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REZUMATUL LUCRĂRII 

 

 

Prezentul raport estimează valoarea justă a activelor teren, construcţii şi 

bunuri mobile din domeniul public şi privat, proprietatea UAT Sălciile, jud. Prahova. 

 

DESTINATARUL LUCRĂRII: PRIMĂRIA COMUNEI SĂLCIILE. 

 

Data evaluării: 24.10.2017 

 

VALORILE ESTIMATE NU INCLUD TVA. 

 

Valorile juste estimate sunt: 

 
 

 

 

 
 

  

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Androniu Iulian-Cosmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active corporale

12.048.723 lei

3.719.557 lei

5.421.800 lei

21.190.080 lei

130.900 lei

21.320.980 leiTOTAL GENERAL

TOTAL BUNURI IMOBILE

A. Drumuri

B. Constructii

C. Terenuri

TOTAL BUNURI MOBILE
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 Centralizator: 

  
NR. 

CRT. 
DENUMIREA BUNULUI 

ELEMENTE DE 

IDENTIFICARE 

Valoarea justa 

propusa de 

evaluator 

        

     
  A. Drumuri     

  1 

DRUMURI SATESTI ASFALTATE+DRUMURI SATESTI ASFALTATE (2009 

)+DRUMURI SATESTI ASFALTATE (2010 )+DRUMURi SATESTI 

ASFALTATE (2011 )+DRUMURI SATESTI ASFALTATE (INV 08.2009) 

domeniul public 11.503.538 lei 

  2 DRUMURI DE EXPLOATARE IN EXTRAV 61551 M domeniul public 185.278 lei 

  3 DRUMURI SATESTI PIETRUITE domeniul public 358.191 lei 

  4 DRUM DE SERVITUTE STATIE EPURARE domeniul public 808 lei 

  5 DRUM EXPLOATARE 2684   905 MP domeniul privat 908 lei 

     
    Total A   12.048.723 lei 

     
  B. Constructii     

  6 CENTRALA TERMICA BLOCURI    domeniul public 38.757 lei 

  7 CLADIRE GRAJD domeniul public 19.684 lei 

  8 CLADIRE CAMIN CULTURAL domeniul public 326.995 lei 

  9 CLADIRE SCOALA VECHE domeniul public 43.353 lei 

  10 
CLADIRE SCOALA NOUA+REABILITARE CLADIRE SCOALA PRIN  

INSPECTORAT+REAB1LITARE CLADIRE SCOALA PRIN INSP(CENTR) 
domeniul public 623.480 lei 

  11 
CLADIRE GRADINITA( +REABILITARE PRIN INSPECTORAT 

SCOLAR)+REABILITARE CLADIRE GRADIN PRIN INSP 
domeniul public 112.866 lei 

  12 CLADIRE MODERNIZATA PRIMARIE domeniul public 224.414 lei 

  13 BLOC LOCUINTE 1 SI 2 domeniul privat 1.025.289 lei 

  14 CLADIRE FOSTA GRADINITA domeniul privat 71.201 lei 

  15 GRUP SANITAR 2 CABINE PRIMARIE domeniul privat 17.641 lei 

  16 DISPENSAR UMAN domeniul privat 9.493 lei 

  17 STATII MICROBUZ domeniul privat 3.064 lei 

  18 STATII MICROBUZ domeniul privat 3.064 lei 

  19 CLADIRE DISPENSAR MAGAZIE domeniul privat 7.384 lei 

  20 GRUP SANITAR CAMIN domeniul privat 5.873 lei 

  21 GRUP SANITAR BETON SCOALA NOUA domeniul privat 4.945 lei 

  22 MAGAZIE SCOALA NOUA domeniul privat 12.696 lei 

  23 GARAJ PRIMARIE domeniul privat 17.107 lei 

  24 CLADIRE BALTA , LA MOARA " domeniul privat 11.360 lei 

  25 GARD PREFABRICATE PRIMARIE domeniul public 3.896 lei 

  26 PARC COMUNA SALCIIlLE domeniul public 507.718 lei 

  27 GARD METALIC CAMIN domeniul public 450 lei 

  28 AMENAJARE CURTE CAMIN CULTURAL domeniul public 20.309 lei 

  29 IGNIFUGARE ACOPERIS GRADINITA domeniul public 11.376 lei 

  30 DIGURI (476 metri) domeniul public 235.676 lei 

  31 MONUMENT TUMUL TRAGIC domeniul public 34.715 lei 

  32 MONUMENT SILISTE MEDIEVALA domeniul public 34.715 lei 

  33 GARD SCOALA NOUA SPRE CIMITIR PREFABRICATE domeniul privat 31.306 lei 

  34 GARD METALIC GRAJD domeniul privat 9.242 lei 
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  35 SANTURI domeniul privat 141.037 lei 

  36 IMPREJMUIRE DISPENSAR domeniul privat 13.112 lei 

  37 GARD SCOALA NOUA domeniul privat 11.342 lei 

  38 GARD SCOALA VECHE domeniul privat 1.350 lei 

  39 GARD SCOALA VECHE SARMA domeniul privat 12.962 lei 

  40 GARD GRADINITA SARMA CU RAME domeniul privat 13.052 lei 

  41 CAREU SI ALEE PAVATA SCOALA NOUA domeniul privat 27.949 lei 

  42 FANTANA APA domeniul public 329 lei 

  43 RETELE APA domeniul public 108 lei 

  44 RETELE CANALIZARE domeniul public 132 lei 

  45 RETEA TERMOFICARE domeniul public 11.408 lei 

  46 FANTANA ARTEZIANA BALTA KADONIA(141 litri/secunda) domeniul public 1.017 lei 

  47 PUT SEC domeniul privat 1.374 lei 

  48 PUT FORAT ISLAZ domeniul privat 16.315 lei 

     
    Total B   3.719.557 lei 

          

  C. Terenuri     

  49 TEREN CURTI CONTRUCTll AFERENT SCOLII SUP 5452 MP domeniul public 101.400 lei 

  50 TEREN CURTI CONSTRUCT AFERENT SCOLJI VECH! 6845 MP domeniul public 127.300 lei 

  51 TEREN CURTI CONST SEDIU PRIMARIE 557 MP domeniul public 10.400 lei 

  52 TEREN CURTI CONSTRUCTII CAMIN 450 MP domeniul public 8.400 lei 

  53 TEREN CURTI CONSTRUCTII GRADINITA 2761 MP  domeniul public 51.400 lei 

  54 TEREN CURTI CONSTRUCTII GRAJD 1944 MP domeniul public 36.200 lei 

  55 TEREN STATIE EPURARE 1413 MP domeniul public 5.300 lei 

  56 TEREN LANGA STATIE EPURARE 10 000MP. domeniul public 37.400 lei 

  57 TEREN AMENAJAT SPORT SCOALA VECHE domeniul privat 112.800 lei 

  58 TEREN INTRAVILAN GOSPODARIE OE APA 2634 MP domeniul privat 11.300 lei 

  59 TEREN INTRAVILAN CAP FOSTA GRADINITA 1418 MP domeniul privat 22.400 lei 

  60 TEREN INTRAVILAN C-C 4215 MP CONC SAVU CONSTANTIN domeniul privat 66.700 lei 

  61 TEREN INTRAVILAN CC 1210 MP CONCESIONAT domeniul privat 19.100 lei 

  62 TEREN INTRAVILAN CC 1474 MP CONCESIONAT SAVU C-TtN domeniul privat 23.300 lei 

  63 TEREN INTRAVILAN CANTAR 147 MP domeniul privat 2.300 lei 

  64 TEREN INTRAVILAN 8379 MP domeniul privat 31.300 lei 

  65 TEREN INTRAVILAN CC LOT 1 446 MP domeniul privat 1.700 lei 

  66 TEREN INTRAVILAN CC BRUTARIE LOT 2 FOST CAP domeniul privat 23.500 lei 

  67 TEREN INTRAVILAN LOT 3 CC 272 MP domeniul privat 4.300 lei 

  68 TEREN SPORT 7130 MP domeniul privat 112.800 lei 

  69 TEREN INTRAVILAN PUT FORAT GOSPAPA 1502 MP domeniul privat 5.600 lei 

  70 TEREN INTRAVILAN CC 1847 MP domeniul privat 29.200 lei 

  71 TEREN INTRAVILAN ARABIL 3527 MP domeniul privat 13.200 lei 

  72 TEREN FATA FOSTELOR CAZANE 2676 MP domeniul privat 10.000 lei 

  73 TEREN LOT 1 DISPENSAR 691 MP domeniul privat 12.900 lei 

  74 TEREN LOT 2 DISPENSAR 692 MP domeniul privat 12.900 lei 

  75 TEREN NEAGRiCOL 1410 MP LANGA BALTA INTRE SATE domeniul privat 5.300 lei 

  76 TEREN NEAGRICOL LANGA BALTA ENACHE 995 MP domeniul privat 3.600 lei 

  77 TEREN INTRAVILAN VALE BISERICA 640 MP domeniul privat 10.100 lei 

  78 
TEREN CASUTE VACANTA 19 LOTURI 4716 MP;carte funciara in 

2016 masurat-6231 mp 
domeniul privat 98.500 lei 

  79 TEREN RAMPA GUNOI 20000 MP domeniul public 38.000 lei 

  80 BALTA INTRE SATE 10.34 HA domeniul public 344.800 lei 

  81 BALTA DE VALE 119.68 HA FISHPLAN domeniul public 3.990.800 lei 
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  82 TEREN EXTRAV NEPROD (DE-A LUNGUL BALTII LA VACI) 13730 MP domeniul privat 26.100 lei 

  83 TEREN EXTRAV NEPROD (DE-A LUNG BALTA BUN NOROC) domeniul privat 8.900 lei 

  84 TEREN EXTRAV NEPROD(DE-A LUNGU BALTII LA MOARA) domeniul privat 2.600 lei 

     
    Total C   5.421.800 lei 

     

     
  D. Bunuri mobile   

     
  85 ATOMIZOR Primaria Salciile 2.600 lei 

  86 REPORTOFON Primaria Salciile 1.500 lei 

  87 RACORD ELECTRIC STATIEAPA Primaria Salciile 39.400 lei 

  88 STATIE AMPLIFICARE Primaria Salciile 11.300 lei 

  89 GENERATOR CURENT MONOFAZAT Primaria Salciile 3.100 lei 

  90 CAZAN ATHMOS 75 KW Primaria Salciile 12.200 lei 

  91 MOTOCOASA CU MOTOR Primaria Salciile 800 lei 

  92 GPS Primaria Salciile 900 lei 

  93 SIRENA(2016) Primaria Salciile 20.100 lei 

  94 REMORCA Primaria Salciile 10.100 lei 

  95 CALCULATOR 3001 Primaria Salciile 1.000 lei 

  96 CALCULATOR 3002 Primaria Salciile 1.000 lei 

  97 CALCULATOR 3003 Primaria Salciile 800 lei 

  98 CALCULATOR PENTIUM IV 3004 Primaria Salciile 1.300 lei 

  99 COVOARE 3005-3010 Primaria Salciile 8.300 lei 

  100 CALCULATOR +MONITOR 3011 Primaria Salciile 1.500 lei 

  101 COPIATOR XEROX 3012 Primaria Salciile 1.500 lei 

  102 CALCULATOR 3013 Primaria Salciile 1.100 lei 

  103 CALCULATOR 3014                                      ' Primaria Salciile 1.100 lei 

  104 IMPRIMANTACU ACE Primaria Salciile 500 lei 

  105 CALCULATOR 3015 Primaria Salciile 900 lei 

  106 SISTEM ALARMA( 1151.54+2783) Primaria Salciile 1.100 lei 

  107 NOTE BOOK Primaria Salciile 800 lei 

  108 COPIATOR KYOCERA Primaria Salciile 3.200 lei 

  109 CENTRALA TELEFONICA PANASONIC Primaria Salciile 800 lei 

  110 COPIATOR WORKCENTRE Primaria Salciile 2.100 lei 

  111 MASINATUNS IARBA Primaria Salciile 1.200 lei 

  112 CALCULATOR Camin cultural 700 lei 

     
    Total D   130.900 lei 

     

    TOTAL GENERAL   21.320.980 lei 

 

 

 

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R.  

Androniu Iulian-Cosmin 
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PREMISELE EVALUĂRII 

 

 

Prezentarea evaluatorului. 

 

Cosmin Androniu, expert evaluator de întreprinderi, bunuri mobile şi proprietăţi 

imobiliare, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România - ANEVAR cu Legitimaţia nr. 10186. 

Adresa:  Brăila, Aleea Parcului, nr.2, Bl. A1 Bis, sc. 1, ap. 15. 

 Telefon:  0722.635.370. 

 Email:   office@acos.ro 

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Ca elaboratori declarăm că raportul de evaluare, pe care îl semnăm, a fost 

realizat în concordanţă cu reglementările Standardelor de Evaluare ale ANEVAR şi cu 

ipotezele şi condiţiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declarăm că nu avem nici 

o relaţie particulară cu clientul şi nici un interes faţă de proprietatea evaluată. 

Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obţinerii unei 

anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au 

interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării 

nu se face în funcţie de satisfacerea unei asemenea solicitări. 

 

Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării. 

 

Obiectul evaluării îl constituie activele corporale teren, construcţii şi bunuri 

mobile din domeniul public şi privat, proprietatea UAT Sălciile, jud. Prahova. 

Scopul evaluării este reevaluarea activelor menţionate mai sus şi estimarea 

valorii adecvate în vederea prezentării unei imagini fidele a poziţiei financiare şi a 

performanţelor în situaţiile financiare anuale. 

Utilizarea propusă pentru evaluarea solicitată este, în cazul de față, este 

prezentarea unei imagini fidele a poziţiei financiare şi a performanţelor în situaţiile 

financiare anuale. 

Utilizatorul evaluării este clientul, UAT Sălciile, jud. Prahova. 

 

 

 

 

mailto:office@acos.ro
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Ipoteze şi condiţii limitative. 

 

Acest raport de evaluare a fost făcut pe baza următoarelor ipoteze şi a altor 

ipoteze care apar în cursul raportului: 

Nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a 

consideraţiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este 

valabil şi proprietatea poate fi vândută; 

Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini; 

Se presupune o stăpânire responsabilă şi o administrare competentă a 

proprietăţii; 

Informaţiile furnizate sunt considerate autentice, dar nu se dă nici o garanţie 

asupra preciziei lor; 

Toate documentaţiile tehnice se presupune a fi corecte. Planurile şi materialul 

grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-şi facă o imagine 

referitoare la proprietate; 

Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii, 

subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mică 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 în deplină concordanţă cu toate 

reglementările locale şi republicane privind mediul înconjurător; 

Se presupune că toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare şi alte 

documente solicitate de autorităţile legale şi administrative locale sau naţionale sau 

de către organizaţii sau instituţii private, au fost sau pot fi obţinute sau reînnoite 

pentru oricare din utilizările pe care se bazează estimările valorii din cadrul raportului; 

Se presupune că utilizarea terenului şi a construcţiilor corespunde cu graniţele 

descrise şi nu există alte servituţi, altele decât cele descrise în raport; 

Evaluatorul nu are cunoştinţă de existenţa unor materiale periculoase pe sau 

în proprietate, materiale care pot afecta valoarea proprietăţii. Evaluatorul nu are 

calitatea şi nici calificarea să detecteze aceste substanţe. Valoarea estimată se 

bazează pe ipoteza că nu există asemenea materiale ce ar afecta valoarea 

proprietăţii. Nu se asumă nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru 

orice expertiză tehnică necesară pentru descoperirea lor; 

Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale utilajelor 

evaluate, se acceptă declaraţiile proprietarului cu privire la starea de funcţionare, la 

caracteristicile, la marca, la tipului şi la dotările utilajelor prezentate. Nu se asumă nici 

o responsabilitate pentru inexactitatea declaraţiilor; 
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Se presupune că starea tehnică în care se află bunurile mobile evaluate este 

cea descrisă în raport şi descrisă de proprietar.  

Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate 

de către proprietar şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii 

suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil şi marketabil. Pentru 

evaluare, bunurile s-au considerat libere de sarcini, proprietarul urmând a prezenta 

finanţatorului documente justificative, conform cerinţelor metodologice ale acestuia. 

In vederea efectuării evaluării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenţă 

asupra valorii echipamentului supus evaluării şi nu a fost omis în mod deliberat niciun 

fel de informaţii care ar avea importanţă asupra evaluării şi care, după cunoştinţa 

evaluatorului sunt corecte şi rezonabile pentru întocmirea prezentului raport. 

Evaluatorul se consideră degrevat de răspunderea existenţei unor vicii 

ascunse privind obiectul evaluării, factorii de mediu etc., care ar putea influenţa în 

vreun sens valoarea bunurilor în cauză. 

Mijlocul Fix subiect a fost regăsit ca fiind complet şi funcţional la data 

inspecţiei, fiind evaluate în această stare. Mijlocul fix subiect au fost evaluat în starea 

şi configuraţia existentă la data evaluării /inspecţiei, nefiind efectuate în cadrul 

lucrării previziuni privind modul de exploatare a echipamentului, care se poate 

schimba în funcţie de condiţiile de operare ulterioare evaluării. 

In timpul efectuării identificării bunului supus evaluării, în unele cazuri, 

evaluatorul nu a putut inspecta părţi acoperite şi/sau inaccesibile ale acestuia, fapt 

pentru care acestea sunt considerate în stare de funcţionare normală. Evaluatorul a 

utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie existând 

posibilitatea existentei şi a altor informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţă. 

Evaluatorul  considera  ca  presupunerile  efectuate  la  aplicarea  metodelor  de  

evaluare  au fost  rezonabile  in  baza  datelor  si  informaţiilor  disponibile  la  data  

evaluării 

Acest raport de evaluare a fost elaborat în următoarele condiţii generale 

limitative: 

Orice proporţie din valoarea estimată în acest raport, între teren şi construcţie, 

este aplicabilă numai pentru utilizarea luată în considerare. Valorile separate pentru 

teren şi pentru construcţii nu pot fi utilizate în alte evaluări şi, dacă sunt utilizate, 

valorile nu sunt valabile; 

Orice estimare a valorii din acest raport se aplică proprietăţii considerate în 

întregime şi orice divizare în elemente sau drepturi parţiale va anula această 

evaluare; 

Deţinerea acestui raport sau o copie a acestuia nu dă dreptul de a-l face 

public; 
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Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu ar fi solicitat să acorde 

consultanţă ulterioară sau să depună mărturie în instanţă, în afara cazului când 

aceasta a fost convenită, scris şi în prealabil; 

Conţinutul acestui raport, atât în totalitate sau în parte (în special concluziile, 

identitatea evaluatorului sau a firmelor cu care a colaborat nu va fi difuzat în public 

prin publicitate, relaţii publice, ştiri sau prin alte medii de informare fără aprobarea 

scrisă şi prealabilă a evaluatorului; 

Previziunile sau estimările de exploatare conţinute în acest raport sunt bazate 

pe condiţiile actuale ale pieţei, pe factorii anticipaţi ai ofertei şi cererii pe termen 

scurt şi o economie stabilă în continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba 

în funcţie de condiţiile viitoare. 

 

 

Baza de evaluare, tipul valorii estimate. 

 

Evaluatorii fac o distincție clară între termenii preț, cost și valoare. În general, 

împrejurările în care are loc o tranzacție reflectă situația de pe una sau mai multe 

piețe. Piața imobiliară este creată de interacțiunea dintre persoanele care schimbă 

drepturile lor de proprietate imobiliară cu alte bunuri, cum ar fi banii. 

Valoarea poate avea multe înțelesuri în activitatea de evaluare imobiliară, 

alegerea definiției optime depinde de context și de uzanțe. Pe piață, valoarea este 

considerată ca fiind anticiparea unui beneficiu ce ar putea fi obținut în viitor. Dat 

fiindcă valoarea se schimbă odată cu timpul, un raport de evaluare va exprima 

valoarea la un moment dat. Valoarea la un moment dat reprezintă echivalentul în 

bani al unei proprietăți atât din punct de vedere al cumpărătorului cât și al 

vânzătorului. 

Deoarece scopul evaluării este reevaluarea activelor corporale teren, 

construcţii şi bunuri mobile din domeniul public şi privat, proprietatea UAT Sălciile, jud. 

Prahova, în vederea prezentării unei imagini fidele a poziţiei financiare şi a 

performanţelor în situaţiile financiare anuale, tipul de valoare estimată în prezentul 

raport este valoarea justă. 

 

Valoarea justă este preţul care ar fi primit pentru a vinde un activ sau plătit 

pentru a transfera o datorie într-o tranzacţie normală între participanţii pe piaţă la 

data evaluării. 

Definiţie conform IVS 300. 
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În cazul în care rezultă o diferenţă redusă/nesemnificativă între valoarea netă 

contabilă şi valoarea rezultată din reevaluare se păstrează valoarea netă contabil. 

Chiar dacă imobilizările corporale sunt amortizate integral, dacă ele sunt 

utilizate în procesul de producţie şi participă la obţinerea de venituri sau o valoare 

reziduală ele vor trebui evaluate şi estimată o durată de viaţă rămasă. 

 

 

Materialele şi sursele de informaţii utilizate. 

 

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat: 

o O.G. 24/2011 – Privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor; 

o documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra proprietății 

imobiliare evaluate, care au fost puse la dispoziţia evaluatorului de către 

proprietar, respectiv solicitantul raportului de evaluare; 

o Standarde Internaţionale de Evaluare şi Standarde ANEVAR 2017, 

respectiv: 

 SEV 100 - Cadrul general (IVS - Cadru general) 

 SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 

 SEV 102 - Implementare (IVS 102) 

 SEV 103 - Raportare (IVS 103) 

 SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230) 

 SEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri 

 SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233) 

o SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300) 

o SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220) 

 

 

o Ghidurile metodologice de evaluare, compuse din: 

 GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a unei clădiri 

 GEV 530 - Determinarea valorii pe termen lung a unui bun imobil 

 GEV 620 - Evaluarea bunurilor imobile 

 

 „Evaluarea proprietății imobiliare”, Ediție a doua canadiană, 

Canada, 2002, traducere din limba engleză; 

 „Evaluarea maşinilor şi echipamentelor”, American Society of 

Appraisers; 

 Observaţii şi constatări ale expertului evaluator privind starea 

proprietății supuse evaluării; 
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Informaţii de pe internet privind oferte din piaţă pentru proprietăți similare cu 

cea evaluată, o parte dintre acestea fiind ataşate raportului în anexe. 

 

Moneda raportului 

 

Opinia finala a evaluării este prezentata in LEI si EUR. 

 

Natura și sursele informațiilor utilizate pe care s-a bazat evaluarea 

 

Sursele de informaţii care au stat la baza întocmirii prezentului raport de 

evaluare au fost: 

Documentele şi schiţele puse la dispoziţie de către proprietarul imobilului, 

respectiv documentele care atesta dreptul de proprietate asupra imobilului precum 

și cele privind închirierea imobilului. 

Alte informaţii consultate: 

 Metodologia de evaluare a proprietarilor imobiliare - ANEVAR;  

 Cursul de referinţa al monedei naţionale; 

 Publicaţii privind piaţa imobiliara, ziare, reviste, pagini web, agenții imobiliare, 

proprietari ai unor imobile comparabile etc. 

 

Evaluatorul  nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru datele puse la 

dispoziţie de către client si proprietar şi nici pentru rezultatele obţinute în cazul în care 

acestea sunt viciate de date incomplete sau greşite. 

 

Declararea conformității cu SEV 

 

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare 

Standardele de evaluare ANEVAR – SEV 2015, astfel: 

 SEV 100 – Cadrul general 

 SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării 

 SEV 103 – Raportarea evaluării 

 SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 

 SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300) 

 SEV 220 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 220) 

 Ghid Metodologic de Evaluare GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile 
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Drepturile de proprietate evaluate. 

 

Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului său de a 

stăpâni bunul, de a-l folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în 

mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispoziţiilor legale. 

 

Conform declaraţiei proprietarilor, dreptul de proprietate asupra activelor 

menționate mai sus, este deplin şi aparţine UAT Sălciile, jud. Prahova.  

 

Aceste informaţii au fost considerate credibile şi corecte, evaluatorul 

neverificând autenticitatea actelor juridice puse la dispoziție de proprietar. 

Dreptul de proprietate fiind deplin, acesta conferă titularului său toate cele 

trei atribute: 

 Posesia – de a stăpânii, 

 Folosința – de a-l folosi și de a-i culege foloasele materiale, 

 Dispoziția – de a dispune de bun. 

Din informațiile date de proprietar, nu există nici una dintre cele trei limitări ale 

exercitării dreptului de proprietate: 

 Legale, 

 Judiciare, 

 Convenționale. 

 

Deoarece în cazul de față forma de proprietate este completă, respectiv 

proprietatea deplină, adică negrevată de alte cote de participare sau de 

moștenire, fiind supusă numai limitărilor care corespund celor patru atribuții 

fundamentale ale statului, respectiv obligației legale de a plăti impozite, de a fi 

expropriată, de a respecta ordinea de drept și de reversiune (dreptul succesoral al 

statului). 

 

Pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra activelor ce face obiectul 

raportului de evaluare, expertului evaluator i-au fost puse la dispoziţie de către 

proprietar copii după: 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 19/24.08.1999; 

 Anexa nr. 81 din MO nr. 128 bis/18.02.2002; 

 Evidenţe contabile 

 

Expertul evaluator nu a avut la dispoziţia alte documentele care să ateste 

dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare supusă evaluării. 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 14 din 89 

 

Evaluatorul declară că nu i-au fost puse la dispoziție documente în original 

pentru proprietatea evaluată. 

Având în vedere cele menționate mai sus, evaluatorul nu își asumă nici o 

responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a veridicității actelor de 

proprietate. 

Se presupune că actele de proprietate sunt valabile. 

 

 

 

Clauzele de nepublicare. 

 

Raportul de evaluare este confidenţial pentru expertul evaluator şi pentru 

clientul declarat şi nici o responsabilitate referitoare la raport nu poate fi acceptată 

de evaluator faţă de o terţă persoană. 

Raportul de evaluare nu poate fi publicat integral sau parţial şi nici inclus într-

un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al expertului, cu 

specificarea formei şi contextului în care acesta va apare. 

Publicarea oricărei referinţe sau valori incluse în acest raport de evaluare sau 

a numelui şi afilierii profesionale a expertului evaluator, nu este permisă fără 

aprobarea scrisă a acestuia. 
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PREZENTAREA DATELOR 

 

Procedura de evaluare (Etapele parcurse) 

 

Baza evaluării realizate în prezentul  raport este  valoarea de piaţa aşa cum a 

fost ea definita mai sus. 

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: 

 

 documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului; 

 inspecţia bunurilor imobile şi mobile, în măsura în care au fost puse la 

dispoziţie de solicitant; 

 stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 

 selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;  

 deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de 

care trebuie să se ţină seama la derularea tranzacţiei; 

 analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct 

de vedere al evaluării; 

 aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru 

determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului. 

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi 

metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR. 

 

Identificarea activelor. 

 

Activele reevaluate se află pe teritoriul administrativ al UAT Sălciile, jud. 

Prahova. 

Activele re-evaluate se compun din: 

 Terenuri intravilane şi extravilane  

 Drumuri si amenajari drumuri  

 Constructii civile, industriale si constructii speciale  

 Bunuri mobile (Instalaţii tehnice, mijloace de transport, etc)  

Activele sunt descrise în detaliu în Anexa nr. A. 

Inspecţia s-a făcut in perioada 18.10.2017-24.10.2017 
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Localizare: 

Judeţul Prahova: 

 

UAT Sălciile: 

 

Sălciile: 
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Descrierea zonei de amplasare 

 

Pozitia geografica pe glob 

Comuna Salciile se afla in plina zona a climei temperate, la intersectia paralelei de 

44°49’ latitudine nordica cu meridianul de 26°29’ longitudine estica. 

 

Intregul teritoriu administrativ al comunei insa atinge: 

– la nord, paralela de 44° 52’ latitudine nordica 

– la sud, paralela de 44° 47’ latitudine nordica 

– la vest, meridianul de 26°26’ longitudine estica 

– la est, meridianul de 26°35’ longitudine estica. 

 

Localitati vecine 

Vecinii comunei Salciile sunt comunele: 

-Ciorani (V) 

-Boldesti-Gradistea (N) 

-Jilavele (E) 

-Adancata (S) 

 

Alte comune apropiate sunt: Armasesti la 14 km spre sud-est, Glodeanu Sarat la 16 

km spre nord-est, Fierbinti- Targ la 16 km spre sud, Baba Ana la 23 km spre N, 

Draganesti la 24 km spre vest. 

 

Asezarea geografica: 

Comuna Salciile se afla in partea de sud-est a tarii noastre, la 10 km de locul de 

varsare al raului Prahova in raul Ialomita. Se afla, de asemenea, la nord-est de 

Bucuresti, si la sud-est de municipiul Ploiesti. 

Cel mai apropiat oras de Salciile, la numai 19 km spre sud-est este municipiul Urziceni. 

 

Satul Salciile este unicul sat ce alatuieste comuna; este pozitionat excentric in cadrul 

teritoriului sau administrativ. Teritoriul administrativ al comunei are o suprafata totala 

de 3.980 ha, ceea ce reprezinta 0.84% din intreaga suprafata a judetului Prahova si 

0.01% din suprafata Romaniei. 

 

Comuna se află în zona de câmpie din sud-estul județului, la limita cu județul Ialomița. 

Prin apropierea comunei trece șoseaua națională DN1D, care leagă Ploieștiul de 
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Urziceni. Principala cale de comunicație a comunei o constituie șoseaua județeană 

DJ100C, care se ramifică din DN1D lângă Sălciile și care leagă comuna spre nord de 

Fulga, Baba Ana și orașul Mizil. La Sălciile, din acest drum se ramifică DJ102D, care 

duce tot la Mizil, trecând însă prin Boldești-Grădiștea și Baba Ana 

 

Activitati specifice zonei: 

Utilizarea terenurilor 

Comuna are o functie economica-geografica un tip agricol cerealier. 

La inceputul secolului al XIX-lea se cultivau numeroase suprafete cu cereale in 

special- grau, porumb si orz. 

Din anul 1908 se cultiva la Salciile si tutun, iar intre anii 1938-1944 s-a incercat aici si 

cultura bumbacului. 

La nivelul anului 1952, pe teritoriul comunei s-au cultivat: grau, ovaz. floarea soarelui, 

fasole, orz, porumb, mazare 

In anul 1969, utilizarea terenului comunei Salciile se prezenta astfel: teren arabil-87,5%;  

pasuni 4,8%, vii-1,8%, livezi-0,1%, ape- 1,4%, constructii- 4,4%, paduri (plantatii)-0.73 ha. 

In total 3.964 ha. 

In 1981, din intreaga suprafata cu vie a comunei doar 25% erau vii altoite, restul fiind 

hibride. 

 

Cresterea animalelor 

Este una din principalele ramuri a economiei agricole a comunei, ca pondere 

ocupand locul al doilea dupa cultura platelor. Ramura de veche traditie aici, 

cresterea animalelor s-a dezvoltat intre anii 1949-1991. 

Inainte de 1949 si dupa 1991 ea se dezvolta doar in gospodatiile locuitorilor in 

proprietate privata. 

In anul 1995 erau in comuna 2704 animale, precum si un numar de 12118 pasari ori 13 

familii de albine. 

La ora actuala, dupa datele de la 31 decembrie 1998, numarul total de animale 

crescute de locuitorii comunei era de numari 2139, constatam astfel reducere 

comparative cu anul 1995. 

Structura septetului la sfarsitul anului 1998 era urmatoarea: bovine-28.2%; procine-

21.5%; ovine-38.2%; caprine- 0.9%, cabaline 11.2%. Se cresteau in comuna si 17278 

pasari, precum si 6 familii de albine. 

 

Activitati comerciale – mica industrie 

Cele mai vechii marturii privind aceste forme de activitate ecomonica dateaza inca 

din anul. La Salciile se tinea – o data pe an – un important balci. 
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Este  cazul sa mentionam si faptul ca pe teritoriul acestei comune au existat in trecut 

si cateva hanuri, unde poposeau calatorii care urmau drumul Brailei. 

In 1934, in satul Salciile se tinea obor de vite. 

In iulie 1940, erau 3 carciumari, 7 bacani si 2 locuitori care se ocupau cu comert cu 

cereale. 

Banca Populara „Sateanul“ i-a nastere in anul 1903, se afiliaza in 1915 la Federatia 

prohoveana, iar in 1928 avea deja un contabil angajat. 

In 1975, comertul cooperatist din comuna numara 7 unitatii: 2 magazine alimentare, 

unul universal, altul mixt, un bufet, o cofetarie si un chiosc. 

In vara anului 1997, in comuna Salciile, cooperatiei de consum de stat ii mai 

apartineau: un magazine de textile –imbracaminte si un bufet. Alaturi de acestea, tot 

in 1997 activau aici si 16 unitatii comerciale particulare. 

 

 

Descrierea terenurilor 

 

Activele se află în intravilanul şi în extravilanul comunei Sălciile, jud. Prahova. 

Terenurile se compun din loturile prezentate în Anexa nr. A. 

 

 

Descrierea construcţiilor. 

 

Construcţiile aparţin: 

- domeniului public; 

- domeniului privat 

Se compun din:  

- construcţii speciale de tipul drumurilor, parcuri, trotuare, alimentare cu 

apă, canalizare, etc; 

- clădiri administrative, sociale şi de învăţământ. 

Descrierea construcţiilor se face în Anexa nr. A. 

 

Descrierea bunurilor mobile. 

 

Se compun din:  

 echipamente tehnologice; 

 mobilier, aparatura birotica  

Descrierea bunurilor se face în Anexa nr. A. 
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Studiul pieţei 

 

Definirea pieţei şi subpieţei: 

Standardul Internațional de Evaluare GN 1 – «Evaluarea proprietăţii imobiliare» 

menționează că: „o piaţă imobiliară poate fi definită ca interacţiunea dintre 

persoane fizice sau entităţi care schimbă drepturi de proprietate pe alte active, de 

obicei, bani. Pieţele imobiliare specifice sunt definite prin tipul de proprietate, 

localizare, potenţialul de a genera venit, caracteristicile locatarilor tipici, atitudinile şi 

motivaţiile investitorilor tipici sau prin alte atribute recunoscute de persoanele fizice 

sau de entităţile care participă la schimbul de proprietăţi imobiliare. În schimb, 

pieţele imobiliare fac obiectul unei diversităţi de influenţe sociale, economice, 

guvernamentale şi de mediu. În comparaţie cu pieţele de bunuri, de valori mobiliare 

sau de mărfuri, pieţele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această 

caracteristică este cauzată de mai mulţi factori cum sunt o ofertă relativ neelastică şi 

o localizare fixă a proprietăţii imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietăţi imobiliare 

nu se adaptează rapid, ca răspuns la modificările cererii de pe piaţă.” 

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliara nu se autoreglează, 

fiind influențată de multe ori de reglementările guvernamentale și locale. Informațiile 

despre tranzacții similare nu sunt disponibile imediat, existând decalaj între cerere și 

ofertă, echilibrul atingându-se greu și fiind de scurtă durată. În funcție de factori ca: 

amplasarea, design-ul și tipul proprietății imobiliare, motivațiile și vârsta participanților 

s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare, precum:  

 Piața imobiliară rezidențială; 

 Piața imobiliară comercială; 

 Piața imobiliară industrială; 

 Piața imobiliară agricolă; 

 Piața imobiliară specială. 

Având în vedere cele descrise în subcapitolele anterioare, se poate 

considera că în prezent piața imobiliară, pentru toate tipurile de proprietăți este o 

piața inactivă, caracterizată o rămânere în urma cererii și prețuri în scădere. În 

consecință, avem o piață a cumpărătorilor, pentru că aceștia pot obține prețuri mai 

mici pentru proprietățile disponibile.  

Se estimează că dezechilibrul între cerere și ofertă pentru această zonă va 

genera și va susține în continuare un nivel scăzut al prețului de vânzare și al chiriilor 

pentru proprietăți imobiliare. Analizând piața imobiliară din două puncte de vedere, 

pe termen scurt și pe termen lung, se pot afirma următoarele: 

 Pe termen scurt este o piață a cumpărătorului, datorită perioadei de criză 

pe care o traversăm, caracterizată de prețurile relativ scăzute pe piață,  
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 Pe termen lung piața imobiliară are o anumită stabilitate, deși va păstra 

un număr scăzut de cereri de proprietăți imobiliare, determinat de 

scăderea economiilor populației ca urmare a crizei economice, cât și ca 

urmare a stagnării a creditului ipotecar, influențat și de o creștere a 

inflației cu efect direct asupra dobânzilor practicate pentru creditul 

ipotecar. 

Pentru analiza pieței imobiliare a proprietății evaluate se va face analiza pieței 

pe două niveluri: 

 din punct de vedere al pieței largi, de ansamblu, 

 din punct de vedere al pieței in care concurează proprietatea evaluată. 

Analiza de piață aplicată unei proprietăți specifice are o importanță 

deosebită în procesul de evaluare și nu trebuie confundată cu analiza generală de 

piață sau cu alte studii similare. 

În cazul evaluării proprietății ce face obiectul raportului, analiza de piață 

arată modul în care interacțiunea dintre cerere și ofertă afectează valoarea 

proprietății. 

Prin investigarea vânzărilor, ofertelor, cotațiilor și comportamentului 

participanților de pe piață, evaluatorul poate stabili atitudinile de piață privind 

tendințele curente, precum și schimbările anticipate. 

Analiza de piață oferă și baza pentru determinarea celei mai bune utilizări a 

proprietății evaluate. Evaluatorul trebuie să identifice relația dintre cerere și oferta 

concurențială de pe piața proprietății evaluate. Această relație indică gradul de 

echilibru sau dezechilibru care caracterizează piața curentă. 

Valoarea de piață a unei proprietăți este în mare măsură determinată de 

poziția sa competitivă pe piață. De aceea, în sensul cel mai larg, analiza de piață 

oferă informațiile esențiale necesare pentru aplicarea celor trei abordări de evaluare. 

 

 

Aspecte economice 

 

PIB-ul a crescut cu 3,7% în 2016, cea mai mare rată din 2008 și unul ridicat la 

nivel European. Principala sursă de creșterea economică au fost vânzările cu 

amănuntul, care s-au accelerat cu până la + 8,9%, vânzările de produse alimentare 

a crescut cu 19,1%, ca urmare o reducerii TVA-ului (de la 24% la 9%), în timp ce 

produse nealimentare a crescut cu 2,8%, iar serviciile cu 9,5%. 

Acesta a fost primul an cu o inflație anuală negativă (-0.59%), în timp ce 

șomajul a scăzut în continuare la 6,7% (conform standardelor internaționale) și 

salariile nete au depășit pentru prima dată 400 Euro / luna. Producția industrială a 
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încetinit la + 2,7% (+ 3,5% prelucrătoare), în timp ce exportul a atins un nou record de 

54.6 miliarde de euro (+ 4,1%) iar importurile au crescut cu 7,6%. Ratele dobânzilor au 

scăzut în continuare și 3 miliarde de euro în investiții străine directe au fost atrase 

(+25%) 

Pe plan intern, riscurile economice sunt concentrate asupra impactului 

relaxării fiscale asupra sustenabilității finanțelor statului pe termen mediu, dar 

incertitudinea politică este, de asemenea, o problemă majoră, iar tensiunile politice 

vor crește în contextul apropierii alegerilor, analiștii britanici nota.  

O surpriză pozitivă pentru economia ar putea intra în lupta împotriva corupției, 

care a condus deja la reducerea evaziunii fiscale și creșterea veniturilor statului. 

Efectele de combatere a corupției ar putea reduce impactul relaxării fiscale asupra 

finanțelor de stat. 

Economia României ar urma să avanseze cu 3,9% anul acesta, pentru a 

încetini treptat la 3,5% anul următor şi la 2,9% în 2018, în timp ce pentru 2019 creşterea 

PIB este estimată de Oxford Economics la 3,2%. 

"Perspectivele pentru economia României sunt dependente într-o măsură 

foarte ridicată de UE, destinaţia a 70% din exporturi. Chiar dacă ameninţarea unei 

ieşiri a Greciei din zona euro s-a redus, creşterea economică a Europei este estimată 

să se tempereze în anii următori, astfel că avansul PIB al României este prognozat să 

încetinească la aproximativ 3% pe an în 2017-2019. Totuşi, reformele anticorupţie în 

derulare ar putea urca potenţialul de creştere peste 3,5%, dacă sunt continuate", se 

arată în raportul firmei britanice de consultanţă economică. 

Riscurile economice din România sunt concentrate în prezent pe impactului 

pe care măsurile de relaxare fiscală îl au asupra stabilităţii pe termen mediu a 

finanţelor statului, iar lipsa unui acord cu Fondul Monetar Internaţional lasă România 

vulnerabilă la o potenţială deteriorare a condiţiilor financiare, notează analiştii Oxford 

Economics. 

Politica de relaxare fiscală va susţine consumul pe termen scurt, dar va eroda 

probabil şi baza fiscală, determinând majorarea deficitului bugetar la aproape 3% 

anul acesta. 

Oxford Economcis estimează că deficitul bugetar va rămâne în anii următori 

foarte aproape de pragul maxim de 3% admis în UE. Astfel, anul acesta deficitul 

bugetar se va situa la 2,9%, cel din 2017 la 2,7%, pentru 2018 estimează un nivel de 

3%, iar pentru 2019 de 2,9%. 

Recent, Comisia Europeană (CE) a îmbunătăţit marginal prognozele de 

creştere economică pentru România, dar a avertizat asupra riscurilor reprezentate de 

legea dării în plată şi de majorarea substanţială a deficitului bugetar în 2016 şi în 2017, 

când acesta ar urma să treacă de limita de 3% admisă în UE. 
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Estimările privind ratele de creştere economică au fost revizuite pozitiv cu 0,1 

puncte procentuale, atât pentru 2016 şi 2017, la 4,2% şi 3,7%, cât şi pentru anul trecut, 

la 3,6%, potrivit prognozei economice de iarnă, publicată joi de CE. Anterior, Comisia 

estimase în toamnă o creştere economică pentru România de 3,5% pentru anul 2015, 

de 4,1% pentru 2016 şi 3,6% pentru 2017. 

Comisia şi-a înrăutăţit aşteptările privind deficitul bugetar pentru acest an, la 

3% (ESA), faţă de 2,8% cât anticipa anterior, în timp ce pentru anul următor aşteaptă 

un deficit de 3,8%, faţă de estimarea precedentă de 3,7%. 

Sursa: Oxford Economics. 

 

RISCURILE EVALUARII. TIPUL DE PIAŢĂ 

Riscul creditării 

Este dat de îngreunarea accesului la creditare, fenomen favorizat de rata 

şomajului, scăderea veniturilor populaţiei şi firmelor  precum şi de creşterea 

impozitelor şi taxelor. Acest fapt conduce la scăderea numărului de tranzacţii cat şi a 

preţurilor de tranzacţionare. 

 Riscul de valorificare 

Caracteristica de piaţă mediu activă pe acest segment va îngreuna un eventual 

proces de valorificare al acestei proprietăţi.  Alte posibile impacturi ale unor 

evenimente previzibile la data evaluării asupra valorii garanţiei derivă din 

continuarea posibilă a actualei evoluţii descendente a pieţei imobiliare a spatiilor 

comerciale si de birouri.  

Aceste tipuri de riscuri descrise afectează factorul valorii „puterea de 

cumpărare”, contribuind la situarea pieţei specifice a proprietăţii în poziţia de piaţă a 

cumpărătorilor, concluzie susţinută şi prin prezentarea aspectelor legate de cerere şi 

ofertă de mai sus.   

Concluzii 

Activitatea curenta si tendinţele pieţei relevante: 

 Piaţa cumpărătorilor; slab activă, cu nr. de tranzacţii în scădere 

începând cu finele lui 2008 

 Dezechilibru uşor in favoarea OFERTEI; 

 

REZULTA: posibilitatea stagnării preturilor si chiriei. Vandabilitatea curenta a 

proprietății se situează, în opinia noastră, uşor la nivelul pieţei, fără o diferenţiere 

pozitivă sau negativă. Probabilitatea menţinerii acesteia în viitor este medie. 
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Piaţa specifică. Analiza cererii, echilibrul pieţii 

 

Activele evaluate sunt de tip administrativ.  

Aria pieţei este una rurale şi aparţine unei zone rurale. 

Valorile de piaţă a imobilelor similare sunt în scădere (datorită condiţiilor 

actuale ale pieţei imobiliare).  

- caracteristici cerere: redusa, din cauza lipsei de lichiditati a potentialilor 

cumpătători, motivata de politica monetară şi administrativă a băncii 

centrale, politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergen]e a pre]urilor 

practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

- caracteristici oferta: mai mare – in comparaţie cu dimensiunile cererii 

- echilibru cerere – oferta : pe piaţa proprietăţilor similare celei evaluate fiind 

influenţată de capacitatea actuala dar si viitoare de absorbţie a pieţei de 

bunuri de consum, larg consum si consum îndelungat, deci funcţie de evoluţia 

vânzărilor, la momentul actual  consider starea pieţei imobiliare, pe acest 

segment, în stagnare. 

-  tendinte : o situaţie volatilă ce poate fi depăşita prin factorii care ar putea 

influenţa in mod direct stimularea creditării ce constau intr-un plan coerent 

anticriză realizat de Guvern, politica monetară şi administrativă a băncii 

centrale, politica de risc a băncilor şi atingerea unei convergenţe a preţurilor 

practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reală de cumpărare. 

- cotaţii oferte preturi unitare de vânzare terenuri: 

o  terenuri intravilane în zonă preţul de vânzare este cuprins intre 1 – 10 

euro/mp in funcţie de suprafaţă si accesul la utilităţi; 

o terenuri extravilane în zonă preţul de vânzare este cuprins intre 1.500 -

4.000 euro/ha  în funcţie de tip şi grad de compactare 

- cotatii oferte chirii de piata 1-2 EURO/mp pentru spaţii de birouri şi comerciale 

iar pentru spaţii industriale între 0,3-1 EURO/mp. 

Piaţa imobiliară este inactivă.  

Oferta este mai mare decât cererea. Piaţă a cumpărătorului.  
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PIATA BUNURILOR MOBILE 

 

Scurta prezentare economica generala 

 

Guvernul a revizuit in jos prognoza de crestere economica a Romaniei, cu 

putin sub intervalul pe care a fost construit bugetul pentru anul 2013. In aceste 

conditii, tara noastra va intampina dificultati in a atinge tintele de deficit bugetar si 

de cresteri salariale, potrivit analistilor.Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a 

modificat negativ estimarea de crestere a Produsului Intern Brut al Romaniei pentru 

acest an, la 1,7%, adica 609,6 miliarde de lei. 

Valoarea acestui indice se afla cu 0,1% sub intervalul de crestere de 1,8-2,3%, 

pe baza caruia s-a creat bugetul pe 2013. 

Comisia Europeana (CE) a diminuat la 1,6% prognoza privind cresterea 

economica a Romaniei in acest an, ca urmare a efectelor negative generate de 

criza din zona euro si de turbulentele de pe pietele financiare. 

In schimb, previziunea Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare pentru 

PIB-ul Romaniei este de doar 0,8%. 

FMI ramane, totusi, cu cea mai optimista viziune, dupa ce a modificat 

prognoza de PIB la 1,5-2%, de la 1,8-2,3%, avansul economiei fiind conditionat de 

imbunatatirea cererii pe plan intern si o mai buna absorbtie a fondurilor europene. 

Daca economia va incetini puternic in 2013, se diminueaza sansele de a 

beneficia de o crestere salariala si cu atat mai mult sansele de atingere a tintei de 

deficit bugetar de 1,9% din PIB pe metodologia cash si de sub 3% din PIB pe ESA. 

Conform CNP, in 2012, cele mai importante contributii la cresterea PIB au fost 

aduse de servicii (0,6%), industrie (0,5%), constructii (0,4%), impozite (0,2%). 

O solutie pentru a stimula cresterea economica a tarii este valorificarea 

surselor interne de finantare. Exporturile vor creste in acest an cu 3,3 miliarde euro, in 

timp ce importurile vor fi suplimentate cu aproape 6 miliarde de euro, ceea ce va 

duce la adancirea deficitului comercial cu 2,5 miliarde de euro si la o deteriorare a 

deficitului de cont curent cu 1% din PIB, la 7,2 miliarde euro, potrivit CNP. Cu toate ca 

indicatorii arata ca economia Romaniei a intrat din nou pe scadere in ultimul 

trimestru al anului 2011, PIB-ul inregistrand un declin de 0,2% in termeni reali fata de 

trimestrul anterior, scaderea nu este una semnificativa, avand in vedere faptul ca 
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procentul se afla intr-o marja de eroare statistica. Rata anuala a inflatiei a crescut la 

5,33% in luna septembrie 2012, de la 3,88% nivel inregistrat in luna anterioara, potrivit 

datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). 

Cea mai recenta prognoza a Bancii Nationale a Romaniei indica un minim al 

inflatiei la finalul primului trimestru, cand rata anuala este estimata la 2%, si un maxim 

de 3,8% in trimestrul al treilea. Prognoza BNR pentru tot anul este de 3,2%. In cadrul 

unei perspective pe termen scurt, se estimeaza ca economia se va deteriora pe 

fundalul unui cadru din ce in ce mai sumbru al economiei mondiale, in general, si al 

celei din zona euro, in special. 

Insa, conform unui sondaj privind opinia generala despre sectorul financiar in 

cadrul CEE, managerii din Romania sunt optimisti si au prezentat semne pozitive in 

opinia generala referitoare la planurile de vanzari si de achizitii pe urmatoarele 12 

luni. Perceptia lor este bazata pe disponibilitatea creditelor si pe perioada medie de 

timp pentru scadenta platilor. 

Luand in considerare grija permanenta cu privire la stabilitatea financiara din 

zona euro si riscul asociat destramarii zonei euro, estimarile pentru cresterea 

economica a Romaniei devin sceptice. Oxford Economics a prezentat mai multe 

scenarii de crestere a PIB-ului pentru urmatorii patru ani, indicand o crestere cu 2,2% 

a PIB-ului in 2012 intr-un scenariu in care datoriile statului sunt dezordonate. In plus, 

luand in considerare faptul ca Romania obtine 72% din veniturile de la export din UE, 

orice scadere a activitatii de export ar avea un impact negativ asupra economiei 

generale. 

Indicatori economici 

(Modificari procentuale anuale, cu exceptia cazului in care se specifica altfel) 
    2010 2011 2012 2013 2014 2015   
  PIB -1,5 2,5 1,6 2,6 3,3 4,6   
  Consum -1,6 0,5 -0,1 1,5 3,4 4,8   
  Investitii -14,7 -13,6 -5,2 -5,9 6,3 11,3   
  Productie industriala 5,6 5,0 5,0 3,2 3,3 4,6   
  Rata somajului (%) 7,6 5,1 5,1 6,4 7,4 7,3   
  IPC (%) 6,1 3,14 3,2 3,0 0,6 0,0   
  Cont curent (% PIB) -4,1 -4,6 -3,3 -1,4 -1,3 -2,8   

 

Conform estimarilor BNR, pentru finalul lui 2013 se preconizeaza un nivel al 

inflatiei de 3,2% si, ulterior, de 3% pentru finalul lui 2013. BNR preconizeaza, de 

asemenea, o crestere moderata a activitatii economice pe parcursul lui 2013, insa se 

preconizeaza ca evolutia PIB-ului va fi determinata de solicitarile consumatorilor 

interni si de investitii si intr-o mai mica masura de cererea externa, datorita reducerii 

activitatii economice in zona euro. 
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Comitetul European a revizuit previzionarile de crestere pentru Romania la 

1,6% de la 2,1%, exprimand, totodata, o preocupare semnificativa pentru riscurile 

aferente zonei euro si crizei datoriei suverane explicata de legaturile din Europa de 

Est si economiile dezvoltate din zona euro. Se estimeaza ca exporturile din Romania 

ar putea inregistra o scadere in zona euro, avand in vedere ca 72% din exporturile 

Romaniei sunt catre statele UE. Principalul factor determinant al cresterii PIB-ului in 

2013 va fi consumul intern. Anul trecut, economia a fost sustinuta de un nivel ridicat 

de exporturi si de cresterea productiei agricole.  

 

Piata specifica bunurilor mobile 

 

Mediul în care bunurile, mărfurile şi serviciile sunt schimbate între cumpărători 

şi vânzători prin mecanismul preţurilor, toate pieţele sunt influenţate de atitudinile, 

motivaţiile şi interacţiunile vânzătorilor şi cumpărătorilor, care la rândul lor, sunt sub 

acţiunea unor influenţe sociale, economice, guvernamentale şi fizice. 

Particularităţile specifice a acestui tip de echipament au fost parţial expuse 

pe parcurs, elementele ce caracterizează tranzacţiile de pe piaţă fiind: autoturisme 

CATEGORIA GENERALĂ de încadrare: 

 Instalaţii tehnice, mijloace de transport  

 Mobilier şi aparatură birotică   

ASPECTE GENERALE 

 Instalaţii tehnice, mijloace de transport  

 Mobilier şi aparatură birotică  

MOD DE UTILIZARE: 

– În prezent este utilizată de proprietar in sectorul administrativ 

FORMA de TRANZACŢIONATE PE PIAŢĂ: 

– „de nou” 

– „second-hand” 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE DE SELECTARE A OFERTELOR PROVIN DIN: 

– Aceeaşi categorie bunuri precum cele evaluate 

– alte aspecte legate de specificul domeniului de activitate a bunurilor 

evaluate 

ASPECTE PARTICULARE 

– Categoriile de delimitare a cererii sunt defalcate pentru gamă de 

dimensiuni/capacităţi. 

 

Cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate pentru care 

se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preţuri, pe o anumită 
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piaţă, într-un anumit interval de timp. Nivelul acestei cereri determină atractivitatea 

unei proprietăţi. Orientarea pieţei spre componente mai noi, mai performante, şi mai 

economice afectează direct cererea de astfel de echipamente.  Bunurile mobile 

sunt utilaje specializate. 

 

Oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil 

pentru vânzare sau închiriere la diferite preţuri, pe o piaţă dată, într-o anumită 

perioada de timp. Existenţa ofertei pentru o anumita proprietate la un anumit 

moment, anumit preţ şi un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de 

proprietate. 

Oferta de astfel de echipamente se manifestă pe două segmente diferite ce 

trebuie analizate critic şi cu informaţii suficiente: 

– Oferta de bunuri noi efectuată de producători, în general la comenzi 

lansate de solicitant efectuate pe baza unor produse standard 

(echipamente şi dotări) sau adaptate cerinţelor clientului 

Pe piaţă există  sisteme de finanţate non-piaţă (rate, leasing, credite 

subvenţionate, şamd.)  Ofertele cuprind şi garanţie şi piese de schimb, documentaţii 

tehnice, precum şi orice alte elemente de consultanţă tehnică pe perioada de 

achiziţie şi de garanţie; 

– Oferta de bunuri second-hand efectuată de deţinătorii de 

echipamente cu dorinţa inlocuirii cu alte modele mai performante si 

mai noi 

În general sunt sisteme învechite şi care au fost supuse unor revizii sau reparaţii 

capitale, recondiţionări sau alte astfel de operaţiuni ce cresc semnificativ durata 

rămasă. Piaţă marcată de existenţa unor oferte  avantajoase, expuneri cu un 

marketing adecvat. Nu se conferă în general garanţie, piese de schimb, şamd., 

expunerea fiind efectuată prin demonstrarea „funcţionalității” și cu expunerea 

istoricului utilizării. 

Ofertele existente pe site-urile firmelor specializate sunt astfel încât să se 

individualizeze locaţia/dispunerea, caracteristicile principale, vechimea precum şi 

starea tehnică actuală (în general legată de anul de fabricaţie). 

Nu  s-au identificat oferte de instalatii de tip second hand similare localizate in 

Romania. 

 

Echilibrul pieței.  

Se constată că astfel de echipamente sunt tranzacţionate pe piaţă, existând 

destul de multe informaţii transparente privind tranzacţiile cu echipamente second 

hand de acest tip. Există si societăţi specializate care preiau bunurile mobile la preţuri 
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mai mici, efectuând lucrări de reparaţii şi recondiționare astfel încât să poată fi 

înlăturate uzurile fizice semnificative şi deprecierile funcţionale aferente.  

Marii producători practică discount-uri pentru firmele ce achiziţionează un 

număr mai mare de bunuri mobile. Tot ei sau firme din grupul lor se ocupă de 

facilitarea accesului la surse de finanţare atractive pentru cumpărători.  

Echilibrul pieţei studiat trebuie şi el delimitat pe cele două tipuri de sub-pieţei 

delimitate la capitolul aferent ofertei, respectiv: 

– bunuri noi, tranzacţii între producători/distribuitori, pe de-o parte şi 

cumpărători din domeniu pe de-alta. Tranzacţiile au în general 

incluse garanţia, consultanţă generală, piese de schimb şi uneori 

consumabile. 

– bunuri second-hand tranzacţiile sunt mai multe si se derulează de 

obicei direct intre firmele din domeniu existând suficiente informaţii 

privind preţurile de tranzacţionare. 

 

Preţurile variază în funcţie de marcă si caracteristicile. Valorile din segmentul 

superior o au utilajele si echipamentele noi recunoscute pe piaţa specifică cu 

tehnologii superioare si performante superioare. Totuşi piaţa bunurilor „noi” şi  

„second hand” este o piaţă a cumpărătorului, societatile producatoare si dealeri, 

fortati de criza, sunt nevoiti sa ofere unele discounturi la achizitionarea acestor bunuri 

mobile 

  

Pe viitor se prevede o menținere a preturilor la un nivel mediu, concomitent 

cu un nivel mediu al numarului tranzactiilor. Având în vedere cele de mai sus s-au 

efectuat analize pe categorii de bunuri mobile, pornind de la caracteristicile 

principale comune. Pentru determinarea costului de înlocuire brut au fost consultate 

site-uri de internet  specifice industriei echipamentelor din industria alimentară. 

 

Vandabilitatea 

Mijloacele fixe sunt în marea majoritate echipamente specializate, cu piată 

limitată. 

 

Piaţa imobiliară este slab activă.  

Oferta este mai mare decât cererea. Piaţă a cumpărătorului. 
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ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZII 

 

Cea mai bună utilizare . 

 

În Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate 

(GAVP), cea mai bună utilizare este definită ca fiind: „cea mai probabilă utilizare a 

proprietăţii care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă 

financiar şi care conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate.” 

Utilizarea din care rezultă valoarea cea mai mare, în corelare cu celelalte 

utilizări, este considerată cea mai bună utilizare. 

Conceptul de cea mai bună utilizare este o parte fundamentală şi integrantă 

a estimărilor valorii de piaţă. 

  Conceptul de ’’cea mai bună utilizare’’ reprezintă alternativa de utilizare a 

proprietății selectate din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si 

va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele 

următoare ale lucrării. 

Relațiile dintre comportamentul economic si evaluare sunt evidente clar pe 

piețele imobiliare. Cunoașterea și înțelegerea comportamentului pieței sunt esențiale 

pentru conceptul de cea mai bună utilizare. Când scopul evaluării este estimarea 

valorii de piață, analiza celei mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare 

competitivă în care va fi pusă proprietatea. 

Cea mai buna utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații: 

 cea mai bună utilizare a terenului liber; 

 cea mai bună utilizare a terenului construit. 

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească 

următoarele criterii: 

 permisă legal; 

 posibilă fizic; 

 justificată adecvat; 

 fezabilă financiar; 

 maxim profitabilă. 

 

CMBU: Administrativă 
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Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber. 

 

Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi 

utilizarea prezentă, construcția, subîmpărțirea sau unirea cu altă proprietate. Cea mai 

buna utilizare a terenului liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat 

prin demolarea construcțiilor. 

Ca alternativă, terenul poate fi păstrat ca investiție. Utilizarea potențială și nu 

utilizarea existentă determină de obicei prețul care va fi plătit pentru teren în cazul în 

care respectiva utilizare este fezabilă din punct de vedere economic. 

Analiza planurilor zonale, a vecinătăților, conduce la concluzia că posibilitatea 

utilizării terenului în alte moduri decât este folosit în prezent nu este atractivă.  

 

Cea mai bună utilizare a construcţiei. 

 

Cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită este caracteristică 

utilizării care trebuie să fie realizată pe o proprietate prin prisma construcțiilor 

existente și a celor ideale descrise în concluzia analizei asupra celei mai bune utilizări 

a terenului ca fiind liber. 

 Cea mai bună utilizare a proprietății evaluate ca fiind construită poate fi 

continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau 

conversia la o altă utilizare, ori o combinația a acestor alternative. 

Se constată că cea mai bună utilizare a proprietății imobiliare ca fiind 

construită este cea actuală, deoarece are cea mai mare valoare a proprietății 

evaluate. 
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Valoarea terenului. 

 

 Metoda comparaţiilor directe. 

 

În metoda comparaţiei directe, proprietatea imobiliară evaluată este 

comparată cu proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de 

ofertă sunt cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un 

proces de comparare pentru a demonstra preţul probabil  la care proprietatea 

evaluată ar fi vândută, dacă este oferită pe piaţă. 

Metodologia de calcul este prezentată în Fişele de calcul (Anexa nr. 1 ) 

 

 

Metodele de evaluare bunuri imobile 

 

Metoda comparaţiilor directe. 

În metoda comparaţiei directe, proprietatea imobiliară evaluată este 

comparată cu proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de 

ofertă sunt cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un 

proces de comparare pentru a demonstra preţul probabil  la care proprietatea 

evaluată ar fi vândută, dacă este oferită pe piaţă. 

Această metodă nu se aplică datorită destinaţie şi caracteristicilor fizice şi 

economice ale activelor evaluate. Nu s-au identificat proprietăţi similare 

tranzacţionate recent. 

Abordarea prin cost 

Această abordare comparativă ia în considerare ca substitut, pentru 

cumpărarea unei anumite proprietăţi, alternativa de a achiziţiona un activ 

echivalent modern cu aceeaşi utilitate. În contextul proprietăţii imobiliare, aceasta ar 

implica atât costul achiziţionării unui teren echivalent cât şi costul construirii unei 

clădiri noi echivalente. Fără să fie implicate timpul, riscul şi neadecvarea, preţul pe 

care un cumpărător l-ar plăti pentru activul de evaluat nu ar fi mai mare decât costul 

unui echivalent modern. Adeseori, activul de evaluat va fi mai puţin atractiv decât 

costul echivalentului modern din cauza vârstei sau deprecierii. O ajustare a costului 

de înlocuire cu deprecierea este necesară pentru a reflecta aceasta. 

Evaluarea se face prin metoda costului de înlocuire. 

Costul de înlocuire se determină prin metoda costurilor segregate. 

În metoda costurilor de înlocuire al construcţiilor se estimează valoarea 

construcţiei în anul punerii în funcţiune iar apoi se actualizează valoarea şi se 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 33 din 89 

 

determină valoarea de piaţă eliminându-se pierderile de valoare datorate 

deprecierii cumulate. 

Deprecierea cumulată va fi estimată pe baza uzurii fizice, neadecvării 

funcţionale şi a deprecierii externe. 

Valoarea clădirilor şi utilităţilor se determinată prin stabilirea costului prezent 

(de înlocuire) din care se deduc o serie de elemente de depreciere: fizică, 

funcţională şi externă. 

Relaţia de calcul este: 

Valoarea bunului = Cost de înlocuire - Depreciere cumulată  

în care: 

Costul de înlocuire se determină prin aplicarea metodei costurilor unitare ce 

presupune estimarea costului actual sub forma de cost unitar – pe unitatea de 

suprafaţă, determinat pentru o construcţie cu structuri similare.  

In acest sens, au fost analizate costurile de înlocuire pentru clădire comercială 

independentă cu destinaţia de restaurant (informatie preluată din Costuri de 

reconstruc]ie – costuri de înlocuire  - C. Şchiopu, ed. IROVAL 2009 şi 2010). 

 Deprecierea  fizică = pierderea de valoare ca rezultat al utilizării şi uzurii unui 

activ în funcţiune şi expunerea factorilor de mediu.  

Deprecierea funcţională = pierderea de valoare ca rezultat al progresului 

tehnologic, supradimensionării clădirii, stilului arhitectonic sau al instala]iilor şi 

echipamentelor ataşate.  

Deprecierea externă = constă în pierderea de valoare datorată unor factori 

externi proprietăţii cum ar fi modificarea cererii, urbanismul, finanţarea şi 

reglementările legale. 

Pentru estimarea deprecierii fizice s-a apelat la Ghidul P-135, cuprinzând 

coeficienţii de uzură fizică normală avizat de CTS al MLPAT cu nr.67/23.08.1999. 

Astfel coeficientul de depreciere fizică s-a stabilit pe subansamblele 

constituente respectiv:  structura de rezistenţă, anvelopa (închideri, compartimentări, 

învelitoare), finisaje şi instalaţii, care au fost estimate ţinând seama de următoarele 

aspecte de ordin general: 

- durata de viaţa consumată pentru structura de rezistenţă; 

- starea finisajelor, data ultimei refaceri a acestora şi durata de viaţă 

normată a lor; 

- starea instala]iilor, durata de viaţă, nivelul de reparaţii sau de înlocuire, 

datele executării acestor lucrări. 

Deprecierea fizică, funcţională şi externă sunt prezentate în fişele de calcul 

pentru fiecare construcţie în parte . 

Metodologia de calcul este prezentată în Fişele de calcul (Anexa nr. 2). 
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Evaluare prin metoda capitalizării venitului generat de proprietate (chirie) 

În metodele de randament se calculează veniturile curente generate de 

proprietate ţinând cont de pierderile din cauza neocupării integrale şi/sau a 

întârzierilor în încasarea lor. Se estimează apoi venitul net din exploatarea proprietăţii. 

Folosind rate de capitalizare sau de actualizare, fundamentate pe piaţa investiţiilor 

imobiliare, se calculează o sumă ce reprezintă o indicaţie a valorii proprietăţii dată 

de metodele de randament.  

Pentru a estima valoarea proprietăţii imobiliare voi folosi capitalizarea directă, 

care transformă nivelul estimat al venitului net aşteptat într-un indicator de valoare a 

proprietăţii.  

Pentru înţelegerea metodei vom explica nişte termeni folosiţi: 

Venitul brut potenţial (VBP) reprezintă venitul total generat de proprietatea 

imobiliară în condiţiile de utilizare maximă, înainte de scăderea cheltuielilor 

operaţionale. 

Venitul brut efectiv (VBE) este venitul anticipat din toate formele de 

exploatare a proprietăţii imobiliare, ajustat cu pierderi aferente gradului de 

neocupare. 

Venitul net din exploatare (VNE) reprezintă venitul net anticipat, rezultat după 

deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare, înainte de scăderea amortizării şi 

serviciului aferent creditului ipotecar. 

Valoarea este dată de formula: 

c

VNE
et Pr    c = rata de capitalizare 

Estimarea ratei de capitalizare se face prin metoda comparaţiilor directe, 

care se bazează pe o analiză a tranzacţiilor recente de proprietăţi comparabile 

ocupate de chiriaşi. Rata de capitalizare se obţine prin împărţirea veniturilor nete din 

exploatare la preţul de vânzare. 

Această metodă nu se aplică datorită faptului că activele-construcţii sunt în 

majoritate de tip special iar clădirile au o utilitate şi destinaţie de tip administrativ-

social. Nu s-au identificat proprietăţi similare închiriate recent. 

 

Metodele de evaluare bunuri mobile 

 

Cele  trei abordări principale in evaluare, descrise in IVS pot fi aplicate pentru 

evaluarea imobilizărilor corporale mobile: 

- Abordarea prin cost ; 

- Abordarea prin comparaţia vânzărilor ; 

- Abordarea prin venit . 
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Pentru clasele de imobilizări corporale mobile care sunt omogene, de 

exemplu, autovehicule sau numite tipuri de echipamente de birou sau utilaje 

industriale, în mod obişnuit este utilizată abordarea prin piaţă, deoarece există date 

suficiente privind vânzările recente ale unor active similare. Totuşi, multe tipuri de 

imobilizări corporale mobile sunt specializate şi nu există informaţii directe disponibile 

privind vânzările de astfel de elemente, ceea ce impune utilizarea fie a abordării prin 

venit, fie a abordării prin cost. 

Abordarea prin cost 

 

In general, abordarea prin cost este adoptată pentru evaluarea imobilizărilor 

corporale mobile, mai ales în cazul activelor individuale care sunt specializate. 

Aceasta se aplică prin determinarea costului de înlocuire net al activului. Costul de 

înlocuire al activului de evaluat se estimează de către un participant pe piaţă. Costul 

de înlocuire este costul pentru a obţine un activ alternativ, cu utilitate echivalentă; 

acesta poate fi fie un echivalent modern cu aceiaşi funcţionalitate, fie costul de 

reproducere a unei replici exacte a activului subiect. Cea de a doua variantă este 

adecvată în cazul în care costul unei replici va fi mai mic decât costul unui 

echivalent modern sau dacă utilitatea activului subiect poate fi oferită doar de o 

replică şi nu de echivalentul modern.  

 

Cele mai importante metode de determinare a costului sunt: 

 Metoda devizului; 

 Indexarea; 

 Metoda cost-capacitate. 

 

 

Metoda devizului (însumării) 

Metoda devizului consta in măsurarea costului tuturor componentelor 

individuale ale unui activ, fiind incluse atât costurile directe (cheltuieli cu materialele, 

personalul, aferente achiziţiei si instalării, necesare pentru a fi adus la stadiul de 

funcţionare; de exemplu: costul echipamentului sau al utilajului; costuri directe cu 

forţa de munca pentru instalarea sau asamblarea echipamentului; costuri de 

transport si manipulare; costuri de montaj si transfer; instalaţia electrica; instalaţia de 

conducte si ţevi; fundaţii; montaj etc.), cat si cheltuielile indirecte (acele cheltuieli 

care sunt cerute de achiziţia si instalarea unui activ in mod normal, dar care nu sunt 

incluse in factura vânzătorului; de exemplu: onorarii profesionale, de arhitectura s.a.; 

onorarii administrative, contabile, de consultanta si juridice; asigurare temporara; 

licenţe si taxe de instalare; cheltuieli de paza; chirii pentru echipamente si costuri de 
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curăţare si punere in funcţiune). Aceasta metoda este indicata pentru evaluarea 

liniilor de fabricaţie. 

  

Indexarea 

Indexarea este o metoda de estimare a costului de reproducţie (de nou) al 

unui bun, nu al celui de înlocuire, in care asupra costului istoric al unei proprietăţi se 

aplica un indice cronologic de cost pentru a transforma costul istoric cunoscut intr-un 

cost curent. Mai simplu spus, indexarea reflecta mişcarea costului in timp. 

Dezavantajul acestei metode il constituie faptul ca, de cele mai multe ori baza sau 

costul istoric, nu este sigur iar indicele este asimilat cu inflaţia (IPC) in locul indicelui 

pentru segmentul de activitate specific (care este greu de calculat din lipsa 

informaţiilor pe sectoare de activitate). 

  

Metoda cost-capacitate 

Metoda cost-capacitate se bazează pe proporţionalitatea dintre costul unui 

echipament si capacitatea lui de baza, costurile mijloacelor fixe mobile similare 

variază exponenţial in funcţie de capacitatea de baza a acestora. Aceasta relaţie 

poate fi exprimata matematic astfel: 

     

 

   

Studiile indica faptul ca media factorilor exponent pentru cost-capacitate 

este de 0,6 pana la 0,7, aceştia pot însa sa difere mult in funcţie de proprietatea in 

cauza. Factorul sau exponentul poate fi obţinut din informaţii publice, daca acestea 

se potrivesc cu proprietatea in cauza. Daca nu exista nici un exponent publicat 

atunci evaluatorul poate sa calculeze propriul exponent, in cazul in care cunoaşte 

preţul si capacitatea a doua sau mai multe elemente asemănătoare subiectului. 

După stabilirea costului de înlocuire, se fac apoi deduceri pentru a reflecta 

deprecierea fizică, funcţională şi economică a activului subiect în comparaţie cu 

activul alternativ care poate fi achiziţionat la costul de înlocuire. 

Deprecierea reprezintă pierderea de valoare a unei proprietăţi, luând in 

considerare toate cauzele, incluzându-le pe cele rezultate din deprecierea fizica, 

funcţionala si economica. 

 

In forma cea mai simpla, metoda costului poate fi reprezentata astfel: 

 

Costul de înlocuire brut – Depreciere = Valoare (numita cost de înlocuire net) 
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Punctul de plecare sau baza metodei costului este costul de înlocuire al unui 

activ modern echivalent. 

In cea mai simpla forma a sa, abordarea prin cost reprezintă costul curent al 

unui bun mobil minus deprecierea din orice cauze: fizice, funcţionale si economice. 

Evaluatorul identifica bunul mobil, care trebuie evaluat (in cauza), estimează 

costul curent de înlocuire al unui bun echivalent modern nou si scade deprecierea 

totala. 

Deprecierea totala reprezintă pierderea de valoare din orice cauze, 

incluzând deprecierea fizică, funcţională şi economică. 

 

Deprecierea fizica  

O forma a deprecierii in care pierderea de valoare sau utilitate a unui activ 

este atribuita cauzelor fizice, cum sunt uzura fizica si expunerea la diversi factori 

agresivi (mediu acid, mediu salin, agenţi atmosferici). 

In cazul bunului supus evaluării se va stabili costul de înlocuire care va fi 

ajustat cu deprecierile cumulate. 

Deprecierea funcţionala 

O forma de depreciere in care pierderea de valoare este cauzata de 

influenta unor factori inerenţi proprietăţii (cauzele pot fi: schimbări in proiect, 

materiale, procesele care fac proprietatea sa devina inadecvata pentru scopul 

propus, nevoia pentru o capacitate de producţie mai mare, lipsa de utilitate, 

cheltuieli de exploatare excedentare etc.) 

Deprecierea funcţionala nerecuperabila  

Deprecierea cauzata de un defect sau de o deficienta in structura sau 

proiect, care nu poate fi corectata practic sau al cărei cost este neeconomic. 

Deprecierea economica 

 Pierderea de valoare sau utilitate a unei proprieţăti, cauzata de factori 

economici din exteriorul proprietăţii, cum ar fi modificarea condiţiilor economice, 

care influenţează cererea pentru bunuri si servicii produse de activ sau cheltuielile de 

exploatare ale acestuia. 

Calculele sunt prezentate în Anexa nr. 3. 

 

Metoda comparaţiilor directe. 

 

Abordarea prin comparaţia directa consta in analiza preturilor de vânzare 

recente sau a ofertelor de vânzare de bunuri mobile identice sau similare cu cel 

evaluat, pentru a ajunge la o indicaţie a valorii acestuia. 

Deoarece de obicei, este dificil de găsit bunurilor mobile comparabile 

identice, cu cel in cauza, trebuie aplicate corecţii ale preturilor bunurilor mobile 
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similare vândute pentru  a asigura comparabilitatea intre acestea, pe baza 

diferenţelor intre caracteristicile lor esenţiale, numite elemente de comparaţie. 

Elementele pe baza cărora se fac comparaţii si ajustări (corecţii), sunt luate 

de pe piaţă si reflecta caracteristicile pe care cumpărătorii le considera a fi cauze 

ale deferentelor de preţ, pe care aceştia sunt dispuşi sa le plătească. Corecţiile de 

preţ pot fi pozitive sau negative. 

Câteva din elementele de comparaţie sunt: originea si vârsta efectiva, 

starea(condiţia), capacitatea, caracteristici (accesorii), locaţia, producătorul, 

motivaţia părţilor, finanţarea, calitatea, cantitatea, data vânzării si tipul de vânzare. 

In forma cea mai simpla, metoda comparaţiei vânzărilor poate fi 

reprezentata după cum urmează: 

 

Pretul bunului comparabil = Valoarea bunului mobil in cauza +/- Corecţii 

 

Metodele de comparaţie aplicabile in cazul acestei abordări sunt: 

 Metoda identificării; 

 Metoda asimilării; 

 Metoda procentajului din cost. 

 

Metoda identificării  

  Metoda identificării  stabileşte valoarea unui bun mobil prin comparaţia cu 

un bun mobil identic înlocuitor care are un preţ de vânzare cunoscut.  

 

Metoda asimilării 

Metoda asimilării stabileşte valoarea bazându-se pe analiza unor bunuri 

mobile care au parametrii esenţiali apropiaţi ca mărime, dar nu identici folosind ca 

baza de comparaţie  o măsura a utilităţii (mărimea, capacitatea etc.) 

  

Metoda procentajului din cost 

Metoda procentajului din cost stabileşte raportul dintre preţul de vânzare si 

costul brut curent al unei proprietăţi la data vânzării. 

Ca si celelalte metode, metoda comparaţiei directe este guvernata  de 

principiul substituţiei, care este un principiu de prim rang si care spune ca „nici un 

cumpărător (investitor) prudent nu va oferi pentru o proprietate un preţ mai mare 

decât cel cu care ar putea cumpără o alta proprietate cu aceeaşi utilitate si 

aceeaşi atractivitate, intr-un interval de timp rezonabil”. 

Nu se aplică, nu s-au identificat bunuri mobile similare tranzacţionate recent. 
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Abordarea prin venit  

 

Abordarea prin venit este o abordare comparativa a valorii oricărei 

proprietăţi generatoare de venit, care ia in considerare informaţiile referitoare la 

veniturile si cheltuielile aferente proprietăţii evaluata si estimează valoarea acesteia 

prin convertirea venitului in valoare. 

Abordarea prin venit se poate realiza prin doua metode : 

 Metoda fluxului de numerar actualizat(DCF); 

 Metoda capitalizării venitului. 

   

Metoda DCF încearca sa estimeze venitul net din exploatare anual dintr-o 

perioada depreviziune viitoare, pe baza informatiilor curente. 

 Prin metoda capitalizării , veniturile viitoare previzionate sunt convertite in 

valoare, fie prin împărţirea venitului anual cu o rata de capitalizare, fie prin inmultirea 

venitului, cu un coeficient multiplicator (inversul ratei de capitalizare).Aceasta 

metoda se aplica in cazul in care venitul este constant si perpetuu. 

Având in vedere scopul lucrării de fata, de a stabili valoarea de piata a 

bunului mobil ce face obiectul acesteia, si tipul de venit obtenabil (constant pe o 

perioada nelimitata), din cele doua metode de randament (capitalizare directa si 

DCF), evaluatorul a obtat pentru cea a capitalizarii venitului. 

Capitalizarea leagă venitul (de obicei venitul net) de un anumit tip de 

valoare prin convertirea lui intr-o estimare de valoare. Acest proces poate lua in 

considerare relationarile directe (cunoscute ca rate de capitalizare),  rate de 

actualizare (care reflecta rentabilitatea investitiei), sau ambele. In general principiul 

substitutiei arata ca fluxul de venit care produce cel mai mare profit, conduce la cea 

mai probabila marime a valorii. 

Caracteristica principala a acestei metode este aceea ca ignora implicarea 

directa a valorii substantiale (patrimoniale) in calcul de evaluare, considerand ca 

valoarea activului se poate explica exclusiv pe valoarea de randament, adica pe 

profitul capitalizat. 

 

Metoda capitalizării presupune doua etape: 

 estimarea venitului anual, 

 determinarea ratei de capitalizare. 

Capitalizarea directa este o metoda de randament in evaluare, prin care se 

transforma venitul estimat intr-o estimare a valorii proprietăţii. Aceasta transformare 

se realizează intr-un singur pas, fie prin divizarea venitului estimat printr-o rata de 
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capitalizare, fie prin multiplicarea venitului estimat cu un factor corespunzător de 

multiplicare (inversul ratei de capitalizare). 

Capitalizarea directa nu face o distincţie precisa intre recuperarea si 

randamentul capitalului, întrucât aceasta metoda nu include ipoteze explicite ale 

investitorului privind perioada de deţinere, modelul de evoluţie anticipat pentru 

venituri si eventualele modificări ale valorii iniţiale. Totuşi o rata satisfăcătoare de 

randament a capitalului, ca si recuperarea capitalului investit, sunt elemente 

implicite, conţinute in rata de capitalizare selectata, sau in factorul de multiplicare 

utilizat, deoarece acestea provin din analiza unor investiţii in bunuri comparabile. 

Principalele elemente utilizate in aplicarea acestei metode sunt: 

 Venitul brut potenţial (VBP) anual, 

 Venitul brut efectiv (VBE) anual, 

 Venitul net efectiv (VNE) anual, 

 Rata de capitalizare a veniturilor nete, 

 Chiria pieţei, 

 Cheltuieli de exploatare. 

 

 

Venit brut potenţial (VBP) 

VBP reprezintă venitul total generat de bun in condiţii de utilizare maxima 

(grad de utilizare integrala), înainte de scăderea cheltuielilor operaţionale. Acest 

indicator poate fi la nivelul chiriei (venit sub forma de chirie) practicate in mod curent 

la data evaluării, la nivelul chiriei sperate in prima luna sau an complet de 

exploatare, sau la nivelul venitului periodic anticipat pentru perioada de deţinere. 

 

Venit brut efectiv (VBE) 

VBE reprezintă venitul anticipat din toate formele de exploatare a bunului 

mobil, ajustat cu pierderi aferente gradului de nefuncţionare. 

 

Venit net din exploatare (VNE)- venitul net anticipat 

VNE reprezintă diferenţa dintre veniturile totale si cheltuielile de exploatare. 

 

Rata de capitalizare (Ro) 

Este caracteristica unui drept de proprietate integral si reflecta raportul dintre 

profitul net aşteptat din exploatare si valoarea totala a proprietăţii. 

 

Chiria pieţei (CP) este chiria aferenta bunurilor echivalente. 

 

Cheltuielile de exploatare  
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Cuprind toate cheltuielile necesare pentru menţinerea bunului mobil in 

condiţii normale de funcţionare si de generare a veniturilor estimate. 

 

Formula de baza pentru capitalizarea venitului este: 

Valoare = Venit/Rata de capitalizare 

 

 

Estimarea ratei de capitalizare 

 

Rata de capitalizare reprezintă relaţia dintre câştig si valoare relaţie 

acceptata de piaţa si rezulta dintr-o comparaţie a vânzărilor de bunuri mobile 

comparabile. 

Pentru estimarea ratei de capitalizare, am optat pentru procedeul de 

preluare al ratei din tranzacţii comparabile. 

Nu se aplică, nu s-au identificat bunuri mobile închiriate recent. 

 

Calificarea evaluatorilor. 

 

Ec. Iulian-Cosmin Androniu 

Licenţiat în economie, absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti, 

Facultatea de Comerţ, promoţia 1999. 

Masterat în „Management financiar şi în administraţie publică” al Universităţii 

Danubius din Prahova.   

Expert evaluator de întreprinderi şi proprietăţi imobiliare şi membru titular al 

Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România cu legitimaţia şi ştampila nr. 6989. 

Certificat de asigurare profesională nr. 1441-62/17.01.2015 Allianz Ţiriac  

Asigurări S.A.. 

Absolvent al Cursului de Evaluator organizat de ANEVAR pentru specialitatea 

„Evaluarea Proprietăţii Imobiliare” şi „Evaluarea Întreprinderii”  

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Standarde Internaţionale de Evaluare SPIC D-06 - 2007; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Rata de Actualizare – Rata de Capitalizare SPIC D-03 - 2007; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Seminar Formare Tutori SPIC D-19 - 2008; 
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Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Evaluarea pentru Garantarea Împrumutului SPIC D-04 - 2009; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Evaluarea activelor necorporale SPIC D-08 - 2009; 

Certificat de „Auditor în Domeniul Calităţii” eliberat de Ministerul Educaţie, 

Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009; 

Certificat de „Manager de Proiect” eliberat de Ministerul Educaţie, Cercetării şi 

Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009. 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – ANEVAR”: 

Estimarea costului de oportunitate al capitalului D21-OL - 2010; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Evaluarea pentru raportare financiara D23- 2010; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Abordarea prin cost D26- 2011; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Abordarea prin comparaţia vânzărilor D25- 2011; 

Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 

ANEVAR”: Standarde Internaţionale de Evaluare D06- 2011; 

 

Declaraţia de conformitate (Certificarea valorii). 

 

 după cunoştinţele evaluatorului  informaţiile prezentate In raport sunt 

adevărate si corecte; 

 analizele si concluziile raportului de evaluare se bazează doar pe 

informaţiile prezentate in raport; 

 evaluatorul nu are nici un interes personal in proprietatea evaluata; 

 tariful evaluării nu este condiţionat de valoarea justă raportata;  

 evaluarea a fost elaborata in conformitate cu Codul de Etica, cu 

standardele profesionale si cu contractul (instrucţiunile) cu clientul; 

 evaluatorul deţine pregătirea profesionala si experienţa necesară 

 nimeni, cu excepţia celor care semnează raportul, nu a furnizat asistenta 

profesionala pentru elaborarea raportului.  
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Alegerea valorii finale. 

 

 

Ca rezultat al investigaţiilor şi analizelor mele, în opinia mea, valoarea justă a 

activelor corporale teren, construcţii şi bunuri mobile din domeniul public şi privat, 

proprietatea UAT Sălciile, jud. Prahova, este de: 

 

 

În Anexa nr. 4.  sunt prezentate valorile juste pentru fiecare activ. 

Valoarea NU conţine TVA. 

 

Data: 24.10.2017   

Administrator 

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Iulian-Cosmin Androniu 

 

Active corporale

12.048.723 lei

3.719.557 lei

5.421.800 lei

21.190.080 lei

130.900 lei

21.320.980 leiTOTAL GENERAL

TOTAL BUNURI IMOBILE

A. Drumuri

B. Constructii

C. Terenuri

TOTAL BUNURI MOBILE
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Alocarea valorilor. 

 

Valoarea proprietăţii obţinute prin metoda costului de înlocuire şi 

comparaţiilor de piaţă s-a efectuat pe fiecare activ în parte. 

  
NR. 

CRT. 
DENUMIREA BUNULUI 

ELEMENTE DE 

IDENTIFICARE 

Valoarea justa 

propusa de 

evaluator 

        

     
  A. Drumuri     

  1 

DRUMURI SATESTI ASFALTATE+DRUMURI SATESTI ASFALTATE (2009 

)+DRUMURI SATESTI ASFALTATE (2010 )+DRUMURi SATESTI 

ASFALTATE (2011 )+DRUMURI SATESTI ASFALTATE (INV 08.2009) 

domeniul public 11.503.538 lei 

  2 DRUMURI DE EXPLOATARE IN EXTRAV 61551 M domeniul public 185.278 lei 

  3 DRUMURI SATESTI PIETRUITE domeniul public 358.191 lei 

  4 DRUM DE SERVITUTE STATIE EPURARE domeniul public 808 lei 

  5 DRUM EXPLOATARE 2684   905 MP domeniul privat 908 lei 

     
    Total A   12.048.723 lei 

     
  B. Constructii     

  6 CENTRALA TERMICA BLOCURI    domeniul public 38.757 lei 

  7 CLADIRE GRAJD domeniul public 19.684 lei 

  8 CLADIRE CAMIN CULTURAL domeniul public 326.995 lei 

  9 CLADIRE SCOALA VECHE domeniul public 43.353 lei 

  10 
CLADIRE SCOALA NOUA+REABILITARE CLADIRE SCOALA PRIN  

INSPECTORAT+REAB1LITARE CLADIRE SCOALA PRIN INSP(CENTR) 
domeniul public 623.480 lei 

  11 
CLADIRE GRADINITA( +REABILITARE PRIN INSPECTORAT 

SCOLAR)+REABILITARE CLADIRE GRADIN PRIN INSP 
domeniul public 112.866 lei 

  12 CLADIRE MODERNIZATA PRIMARIE domeniul public 224.414 lei 

  13 BLOC LOCUINTE 1 SI 2 domeniul privat 1.025.289 lei 

  14 CLADIRE FOSTA GRADINITA domeniul privat 71.201 lei 

  15 GRUP SANITAR 2 CABINE PRIMARIE domeniul privat 17.641 lei 

  16 DISPENSAR UMAN domeniul privat 9.493 lei 

  17 STATII MICROBUZ domeniul privat 3.064 lei 

  18 STATII MICROBUZ domeniul privat 3.064 lei 

  19 CLADIRE DISPENSAR MAGAZIE domeniul privat 7.384 lei 

  20 GRUP SANITAR CAMIN domeniul privat 5.873 lei 

  21 GRUP SANITAR BETON SCOALA NOUA domeniul privat 4.945 lei 

  22 MAGAZIE SCOALA NOUA domeniul privat 12.696 lei 

  23 GARAJ PRIMARIE domeniul privat 17.107 lei 

  24 CLADIRE BALTA , LA MOARA " domeniul privat 11.360 lei 

  25 GARD PREFABRICATE PRIMARIE domeniul public 3.896 lei 

  26 PARC COMUNA SALCIIlLE domeniul public 507.718 lei 

  27 GARD METALIC CAMIN domeniul public 450 lei 

  28 AMENAJARE CURTE CAMIN CULTURAL domeniul public 20.309 lei 

  29 IGNIFUGARE ACOPERIS GRADINITA domeniul public 11.376 lei 

  30 DIGURI (476 metri) domeniul public 235.676 lei 

  31 MONUMENT TUMUL TRAGIC domeniul public 34.715 lei 

  32 MONUMENT SILISTE MEDIEVALA domeniul public 34.715 lei 
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  33 GARD SCOALA NOUA SPRE CIMITIR PREFABRICATE domeniul privat 31.306 lei 

  34 GARD METALIC GRAJD domeniul privat 9.242 lei 

  35 SANTURI domeniul privat 141.037 lei 

  36 IMPREJMUIRE DISPENSAR domeniul privat 13.112 lei 

  37 GARD SCOALA NOUA domeniul privat 11.342 lei 

  38 GARD SCOALA VECHE domeniul privat 1.350 lei 

  39 GARD SCOALA VECHE SARMA domeniul privat 12.962 lei 

  40 GARD GRADINITA SARMA CU RAME domeniul privat 13.052 lei 

  41 CAREU SI ALEE PAVATA SCOALA NOUA domeniul privat 27.949 lei 

  42 FANTANA APA domeniul public 329 lei 

  43 RETELE APA domeniul public 108 lei 

  44 RETELE CANALIZARE domeniul public 132 lei 

  45 RETEA TERMOFICARE domeniul public 11.408 lei 

  46 FANTANA ARTEZIANA BALTA KADONIA(141 litri/secunda) domeniul public 1.017 lei 

  47 PUT SEC domeniul privat 1.374 lei 

  48 PUT FORAT ISLAZ domeniul privat 16.315 lei 

     
    Total B   3.719.557 lei 

          

  C. Terenuri     

  49 TEREN CURTI CONTRUCTll AFERENT SCOLII SUP 5452 MP domeniul public 101.400 lei 

  50 TEREN CURTI CONSTRUCT AFERENT SCOLJI VECH! 6845 MP domeniul public 127.300 lei 

  51 TEREN CURTI CONST SEDIU PRIMARIE 557 MP domeniul public 10.400 lei 

  52 TEREN CURTI CONSTRUCTII CAMIN 450 MP domeniul public 8.400 lei 

  53 TEREN CURTI CONSTRUCTII GRADINITA 2761 MP  domeniul public 51.400 lei 

  54 TEREN CURTI CONSTRUCTII GRAJD 1944 MP domeniul public 36.200 lei 

  55 TEREN STATIE EPURARE 1413 MP domeniul public 5.300 lei 

  56 TEREN LANGA STATIE EPURARE 10 000MP. domeniul public 37.400 lei 

  57 TEREN AMENAJAT SPORT SCOALA VECHE domeniul privat 112.800 lei 

  58 TEREN INTRAVILAN GOSPODARIE OE APA 2634 MP domeniul privat 11.300 lei 

  59 TEREN INTRAVILAN CAP FOSTA GRADINITA 1418 MP domeniul privat 22.400 lei 

  60 TEREN INTRAVILAN C-C 4215 MP CONC SAVU CONSTANTIN domeniul privat 66.700 lei 

  61 TEREN INTRAVILAN CC 1210 MP CONCESIONAT domeniul privat 19.100 lei 

  62 TEREN INTRAVILAN CC 1474 MP CONCESIONAT SAVU C-TtN domeniul privat 23.300 lei 

  63 TEREN INTRAVILAN CANTAR 147 MP domeniul privat 2.300 lei 

  64 TEREN INTRAVILAN 8379 MP domeniul privat 31.300 lei 

  65 TEREN INTRAVILAN CC LOT 1 446 MP domeniul privat 1.700 lei 

  66 TEREN INTRAVILAN CC BRUTARIE LOT 2 FOST CAP domeniul privat 23.500 lei 

  67 TEREN INTRAVILAN LOT 3 CC 272 MP domeniul privat 4.300 lei 

  68 TEREN SPORT 7130 MP domeniul privat 112.800 lei 

  69 TEREN INTRAVILAN PUT FORAT GOSPAPA 1502 MP domeniul privat 5.600 lei 

  70 TEREN INTRAVILAN CC 1847 MP domeniul privat 29.200 lei 

  71 TEREN INTRAVILAN ARABIL 3527 MP domeniul privat 13.200 lei 

  72 TEREN FATA FOSTELOR CAZANE 2676 MP domeniul privat 10.000 lei 

  73 TEREN LOT 1 DISPENSAR 691 MP domeniul privat 12.900 lei 

  74 TEREN LOT 2 DISPENSAR 692 MP domeniul privat 12.900 lei 

  75 TEREN NEAGRiCOL 1410 MP LANGA BALTA INTRE SATE domeniul privat 5.300 lei 

  76 TEREN NEAGRICOL LANGA BALTA ENACHE 995 MP domeniul privat 3.600 lei 

  77 TEREN INTRAVILAN VALE BISERICA 640 MP domeniul privat 10.100 lei 

  78 
TEREN CASUTE VACANTA 19 LOTURI 4716 MP;carte funciara in 

2016 masurat-6231 mp 
domeniul privat 98.500 lei 

  79 TEREN RAMPA GUNOI 20000 MP domeniul public 38.000 lei 
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  80 BALTA INTRE SATE 10.34 HA domeniul public 344.800 lei 

  81 BALTA DE VALE 119.68 HA FISHPLAN domeniul public 3.990.800 lei 

  82 TEREN EXTRAV NEPROD (DE-A LUNGUL BALTII LA VACI) 13730 MP domeniul privat 26.100 lei 

  83 TEREN EXTRAV NEPROD (DE-A LUNG BALTA BUN NOROC) domeniul privat 8.900 lei 

  84 TEREN EXTRAV NEPROD(DE-A LUNGU BALTII LA MOARA) domeniul privat 2.600 lei 

     
    Total C   5.421.800 lei 

     

     
  D. Bunuri mobile   

     
  85 ATOMIZOR Primaria Salciile 2.600 lei 

  86 REPORTOFON Primaria Salciile 1.500 lei 

  87 RACORD ELECTRIC STATIEAPA Primaria Salciile 39.400 lei 

  88 STATIE AMPLIFICARE Primaria Salciile 11.300 lei 

  89 GENERATOR CURENT MONOFAZAT Primaria Salciile 3.100 lei 

  90 CAZAN ATHMOS 75 KW Primaria Salciile 12.200 lei 

  91 MOTOCOASA CU MOTOR Primaria Salciile 800 lei 

  92 GPS Primaria Salciile 900 lei 

  93 SIRENA(2016) Primaria Salciile 20.100 lei 

  94 REMORCA Primaria Salciile 10.100 lei 

  95 CALCULATOR 3001 Primaria Salciile 1.000 lei 

  96 CALCULATOR 3002 Primaria Salciile 1.000 lei 

  97 CALCULATOR 3003 Primaria Salciile 800 lei 

  98 CALCULATOR PENTIUM IV 3004 Primaria Salciile 1.300 lei 

  99 COVOARE 3005-3010 Primaria Salciile 8.300 lei 

  100 CALCULATOR +MONITOR 3011 Primaria Salciile 1.500 lei 

  101 COPIATOR XEROX 3012 Primaria Salciile 1.500 lei 

  102 CALCULATOR 3013 Primaria Salciile 1.100 lei 

  103 CALCULATOR 3014                                      ' Primaria Salciile 1.100 lei 

  104 IMPRIMANTACU ACE Primaria Salciile 500 lei 

  105 CALCULATOR 3015 Primaria Salciile 900 lei 

  106 SISTEM ALARMA( 1151.54+2783) Primaria Salciile 1.100 lei 

  107 NOTE BOOK Primaria Salciile 800 lei 

  108 COPIATOR KYOCERA Primaria Salciile 3.200 lei 

  109 CENTRALA TELEFONICA PANASONIC Primaria Salciile 800 lei 

  110 COPIATOR WORKCENTRE Primaria Salciile 2.100 lei 

  111 MASINATUNS IARBA Primaria Salciile 1.200 lei 

  112 CALCULATOR Camin cultural 700 lei 

     
    Total D   130.900 lei 

     

    TOTAL GENERAL   21.320.980 lei 

 

 

Data: 24.10.2017   

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Iulian-Cosmin Androniu 
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ANEXE 

 

 

Definiţii şi termeni ai evaluării 

 

Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Evaluare 

 

Abordarea prin cost - oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea principiului 

economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât 

costul necesar obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate, fie prin cumpărare, fie prin 

construire. 

 

Abordarea prin piaţă - oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea 

activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte. 

 

Abordarea prin venit - oferă o indicaţie asupra valorii, prin convertirea 

fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului. 

 

Chiria de piaţă - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi 

închiriată, la data evaluării, între un locator hotărât şi un locatar hotărât, cu clauze 

de închiriere adecvate, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat 

şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără 

constrângere. 

 

Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are 

o valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia şi 

care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piaţă. 

 

Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii. 

 

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participaţiile şi beneficiile legate de 

proprietatea imobiliară. 

 

Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o 

întreprindere, dintr-o participaţie la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de 

active, care nu sunt separabile. 
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Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifesto prin 

proprietăţile sale economice. Aceasta nu are substanţa fizică, dar asigură drepturi şi 

beneficii economice proprietarului său. 

 

Investiţie imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, 

sau o parte a unei clădiri, sau ambele, deţinută de proprietar pentru a obţine venituri 

din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât 

pentru: 

(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru 

scopuri administrative; sau 

(b) vânzarea pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. 

 

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de 

faptele efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacţie 

de un participant tipic pe piaţa, la data evaluării. 

 

Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară 

desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietăţii reflectă 

potenţialul comercial pentru acea afacere. 

 

Proprietate imobiliară - terenul şi toate elementele care sunt o parte naturală 

a acestuia, de exemplu copaci şi minerale, elementele care au fost ataşate 

terenului, cum ar fi clădirile şi construcţiile de pe amplasament şi toate elementele 

permanent ataşate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice şi electrice care 

asigură funcţionarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât şi deasupra solului. 

 

Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori. 

 

Valoare de investiţie - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un 

proprietar potenţial, pentru o anumită investiţie sau în scopuri de exploatare. 

 

Valoare justă - preţul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii 

între părţi identificate, aflate în cunoştinţă de cauză şi hotărâte, care reflectă 

interesele acelor părţi.  

 

Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui 

activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special. 
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Valoarea de piaţă - 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. 

 

Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a 

două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este mai 

mare decât suma valorilor separate 
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Anexa nr. A – Prezentarea activelor 

 

 

 

 

NR. 

CRT.
DENUMIREA BUNULUI

ANUL 

DOBANDIRII SAU 

DARII IN 

Caracteristici

CANT UM

1

DRUMURI SATESTI ASFALTATE+DRUMURI SATESTI ASFALTATE (2009 

)+DRUMURI SATESTI ASFALTATE (2010 )+DRUMURi SATESTI 

ASFALTATE (2011 )+DRUMURI SATESTI ASFALTATE (INV 08.2009)

domeniul public asfaltate 1980 18,00 km buna

2 DRUMURI DE EXPLOATARE IN EXTRAV 61551 M domeniul public pamant 1980 61.551,00 m buna

3 DRUMURI SATESTI PIETRUITE domeniul public piet ruite 1980 3,50 km buna

4 DRUM DE SERVITUTE STATIE EPURARE domeniul public pamant 1980 805,00 mp buna

5 DRUM EXPLOATARE 2684   905 MP domeniul privat pamant 1980 905,00 mp buna

6 CENTRALA TERMICA BLOCURI   domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 1994 50,00 mp buna

7 CLADIRE GRAJD domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 1950 165,20 mp sat isfacatoare

8 CLADIRE CAMIN CULTURAL domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 1956 620,00 mp sat isfacatoare

9 CLADIRE SCOALA VECHE domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 1910 411,00 mp sat isfacatoare

10

CLADIRE SCOALA NOUA+REABILITARE CLADIRE SCOALA PRIN  

INSPECTORAT+REAB1LITARE CLADIRE SCOALA PRIN 

INSP(CENTR)

domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 1973 639,00 mp sat isfacatoare

11
CLADIRE GRADINITA( +REABILITARE PRIN INSPECTORAT 

SCOLAR)+REABILITARE CLADIRE GRADIN PRIN INSP
domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 1956 214,00 mp sat isfacatoare

12 CLADIRE MODERNIZATA PRIMARIE domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 1973 230,00 mp sat isfacatoare

13 BLOC LOCUINTE 1 SI 2 domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 1984 810,00 mp buna

14 CLADIRE FOSTA GRADINITA domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie+beton 1954 150,00 mp sat isfacatoare

15 GRUP SANITAR 2 CABINE PRIMARIE domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 2002 20,00 mp buna

16 DISPENSAR UMAN domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 1930 90,00 mp sat isfacatoare

17 STATII MICROBUZ domeniul privat const ruct ie civila st ructura din metalica 2008 5,00 mp buna

18 STATII MICROBUZ domeniul privat const ruct ie civila st ructura din metalica 2008 5,00 mp buna

19 CLADIRE DISPENSAR MAGAZIE domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 1950 20,00 mp sat isfacatoare

Starea tehnicaELEMENTE DE IDENTIFICARE

Anexa A- Descrierea - Bunurilor supuse reevaluarii

A. Drumuri

B. Constructii
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20 GRUP SANITAR CAMIN domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 2005 10,00 mp buna

21 GRUP SANITAR BETON SCOALA NOUA domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 1973 10,00 mp sat isfacatoare

22 MAGAZIE SCOALA NOUA domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 1974 25,00 mp sat isfacatoare

23 GARAJ PRIMARIE domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 2000 20,00 mp buna

24 CLADIRE BALTA , LA MOARA " domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 1970 25,00 mp sat isfacatoare

25 GARD PREFABRICATE PRIMARIE domeniul public const ruct ie speciala st ructura din beton 1973 64,00 m sat isfacatoare

26 PARC COMUNA SALCIIlLE domeniul public const ruct ie speciala st ructura din alei si spat ii 2006 3.500,00 mp buna

27 GARD METALIC CAMIN domeniul public const ruct ie speciala st ructura din sarma 1956 60,00 m sat isfacatoare

28 AMENAJARE CURTE CAMIN CULTURAL domeniul public const ruct ie speciala st ructura din alei si spat ii 2006 140,00 mp buna

29 IGNIFUGARE ACOPERIS GRADINITA domeniul public const ruct ie speciala st ructura din vopsitorii 2006 214,00 mp buna

30 DIGURI (476 metri) domeniul public const ruct ie speciala st ructura din pamant 1985 476,00 m sat isfacatoare

31 MONUMENT TUMUL TRAGIC domeniul public const ruct ie speciala st ructura din piat ra si beton 1985 10,00 mp sat isfacatoare

32 MONUMENT SILISTE MEDIEVALA domeniul public const ruct ie speciala st ructura din piat ra si beton 1985 10,00 mp sat isfacatoare

33 GARD SCOALA NOUA SPRE CIMITIR PREFABRICATE domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din beton 2002 100,00 m buna

34 GARD METALIC GRAJD domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din metalic 1994 110,00 m buna

35 SANTURI domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din pamant 2009 1.120,00 mp buna

36 IMPREJMUIRE DISPENSAR domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din mixta 2004 115,00 m buna

37 GARD SCOALA NOUA domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din mixta 2002 105,00 m buna

38 GARD SCOALA VECHE domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din mixta 1975 50,00 m sat isfacatoare

39 GARD SCOALA VECHE SARMA domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din metalica 2002 120,00 m buna

40 GARD GRADINITA SARMA CU RAME domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din metalica 1996 145,00 m buna

41 CAREU SI ALEE PAVATA SCOALA NOUA domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din pavaj si spat ii 2010 146,84 mp buna

42 FANTANA APA domeniul public const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 1994 5,00 mp buna

43 RETELE APA domeniul public const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 1994 1,50 km buna

44 RETELE CANALIZARE domeniul public const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 1994 1,00 km buna

45 RETEA TERMOFICARE domeniul public const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 1994 86,27 m buna

46 FANTANA ARTEZIANA BALTA KADONIA(141 lit ri/secunda) domeniul public const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 1982 25,00 mp sat isfacatoare

47 PUT SEC domeniul privat const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 2003 15,00 m buna

48 PUT FORAT ISLAZ domeniul privat const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 2009 150,00 m buna
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49 TEREN CURTI CONTRUCTll AFERENT SCOLII SUP 5452 MP domeniul public teren Int ravilan 5.452,00 mp

50 TEREN CURTI CONSTRUCT AFERENT SCOLJI VECH! 6845 MP domeniul public teren Int ravilan 6.845,00 mp

51 TEREN CURTI CONST SEDIU PRIMARIE 557 MP domeniul public teren Int ravilan 557,00 mp

52 TEREN CURTI CONSTRUCTII CAMIN 450 MP domeniul public teren Int ravilan 450,00 mp

53 TEREN CURTI CONSTRUCTII GRADINITA 2761 MP domeniul public teren Int ravilan 2.761,00 mp

54 TEREN CURTI CONSTRUCTII GRAJD 1944 MP domeniul public teren Int ravilan 1.944,00 mp

55 TEREN STATIE EPURARE 1413 MP domeniul public teren Int ravilan 1.413,00 mp

56 TEREN LANGA STATIE EPURARE 10 000MP. domeniul public teren Int ravilan 10.000,00 mp

57 TEREN AMENAJAT SPORT SCOALA VECHE domeniul privat teren Int ravilan 7.130,00 mp

58 TEREN INTRAVILAN GOSPODARIE OE APA 2634 MP domeniul privat teren Int ravilan 2.634,00 mp

59 TEREN INTRAVILAN CAP FOSTA GRADINITA 1418 MP domeniul privat teren Int ravilan 1.418,00 mp

60 TEREN INTRAVILAN C-C 4215 MP CONC SAVU CONSTANTIN domeniul privat teren Int ravilan 4.215,00 mp

61 TEREN INTRAVILAN CC 1210 MP CONCESIONAT domeniul privat teren Int ravilan 1.210,00 mp

62 TEREN INTRAVILAN CC 1474 MP CONCESIONAT SAVU C-TtN domeniul privat teren Int ravilan 1.474,00 mp

63 TEREN INTRAVILAN CANTAR 147 MP domeniul privat teren Int ravilan 147,00 mp

64 TEREN INTRAVILAN 8379 MP domeniul privat teren Int ravilan 8.379,00 mp

65 TEREN INTRAVILAN CC LOT 1 446 MP domeniul privat teren Int ravilan 446,00 mp

66 TEREN INTRAVILAN CC BRUTARIE LOT 2 FOST CAP domeniul privat teren Int ravilan 1.264,00 mp

67 TEREN INTRAVILAN LOT 3 CC 272 MP domeniul privat teren Int ravilan 272,00 mp

68 TEREN SPORT 7130 MP domeniul privat teren Int ravilan 7.130,00 mp

69 TEREN INTRAVILAN PUT FORAT GOSPAPA 1502 MP domeniul privat teren Int ravilan 1.502,00 mp

70 TEREN INTRAVILAN CC 1847 MP domeniul privat teren Int ravilan 1.847,00 mp

71 TEREN INTRAVILAN ARABIL 3527 MP domeniul privat teren Int ravilan 3.527,00 mp

72 TEREN FATA FOSTELOR CAZANE 2676 MP domeniul privat teren Int ravilan 2.676,00 mp

73 TEREN LOT 1 DISPENSAR 691 MP domeniul privat teren Int ravilan 691,00 mp

74 TEREN LOT 2 DISPENSAR 692 MP domeniul privat teren Int ravilan 692,00 mp

75 TEREN NEAGRiCOL 1410 MP LANGA BALTA INTRE SATE domeniul privat teren Int ravilan 1.410,00 mp

76 TEREN NEAGRICOL LANGA BALTA ENACHE 995 MP domeniul privat teren Int ravilan 955,00 mp

77 TEREN INTRAVILAN VALE BISERICA 640 MP domeniul privat teren Int ravilan 640,00 mp

78
TEREN CASUTE VACANTA 19 LOTURI 4716 MP;carte funciara in 

2016 masurat-6231 mp
domeniul privat teren Int ravilan 6.231,00 mp

79 TEREN RAMPA GUNOI 20000 MP domeniul public teren ext ravilan 20.000,00 mp

80 BALTA INTRE SATE 10.34 HA domeniul public teren ext ravilan 103.400,00 mp

81 BALTA DE VALE 119.68 HA FISHPLAN domeniul public teren ext ravilan 1.196.800,00 mp

82 TEREN EXTRAV NEPROD (DE-A LUNGUL BALTII LA VACI) 13730 MP domeniul privat teren ext ravilan 13.730,00 mp

83 TEREN EXTRAV NEPROD (DE-A LUNG BALTA BUN NOROC) domeniul privat teren ext ravilan 4.669,00 mp

84 TEREN EXTRAV NEPROD(DE-A LUNGU BALTII LA MOARA) domeniul privat teren ext ravilan 1.386,00 mp

Total C

C. Terenuri
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85 ATOMIZOR Primaria Salciile echipamente tehnologice 1 buc satsifacatoare

86 REPORTOFON Primaria Salciile echipamente tehnologice 1 buc satsifacatoare

87 RACORD ELECTRIC STATIEAPA Primaria Salciile echipamente tehnologice 1 buc satsifacatoare

88 STATIE AMPLIFICARE Primaria Salciile echipamente tehnologice 1 buc satsifacatoare

89 GENERATOR CURENT MONOFAZAT Primaria Salciile echipamente tehnologice 1 buc satsifacatoare

90 CAZAN ATHMOS 75 KW Primaria Salciile echipamente tehnologice 1 buc satsifacatoare

91 MOTOCOASA CU MOTOR Primaria Salciile echipamente tehnologice 1 buc satsifacatoare

92 GPS Primaria Salciile echipamente tehnologice 1 buc satsifacatoare

93 SIRENA(2016) Primaria Salciile echipamente tehnologice 1 buc satsifacatoare

94 REMORCA Primaria Salciile echipamente tehnologice 1 buc satsifacatoare

95 CALCULATOR 3001 Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

96 CALCULATOR 3002 Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

97 CALCULATOR 3003 Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

98 CALCULATOR PENTIUM IV 3004 Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

99 COVOARE 3005-3010 Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

100 CALCULATOR +MONITOR 3011 Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

101 COPIATOR XEROX 3012 Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

102 CALCULATOR 3013 Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

103 CALCULATOR 3014                                      ' Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

104 IMPRIMANTACU ACE Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

105 CALCULATOR 3015 Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

106 SISTEM ALARMA( 1151.54+2783) Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

107 NOTE BOOK Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

108 COPIATOR KYOCERA Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

109 CENTRALA TELEFONICA PANASONIC Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

110 COPIATOR WORKCENTRE Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

111 MASINATUNS IARBA Primaria Salciile mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

112 CALCULATOR Camin cultural mobilier, aparatura birot ica 1 buc satsifacatoare

D. Bunuri mobile
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Calculele evaluării 

Anexa nr. 1.1. - Evaluarea terenului     

ABORDARE PRIN METODA COMPARATIEI DE PIATA-TERN EXTRAVILAN - Teren agricol   

ELEMENT 
PROPRIETAŢI       

SUBIECT A B C 

Suprafata (ha) 1,0000 0,50 1,00 4,00 

Preţ ofertat lei RON/ha   20.000 32.192 20.000 

Preţ ofertat lei EURO/ha   4.349 7.000 4.349 

Dreptul de proprietate transmis liber liber liber liber 

Corecţia pentru dreptul de proprietate   0% 0% 0% 

Corecţii pentru dreptul de proprietate, lei   0  0  0  

Preţ corectat, lei   20.000  32.192  20.000  

Condiţii de finanţare normal normal normal normal 

Corecţie pentru condiţii de finanţare, lei   0  0  0  

Preţ corectat, lei   20.000  32.192  20.000  

Condiţii de vânzare   oferta oferta oferta 

Corecţii pentru preţul de vânzare   -5% -5% -5% 

Corecţii pentru preţul de vânzare, lei   -1.000  -1.610  -1.000  

Preţ corectat, lei   19.000  30.582  19.000  

Condiţii de piaţă   < 2 luni < 2 luni < 2 luni 

Corecţii pentru condiţiile de piaţă, %   0% 0% 0% 

Corecţie pentru condiţii de piaţă, lei   0  0  0  

Preţ corectat, lei   19.000  30.582  19.000  

Localizare Salciile Cioranii de Sus Cioranii de Sus Ciortanii de Jos 

Corecţie pentru localizare   0% -5% 0% 

Corecţie pentru localizare, lei   0  -1.529  0  

Preţ corectat, lei   19.000  29.053  19.000  

Grad de productivitate productiv productiv productiv productiv 

Corectia pentru geometrie   0% 0% 0% 

Corecţie pentru geometrie, lei   0  0  0  

Preţ corectat, lei   19.000  29.053  19.000  

Destinatia arabil arabil arabil arabil 

Corecţia pentru destinatie   0% 0% 0% 

Corecţia pentru destinatie, lei   0  0  0  

Preţ corectat, lei   19.000  29.053  19.000  

Corecţia totală netă, lei   -1.000 -3.139 -1.000 

Corecţia totală netă (% preţ ofertat)   -5,00% -9,75% -5,00% 

Corecţia totală brută, lei   1.000 3.139 1.000 

Corecţia totală brută (% preţ oferat)   5,00% 9,75% 5,00% 

Valoare estimata de piata  lei RON/ha 19.000 lei 

      EURO/ha 4.132 € 

Valoare total suprafata 1,0000 ha lei RON 19.000 lei 

EURO CURS 4,5988   4.132 € 
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Teren balta          

ELEMENT 
PROPRIETAŢI       

SUBIECT A B C 

Suprafata (ha) 1,0000 0,50 1,00 4,00 

Preţ ofertat lei RON/ha   20.000 32.192 20.000 

Preţ ofertat lei EURO/ha   4.349 7.000 4.349 

Dreptul de proprietate transmis liber liber liber liber 

Corecţia pentru dreptul de proprietate   0% 0% 0% 

Corecţii pentru dreptul de proprietate, lei   0  0  0  

Preţ corectat, lei   20.000  32.192  20.000  

Condiţii de finanţare normal normal normal normal 

Corecţie pentru condiţii de finanţare, lei   0  0  0  

Preţ corectat, lei   20.000  32.192  20.000  

Condiţii de vânzare   oferta oferta oferta 

Corecţii pentru preţul de vânzare   -5% -5% -5% 

Corecţii pentru preţul de vânzare, lei   -1.000  -1.610  -1.000  

Preţ corectat, lei   19.000  30.582  19.000  

Condiţii de piaţă   < 2 luni < 2 luni < 2 luni 

Corecţii pentru condiţiile de piaţă, %   0% 0% 0% 

Corecţie pentru condiţii de piaţă, lei   0  0  0  

Preţ corectat, lei   19.000  30.582  19.000  

Localizare Salciile Cioranii de Sus Cioranii de Sus Ciortanii de Jos 

Corecţie pentru localizare   0% -5% 0% 

Corecţie pentru localizare, lei   0  -1.529  0  

Preţ corectat, lei   19.000  29.053  19.000  

Grad de productivitate mediu mediu mediu mediu 

Corectia pentru geometrie   0% 0% 0% 

Corecţie pentru geometrie, lei   0  0  0  

Preţ corectat, lei   19.000  29.053  19.000  

Destinatia balta arabil arabil arabil 

Corecţia pentru destinatie   30% 30% 30% 

Corecţia pentru destinatie, lei   5.700  8.716  5.700  

Preţ corectat, lei   24.700  37.769  24.700  

Corecţia totală netă, lei   4.700 5.577 4.700 

Corecţia totală netă (% preţ ofertat)   23,50% 17,33% 23,50% 

Corecţia totală brută, lei   6.700 11.855 6.700 

Corecţia totală brută (% preţ oferat)   33,50% 36,83% 33,50% 

Valoare estimata de piata  lei RON/ha 24.700 lei 

      EURO/ha 5.371 € 

Valoare total suprafata 1,0000 ha lei RON 24.700 lei 

EURO CURS 4,5988   5.371 € 
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ABORDARE PRIN METODA COMPARATIEI DE PIATA-TERN INTRAVILAN     

Grila datelor de piaţă în analiza pe perechi de date - Central/Median 

ELEMENT PROPRIETAŢI       

  SUBIECT A B C 

Suprafata (mp) 1.000,00 3500 1462 2500 

Preţ ofertat lei RON/mp   4,0 21,9 4,0 

Preţ ofertat lei EURO/mp   0,9 4,8 0,9 

Dreptul de proprietate transmis liber liber liber liber 

Corecţia pentru dreptul de 

proprietate 
  0% 0% 0% 

Corecţii pentru dreptul de 

proprietate, lei 
  0,0  0,0  0,0  

Preţ corectat, lei   4  22  4  

Condiţii de finanţare normal normal normal normal 

Corecţie pentru condiţii de finanţar, 

lei 
  0,0  0,0  0,0  

Preţ corectat, lei   4,0  21,9  4,0  

Condiţii de vânzare   oferta oferta oferta 

Corecţii pentru preţul de vânzare   -15% -15% -15% 

Corecţii pentru preţul de vânzare, lei   -1  -3  -1  

Preţ corectat, lei   3,4  18,6  3,4  

Condiţii de piaţă   <2 luni <2 luni <2 luni 

Corecţii pentru condiţiile de piaţă, %   0% 0% 0% 

Corecţie pentru condiţii de finanţar, 

lei 
  0,0  0,0  0,0  

Preţ corectat, lei   3,4  18,6  3,4  

Localizare Salciile Draganesti Salciile Cioranii de Jos 

Corecţie pentru localizare   10% 0% 10% 

Corecţie pentru localizare, lei   0,3  0,0  0,3  

Preţ corectat, lei   3,7  18,6  3,7  

Geometrie, costuri cu amenajarea   similara similara similara 

Corectia %   0% 0% 0% 

Corecţie, lei   0,0  0,0  0,0  

Preţ corectat, lei   3,7  18,6  3,7  

Destinatia adm nedezvoltat mixt nedezvoltat 

Corecţia pentru destinatie   15% 0% 15% 

Corecţia pentru destinatie, lei   0,6  0,0  0,6  

Preţ corectat, lei   4,3  18,6  4,3  

Utilitati   fara toate fara 

Corecţia pentru destinatie   15% 0% 15% 

Corecţia pentru destinatie, lei   0,6  0,0  0,6  

Preţ corectat, lei   4,9  18,6  4,9  

Corecţia totală netă, lei   1 -3 1 

Corecţia totală netă (% preţ ofertat)   23,65% -15,00% 23,65% 

Corecţia totală brută, lei   2 3 2 

Corecţia totală brută (% preţ oferat)   53,65% 15,00% 53,65% 

Valoare estimata de piata    lei RON/mp 18,60 lei 

      EURO/mp 4,05 € 

Valoare total suprafata 1.000,00 mp lei RON 18.605 lei 

EURO CURS 4,5988     
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Grila datelor de piaţă în analiza pe perechi de date - Periferic 

ELEMENT PROPRIETAŢI       

  SUBIECT A B C 

Suprafata (mp) 1.000,00 3500 1462 2500 

Preţ ofertat lei RON/mp   4,0 21,9 4,0 

Preţ ofertat lei EURO/mp   0,9 4,8 0,9 

Dreptul de proprietate transmis liber liber liber liber 

Corecţia pentru dreptul de proprietate   0% 0% 0% 

Corecţii pentru dreptul de proprietate, lei   0,0  0,0  0,0  

Preţ corectat, lei   4  22  4  

Condiţii de finanţare normal normal normal normal 

Corecţie pentru condiţii de finanţar, lei   0,0  0,0  0,0  

Preţ corectat, lei   4,0  21,9  4,0  

Condiţii de vânzare   oferta oferta oferta 

Corecţii pentru preţul de vânzare   -15% -15% -15% 

Corecţii pentru preţul de vânzare, lei   -1  -3  -1  

Preţ corectat, lei   3,4  18,6  3,4  

Condiţii de piaţă   <2 luni <2 luni <2 luni 

Corecţii pentru condiţiile de piaţă, %   0% 0% 0% 

Corecţie pentru condiţii de finanţar, lei   0,0  0,0  0,0  

Preţ corectat, lei   3,4  18,6  3,4  

Localizare Salciile Draganesti Salciile Cioranii de Jos 

Corecţie pentru localizare   10% 0% 10% 

Corecţie pentru localizare, lei   0,3  0,0  0,3  

Preţ corectat, lei   3,7  18,6  3,7  

Geometrie, costuri cu amenajarea   similara similara similara 

Corectia %   0% 0% 0% 

Corecţie, lei   0,0  0,0  0,0  

Preţ corectat, lei   3,7  18,6  3,7  

Destinatia nedezvoltat nedezvoltat mixt nedezvoltat 

Corecţia pentru destinatie   0% -20% 0% 

Corecţia pentru destinatie, lei   0,0  -3,7  0,0  

Preţ corectat, lei   3,7  14,9  3,7  

Utilitati nu similare superioare superioare 

Corecţia pentru destinatie   0% -15% 0% 

Corecţia pentru destinatie, lei   0,0  -2,2  0,0  

Preţ corectat, lei   3,7  12,7  3,7  

Corecţia totală netă, lei   0 -9 0 

Corecţia totală netă (% preţ ofertat)   -6,50% -42,20% -6,50% 

Corecţia totală brută, lei   1 9 1 

Corecţia totală brută (% preţ oferat)   23,50% 42,20% 23,50% 

Valoare estimata de piata    lei RON/mp 3,74 lei 

      EURO/mp 0,81 € 

Valoare total suprafata 1.000,00 mp lei RON 3.740 lei 

EURO CURS 4,5988     
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Teren

Denumire Tip Cantitate UM

[€/UM] % [€/UM] [lei/UM] [€] [lei]

1 TEREN CURTI  CONTRUCTll AFERENT SCOLI I  SUP 5452 M P domeniul public t eren I nt ravilan 5.452,00 mp 4,0 0,00% 4,05 18,60 22.056 101.400

2 TEREN CURTI  CONSTRUCT AFERENT SCOLJI  VECH! 6845 M P domeniul public t eren I nt ravilan 6.845,00 mp 4,0 0,00% 4,05 18,60 27.692 127.300

3 TEREN CURTI  CONST SEDI U PRI M ARI E 557 M P domeniul public t eren I nt ravilan 557,00 mp 4,0 0,00% 4,05 18,60 2.253 10.400

4 TEREN CURTI  CONSTRUCTI I  CAM I N 450 M P domeniul public t eren I nt ravilan 450,00 mp 4,0 0,00% 4,05 18,60 1.820 8.400

5 TEREN CURTI  CONSTRUCTI I  GRADI NI TA 2761 M P domeniul public t eren I nt ravilan 2.761,00 mp 4,0 0,00% 4,05 18,60 11.170 51.400

6 TEREN CURTI  CONSTRUCTI I  GRAJD 1944 M P domeniul public t eren I nt ravilan 1.944,00 mp 4,0 0,00% 4,05 18,60 7.865 36.200

7 TEREN STATI E EPURARE 1413 M P domeniul public t eren I nt ravilan 1.413,00 mp 0,8 0,00% 0,81 3,74 1.149 5.300

8 TEREN LANGA STATI E EPURARE 10 000M P. domeniul public t eren I nt ravilan 10.000,00 mp 0,8 0,00% 0,81 3,74 8.133 37.400

9 TEREN AM ENAJAT SPORT SCOALA VECHE domeniul privat t eren I nt ravilan 7.130,00 mp 4,0 -15,00% 3,44 15,81 24.518 112.800

10 TEREN I NTRAVI LAN GOSPODARI E OE APA 2634 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 2.634,00 mp 0,8 15,00% 0,94 4,30 2.463 11.300

11 TEREN I NTRAVI LAN CAP FOSTA GRADI NI TA 1418 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 1.418,00 mp 4,0 -15,00% 3,44 15,81 4.876 22.400

12 TEREN I NTRAVI LAN C-C 4215 M P CONC SAVU CONSTANTI N domeniul privat t eren I nt ravilan 4.215,00 mp 4,0 -15,00% 3,44 15,81 14.494 66.700

13 TEREN I NTRAVI LAN CC 1210 M P CONCESI ONAT domeniul privat t eren I nt ravilan 1.210,00 mp 4,0 -15,00% 3,44 15,81 4.161 19.100

14 TEREN I NTRAVI LAN CC 1474 M P CONCESI ONAT SAVU C-Tt N domeniul privat t eren I nt ravilan 1.474,00 mp 4,0 -15,00% 3,44 15,81 5.069 23.300

15 TEREN I NTRAVI LAN CANTAR 147 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 147,00 mp 4,0 -15,00% 3,44 15,81 505 2.300

16 TEREN I NTRAVI LAN 8379 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 8.379,00 mp 0,8 0,00% 0,81 3,74 6.814 31.300

17 TEREN I NTRAVI LAN CC LOT 1 446 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 446,00 mp 0,8 0,00% 0,81 3,74 363 1.700

18 TEREN I NTRAVI LAN CC BRUTARI E LOT 2 FOST CAP domeniul privat t eren I nt ravilan 1.264,00 mp 4,0 0,00% 4,05 18,60 5.114 23.500

19 TEREN I NTRAVI LAN LOT 3 CC 272 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 272,00 mp 4,0 -15,00% 3,44 15,81 935 4.300

20 TEREN SPORT 7130 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 7.130,00 mp 4,0 -15,00% 3,44 15,81 24.518 112.800

21 TEREN I NTRAVI LAN PUT FORAT GOSPAPA 1502 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 1.502,00 mp 0,8 0,00% 0,81 3,74 1.222 5.600

22 TEREN I NTRAVI LAN CC 1847 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 1.847,00 mp 4,0 -15,00% 3,44 15,81 6.351 29.200

23 TEREN I NTRAVI LAN ARABI L 3527 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 3.527,00 mp 0,8 0,00% 0,81 3,74 2.868 13.200

24 TEREN FATA FOSTELOR CAZANE 2676 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 2.676,00 mp 0,8 0,00% 0,81 3,74 2.176 10.000

25 TEREN LOT 1 DI SPENSAR 691 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 691,00 mp 4,0 0,00% 4,05 18,60 2.795 12.900

26 TEREN LOT 2 DI SPENSAR 692 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 692,00 mp 4,0 0,00% 4,05 18,60 2.800 12.900

27 TEREN NEAGRiCOL 1410 M P LANGA BALTA I NTRE SATE domeniul privat t eren I nt ravilan 1.410,00 mp 0,8 0,00% 0,81 3,74 1.147 5.300

28 TEREN NEAGRI COL LANGA BALTA ENACHE 995 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 955,00 mp 0,8 0,00% 0,81 3,74 777 3.600

29 TEREN I NTRAVI LAN VALE BI SERI CA 640 M P domeniul privat t eren I nt ravilan 640,00 mp 4,0 -15,00% 3,44 15,81 2.201 10.100

30 TEREN CASUTE VACANTA 19 LOTURI  4716 M P;cart e funciara in 2016 

masurat -6231 mp

domeniul privat t eren I nt ravilan 6.231,00 mp 4,0 -15,00% 3,44 15,81 21.427 98.500

31 TEREN RAM PA GUNOI  20000 M P domeniul public t eren ext ravilan 20.000,00 mp 0,4 0,00% 0,41 1,90 8.264 38.000

32 BALTA I NTRE SATE 10.34 HA domeniul public t eren ext ravilan 103.400,00 mp 0,5 35,00% 0,73 3,33 74.974 344.800

33 BALTA DE VALE 119.68 HA FI SHPLAN domeniul public t eren ext ravilan 1.196.800,00 mp 0,5 35,00% 0,73 3,33 867.782 3.990.800

34 TEREN EXTRAV NEPROD (DE-A LUNGUL BALTI I  LA VACI )  13730 M P domeniul privat t eren ext ravilan 13.730,00 mp 0,4 0,00% 0,41 1,90 5.673 26.100

35 TEREN EXTRAV NEPROD (DE-A LUNG BALTA BUN NOROC) domeniul privat t eren ext ravilan 4.669,00 mp 0,4 0,00% 0,41 1,90 1.929 8.900

36 TEREN EXTRAV NEPROD(DE-A LUNGU BALTI I  LA M OARA) domeniul privat t eren ext ravilan 1.386,00 mp 0,4 0,00% 0,41 1,90 573 2.600

TOTAL 1.178.926 5.421.800

Anexa nr. 1.2. - Evaluarea terenului - METODA COMPARATIEI DE PIATA

SuprafataN

r.

Valoarea 

estimata prin 

grila

Corectie 

pentru 

localizare

Valoarea justa 

unitara

Valoarea justa 

unitara

Valoarea justa Valoare justa
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UM

Fizica DT Functio

nala

Economic

a

Total

[ani] [€/UM] [€] [€] [lei]

1 DRUMURI SATESTI 

ASFALTATE+DRUMURI SATESTI 

ASFALTATE (2009 )+DRUMURI 

SATESTI ASFALTATE (2010 

domeniul public asfaltate 18,00 km 1980 288.526 5.193.471 50% 70 0% 0% 50% 2.596.735 € 11.503.538 lei

2 DRUMURI DE EXPLOATARE IN 

EXTRAV 61551 M

domeniul public pamant 61,55 km 1980 1.359 83.647 50% 70 0% 0% 50% 41.824 € 185.278 lei

3 DRUMURI SATESTI PIETRUITE domeniul public piet ruite 3,50 km 1980 46.203 161.712 50% 70 0% 0% 50% 80.856 € 358.191 lei

4 DRUM DE SERVITUTE STATIE 

EPURARE

domeniul public pamant 0,27 km 1980 1.359 365 50% 70 0% 0% 50% 182 € 808 lei

5 DRUM EXPLOATARE 2684   905 MP domeniul privat pamant 0,30 km 1980 1.359 410 50% 70 0% 0% 50% 205 € 908 lei

Total A 2.719.802 € 12.048.723 lei

6 CENTRALA TERMICA BLOCURI   domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 50,00 mp 1994 241 12.067 28% 80 0% 0% 28% 8.749 € 38.757 lei

7 CLADIRE GRAJD domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 165,20 mp 1950 154 25.391 83% 80 0% 0% 83% 4.443 € 19.684 lei

8 CLADIRE CAMIN CULTURAL domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 620,00 mp 1956 476 295.255 75% 80 0% 0% 75% 73.814 € 326.995 lei

9 CLADIRE SCOALA VECHE domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 411,00 mp 1910 476 195.726 95% 80 0% 0% 95% 9.786 € 43.353 lei

10 CLADIRE SCOALA 

NOUA+REABILITARE CLADIRE 

SCOALA PRIN  

INSPECTORAT+REAB1LITARE 

CLADIRE SCOALA PRIN 

INSP(CENTR)

domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 639,00 mp 1973 476 304.304 54% 80 0% 0% 54% 140.740 € 623.480 lei

11 CLADIRE GRADINITA( +REABILITARE 

PRIN INSPECTORAT 

SCOLAR)+REABILITARE CLADIRE 

GRADIN PRIN INSP

domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 214,00 mp 1956 476 101.911 75% 80 0% 0% 75% 25.478 € 112.866 lei

12 CLADIRE MODERNIZATA PRIMARIE domeniul public const ruct ie civila st ructura din zidarie 230,00 mp 1973 476 109.530 54% 80 0% 0% 54% 50.658 € 224.414 lei

13 BLOC LOCUINTE 1 SI 2 domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 810,00 mp 1984 476 385.737 40% 80 0% 0% 40% 231.442 € 1.025.289 lei

14 CLADIRE FOSTA GRADINITA domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie+beton 150,00 mp 1954 476 71.433 78% 80 0% 0% 78% 16.072 € 71.201 lei

15 GRUP SANITAR 2 CABINE PRIMARIE domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 20,00 mp 2002 241 4.827 18% 80 0% 0% 18% 3.982 € 17.641 lei

16 DISPENSAR UMAN domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 90,00 mp 1930 476 42.860 95% 80 0% 0% 95% 2.143 € 9.493 lei

17 STATII MICROBUZ domeniul privat const ruct ie civila st ructura din metalica 5,00 mp 2008 154 768 10% 80 0% 0% 10% 692 € 3.064 lei

18 STATII MICROBUZ domeniul privat const ruct ie civila st ructura din metalica 5,00 mp 2008 154 768 10% 80 0% 0% 10% 692 € 3.064 lei

A. Drunuri

B. Constructii

Anexa nr. 2.1. - Evaluarea constructiilor

Depreciated Replacement Cost Method/ Metoda Costului de Inlocuire

Nr. Anul 

dobandiri

i sau darii 

in 

folosinta

Costul 

unitar  de 

inlocuire

Cost de 

inlocuire 

total

Depreciere Cost de inlocuire Valoare justaCaracteristiciDenumire Active Constructii Descriere
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19 CLADIRE DISPENSAR MAGAZIE domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 20,00 mp 1950 476 9.524 83% 80 0% 0% 83% 1.667 € 7.384 lei

20 GRUP SANITAR CAMIN domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 10,00 mp 2005 154 1.537 14% 80 0% 0% 14% 1.326 € 5.873 lei

21 GRUP SANITAR BETON SCOALA 

NOUA

domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 10,00 mp 1973 241 2.413 54% 80 0% 0% 54% 1.116 € 4.945 lei

22 MAGAZIE SCOALA NOUA domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 25,00 mp 1974 241 6.034 53% 80 0% 0% 53% 2.866 € 12.696 lei

23 GARAJ PRIMARIE domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 20,00 mp 2000 241 4.827 20% 80 0% 0% 20% 3.862 € 17.107 lei

24 CLADIRE BALTA , LA MOARA " domeniul privat const ruct ie civila st ructura din zidarie 25,00 mp 1970 241 6.034 58% 80 0% 0% 58% 2.564 € 11.360 lei

25 GARD PREFABRICATE PRIMARIE domeniul public const ruct ie speciala st ructura din beton 64,00 m 1973 98 6.282 86% 50 0% 0% 86% 879 € 3.896 lei

26 PARC COMUNA SALCIIlLE domeniul public const ruct ie speciala st ructura din alei si spat ii verzi 3.500,00 mp 2006 41 143.261 20% 50 0% 0% 20% 114.609 € 507.718 lei

27 GARD METALIC CAMIN domeniul public const ruct ie speciala st ructura din sarma 60,00 m 1956 34 2.032 95% 50 0% 0% 95% 102 € 450 lei

28 AMENAJARE CURTE CAMIN domeniul public const ruct ie speciala st ructura din alei si spat ii verzi 140,00 mp 2006 41 5.730 20% 50 0% 0% 20% 4.584 € 20.309 lei

29 IGNIFUGARE ACOPERIS GRADINITA domeniul public const ruct ie speciala st ructura din vopsitorii 214,00 mp 2006 15 3.210 20% 50 0% 0% 20% 2.568 € 11.376 lei

30 DIGURI (476 metri) domeniul public const ruct ie speciala st ructura din pamant 476,00 m 1985 294 140.000 62% 50 0% 0% 62% 53.200 € 235.676 lei

31 MONUMENT TUMUL TRAGIC domeniul public const ruct ie speciala st ructura din piat ra si beton 10,00 mp 1985 2.062 20.622 62% 50 0% 0% 62% 7.836 € 34.715 lei

32 MONUMENT SILISTE MEDIEVALA domeniul public const ruct ie speciala st ructura din piat ra si beton 10,00 mp 1985 2.062 20.622 62% 50 0% 0% 62% 7.836 € 34.715 lei

33 GARD SCOALA NOUA SPRE CIMITIR 

PREFABRICATE

domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din beton 100,00 m 2002 98 9.815 28% 50 0% 0% 28% 7.067 € 31.306 lei

34 GARD METALIC GRAJD domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din metalic 110,00 m 1994 34 3.725 44% 50 0% 0% 44% 2.086 € 9.242 lei

35 SANTURI domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din pamant 1.120,00 mp 2009 33 37.020 14% 50 0% 0% 14% 31.837 € 141.037 lei

36 IMPREJMUIRE DISPENSAR domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din mixta 115,00 m 2004 34 3.895 24% 50 0% 0% 24% 2.960 € 13.112 lei

37 GARD SCOALA NOUA domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din mixta 105,00 m 2002 34 3.556 28% 50 0% 0% 28% 2.560 € 11.342 lei

38 GARD SCOALA VECHE domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din mixta 50,00 m 1975 34 1.693 82% 50 0% 0% 82% 305 € 1.350 lei

39 GARD SCOALA VECHE SARMA domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din metalica 120,00 m 2002 34 4.064 28% 50 0% 0% 28% 2.926 € 12.962 lei

40 GARD GRADINITA SARMA CU RAME domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din metalica 145,00 m 1996 34 4.911 40% 50 0% 0% 40% 2.946 € 13.052 lei

41 CAREU SI ALEE PAVATA SCOALA 

NOUA

domeniul privat const ruct ie speciala st ructura din pavaj si spat ii 

verzi

146,84 mp 2010 49 7.169 12% 50 0% 0% 12% 6.309 € 27.949 lei

42 FANTANA APA domeniul public const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 

beton

5,00 mp 1994 29 145 49% 45 0% 0% 49% 74 € 329 lei

43 RETELE APA domeniul public const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 

metalica

1,50 km 1994 32 48 49% 45 0% 0% 49% 24 € 108 lei

44 RETELE CANALIZARE domeniul public const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 

metalica

1,00 km 1994 58 58 49% 45 0% 0% 49% 30 € 132 lei

45 RETEA TERMOFICARE domeniul public const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 

metalica

86,27 m 1994 58 5.038 49% 45 0% 0% 49% 2.575 € 11.408 lei

46 FANTANA ARTEZIANA BALTA 

KADONIA(141 lit ri/secunda)

domeniul public const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 

beton

25,00 mp 1982 38 939 76% 45 0% 0% 76% 230 € 1.017 lei

47 PUT SEC domeniul privat const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 

beton

15,00 m 2003 29 436 29% 45 0% 0% 29% 310 € 1.374 lei

48 PUT FORAT ISLAZ domeniul privat const ruct ie speciala -  instalat ii st ructura din 

beton

150,00 m 2009 29 4.361 16% 45 0% 0% 16% 3.683 € 16.315 lei

Total B 839.629 € 3.719.557 lei

Total A 2.719.802 € 12.048.723 lei

Total B 839.629 € 3.719.557 lei

Total B 3.559.431 € 15.768.280 lei
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Anexa nr. 2.2.     

Abordarea prin costuri   

Costuri de reconstructie – costuri de inlocuire” – Corneliu Schiopu editat de IROVAL, Bucuresti, 2010 

CALCULUL VALORII DE RECONSTRUCTIE 

Cosnructie birouri Ad = 200,00 mp     

Nr. 

Crt. 
Denumire / Simbol 

Suprafaţă 

Sc / Sdc 

(mp) 

Cost 

catalog 

(euro/mp) 

Total cost 

(euro) 

Coef. 

corecţie 

distanţă 

de 

transport 

Coef. 

corecţie 

manoperă 

Cost total 

(euro) 

A B C=AxB 
D E 

F=CxDxE 
1,000 1,000 

Suprastructură / Structură 

1 8CLBTIPB 200,0 206,5 41.300,0 1,000 1,000 41.300,0 

  Total           41.300,0 

Finisaj interior şi exterior 

1 FICLBTIPB 200,0 218,4 43.680,0 1,000 1,000 43.680,0 

  Total           43.680,0 

Invelitori si terase 

1 INVTZ 200,0 52,9 10.580,0 1,000 1,000 10.580,0 

  Total           10.580,0 

Instalaţii electrice 

1 IECLBTIPB 200,0 33,1 6.620,0 1,000 1,000 6.620,0 

  Total           6.620,0 

Instalaţii sanitare 

1 ISCLBTIPB 200,0 25,0 5.000,0 1,000 1,000 5.000,0 

  Total     0,0     5.000,0 

Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie 

1 IVCLBTIPB 200,0 30,8 6.160,0 1,000 1,000 6.160,0 

  Total           6.160,0 

                

TOTAL COST (CIB) CU TVA  (EURO)  113.340,0 

TOTAL COST (CIB) CU TVA (EURO/MP) 566,7 

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA (EURO)  95.243,7 

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA  (EURO/MP) 476,2 

                

Atelier Ad = 200,00 mp     

Nr. 

Crt. 
Denumire / Simbol 

Suprafaţă 

Sc / Sdc 

(mp) 

Cost 

catalog 

(euro/mp) 

Total cost 

(euro) 

Coef. 

corecţie 

distanţă 

de 

transport 

Coef. 

corecţie 

manoperă 

Cost total 

(euro) 

A B C=AxB 
D E 

F=CxDxE 
1,000 1,000 

Suprastructură / Structură 

1 8SCLDP1 200,0 182,4 36.480,0 1,000 1,000 36.480,0 

  Total           36.480,0 

Finisaj interior şi exterior 
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1 FINSCLDP1 200,0 68,3 13.660,0 1,000 1,000 13.660,0 

  Total           13.660,0 

Instalaţii electrice 

1 ELSCLDP1 200,0 14,8 2.960,0 1,000 1,000 2.960,0 

  Total           2.960,0 

Instalaţii sanitare 

1 SACLDP1 200,0 5,0 1.000,0 1,000 1,000 1.000,0 

  Total     0,0     1.000,0 

Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie 

1 ISCLDP1 200,0 16,7 3.340,0 1,000 1,000 3.340,0 

  Total           3.340,0 

                

TOTAL COST (CIB) CU TVA  (EURO)  57.440,0 

TOTAL COST (CIB) CU TVA (EURO/MP) 287,2 

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA (EURO)  48.268,9 

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA  (EURO/MP) 241,3 

                

Hala metalica Ad = 200,00 mp     

Nr. 

Crt. 
Denumire / Simbol 

Suprafaţă 

Sc / Sdc 

(mp) 

Cost 

catalog 

(euro/mp) 

Total cost 

(euro) 

Coef. 

corecţie 

distanţă 

de 

transport 

Coef. 

corecţie 

manoperă 

Cost total 

(euro) 

A B C=AxB 
D E 

F=CxDxE 
1,000 1,000 

Infrastructura 

1 8INFHDSC 200,0 136,9 27.380,0 1,000 1,000 27.380,0 

  Total           27.380,0 

Suprastructură / Structură 

1 8SHDSC 200,0 120,8 24.160,0 1,000 1,000 24.160,0 

  Total           24.160,0 

Finisaj interior şi exterior 

1 FINHDSC 200,0 138,9 27.780,0 1,000 1,000 27.780,0 

  Total           27.780,0 

Instalaţii electrice 

1 ELHDSC 200,0 11,4 2.280,0 1,000 1,000 2.280,0 

  Total           2.280,0 

Instalaţii sanitare 

1 SAHDSC 200,0 23,1 4.620,0 1,000 1,000 4.620,0 

  Total   3,1 0,0     4.620,0 

Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie 

1 IVHDSC 200,0 47,4 9.480,0 1,000 1,000 9.480,0 

  Total           9.480,0 

                

TOTAL COST (CIB) CU TVA  (EURO)  68.320,0 

TOTAL COST (CIB) CU TVA (EURO/MP) 341,6 

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA (EURO)  57.411,8 

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA  (EURO/MP) 287,1 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 63 din 89 

 

                

Constructii speciale           

Nr. 

Crt. 
Denumire / Simbol 

Suprafaţă 

Sc / Sdc 

(mp) 

Cost 

catalog 

(euro/mp) 

Total cost 

(euro) 

Coef. 

corecţie 

distanţă 

de 

transport 

Coef. 

corecţie 

manoperă 

Cost total 

(euro) 

A B C=AxB 
D E 

F=CxDxE 
1,000 1,000 

Constructii speciale cu TVA 

1 RETELE APA TPV (ml) 1,0 38,0 38,0 1,000 1,000 38,0 

2 BARACA METALICA 1,0 182,9 182,9 1,000 1,000 182,9 

3 REZERVOR SI CASA POMPE 1,0 201,5 201,5 1,000 1,000 201,5 

4 ALEI ASFALTATE 1,0 35,5 35,5 1,000 1,000 35,5 

5 PARCARI BETONATE 1,0 125,4 125,4 1,000 1,000 125,4 

6 
PLATFORMA BET. CU 

BORDURI 
1,0 58,1 58,1 1,000 1,000 58,1 

7 
IMPREJMUIRE ZID 

CARAMIDA 
1,0 116,8 116,8 1,000 1,000 116,8 

8 IMPREJMUIRE METALICA 1,0 40,3 40,3 1,000 1,000 40,3 

9 Retele electrice 1,0 55,0 55,0 1,000 1,000 55,0 

10 Retea canalizare 1,0 69,5 69,5 1,000 1,000 69,5 

11 Put forat beton 1,0 34,6 34,6 1,000 1,000 34,6 

12 Put forat PVC 1,0 44,7 44,7 1,000 1,000 44,7 

13 Cabina poarta 1,0 625,7 625,7 1,000 1,000 625,7 

14 Cladire monumentala 1,0 2.454,0 2.454,0 1,000 1,000 2.454,0 

15 Bloc de locuinte P+4-10E 1,0 636,5 636,5 1,000 1,000 636,5 

16 Diguri-HG1394/2010/ml 1,0 350,0 350,0 1,000 1,000 350,0 

17 Canale-HG1394/2010/ml 1,0 118,0 118,0 1,000 1,000 118,0 

                

Constructii speciale fara TVA 

1 RETELE APA TPV (ml) 1,0 31,9 31,9 1,000 1,000 31,9 

2 BARACA METALICA 1,0 153,7 153,7 1,000 1,000 153,7 

3 REZERVOR SI CASA POMPE 1,0 169,3 169,3 1,000 1,000 169,3 

4 ALEI ASFALTATE 1,0 29,8 29,8 1,000 1,000 29,8 

5 PARCARI BETONATE 1,0 105,4 105,4 1,000 1,000 105,4 

6 
PLATFORMA BET. CU 

BORDURI 
1,0 48,8 48,8 1,000 1,000 48,8 

7 
IMPREJMUIRE ZID 

CARAMIDA 
1,0 98,2 98,2 1,000 1,000 98,2 

8 IMPREJMUIRE METALICA 1,0 33,9 33,9 1,000 1,000 33,9 

9 Retele electrice 1,0 46,2 46,2 1,000 1,000 46,2 

10 Retea canalizare 1,0 58,4 58,4 1,000 1,000 58,4 

11 Put forat beton 1,0 29,1 29,1 1,000 1,000 29,1 

12 Put forat PVC 1,0 37,6 37,6 1,000 1,000 37,6 

13 Cabina poarta 1,0 525,8 525,8 1,000 1,000 525,8 

14 Cladire monumentala 1,0 2.062,2 2.062,2 1,000 1,000 2.062,2 

15 Bloc de locuinte P+4-10E 1,0 534,9 534,9 1,000 1,000 534,9 

16 Diguri-HG1394/2010/ml 1,0 294,1 294,1 1,000 1,000 294,1 

17 Canale-HG1394/2010/ml 1,0 99,2 99,2 1,000 1,000 99,2 
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Capitol de lucr. sau Subcapitol

 (norma comasata) Material Manopera Utilaj Transport Material Manopera Utilaj Transport

Denumire 3x5 3x6 3x7 3x8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IANA08 DRUM ASFALTAT L=1KM LATIME 6M 1,000 BUC.

Descriere

1 TSC18B1
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI 

LA 10 M TEREN CAT 2
43,800 100 MC. 0,00 0,00 465,80 0,00 0,00 0,00 20.402,04 0,00 20.402,04

2 DA11B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 

MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE
1.800,000 M.C. 69,95 16,50 10,06 0,00 125.910,00 29.700,00 18.108,00 0,00 173.718,00

3 DA06B1
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT 

AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
1.500,000 M.C. 48,27 3,69 16,68 0,00 72.405,00 5.535,00 25.020,00 0,00 102.960,00

4 3270117 MEMBRANA GEOTEXTILA <DRAINKIT> 165 G/MP 6.600,000 MP 5,91 0,00 0,00 0,00 39.006,00 0,00 0,00 0,00 39.006,00

5 TRA01A05
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU 

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM
12.230,000 TONA 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 103.955,00 103.955,00

6 DB12A1
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE 

MANUALA
635,626 TONA 0,78 10,46 11,25 0,00 495,79 6.648,65 7.150,79 0,00 14.295,23

7 2600177 BITUM PT DRUMURI TIP D 25/ 40 STAS 754 635,626 K.G. 2,00 0,00 0,00 0,00 1.271,25 0,00 0,00 0,00 1.271,25

8 DZ09A1
PREP BINDERULUI DE CRIBLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN 

INSTALATII TIP ANG
635,626 TONA 400,40 7,50 37,28 0,00 254.504,65 4.767,20 23.696,14 0,00 282.967,98

9 DB16D1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS 

DE 4,0CM ASTERN MANUALA
6.000,000 MP 0,07 1,16 1,03 0,00 420,00 6.960,00 6.180,00 0,00 13.560,00

10 2600177 BITUM PT DRUMURI TIP D 25/ 40 STAS 754 600,000 K.G. 2,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

11 DZ14A1
PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATLA 

CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP ANG
548,638 TONA 502,49 8,40 41,84 0,00 275.685,11 4.608,56 22.955,01 0,00 303.248,68

12 TRA01A50
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU 

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM
1.255,580 TONA 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 62.779,00 62.779,00

13 2600177 BITUM PT DRUMURI TIP D 25/ 40 STAS 754 1.255,000 K.G. 2,00 0,00 0,00 0,00 2.510,00 0,00 0,00 0,00 2.510,00

14 2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877 4.800,000 K.G. 2,23 0,00 0,00 0,00 10.704,00 0,00 0,00 0,00 10.704,00

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DRUM ASFALTAT 

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. 

crt.
Simbol Cantitatea UM

P.U. (lei/U.M.) VALOARE
TOTAL 

GENERAL
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Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE              784.112 lei 

MANOPERA                58.219 lei 

UTILAJ              123.512 lei 

TRANSPORT              166.734 lei 

TOTAL          1.132.577 lei 

Alte cheltuieli directe:

-CAS: 20,80%           12.109,64 lei 

-CASS: 5,20%             3.027,41 lei 

-SOMAJ: 0,50%                291,10 lei 

-Fond de risc 0,28%                163,01 lei 

-Fond de garantare 0,25%                145,55 lei 

-Concedii si indemnizatii 0,85%                494,86 lei 

Total cheltuieli directe:          16.231,57 lei 

MATERIALE              784.112 lei 

MANOPERA                74.451 lei 

UTILAJ              123.512 lei 

TRANSPORT              166.734 lei 

TOTAL          1.148.809 lei 

Cheltuieli indirecte: 10%         114.880,88 lei 

Profit: 5%           63.184,48 lei 

TOTAL GENERAL DEVIZ:     1.326.874,11 lei 

TVA 19%         252.106,08 lei 

TOTAL cu TVA      1.578.980,19 lei 

VALOAREA CONSTRUCTIE/UM 1.326.874 lei       

288.526 €             

Curs euro: 4,5988 lei              
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Capitol de lucr. sau Subcapitol

 (norma comasata) Material Manopera Utilaj Transport Material Manopera Utilaj Transport

Denumire 3x5 3x6 3x7 3x8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IANA18 PARCARE RUTIERA 150 MP ASFALTATA CU 2 MESE BETON 1,000 BUC.

Descriere

1 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 

UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT 2
24,000 100 MC. 0,00 0,00 286,20 0,00 0,00 0,00 6.868,80 0,00 6.868,80

2 TSD01C1
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-

30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE
50,000 M.C. 0,00 4,33 0,00 0,00 0,00 216,50 0,00 0,00 216,50

3 TSD05A1
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 

20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE
10,000 100 MC. 0,00 88,20 311,70 0,00 0,00 882,00 3.117,00 0,00 3.999,00

4 DA11B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 

MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE
450,000 M.C. 69,70 16,50 8,84 0,00 31.365,00 7.425,00 3.978,00 0,00 42.768,00

10 DB16D1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS 

DE 2,0CM ASTERN MANUALA
6.000,000 MP 0,04 1,16 0,46 0,00 240,00 6.960,00 2.760,00 0,00 9.960,00

11 2600177 BITUM PT DRUMURI TIP D 25/ 40 STAS 754 1.500,000 K.G. 2,20 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00

13 DE11A1
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII 

VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C
2.000,000 M 12,76 3,03 0,00 0,00 25.520,00 6.060,00 0,00 0,00 31.580,00

14 2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 160,000 M.C. 222,00 0,00 0,00 0,00 35.520,00 0,00 0,00 0,00 35.520,00

15 TRA01A10
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU 

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM
1.500,000 TONA 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00

16 TRA05A50
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU 

AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50
700,000 TONA 0,00 0,00 0,00 20,20 0,00 0,00 0,00 14.140,00 14.140,00

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE            95.945 lei 

MANOPERA            21.544 lei 

UTILAJ            16.724 lei 

TRANSPORT            36.640 lei 

TOTAL         170.852 lei 

Alte cheltuieli directe:

-CAS: 20,80%         4.481,05 lei 

-CASS: 5,20%         1.120,26 lei 

-SOMAJ: 0,50%            107,72 lei 

-Fond de risc 0,28%              60,32 lei 

-Fond de garantare 0,25%              53,86 lei 

-Concedii si indemnizatii 0,85%            183,12 lei 

Total cheltuieli directe:        6.006,33 lei 

MATERIALE            95.945 lei 

MANOPERA            27.550 lei 

UTILAJ            16.724 lei 

TRANSPORT            36.640 lei 

TOTAL         176.859 lei 

Cheltuieli indirecte: 10%       17.685,86 lei 

Profit: 5%         9.727,22 lei 

TOTAL GENERAL DEVIZ:    204.271,72 lei 

TVA 19%       38.811,63 lei 

TOTAL cu TVA     243.083,34 lei 

VALOAREA CONSTRUCTIE/UM 204.272 lei      

46.057 €           

Curs euro: 4,4352 lei          

UM
P.U. (lei/U.M.) VALOARE TOTAL 

GENERAL
Cantitatea

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PARCARE RUTIERA 

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. 

crt.
Simbol
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Capitol de lucr. sau Subcapitol

 (norma comasata) Material Manopera Utilaj Transport Material Manopera Utilaj Transport

Denumire 3x5 3x6 3x7 3x8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MMOV08 LUCRARI DE AMENAJARE DRUMURI PIETRUITE L=1KM LATIME 6 M 1,000 BUC.

Descriere

1 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 

UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2
33,000 100 MC. 0,00 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00 4.722,30 0,00 4.722,30

2 DA01A1
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT 

RUTIER
60,000 100 MP 0,00 1,25 7,60 0,00 0,00 75,00 456,00 0,00 531,00

3 DH02A1
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME 

CU AUTOGREDER
60,000 100 MP 0,00 0,00 8,36 0,00 0,00 0,00 501,60 0,00 501,60

4 DH03A1
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA 

MECANIC CU AUTOGREDER
60,000 100 MP 0,00 0,00 5,99 0,00 0,00 0,00 359,10 0,00 359,10

5 DA11B1
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 

MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE
1.800,000 MC 34,85 8,25 4,42 0,00 62.730,00 14.850,00 7.956,00 0,00 85.536,00

6 DA06B1
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT 

AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
1.500,000 MC 19,73 1,85 8,05 0,00 29.587,50 2.767,50 12.067,50 0,00 44.422,50

7 TRA01A30
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR 

CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM
2.520,000 TONA 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 20.160,00 20.160,00

8 TRA01A30
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR 

CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM
2.850,000 TONA 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 22.800,00 22.800,00

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE                 92.318 lei 

MANOPERA                 17.693 lei 

UTILAJ                 26.063 lei 

TRANSPORT                 42.960 lei 

TOTAL              179.033 lei 

Alte cheltuieli directe:

-CAS: 20,80%              3.680,04 lei 

-CASS: 5,20%                 920,01 lei 

-SOMAJ: 0,50%                   88,46 lei 

-Fond de risc 0,28%                   49,54 lei 

-Fond de garantare 0,25%                   44,23 lei 

-Concedii si indemnizatii 0,85%                 150,39 lei 

Total cheltuieli directe:             4.932,67 lei 

MATERIALE                 92.318 lei 

MANOPERA                 22.625 lei 

UTILAJ                 26.063 lei 

TRANSPORT                 42.960 lei 

TOTAL              183.965 lei 

Cheltuieli indirecte: 10%            18.396,52 lei 

Profit: 5%            10.118,08 lei 

TOTAL GENERAL DEVIZ:         212.479,77 lei 

TVA 19%            40.371,16 lei 

TOTAL cu TVA          252.850,93 lei 

VALOAREA CONSTRUCTIE/UM 212.480 lei           

46.203 €                

Curs euro: 4,5988 lei               

P.U. (lei/U.M.) VALOARE TOTAL 

GENERAL

Anexa nr. 3.3.

Deviz oferta DRUM PIETRUIT

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. 

crt.
Simbol Cantitatea UM
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Capitol de lucr. sau Subcapitol

 (norma comasata) Material Manopera Utilaj Transport Material Manopera Utilaj Transport

Denumire 3x5 3x6 3x7 3x8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MMOV08 LUCRARI DE AMENAJARE DRUMURI PIETRUITE L=1KM LATIME 6 M 1,000 BUC.

Descriere

2 DA01A1
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT 

RUTIER
60,000 100 MP 0,00 1,25 7,60 0,00 0,00 75,00 456,00 0,00 531,00

3 DH02A1 Compactare 60,000 100 MP 0,00 0,00 8,36 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

4 DH03A1
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR EXECUTATA MECANIC 

CU AUTOGREDER
60,000 100 MP 0,00 0,00 5,99 0,00 0,00 0,00 359,10 0,00 359,10

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE                         -   lei 

MANOPERA                        75 lei 

UTILAJ                   5.315 lei 

TRANSPORT                         -   lei 

TOTAL                  5.390 lei 

Alte cheltuieli directe:

-CAS: 20,80%                   15,60 lei 

-CASS: 5,20%                     3,90 lei 

-SOMAJ: 0,50%                     0,38 lei 

-Fond de risc 0,28%                     0,21 lei 

-Fond de garantare 0,25%                     0,19 lei 

-Concedii si indemnizatii 0,85%                     0,64 lei 

Total cheltuieli directe:                  20,91 lei 

MATERIALE                         -   lei 

MANOPERA                        96 lei 

UTILAJ                   5.315 lei 

TRANSPORT                         -   lei 

TOTAL                  5.411 lei 

Cheltuieli indirecte: 10%                 541,10 lei 

Profit: 5%                 297,61 lei 

TOTAL GENERAL DEVIZ:             6.249,72 lei 

TVA 19%              1.187,45 lei 

TOTAL cu TVA              7.437,16 lei 

VALOAREA CONSTRUCTIE/UM 6.250 lei               

1.359 €                  

Curs euro: 4,5988 lei               

VALOARE TOTAL 

GENERAL

Anexa nr. 3.3.

Deviz oferta DRUM PIETRUIT

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. 

crt.
Simbol Cantitatea UM

P.U. (lei/U.M.)
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Capitol de lucr. sau Subcapitol

 (norma comasata) Material Manopera Utilaj Transport Material Manopera Utilaj Transport

Denumire 3x5 3x6 3x7 3x8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Plantaţii rutiere 1,000 BUC.

Descriere

1 Material peisagistic 1,000 BUC. 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

2 Plantare 1,000 BUC. 0,50 3,50 0,00 0,00 0,50 3,50 0,00 0,00 4,00

3 Utilaje mijloace de transport 0,200 ORA 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE                 151 lei 

MANOPERA                     4 lei 

UTILAJ                     8 lei 

TRANSPORT                    -   lei 

TOTAL                162 lei 

Alte cheltuieli directe:

-CAS: 20,80%                0,73 lei 

-CASS: 5,20%                0,18 lei 

-SOMAJ: 0,50%                0,02 lei 

-Fond de risc 0,28%                0,01 lei 

-Fond de garantare 0,25%                0,01 lei 

-Concedii si indemnizatii 0,85%                0,03 lei 

Total cheltuieli directe:               0,98 lei 

MATERIALE                 151 lei 

MANOPERA                     4 lei 

UTILAJ                     8 lei 

TRANSPORT                    -   lei 

TOTAL                163 lei 

Cheltuieli indirecte: 10%              16,30 lei 

Profit: 5%                8,96 lei 

TOTAL GENERAL DEVIZ:           188,24 lei 

TVA 19%              35,77 lei 

TOTAL cu TVA            224,00 lei 

VALOAREA CONSTRUCTIE/UM 188 lei             

41 €                  

Curs euro: 4,5988 lei          

VALOARE TOTAL 

GENERAL

Anexa nr. 3.5.

Deviz oferta Plantaţii rutiere

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. 

crt.
Simbol Cantitatea UM

P.U. (lei/U.M.)
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Actele evaluării 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 71 din 89 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 72 din 89 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 73 din 89 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 74 din 89 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 75 din 89 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 76 din 89 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 77 din 89 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 78 din 89 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 79 din 89 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 80 din 89 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 81 din 89 

 

Comparabile 
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Amplasament 

Localizare: 

Judeţul Prahova: 

 

UAT Sălciile: 

 

Sălciile: 
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