidere la doua străzi, 92 m ia 

Narciselor si 133 m la Giocariau, este adus la cota zero, împrejmuit cu gard din panouri de 

sarma, cu podeţe de beton armat (suporta pana ia 50 tone), curent trifazic.

Terenul se poate şi Închiriat, cu sau fara parteneriat, preîul este de 0.5 euro/mp.


