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Grija fata de mediu se reflectata si in activitățile depuse de evaluator si prin modul in care este redactat 
raportul de evaluare. Procesul de evaluare se desfășoară cu echipamente ale căror producători  prin 
declarații si procese tehnologice vizează protecția mediului la un standard înalt.  
Raportul de evaluare este listat fata verso, fără pagini albe si spatii libere intre capitole cu caractere vizibile 
dar care produc un consum moderat de consumabile de tipărire fiind livrat la cererea beneficiarului in mod 
gratuit si in format PDF.  
 

 
 
Experiența evaluatorului s-a concretizat in lucrări de performanta dar si de complexitate ridicata in domeniul 
evaluării proprietăților imobiliare, al bunurilor mobile, activelor necorporale, consultanta, activitate de 
cercetare specifica, studii si cercetări de piața, colaborări cu instituții publice, cu alte instituții si organizații 
profesionale, traduceri din literatura de specialitate precum dar si publicarea de articole preluate de diverse 
site-uri de specialitate. Printre cei ce au beneficiat de  rezultatele evaluărilor, studiilor realizate de evaluator 
se afla Guvernul României prin Ministerul de Justiție, Ministerul de Finanțe, Ministerul Turismului si Dezvoltării 
Regionale, Ministerul Transportului precum si alte instituții locale si regionale, societăți cu capital autohton dar 
si companii multinaționale, instituții financiare, persoane fizice si juridice precum si media. 
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CAPITOLUL I. Sinteza evaluării 
Active evaluate 

Nr. 
Crt. Denumire imobil Număr CF/Cad. Suprafață nr. Cad 

1 
Clădire birouri str. Beiușului cu 
teren cale acces 

CF 277366 Cluj-Napoca, Cad. 
8229/12-C1; Cad. 8229/12 244 277366 

2 Benzinărie Păniceni, Căpușu Mare 
CF 50112 Capusu Mare, cad. 
56/1/2 și 56/1/3 2000 50112 

3 Teren Turda  CF 50652 Turda, cad.3650 5000 50652 
4 Teren Turda  CF 53902 Turda , cad 3627 8610 53902 
5 Teren Turda  CF 54620 Turda 4300 54620 
6 Teren Turda  CF 53850 Turda, cad 4068 23680 53850 
7 Teren Ulmi, jud. Giurgiu CF 30061 Ulmi 81835 30061 
8 Teren com. Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 50711 Mihai Viteazu 2500 50711 
9 Teren com. Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 50377 Mihai Viteazu 1500 50377 

10 Teren com. Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 50328 Mihai Viteazu 3000 50328 
11 Teren com. Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 50162 Mihai Viteazu 5000 50162 
12 Teren com. Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 50161 Mihai Viteazu 7900 50161 
13 Teren com. Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 52127 Mihai Viteazu 4000 52127 
14 Teren com. Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 51532 Mihai Viteazu 1800 51532 
15 Teren com. Moldovenesti, jud. Cluj CF 50299, , cad 50299 18000 50299 
16 Teren com. Moldovenesti, jud. Cluj CF 50797, cad 50797 15500 50797 
17 Teren com. Moldovenesti, jud. Cluj CF 50796, cad 50796 5400 50796 

 

Drepturi de proprietate. In baza documentelor de proprietate puse la dispozitie -extrase CF  

 

Proprietar/Client/Beneficiar  Panpetrol-Com SRL-societate aflata in procedura falimentului in dosar nr. 985/1285/2014 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj client/beneficiar Cabinetul Individual de Insolvență POP VASILE, Tribunalului 
Specializat Cluj si creditorii 

Destinatar  - Cabinetul Individual de Insolvență POP VASILE 

Scopul/ Tipul valorii estimate/Utilizarea 

Estimarea valorii de piața a activelor bunuri MEI, societatea Panpetrol-Com SRL aflandu-se in cadrul procedurii de 
insolventa/faliment. Valoarea estimata este valoarea de piata. Raportul de evaluare va fi utilizat pentru informarea 
clientului si destinatarului. 

Data inspectiei/data evaluarii/data raportului 

Activele au fost inspectate in 05.11.2020-07.11.2020. In cadrul inspecției proprietăților si bunurilor, au fost intervievate 
persoane care aveau cunoștința despre active în vederea obținerea de informații relevante sub diverse aspecte de 
natură juridică sau economică, s-au realizat fotografii ale bunurilor inspectate. 

Ipoteze si condiții limitative esențiale 

Din informațiile si datele aflate la dispoziția evaluatorului la data evaluării se evaluează activele in conformitate cu 
prevederile legale având la baza valoarea de piața si valoarea de lichidare (vânzare forțata) proprietatea imobiliara in 
conformitate cu scopul evaluării ținându-se cont de situația juridica a imobilului. La data evaluării, din informațiile 
deținute de evaluator se prezuma ca nu exista litigii sau sarcini pentru bunurile evaluate, acestea aflându-se sub normele 
specifice activității de insolventa. Ipotezele speciale se completează cu problemele cheie identificate. 

Probleme cheie: Am identificat următoarele probleme.  
Terenurile extravilane de pe teritoriul UAT Turda, Moldovenesti, Mihai Viteazu sunt trecute ca terenuri extravilan cu 
destinatie de teren agricol. Exista 3 tipuri de terenuri A. agricola arabil neafectat (2 Turda, 2 Mihai Viteazu). B. utilizate 
pentru exploatare de balastru aflandu-se in albia majoara a raului Aries, iar in parte pe acestea sunt depozite de balastru 
nativ sau stocat C. reprezinta terenuri exploatate anterior ca balastru cu relieful initial modificat prin sapare mecanizata 
si expoatare pe care se afla acum luciu de apa sau vegetatie. Situatia juridica pentru toate este de teren extravilan arabil. 
Intrucat in afara de extrasele CF nu exista documente referitoare la exploatare (concesiune sau altele) se vor considera 
terenurile de tip A ca si terenuri arabile, iar B si C ca terenuri cu topologie/suprafete modificate se vor lua in considerarea 
costurile de refacere a stratului vegetal pentru o exploatare conforma cu categoria de folosinta extravilan arabil.   

Curs valutar: BNR 10.12.2020 4.869 lei pentru 1 €. Moneda, valabilitate raport 

Moneda in care s-a exprimat valoarea este euro si este convertibila in Lei (RON) la cursul BNR pe durata valabilității 
raportului. Raportul este valabil in conformitate cu normele si legile pentru care s-a făcut evaluarea si in conformitate 
cu ipotezele din raport. 

Standarde utilizate si metode de stabilire a valorii SEV si IVS in vigoare 

Standarde, certificări: SEV, GME si IVS 
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Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul 
raport și de scopul prezentei evaluări. Raportul a fost întocmit în conformitate cu standardele ANEVAR – SEV (standarde 
de evaluare) valabile la data evaluării si cele internaționale IVS in acord cu IVSC, a recomandărilor și metodologiei de 
lucru recomandate de ANEVAR (Uniunea Națională a Evaluatorilor din România) și poate fi expertizat (la cerere) de către 
unul dintre membrii autorizați special în acest sens de către ANEVAR.  
-Prin prezenta certific că a efectuat aceasta evaluare cu obiectivitate si imparțialitate, evaluatorul nu este implicat sau 

interesat in alt mod decât cel legat de sfera misiunii de evaluare de activul si beneficiarul acestui raport. În plus, certificăm 
că nu avem niciun interes prezent sau de perspectivă în legătură cu activele care fac obiectul prezentului raport de 
evaluare și niciun interes sau influenta legată de părţile implicate 
Evaluatorul prezinta cunoștințele si experiența necesara in realizarea prezentei evaluări, in conformitate cu standardele 
asumate, .  
Elaborarea prezentului raport s-a făcut în limita cunoștințelor și informațiilor de piață deținute iar concluziile și 
rezultatele sunt strict personale, ele nefiind influențate de nici un factor fiind limitate de ipotezele luate în considerare 
și de condițiile specifice avute în vedere.  
Suma ce-mi revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu stabilirea în cadrul raportului 
a unei anumite valori care să favorizeze clientul. In plus, certific că nu am nici un interes material prezent sau în viitor 
pentru patrimoniul care face obiectul prezentului raport de evaluare 

Rezultatul evaluării:  este prezentat detaliat in capitolul prezentarea rezultatelor, reconcilierea valorilor si in anexe.  

Valoarea de vânzare forțata este definita in capitolul 2.13 definiții. Valoarea propusa este de 65% din 
valoarea estimata si este argumentata in capitolul reconcilierea valorlor. 
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CAPITOLUL 2. Premisele evaluării 
2.1 Identificarea și competența evaluatorului. Certificări.  

Evaluatorul Popa Marcel Lucian legitimație 15390 este autorizat de ANEVAR la data evaluării. 
Prin prezenta certific că a efectuat aceasta evaluare cu obiectivitate si imparțialitate, evaluatorul nu este 

implicat sau interesat in alt mod decât cel legat de sfera misiunii de evaluare de activul si beneficiarul acestui 

raport. Evaluatorul prezinta cunoștințele si experiența necesara in realizarea prezentei evaluări, in 
conformitate cu standardele asumate. 
Elaborarea prezentului raport s-a făcut în limita cunoștințelor și informațiilor de piață deținute iar concluziile 
și rezultatele sunt strict personale, ele nefiind influențate de nici un factor fiind limitate de ipotezele luate în 
considerare și de condițiile specifice avute în vedere. Suma ce-mi revine drept plată pentru realizarea 
prezentului raport nu are nici o legătură cu stabilirea în cadrul raportului a unei anumite valori care să 
favorizeze clientul. In plus, certific că nu am nici un interes material prezent sau în viitor pentru patrimoniul 
care face obiectul prezentului raport de evaluare.  
Evaluatorul realizează aceasta lucrare prin îndeplinirea standardelor de evaluare in vigoare recomandate de 
ANEVAR si cu asumarea prevederilor din codul deontologic prevăzut de asociația profesionala din care face 
parte. 

2.2 Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați 

Clientul este Panpetrol-Com SRL-societate aflata in procedura falimentului in dosar nr. 985/1285/2014 pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj client/beneficiar Cabinetul Individual de Insolvență POP VASILE, Tribunalului 
Specializat Cluj si creditorii admisi 

2.3 Scopul evaluării. Tipul Valorii.Utilizare. Instructiuni. 

Estimarea valorii de piața a activelor, bunuri MEI societatea aflandu-se in cadrul procedurii de faliment.  
Valoarea estimata este valoarea de piata si valoarea de lichidare.  
Raportul de evaluare va fi utilizat pentru informarea clientului si destinatarului. 
Instrucțiuni evaluare: contractul de prestari servicii si anexele acestuia, metodologia de evaluare, legislația in 
vigoare,  Standardele si ghidurile de evaluare, Codul etic si deontologic. 

2.4. Identificarea activului sau a datoriei supuse evaluării 

Proprietatile si activele evaluate se afla pe teritoriul UAT Ulmi (jud. Giurgiu), Cluj Napoca,  Moldovenesti, 
Turda, Mihai Viteazu  

2.5 Date relevante. Inspecția 

 

Inspecția Activele au fost inspectate in 5.11.2020-07.11.2020. In cadrul inspecției proprietăților si bunurilor, 
au fost intervievate persoane care aveau cunoștința despre active în vederea obținerea de informații 
relevante sub diverse aspecte de natură juridică sau economică, s-au realizat fotografii ale bunurilor 
inspectate. Pentru terenul din jud. Giurgiu nu s-a realizat inspectia fizica la fata locului dar s-a realizat o 
documentare corepsunzatoare, identificarea topografica si s-au analizat fotografii realizate la fata locului dar 
inclusiv din diverse surse asa cum rezulta si din anexe. 

2.6 Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării. Natura și sursa informațiilor 

Documentarea s-a realizat pe baza informațiilor, chestionarelor, documentelor puse la dispoziție de către 
client/beneficiar/utilizator in baza interviurilor proprii a utilizării bazelor de date proprii si a informațiilor din 
presa scrisa, online, site-uri de specialitate. Inspecția obiectivelor s-a realizat in prezenta reprezentantului 
numit de administratorul societății așa cum este descris si la capitolul inspecția. Nivelul de documentare este 
unul normal pentru acest tip de evaluare atât pentru imobile cat si pentru mașini, echipamente, existând si 
corespondente tip posta electronica cu reprezentanți care sunt in legătura cu instalații echipamente mai 
speciale (interni si externi) . Se completează cu ipotezele si condiții limitative. 
Sursele de informații menționate in acest material, sunt veridice si garantate de evaluator dar nu se vor 
menționa decât in limita in care nu intra sub incidenta legii 677/2001, 682/2001 si al legislației europene 
privitoare la prelucrarea si folosirea datelor cu caracter personal, cat si a clauzelor de confidențialitate pe 
care evaluatorul trebuie sa le respecte in baza contractelor semnate si al normelor GDPR. 
Sursele de informații folosite de evaluator asigura in mod curent nivelul ierarhic 1 al clasificării IFRS. In anexe 
sunt uzual precizate informațiile care au stat la baza acestei clasificări. In cazul in care exista informații 
indirecte (grad ocupare, rate capitalizare, etc) utilizate acestea se bazează pe informații ce nu au mai fost 
atașate raportului de evaluare in baza  IVS103 pct. 4 si 5h, IVS 101 pct 2h. In cazul in care scopul evaluării 
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necesita un raport de evaluare si mai detailat se vor prezenta totalitatea informațiilor care stau la baza 
fundamentării valorii. 

 
2.7  Ipoteze si conditii limitative  MEI  

Ipoteze 

Dreptul de 
proprietate 

-aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile si documentele furnizate de 
către proprietar/beneficiar/chiriaș.  
- nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situației juridice sau a 
considerațiilor privind titlul de proprietate.  
-proprietatea se evaluează ca fiind libera de orice sarcini având titlul de proprietate. 

Generale -se presupune ca utilizarea terenului/construcțiilor corespunde cu granițele 
proprietății descrise si este este conforma cu toate reglementările si restricțiile 
urbanistice 
-se presupune o stăpânire responsabila si o administrare competenta a proprietății 
-toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte si ca documentațiile solicitate 
de autoritățile locale pot fi obținute sau reînnoite pentru utilizarea pe care se bazează 
estimările valorii din cadrul raportului 
- planurile si materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta 
cititorul pentru a-si face o imagine cat mai obiectiva asupra proprietății;  
- amplasamentul, dimensiunile, suprafețele rezultate din documentațiile tehnice sunt 
considerate ca fiind corecte in măsura in care nu exista precizări speciale provenite 
din partea deținătorului activului. 
- evaluatorul nu își asuma analiza si interpretarea juridica de specialitate si nici 
identificarea terenului in termeni topografici acestea fiind elemente specifice unor 
profesii certificate. Interpretarea, prelucrarea acestor date se face doar in scopul 
estimării valorii, responsabilitatea privitoare la certificarea unor atribute juridice sau 
determinări topografice profesiilor in cauza (juriști, topograf, etc).    
- in cazul in care evaluatorul va realiza măsurători proprii fie de verificare fie de 
identificare a dimensiunilor, a suprafețelor, acestea se vor considera doar cu titlu 
orientativ si aproximativ, in conformitate cu scopul si destinația evaluării si nu 
reprezintă o certificare a măsurătorilor efectuate, evaluatorul neoferind certificări in 
acest sens. 

Vicii  -se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietății, subsolului 
sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare;  
-nu se asuma nici o responsabilitate pentru astfel de situații sau pentru obținerea 
studiilor si expertizelor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor;  
-evaluatorul examinează si constata caracteristicile, starea tehnica a construcției, a 
solului si fundației in baza unor observații succinte si doar in scopul estimării valorii, 
neavând competente si neoferind certificări din alte câmpuri de expertiza 
(cadastru/rezistenta/geologie/mediu).  
- daca va observa sau va considera necesar, evaluatorul va sesiza necesitatea realizării 
unor expertize suplimentare in baza cărora valoarea estimata poate fi 
estimata/actualizata fie înainte, fie după realizarea acestora.  
-existenta unor vicii ascunse nu a fost observata si nici sesizata de evaluator iar 
depistarea acestora nu cad in sarcina evaluatorului, doar in cazul in care, prin inspecția 
la fata locului, acesta le sesizează.  
- starea imobilului si eventual deficientele acestuia, constatate de către evaluator sunt 
evidențiate in capitolul privitor la  descrierea construcțiilor. 

Mediu -se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate reglementările 
locale si naționale privind mediul înconjurător; 
-nu a fost observata de către evaluator existenta unor materiale periculoase care pot 
sa fie prezente pe proprietate; evaluatorul nu are cunoștința de existenta unor 
asemenea materiale in perimetrul proprietății;  
-evaluatorul nu are calitatea si calificarea sa detecteze asemenea substanțe potențial 
periculoase ce pot afecta valoarea proprietății;  
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-valoarea estimata este bazata pe ipoteza ca nu exista asemenea materiale ce ar 
afecta valoarea proprietății;  
-nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru orice 
expertiza tehnica necesara pentru descoperirea lor; clientul este solicitat sa angajeze 
un expert in acest domeniu, daca considera necesar; 

Informații/metode -informațiile furnizate  sunt considerate a fi autentice, dar nu se da nici o garanție 
asupra preciziei lor, neefectuând-se  verificări suplimentare decât in cazul in care acest 
lucru este precizat in instrucțiunilor de evaluare. 
-evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare 
au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării; 
-evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la 
dispoziție privind tranzacțiile de proprietăți similare, existând posibilitatea derulării si 
a altor tranzacții de care evaluatorul nu avea cunoștința;. 

 
 
 

Conditii limitative 

Drepturi de autor 
Proprietate 
intelectuala; 
Confidențialitate 

-acest raport de evaluare presupune respectarea drepturilor de autor si proprietate 
intelectuala de către cei ce îl folosesc si de asemenea se raportează la legea 
informațiilor cu caracter personal, in concordanta si cu contractul de prestări servicii 
semnat intre parți. 
-deținerea unui raport sau unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face public;  
-conținutul acestui raport, atât in totalitate cat si in parte, nu va fi difuzat in public prin 

publicitate, relații publice, știri sau alte medii de informare fără aprobarea scrisa a 

evaluatorului;  

Informații/metode -evaluatorul presupune ca cel care citește raportul este in posesia planurilor si actelor 
de proprietate; 
-orice proporție din valoarea totala estimata in acest raport, intre teren si construcție, 
este aplicabila numai pentru utilizarea luata in considerare;  valorile separate pentru 
teren si pentru construcție nu pot fi utilizate in alte evaluări si daca sunt utilizate, 
valorile nu sunt valabile;  
-Informațiile furnizate in raportul de evaluare nu pot fi folosite decât in scopul in care 
a fost întocmit raportul de evaluare, iar informațiile si concluziile prezentate  in raport 
nu pot fi extrase din context si trebuie însușite in integralitate. 
-previziunile sau estimările de exploatare conținute in raport sunt bazate pe condițiile 
actuale ale pieței, pe factorii anticipați ai ofertei si cererii pe termen scurt si o 
economie stabila; prin urmare, aceste previziuni se pot schimba in funcție de condițiile 
viitoare; 

Valabilitate 
raportului  

-raportul de evaluare este valabil pentru scopul si destinația precizata pentru o 
perioada de timp determinata; 
- conform destinației si utilizării raportului de evaluare valabilitatea raportului este 
data eventual si de normele si standardele de contabilitate si de legislația in vigoare.   
- in conformitate cu legea si standardele valabilitatea valorii estimate in acest raport 
poate fi extinsa in limitele prevăzute de acestea.  
- o confirmare/infirmare/actualizare a valorii poate fi solicitata evaluatorului si la un 
interval mai mare de timp sau la momentul când valoarea nu mai este actuala, iar 
acesta va confirma/infirma/actualiza valoarea printr-un document ce devine automat 
parte integranta din prezentul raport numit addendum de actualizare a valorii. 

Amploarea 
investigației, alte 
proceduri 

- exista posibilitatea ca in cazul in care se prevede in mod expes de catre client si 
proprietatea nu poate fi inspectata un tip de evaluare ce este prevazut si reglementata 
de standardele de evaluare sub denumirea de evaluare de birou/”desktop”; in aceasta 
situatie se vor face precizarile necesare si explictiarea situatiei in capitolul inspectia. 
-se considera ca informațiile necesare, inspecția, documentarea, calculele si analiza 
pentru evaluarea acestui activ s-au desfășurat in limitele normale cu o fundamentare 
adecvata, si nu necesita acțiuni suplimentare prin prisma cerințelor, a activului si a 
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informațiilor deținute in cursul evaluării si la data încheierii. Orice deviere de la 
aceasta cerința va fi prezentata in condiții speciale. 
-este posibil ca in lipsa unor informații care nu au fost aduse la cunoștința 
evaluatorului sau de care acesta nu a dispus la data încheierii evaluării, concluziile si 
valoarea sa fie alterate. In acest caz se poate realiza o reevaluare/reconsiderare si o 
modificare a valorii care va preciza acest lucru si va completa raportul de evaluare 
printr-un addendum de completare si modificare a raportului de evaluare, care va face 
parte integranta din raportul de evaluare. 
-evaluatorul poate transmite catre parti drafturi sau raportul de evaluare dupa care 
acesta poate emite addendumuri/completari sau dupa caz un raport completat cu 
informatiile adaugarea informatilor incomplete sau cele in completare insa raportul 
de evaluare din ultima varianta va mentiona acest fapt in pagina de titlu si de 
asemenea data. Cand nu mai sunt observatii se valideaza –numarul de pagini si data 
emiterii cu indicativul v si numarul variantei. In aceasta situatie orice alta varianta 
anterioara este nula si nu mai poate fi folosita de catre cei au intrat in posesie. 

 
 
2.8 Ipoteze si conditii speciale 

Conditii speciale Terenurile extravilane de pe teritoriul UAT Turda, Moldovenesti, Mihai Viteazu sunt trecute ca 
terenuri extravilan cu destinatie de teren agricol. Exista 3 tipuri de terenuri A. agricola arabil 
neafectat (2 Turda, 2 Mihai Viteazu). B. utilizate pentru exploatare de balastru aflandu-se in albia 
majoara a raului Aries, iar in parte pe acestea sunt depozite de balastru nativ sau stocat C. reprezinta 
terenuri exploatate anterior ca balastru cu relieful initial modificat prin sapare mecanizata si 
expoatare pe care se afla acum luciu de apa sau vegetatie. Situatia juridica pentru toate este de 
teren extravilan arabil. Intrucat in afara de extrasele CF nu exista documente referitoare la 
exploatare (concesiune sau altele) se vor considera terenurile de tip A ca si terenuri arabile, iar B si 
C ca terenuri cu topologie/suprafete modificate se vor lua in considerarea costurile de refacere a 
stratului vegetal pentru o exploatare conforma cu categoria de folosinta extravilan arabil 

Ipoteze generale 
speciale 

-Din informațiile si datele aflate la dispoziția evaluatorului la data evaluării se evaluează activele in 
conformitate cu prevederile legale având la baza valoarea de piața si valoarea de lichidare (vânzare 
forțata) proprietatea imobiliara in conformitate cu scopul evaluării ținându-se cont de situația 
juridica a imobilului. La data evaluării, din informațiile deținute de evaluator se prezuma ca nu exista 
litigii sau sarcini pentru bunurile evaluate, acestea aflându-se sub normele specifice activității de 
insolventa. Ipotezele speciale se completează cu problemele cheie identificate 

2.9 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare. Responsabilitatea fata de terți. 

Raportul de evaluare nu poate fi publicat, nici inclus intr-un document destinat publicității, fără acordul scris 

si prealabil al evaluatorului. Exista derogări in situația in care prin legislație aceste documente necesita a fi 
publicate (autorități publice, insolvente, etc) însă procedura va fi data strict de norma legislativa si nu de 
inițiative in afara acesteia prin folosirea canalelor oficiale.  
Publicarea, parțiala sau integrala a acestuia, precum si utilizarea lui in alt scop decât cel pentru care a fost 
întocmit, folosirea de către alte persoane decât beneficiarul atrage după sine încetarea obligațiilor 
contractuale si responsabilitatea acestuia proporțional cu daunele sau prejudiciile provocate autorului 
raportului de evaluare. Daca se îndeplinesc condițiile de publicare parțiala sau totala cel ce o va face este 
obligat sa respecte legislația 677/2001, 682/2001 si al legislației europene privitoare la prelucrarea si 
folosirea datelor cu caracter personal GDPR, cat si a clauzelor de confidențialitate pe care evaluatorul 
trebuie sa le respecte in baza contractelor. 
Publicarea, parțiala sau integrala a acestuia, precum si utilizarea lui in alt scop decât cel pentru care a fost 
întocmit, folosirea de către alte persoane decât beneficiarul atrage după sine încetarea obligațiilor 
contractuale si responsabilitatea acestuia proporțional cu daunele sau prejudiciile provocate autorului 
raportului de evaluare. 
Raportul de evaluare este destinat scopului precizat si numai pentru uzul destinatarului in conformitate si 
cu capitolul 2.2. In afara situațiilor descrise anterior, raportul este confidențial, pentru destinatar si 
evaluatorul nu accepta nici o responsabilitate fata de alta persoana, in nici o circumstanța. 
Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor primite de evaluator, corectitudinea si 
precizia datelor furnizate de client/beneficiar fiind responsabilitatea acestuia/acestora. 
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2.10 Declararea conformității evaluării cu SEV 

Raportul de evaluare si modalitățile de evaluare sunt adaptate după standardele internaționale de 
evaluare IVS, elaborate de ANEVAR si au indicatorul SEV (Standard de Evaluare) sau GEV – ghid de evaluare. 
Raportul de evaluare se conformează standardelor specifice valabile la data evaluării, excepțiile putând fi 
menționate si in ipoteze si condiții speciale. Nu s-au constatat devieri de la standarde. 

2.11 Descrierea raportului 

Raportul este întocmit in conformitate cu standardul de raportare (SEV 103) in vigoare la data evaluării.  

2.12. Definiții. Considerente teoretice. 

Definiții termeni de 
baza utilizați 

Valoarea de piața este definita ca fiind suma estimată pentru care o proprietate ar 
putea fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător 
hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după o activitate de marketing adecvată, 
în care ambele părți au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără 
constrângere. 
Valoare justă – este “prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii 
între părţi identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă 
interesele acelor părţi”. Valoarea justa in acest caz este provenita din valoarea de 
piața si reprezintă legătura intre suma exprimata in lucrare si documentele 
contabile. Conform standardelor internaționale IFRS valoarea justa este egala sau 
mai mica decât valoarea de piața. 
Costul de înlocuire net este costul curent de înlocuire a unui activ cu un activ 
modern echivalent, din care se scade cota aferentă uzurii fizice și a tuturor formelor 
relevante de depreciere și optimizare. 
Durata de viață fizică – Numărul de ani estimați în care o mașină/un echipament/o 
instalație nouă va putea fi utilizat(ă) fizic, până când deteriorările fizice ale acesteia 
o vor face inutilizabilă și fără a lua în considerare posibilitatea retragerii mai 
devreme din funcțiune din cauza deprecierii funcționale sau economice. 
Durata de viață utilă – Este: 
a) perioada în care un activ este preconizat a fi disponibil pentru utilizare de către 
o entitate; sau 
b) numărul de unități de producție sau alte unități similare pe care entitatea 
preconizează să le obțină de la activ. 
Durată de viață economică – Perioada totală de timp în care se preconizează ca un 
activ să genereze beneficii economice pentru unul sau mai mulți utilizatori. 

Vânzări forțate Termenul „vânzare forțată” se utilizează deseori în situațiile când un vânzător este 
constrâns să vândă și, în consecință, nu are la dispoziție o perioadă de marketing 
adecvată (posibil licitație). Prețul care ar putea fi obținut în aceste situații va 
depinde de natura presiunii exercitate asupra vânzătorului și de motivele pentru 
care nu poate să dispună de o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar 
putea reflecta consecințele asupra vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a 
vinde în perioada disponibilă. Prețul optenabil într-o vânzare forțată nu poate fi 
estimat în mod realist, cu excepția cazului când se cunosc natura și motivul 
constrângerilor asupra vânzătorului. Prețul pe care un vânzător îl va accepta în 
cadrul unei vânzări forțate va reflecta mai degrabă situația lui specială decât pe cea 
a vânzătorului ipotetic hotărât din definiția valorii de piață. Prețul optenabil într-o 
vânzare forțată are numai întâmplător o legătură cu valoarea de piață sau cu orice 
alte tipuri ale valorii definite în acest standard. O „vânzare forțată” reprezintă o 
descriere a situației în care are loc schimbul și nu un tip al valorii distinct. 
Dacă se cere o indicație asupra prețului optenabil într-o vânzare forțată, va fi 
necesar să se identifice în mod clar motivele constrângerii vânzătorului, inclusiv 
consecințele imposibilității de a vinde în perioada specificată, prin stabilirea unor 
ipoteze adecvate. Dacă la data evaluării nu există astfel de situații, ele trebuie clar 
identificate ca fiind ipoteze speciale. 
Vânzările de pe o piață inactivă sau în declin nu sunt în mod automat „vânzări 
forțate”, deoarece un vânzător ar putea spera la un preț mai bun în cazul în care 
condițiile de piață s-ar îmbunătăți.  
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Cu excepția cazului în care vânzătorul este obligat să vândă până la o dată limită, 
fapt care împiedică un marketing adecvat, vânzătorul va fi un vânzător hotărât, 
conform definiției valorii de piață  

2.13 Moneda. Taxare. Legislația specifica 

La solicitarea beneficiarului lucrării si in conformitate cu cerințele legale, exprimarea finala a valorii asupra 
proprietății descrise se va face in lei cu si fără TVA. Alte taxe, impozite vor fi menționate daca este necesar, 
iar legislația specifica este cea descrisa de Codul Fiscal de la data evaluării. 

2.14 Valabilitate 

In conformitate cu uzanțele din Romania, valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data 
prezentata si pentru un interval de timp limitat după aceasta data. Completări la acest paragraf se regăsesc 
in ipoteze si condiții limitative. 

CAPITOLUL 3. Abordarea in evaluare. Metodologie 
3.A. Proprietatea imobiliara 

3.A.1. Procedura de evaluare. Etape, surse de informații  
Baza evaluării realizate in prezentul raport este estimarea valorii de piață pentru proprietatea imobiliara 
supusa evaluării. 
Evaluarea unui teren liber (neamenajat sau vacant) sau a terenului pe care se află amplasate amenajări și/sau 
construcții se poate face prin șase metode (sau tehnici) recunoscute de evaluare. Cele şase metode 
recunoscute de evaluare a unui teren sunt: comparaţia directă, extracţia de pe piaţă, alocarea, tehnica 
reziduală, capitalizarea directă a rentei/arendei funciare (chiriei), analiza fluxului de numerar actualizat - 
analiza parcelării şi dezvoltării. Toate cele șase metode (unele numite tehnici sau analiză) de evaluare a 
terenului nu sunt altceva decât derivări ale celor trei abordări tradiționale ale valorii oricărui tip de proprietate 
imobiliară, respectiv abordarea prin piaţă, abordarea prin venit şi abordarea prin cost. 
Evaluarea unui imobil se poate realiza prin cele 3 abordări deja descrise abordari de costuri, piata, venit. 
Etapele parcurse pentru estimarea valorii de piață : documentarea cu privire la proprietatea ce urmează a fi 
evaluata, studierea planurilor, a documentației tehnice si a actelor juridice puse la dispoziție, inspecția 
amplasamentului, discuții purtate cu proprietarul, agenți imobiliari, alți participanți pe piață imobiliara, analiza 
tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere a evaluării, aplicarea metodelor de 
evaluare, interpretarea de către evaluator a valorilor obținute si formarea opiniei evaluatorului (prin 
reconcilierea valorilor) cu privire la valoarea proprietății imobiliare. 
Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare au fost : documentele si planurile 
tehnice privind proprietatea imobiliara, publicații de specialitate, agenți imobiliari, participanți activi pe piață 
imobiliara. Veridicitatea si corectitudinea informațiilor furnizate sunt in exclusivitate in responsabilitatea 
proprietarului. 

3.A.2. Analiza celei mai bune utilizări (CMBU) 
Valoarea de piață a unui active reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea 
unui activ care îi maximizează productivitatea și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai 
bună utilizare poate fi continuarea utilizării existente a activului sau o utilizare alternativă. Aceasta este 
determinată de utilizarea pe care un participant pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește 
prețul pe care ar fi dispus să îl ofere. 
Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător, poate fi diferită de cea mai bună utilizare 

a acestuia, când activul este o parte a unui grup, caz în care trebuie luată în considerare contribuția sa la 
valoarea totală a grupului. 
Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea în considerare a următoarelor: 
(a) să se stabilească dace o utilizare este posibilă, prin prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către 
participanții pe piață, (b) să reflecte cerința de a fi permisă legal, fiind necesar să se ia în considerare orice 
restricții în utilizarea activului, de exemplu, specificațiile din planul urbanistic, (c) cerința ca utilizarea să fie 
fezabilă financiar, având în vedere dacă o utilizare alternativă, care este posibilă fizic și permisă legal, va genera 
profit suficient pentru un participant tipic pe piață, după ce au fost luate în calcul costurile conversiei la acea 
utilizare, peste profitul generat de utilizarea existentă 
Cea mai buna utilizare este analizata atât pentru teren - in ipoteza ca ar fi liber - cat si pentru proprietatea 
imobiliara existenta - teren construcția existenta. 
CMBU pentru teren este redata in anexe impreuna cu metodele de calcul. 
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3.A.3. 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.  
În abordarea prin cost, informaţiile comparabile se referă la costurile de construcţie sau de dezvoltare, iar 
corecţiile sunt făcute pentru a justifica diferenţele în cantităţi, calităţi şi utilitate. În plus, se face şi analiza 
informaţiilor privind terenurile comparabile şi estimările deprecierii comparabile 
Se utilizeaza conceptul de cost de inlocuire sau reproductie primul reprezentand costul de realizare a unui bun 

similar actual, iar cel de al doilea este costul de reproducere caractersiticilor imobilului. Uzual costul de 

inlocuire este cel mai folosit. 

Deprecierea – este o pierdere de valoare faţă de costul de reconstrucţie sau de înlocuire ce poate apărea din 
mai multe cauze. Principalele tipuri de depreciere sunt : 
Deprecierea fizică (UF) reprezintă pierderea de valoare sau din utilitatea iniţială a unui activ (proprietăţi), 
determinată de consumarea treptată sau de expirarea duratei sale de viaţă utilă, datorate utilizării, 
deteriorărilor fizice, expunerii la diverşi factori de mediu, constrângerilor fizice şi altele, asemănătoare (poate 
fi recuperabilă sau nerecuperabilă). 
Deprecierea funcţională (DF) reprezintă pierderea de valoare sau din utilitatea iniţială a unui activ (proprietăţi), 
cauzată de slaba eficienţă şi/sau adecvare la condiţiile de exploatare, inovaţii tehnologice, modificări ale 
standardelor de piaţă şi schimbări de gusturi sau preferinţe (se caracterizează prin costurile excesive de capital 
şi costurile excesive de exploatare, putând fi recuperabilă sau nerecuperabilă). 
Deprecierea economică (DE) reprezintă pierderea de valoare sau din utilitatea iniţială a unui activ (proprietăţi), 
cauzată de factori exteriori acestuia, cum ar fi: costul majorat al materiilor prime, forţei de muncă sau 
utilităţilor, fără ca acestea să poată fi compensate prin creşterea preţului produselor/serviciilor finale ale 
societăţii, pe baza activului în speţă; cerere scăzută pentru produsele/serviciile societăţii pe baza activului în 
speţă; concurenţa sporită, politici de mediu şi alte măsuri legislative, inflaţia/rate majorate ale dobânzilor, alţi 
factori similari (poate fi considerată ca fiind nerecuperabilă). 
Valorile pentru terenuri calculate prin abordari de piata sunt prezentate in anexe. 

3.A.4 Abordarea prin piata 
Abordarea prin piaţă (utilizând metoda comparaţiilor de piaţă, denumită şi metoda comparaţiei vânzărilor) 
poate fi definită ca o procedură care utilizează preţurile de vânzare (sau chiriile) activelor similare cu cele 
supuse evaluării, ca bază pentru estimarea valorii de piaţă a acestora, în scopul vânzării sau închirierii (se 
presupune că un investitor nu va plăti mai mult pentru achiziţionarea unui activ, decât ar fi dispus să plătească 
pentru un activ comparabil cu o utilitate similară). 
Abordarea prin piaţă se bazează pe analiza pieţei specifice şi utilizează procedee de analiză comparativă, 
estimarea valorii activelor în speţă făcându-se prin compararea atributelor proprii cu cele ale activelor similare 
identificate (preţul de tranzacţionare este în corelaţie directă cu atributele activelor). 
Abordarea este una globală şi este puternic influenţată de credibilitatea (exactitatea) surselor de informare. 
În cazul activelor supuse evaluării s-a aplicat, unde a fost posibil, metoda analizei clasamentului, respectiv s-au 
comparat caracteristicile/atributele activelor supuse evaluării cu cele ale unor active similare tranzacţionate 
şi/sau expuse pe piaţă spre vânzare/închiriere, la data evaluării, rezultatul fiind poziţionarea valorică a activelor 
evaluate pe scara valorilor de piaţă rezultate din ofertele şi tranzacţiile identificate şi analizate 
Tehnicile de identificare si cuantificare a corecțiilor sunt : cantitative - analiza pe perechi de date analiza 
statistica, analiza grafica, analiza evoluției, analiza costurilor, analiza datelor secundare calitative - analiza 
comparațiilor relative,  analiza clasamentului, interviuri personale. 
Valorile pentru proprietati calculate prin abordarea de piata sunt prezentate in anexe 

3.A.5 Abordarea prin venit 
Metodele ce se bazează pe capitalizarea veniturilor reprezintă una dintre cele trei categorii mari de abordări 
ale evaluării proprietăților. Metoda are la baza considerentul potrivit căruia proprietatea imobiliara poate 
constitui o investiție generatoare de venituri. 
In aceasta situație, proprietatea este achiziționata sub forma unei investiții, investitorul fiind interesat de 
capacitatea de a produce profit, aceasta constituind elementul esențial care influențează valoarea proprietății. 
O premiază de baza a abordării investiționale este relația direct proporționala intre capacitatea de generare a 
venitului si valoarea unei proprietăți. In cadrul evaluării trebuie determinat venitul net din exploatare; stabilita 
rata de capitalizare. In cadrul evaluării s-au folosit următoarele denumiri si s-au avut in vedere următoarele 
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considerente : venitul brut potențial - VBP - reprezintă venitul total generat de proprietatea imobiliara in 
condiții de utilizare maxima înainte de scădere cheltuielilor operaționale; venitul brut efectiv - VBE - este 
venitul anticipat al proprietății imobiliare ajustat cu pierderile aferente gradului de neocupare; venitul net din 
exploatare - VNE - reprezintă venitul net anticipat rezultat după deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare 
înainte de scăderea amortizării. 
Valorile pentru proprietati calculate prin abordarea pe venit sunt prezentate in anexe 
CAPITOLUL 4. Prezentarea datelor. Identificare. Analiza pieței imobiliare.  
4.1. Identificare proprietar, drepturi de proprietate  
Panpetrol-Com SRL-societate aflata in procedura falimentului in dosar nr. 985/1285/2014 pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj 
De mentionat ca pentru toate activele exista  sarcini cu mentiunea ca pentru pozitia 1 exista notata o 
promisiune de vanzare care este atasata. Mentionez ca in baza ipotezelor de estimare a a valorii se considera 
toate proprietatile libere de sarcini. Achizitia bunului identificat la nr. curent 1 clădire birouri str. Beiușului cu 
teren cale acces, trebuie analizata sub aspect juridic impreuna cu actul mentionat care se afla si in anexa. 
4.2. Identificarea activelor 

Nr. 
Crt. 

Denumire imobil Număr CF/Cad. Suprafață nr. Cad 

1 
Clădire birouri str. Beiușului cu 
teren cale acces 

CF 277366 Cluj-Napoca, Cad. 8229/12-
C1; Cad. 8229/12 

244 277366 

2 Benzinărie Păniceni, Căpușu Mare 
CF 50112 Capusu Mare, cad. 56/1/2 și 
56/1/3 

2000 50112 

3 Teren Turda  CF 50652 Turda, cad.3650 5000 50652 
4 Teren Turda  CF 53902 Turda , cad 3627 8610 53902 
5 Teren Turda  CF 54620 Turda 4300 54620 
6 Teren Turda  CF 53850 Turda, cad 4068 23680 53850 
7 Teren Ulmi, jud. Giurgiu CF 30061 Ulmi 81835 30061 
8 Teren Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 52127z1a 4000 52127 
9 Teren Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 51532z3a 1800 51532 

10 Teren Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 50711 2500 50711 
11 Teren Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 50377 1500 50377 
12 Teren Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 50328 3000 50328 
13 Teren Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 50162 5000 50162 
14 Teren Mihai Viteazu, jud. Cluj CF 50161 7900 50161 
15 Teren Moldovenesti, jud. Cluj CF 50299, Moldovenesti , cad 50299 18000 50299 
16 Teren Moldovenesti, jud. Cluj CF 50797, Moldovenesti, cad 50797 15500 50797 
17 Teren Moldovenesti, jud. Cluj CF 50796, Moldovenesti, cad 50796 5400 50796 

Se realizeaza in anexe impreuna cu estimarea valorii acestuia. 

1 str. Beiușului 
CF 277366 
Cluj-Napoca 
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2 Păniceni, 
Căpușu Mare 
CF 50112 

3-
6 

Turda  
50652  
53902  
54620  
53850  



Raport evaluare  

Imobiliara  

Panpetrol COM - Cabinetul Individual de Insolvență POP VASILE 
dosar nr. 985/1285/2014-Tribunalul Specializat Cluj 

  

 
 

Expert evaluator Popa Marcel Lucian, ANEVAR 15390 EPI/EBM, experterra.invest@gmail.com  15 din 73 

7 Ulmi GR  
CF 30061 

8 
14 

Mihai Viteazu 
50711 
50377 
50328 
50162 
50161 
52127 
51532 

15 
17 

Moldovenesti 

 
Alte detalii sunt prezentate in anexe. 
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4.3. Analiza pieței 
 

4.3.1. Studiul pietei MEI. Considerente generale si aplicate 
Piața pentru astfel de bunuri este definită ca fiind un grup de persoane sau de firme care sunt în contact unii 
cu alții în scopul de a efectua tranzacții. 
Deciziile de cumpărare sunt influențate de parametri micro și macro economici, de tipul de finanțare, durata 
de rambursare și rata dobânzii. 
Piața acestor tipuri de bunuri a oscilat precum parametrii principali economici înregistrând scăderi 
semnificative în perioada de recesiune economică sau creșteri imediate odată cu semnele relansării 
economică. 
Pentru identificarea pieței specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul activului, evoluția 
domeniului și a concurenței competitive, evoluția ofertelor și cererii la nivel regional, național și european. 
Există indici cantitativi care se referă la calitatea echipamentelor și modul lor de utilizare dar și la indici calitativi 
care se referă la competitivitatea activităților specifice.  
Pentru identificarea pieței specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății, acela de 
echipamente, utilaje, mijloace fixe  folosite. Din punct de vedere al utilizării activele care  sunt  si subiectul 
evaluării provin in majoritate de la firme de distribuție cu specific desfacerii din sfera construcțiilor. Sub 
aspectul complexității, este vorba de echipamente pasive de construcții, echipamente si Instalații complexe, 
unelte din sfera construcțiilor medii si mici dar si autovehicule pentru transport materiale, sau specific 
diverselor operațiuni. Nu în ultimul rând, sub aspectul stării, bunurile evaluate sunt în stare buna putând fi 
exploatate la parametri specificați de producător 

Cererea reflecta necesitățile, dorințele materiale, puterea de cumpărare și preferințele pentru un anumit 
tip de proprietate, pe o anumită piața, într-un anumit interval de timp. Cererea reprezintă cantitatea dintr-
un anumit tip de bun, fată de care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preturi, 
pe o anumită piață, într-un anumit interval de timp. 
Ca o regulă general a oricărei piețe, cererea este elementul determinant care face ca o piață să fie activă, 
ori mai puțin activă, valoarea bunului tinzând să varieze direct cu schimbările din cadrul cererii. Atât cererea, 
cât și oferta trebuie analizate sub cele două aspect importante de manifestare: analiză cantitativă și analiza 
calitativă. 
Cererea de bunuri similare cu cele evaluate este destul de scăzute si se raportează la o piața 
naționala/regionala mai puțin la piața locala fiind specializate reprezintă o nișa. 
Cluj Napoca str. Beiusului – cladirea se afla intr-o zona cu activitate proponderenta de tip industrial si este 
folosinta acum la parter ca si birouri respectiv laborator, la demisol activitati de intretinere si depozitare si 
etajele 1 si 2ca dormitoare pentru angajati/delegati. Cea mai buna utilizare indica utilizarea cladirii pentru 
activitati de tip birou, depozite si alte activitati aferente platfromei industriale unde se afla. Exista o piata 
restransa de astfel de birouri inchiriabile sau de vanzare separat/individual majoritatea asemenea spatii se 
valorifica cu capacitatile industriale deservite – platforme/hale astfel cererea chiar daca exista este legata 
de capacitatile de productie deservite iar ofertele sunt rare. Piata favorabila cumparatorului. 

Oferta. Oferta se ajustează treptat la nivelul cererii, fiind influențată de aceasta. Oferta se ajustează treptat 
la nivelul cererii, fiind influențată de aceasta. Astfel sub  aspect cantitativ, pe de o parte, producția 
europeană este semnificativă remarcând tari precum aici tari precum Germania si Italia, iar pe de altă parte, 
fiabilitatea înaltă a acestora, face ca numărul acestor bunuri, aflate în operare și implicit pe piață să crească 
perpetuu.  Din pont de vedere calitativ, se manifestă o reală competiție din partea producătorilor  pentru 
acapararea pieței, manifestată prin o îmbunătățire continuă a calități, condițiilor de garanție si al 
productivității existând o competiție intre cei ce le ofertează.  
Piața autohtona are o oferta redusa fata de piețele economiilor dezvoltate sub as[estul vehiculelor utilitare 

existând contraste in ceea ce privește parcurile auto. Informații referitoare la aceste echipamente sa găsesc 

pe site-urile firmelor producătoare, dealeri locali, regionali, naționali si globali site-uri locale specializate dar 

si generale si site-uri specializate pentru utilai industriale second hand (mascus, machineryzone, etc) 

Echilibrul Pietei. Aşa cum am arătat mai sus, în condiţiile în care producţia specifică este tot mai diversificată 
şi se menţine la cote ridicate, coroborat cu fiabilitatea deosebită a unor astfel MEI, este normal ca oferta 
(noi şi folosite), să fie mare.  
Este o regulă în cadrul bunurilor mobile ca oferta să fie mai mare decăt cererea, regulă de la care nu fac 
excepţie nici bunurile evaluate. Prin oferta superioară cererii, se explică şi faptul că la bunuri folosite 50% 
de ex., preţul de vânzare să fie deseori de cca. 25% din preţul de nou.  
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În fapt, pe piaţa bunurilor mobile în general, producătorii de astfel de bunuri au grijă ca oferta să fie 
întotdeauna, calitativ şi cantitativ pe masura cererii, urmărind prin aceasta un dublu scop: evitarea 
suprasaturarii pieţei prin supraofertă şi menţinerea preturilor la nivel rezonabil. 
Echilibrul este un punct teoretic rareori atins. 
Cu toate acestea o oferta competitiva va fi incununata in mod cert de succes, in momentul cand aceasta se 
adreseaza segmentului portivit de cumparatori ceea ce implica un marketing activ si eficient. 
La momentul evaluarii piata este favorabila cumparatorului. 

Cluj Napoca str. Beiușului – clădirea se afla într-o zona cu activitate preponderenta de tip industrial si este 
folosința acum la parter ca si birouri respectiv laborator, la demisol activități de întreținere si depozitare si 
etajele 1 si 2ca dormitoare pentru angajați/delegați. Cea mai buna utilizare indica utilizarea clădirii pentru 
activități de tip birou, depozite si alte activități aferente platformei industriale unde se afla. Exista o piața 
restrânsa de astfel de birouri închiriabile sau de vânzare separat/individual majoritatea asemenea spatii se 
valorifica cu capacitățile industriale deservite – platforme/hale astfel cererea chiar daca exista este legata de 
capacitățile de producție deservite iar ofertele sunt rare. Piața favorabila cumpărătorului.  
Păniceni – stație carburanți – la nivel local nu am găsit oferte însă la nivel național am găsit aproximativ 7-8 
ofertele diverse la preturi neomogene. Cererea este mica si se datorează extinderii rețelelor operatorilor de la 
nivel național astfel încât stațiile de carburant independente reprezintă un procent in descreștere din totalul 
stațiilor de carburant. In plus funcționarea unor stel de stații sunt dependente de amplasare, normelor, 
licențele si autorizările necesare. Piața favorabila cumpărătorilor. 
Ulmi – teren arabil – exista o oferta constanta de terenuri in zona iar ofertele variază într-o gama larga in funcție 
de interesele cumpărătorilor. Cererea este relativ constanta si se remarca o cerere mai mare pentru terenurile 
cu fronturi mai mari, majoritatea terenurilor vândute fiind cu fronturi înguste raportat la lungimea parcelelor. 
Turda, Moldovenesti, Mihai Viteazu – oferte constante dar nu neaparat numeroase, confirmata de ofertele de 
preemtiune de vanzare a terenurilor extravilane analizate. Cerere constanta bazata pe zona de calitate buna 
pedologica aflata in albia majora a raului Aries dar si interesul de exploatare pentru balastru necesar 
autostrazilor, fabricilor de constructii si ciment. Piata in echilibru. 
 
CAPITOLUL 5. Rezultatele Evaluării 
5.1. Rezultatele evaluării 
Ca urmare a aplicării metodelor menționate au fost obținute următoarele valori pentru proprietatea imobiliara 
care face obiectul prezentului raport de evaluare. Modul detaliat de calcul il gasiti in anexe in fisa vehiculului 

 
Valorile obtinute sunt calculate in ipotezele in care terenurile arabile sunt conforme cu descrierea  juridica. 
Parte din aceste terenuri au fost utilizate pentru exploatarea de balastru, s-a estimat in baza informatiilor de 
piata un cost de refacere la starea descrisa prin completarea cu un pat vegetal la o grosime de 0.5 m la cota 
existenta, costul de refacere a patului vegetal fiind estimat in jurul valorii de 1.05 lei/mp. 
 
 
5.2. Reconcilierea rezultatelor. 
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Argumentele generale care au stat la baza elaborării acestei opinii, precum si considerentele privind valoarea 
sunt : 

Număr CF/Cad. Suprafață nr. Cad valoare € valoare lei 
CF 277366 Cluj-Napoca, Cad. 8229/12-C1; Cad. 8229/12 244 277366           184,200       896,870  
CF 50112 Capusu Mare, cad. 56/1/2 și 56/1/3 2000 50112              85,680       417,176  
CF 50652 Turda, cad.3650 5000 50652                2,288         11,138  
CF 53902 Turda , cad 3627 8610 53902                2,245         10,931  
CF 54620 Turda 4300 54620                1,070            5,209  
CF 53850 Turda, cad 4068 23680 53850                6,354         30,937  
CF 30061 Ulmi 81835 30061              73,448       357,619  
CF 52127z1a 4000 52127                2,017            9,822  
CF 51532z3a 1800 51532                   634            3,088  
CF 50711 2500 50711                   535            2,603  
CF 50377 1500 50377                   336            1,637  
CF 50328 3000 50328                   626            3,049  
CF 50162 5000 50162                   941            4,579  
CF 50161 7900 50161                1,250            6,087  
CF 50299, Moldovenesti , cad 50299 18000 50299                1,980            9,643  
CF 50797, Moldovenesti, cad 50797 15500 50797                1,819            8,857  
CF 50796, Moldovenesti, cad 50796 5400 50796                   753            3,664  

             366,176    1,782,908  

 
La cursul BNR €-leu exprimat in sinteza evaluării. 
valoarea a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile făcute in prezentul raport, este o 
predicție, este subiectiva deoarece evaluarea este o opinie asupra unei valori. 
Argumentele specifice care au stat la baza elaborării acestei opinii, precum si considerentele privind valoarea 
sunt : 

 metodele care țin seama de tranzacțiile efectuate in piață sunt general convergente iar diferența intre 
metodele se încadrează in limite normale si se explica prin condițiile de piață si economice existente 
dar si de starea si situația particulara a activului la data evaluării. 

 in alegerea valorii finale s-au luat in considerare, scopul evaluării astfel încât valoarea sa fie reflectata 
cat mai obiectiv. 

5.3. Opinia evaluatorului. 
Valorile estimate pentru proprietatile imobiliare sunt in concordanta cu piata imobiliara, specifica si locala. 
Valorile obtinute pentru terenurile din Ulmi, Turda, M. Viteazo si Moldovenesti au ca surse de informatii 
ofertele de preemtiune depuse la Primariile UAT de referinta care au fost identificate punctual in teren si s-au 
realizat ajustarile necesare. De mentionat ca pentru terenurile identificate ca utilizate pentru exploatare 
balastiera capacitatea de productie agricola ar putea fi afectata avand caracteristici pedologice modificate de 
faptul ca ele se afla acum sub cota naturala a terenului. Terenurile exploatate pentru material de construcții 
(balastieră) sunt la o valoare inferioară celor arabile care a fost destinația inițială datorită costurilor de refacere 
a patului vegetal care trebuie refacut (substrat de pamant).  Valoarea acestuia este inferioară cu valori cuprinse 
între 40 și 65% din valoarea terenului arabil. 
Stația de carburanți de la Paniceni este dezafectată de câțiva ani echipamentele de acolo nu mai au 
conformității necesare pentru funcționare în plus apare uzura echipamentelor datorita nefuncționării în speța 
de vorba despre conducte prezervare asupra cărora nu s-au mai realizat lucrări de mentenanță. Estimarea 
valorii s-a realizat prin metoda comparației directe in baza unor comparabile similare aflate in diverse locuri 
din țară, alese pe cât posibil să fie similare ca și potențial, dimensiune, dotari.  Sau realizat corectiile aferente 
lucrărilor de punere în funcțiune. Această locație are costuri suplimentare anual datorat a accesului realitate 
la șosea dacă are sunt accesibile doar din direcția Cluj Napoca. Cel mai probabil o utilizare pentru sevicii de 
vulcanizare, spalatorie, si altele pentru transport de capacitate locatia este potrivita. 

 
Decembrie 2020 
Cod 201210PNP  

 

 
EXPERT EVALUATOR 

     POPA MARCEL LUCIAN 
ANEVAR 15390 EPI/EBM 
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Anexe 
Calcule proprietati imobiliare 

1. Cladire de birouri str. Beiusului 
Proprietatea imobiliara, inscrisa in CF 277366, nr. cad: 8229/12 (teren) si 8229/12-Cl (constructie), este 
compusa din: 
1.  Teren (in suprafata de 244 mp)  
2.  Cladire administrativa (in suprafata de 609 mp) 
Proprietatea imobiliara are front direct la strada Beiusului, zona preponderent industriala, si se afla la cca 4300 
metri de centrul localitatii Cluj-Napoca si la cca 380 m de strada Plevnei.  
Terenul in suprafata de 244 mp, se afla in intravilanul localitatii Cluj-Napoca, pe strada Beiusului. Are forma 
dreptunghiulara, este plan cu o deschidere de cca. 25 m la strada Beiusului. Pe teren se afla o constructie cu 
destinatie administrativa si rezidentiala (sunt amenajate camere-dormitor pentru muncitori). 
Cladire 
Constructia cu regim de inaltime D+P+2E, cu suprafata construita la sol de cca 182.34 mp si suprafata 
desfasurata de cca. 609 mp, are structura pe fundatii din beton armat, inchideri perimetrale din caramida, 
planseu din beton, acoperis de tip terasa necirculabila hidroizolata. 
Constructia este compartimentata astfel: 
Demisol: 2 incaperi; 
- Parter: hol intrare, casa scarii, 3 birouri, grup sanitar; 
- Etaj 1: casa scarii, coridor, 6 birouri, grup sanitar, magazie; 
- Etaj 2: casa scarii, coridor, 6 birouri, grup sanitar, magazie; 
Finisaje interioare: gresie si faianta in grupurile sanitare, ciment mozaic in restul incaperilor si pe holuri, scarile 
sunt placate partial cu gresie, ciment mozaic. Pereti vopsiti cu vopsea lavabila.  
Finisaje exterioare: termoizolatie si vopsea decorativa.  
Tamplarie exterioara: tamplarie din lemn cu geam simplu, usa exterioara metalica, scara de acces la etaj cu 
trepte mozaicate si parapet metalic. 
Tamplarie interioara: usi din lemn. Utilitati: apa, gaz, curent, canalizare. 
Constructia are destinatie  de deposit, atelier la subsol, spatii tehnice, la parter, birouri, laborator materiale de 
constructii, iar etajele amenajate camere-dormitor pentru muncitori. Grupuri sanitare comune, pe fiecare 
nivel. Proprietatea imobiliara, prin prisma suprafetei mici de teren si a zonei în care se afla - zona industriala, 
are o destinatie speciala în acest moment, însa aceasta se poate schimba, daca e cazul, in destinatie 
administrativa, spatii de birouri fiind mai adecvate pentru acest imobil/zona. 
A se consulta si anexele cu specificatiile juridice ! 
 
Metoda costului 

Note: 
 - Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, 
Coef.recapit.deviz analitic, Coef.chelt.indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluarii 
si corectat cu coef.pt.dist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluarii  
  - Sursa informatiei: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, constructii speciale”; 3 = ”CI-CR Cladiri 
cu structuri pe cadre, anexe gospodaresti, structuri MiTek si constructii speciale”;4 - ”Metoda costurilor segregate” / IROVAL, 5 - 
”CONSTRUCTII – sisteme și subsisteme constructive” – Editura IROVAL, 6 - ”Centrale eoliene” autor Schiopu C. 
 - Creat cu aplicatia Kost Plus (indici 2020-2021) - www.kosturi.ro - program inregistrat in Registrul National al programelor pentru 
Calculator 

 
Metoda capitalizarii veniturilor 
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A. Capitalizare directa – spatiu vacant 
4. Metoda Capitalizarii Directe 

   

0 
Proprietatea : 

  

  
Venit Brut Potential (VBP) per element de constructie SCD €/mp. SU  €/mp. Chirie €/mp. Chirie € /an 
subsol C1 

 
                  185    185 1.75                3,885    

parter C2 110%                   185    185 3.50                7,770    
etaj1 C3 90%                   185    185 2.63                5,828    
etaj 2 C4 120%                   185    185 2.28                5,051    
Total     740 740 2.54             22,533    

Cheltuieli, pierderi din neocupare 
     

Ciclul de inchiriere (luni) 
  

  48     
Neocupare initiala (luni) 

  

  4     
Pierderi din neocupare (stabilizat)     7.7% 8%@VBP              1,733 €         

Taxa proprietate €/an 
  

nerecuperabile                1,800 €  
Estimare baza de calcul 243.24 180,000 0.31 

  

Estimare rata aplicabila 1.00% 1,800 0.20 €/mp util 
 

Asigurari €/an 
  

nerecuperabile                    180 €  
Estimation of calculation basis | Estimare baza 

de calcul 

243.24 180,000 
   

Estimare rata aplicabila 0.10% 180 0.02 €/mp util 
 

Reparatii, altele €/an 
  

nerecuperabile                    338 €  
 Estimare baza de calcul       30    22,533 

   

 Estimare rata aplicabila 1.50% 338 0.04 €/mp util 
 

Tarif agenti €/an 
  

nerecuperabile                    433 €  
Estimare baza de calcul 8.3% 22,533 

   

Rata aplicabila pa (:ani-cycle) 1.92% 433 0.05 €/mp util 
 

Cheltuieli totale €/an                2,751 €  12.2%@GPI|VBP              2,751 €            

suprafete 
  

740 
Valoare capitalizata 

     

Venit Net Efectiv 
  

               18,048 €  
Rata de capitalizare 

  

"Valoarea"   9.50% 
Valoare capitalizata rot. €                    190,000 €  

valoare teren construibil normal 
 

                1.00    29,600              29,600 €     

                          -   €  
valoare cladire - alocare 

  

               160,400 €        

217 

  
 

B. Cost capitalizare. (metoda de baza -avand in vedere amplasarea si faptul ca nu functioneaza) 
Constructia: total 
Sursa: Cost de Reconstructie - Inlocuire  - Schiopu C, ed. IROVAL, actualizata 2019 cu  indicii 
specifici si in €/sq.m  

c1+..+ 

Echivalent in €/mp. TVA exclusiv           534    
Suprafata construita desfasurat (mp.) 740 
Cost inlocuire brut CIB  (€) 395,000 

An constructie 1990 
 An curent 2020 
Estimated Life | Durata estimata 60 
Depreciere normala 33% 
Depreciere Fizica % 30.0% 
Depreciere Fizica valorica 118,500 
Depreciere Functionala  % 0% 
Depreciere Functionala valorica               -     
Chirie fezabila echiv./SCD 4.2 
Contributia cladire la proprietate 100.00% 
Chiria neta efectiva (fara grad neocupare)     16,315    
Chirie obtenabila echiv./SCD 1.8 
Depreciere externa/economica  % 57% 
Depreciere externa/economica valoric 157,605 
Depreciere totala (€) 276,105 

Cost de Inlocuire Net (€) 118,895 
Profitul dezv.+cost finantare % 30% 
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Profitul dezv.+cost finantare valoric 35,669 

Cost Cladire rot. (€) 154,600 
capdir vacant 160,400 
Teren 4% 
Suprafata teren (mp.) 240 
Valoare teren (€/mp.)      29,600   

Valoare proprietate (€)    184,200   
capdir vacant    190,000   
Valoare cost - Rot. (€) 3% 

Const.subsol            249   
 

Venit   total 
    740 
     
  chirii €/mp chirie €/an 
subsol C1           1.75                    3,885   
parter C2           3.50                    7,770   
etaj1 C3           2.63                    5,828   
etaj 2 C4           2.28                    5,051   
total            2.54                 22,533   

                     2.54   
ciclu inchiriere   48 
vacanta chirie   4 
rata vacanta spatiu  8.3% 
pierderi prin neocupare                1,878 €  
VBE               20,655 €  
CIN              180,000   

  % cota 
taxa proprietate 0.67% 1.00%                 1,800   
prima asigurare 0.07% 0.10%                    180   
reparatii 0.11% 1.50%                    310   
administrare/management 0.15% 2%                    413   
rata agent 0.16% 2.08%                    430   
total cheltuieli 13.91%                3,133     

   total 
VNE                17,522   
rata capitalizare   9.50% 
valoare capitalizata  184442.1 

 
 

2. Statie de carburanti Paniceni 
Identificare  
Proprietatea imobiliara, inscrisa in CF 50112, nr. cad: 56/1/2 si 56/1/3, este compusa din: 

 teren (2000 mp) 

 cladire statie carburanti ( suprafata construtia 50 mp) 

 copertina pompe (suprafata construita 27 mp) 

 Instalatii tehnologice ( 3 rezervoare si 2 pompe de combustibil) 
Proprietatea imobiliara are front direct la drumul european E 60 (Cluj Napoca - Huedin), la cca 1200 metri de 
centrul localitatii Panicieni si la cca 30 km de Cluj Napoca. Amplasamentul beneficiaza de utilitati: apa (din 
fantana), energie electrica, fosa septica 
Teren 
Terenul in suprafata de 2000 mp, se afla in intravilanul localitatii Panicieni, la iesire pre Huedin. Are forma 
patrata, este plan cu o deschidere de cca. 58 m la drumul european E60 si este bine delimitat. 
Cladire statie distributie carburanti 
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Constructia desfasurata cu regim de de mp, inaltime pe fundatii P+Mansarda, din cu beton suprafata armat, 
pereti construita din la beton sol de si cca caramida, 50 mp si adc 100 mp fundatii continue din beton armat, 
pereti beton si caramida, planseu din beton, acoperis de tip sarpanta cu invelitoare din tabla zincata. 
Parter: 1 încapere sala protocol, 1 incapere magazin, 1 incapere paza. Mansarda: casa scarilor, 2 birou 
Finisaje: vopsele lavabile, pardoseala (pe destinatii): gresie in magazin si sala protocol, ciment in camera paza, 
dusumea in birouri. Tamplarie exterioara: tamplarie PVC cu geam termopan, usa exterioara din PVC cu geam 
termopan, scara de acces la etaj este pe structura metalica cu trepte din lemn, tamplarie interioara: usi din 
lemn. Instalatie de incalzire: corpuri radiante din tabla (centrala termica pe lemne). Utllitati: apa din fantana , 
curent, fosa septica. Starea generala a imobilului este satisfacatoare 
Copertina pentru pompe 
Copertina pentru pompe cu structura metalica si învelitoare din tabla, are sprijin pe platforma in 4 puncte si o 
suprafata a cupolei de cca. 27 mp. Starea generala a copertinei pentru pompele de alimentare este 
satisfacatoare. 
Platforma betonata 
Platforma betonata cu suprafata de cca. 600 mp, este prevazuta cu borduri si dale autobocante 
Echipamentele tehnologice 
Echipamentele tehnologice, reprezinta instalatii ce sunt parte componenta a proprietatii imobiliare 
(benzinariei), printre care regasim: rezervoarele de carburanti, instalatiile tehnologice de legatura, si pompele 
de alimentare carburanti.  
Cele 3 rezervoare care deservesc statia de carburanti sunt montate subteran in cuva din beton armat (3 buc.). 
Acestea sunt fabricate din material metalic si sunt impartite in unu sau doua compartimente dupa cum 
urmeaza: 

 rezervor 1: 1 compartiment de 50000 de litri; 

 rezervor 2: 1 compartiment de 50000 de litri; 

 rezervor 3: 2 compartimente de 25000 de litri fiecare compartiment; 
Instalatiile tehnologice reprezinta toate instalatiile care deservesc statia de carburanti. Acestea sunt instalate 
subteran si fac legatura intre caminele de alimentare a rezervoarelor si apoi legatura dintre rezervoare si 
pompele de alimentare cu carburanti.  
Cele 2 pompe de alimentare cu carburanti sunt montare pe platforma betonata, avand fiecare fundatie 
proprie inaltata fata de platforma betonata cu cca. 10 cm. 
Pompe de alimentare sunt montate impreuna, au fiecare cate 4 furtune de alimentare si au acelasi afisaj pentru 
cantitatea de combustibili vanduta si pretul acesteia. Sunt fabricate in acelasi an si au aceleasi caracteristici. ( 
conform inspectiei efectuate de evaluator, s-a constatat existenta a doua pompe cu 4 furtune de alimentare 
fiecare pompa. 
Pompa 1- tip ET2004 SCHEIDT&BACHMANN, seria: 133736, 4 furtune de alimentare, an fabricatie 2004, 
panou de afisare Feranti, calculator T02, pistol ZVA 16/19 Elaflex, furtun Elaflex, Qmin/Qmax= 2/SOl/min, 
presiune max. 0.27 MPa; stare satisfacatoare.  
Pompa 2- tip ET2004 SCHEIDT&BACHMANN, seria: 115624, 4 furtune de alimentare , an fabricatie 2004, 
panou de afisare Feranti, calculator T02, pistol ZVA 16/19 Elaflex, furtun Elaflex, Qmin/Qmax= 2/50I/min, 
presiune max. 0.27 MPa; stare satisfacatoare. 
 
Metoda costurilor 

Note: 
 - Cost unitar de nou indexat si corectat, fara TVA este calculat pe baza costurilor de Material, Manopera, Transport si utilaje, 
Coef.recapit.deviz analitic, Coef.chelt.indirecte din catalog, iar rezultatul este indexat cu indicele de actualizare aferent datei evaluarii 
si corectat cu coef.pt.dist.transp.si manopera, apoi din rezultat se deduce TVA aferenta indicilor de actualizare valabili la data evaluarii  
  - Sursa informatiei: 1 = ”CI-CR C.rezidentiale”; 2 = ”CI-CR C.industriale, comerciale si agricole, constructii speciale”; 3 = ”CI-CR Cladiri 
cu structuri pe cadre, anexe gospodaresti, structuri MiTek si constructii speciale”;4 - ”Metoda costurilor segregate” / IROVAL, 5 - 
”CONSTRUCTII – sisteme și subsisteme constructive” – Editura IROVAL, 6 - ”Centrale eoliene” autor Schiopu C. 
 - Creat cu aplicatia Kost Plus (indici 2020-2021) - www.kosturi.ro - program inregistrat in Registrul National al programelor pentru 
Calculator 

 
Cladire 
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Pavaje si copertina 

 

 
 
In comuna Paniceni si in apropiere nu -sau gasit comparabile similare. Sub aspectul metodei capitalizarii 
veniturilor nu exista informatii uniforme privitoare la fluxurile de numerar si chirii pentru astfel de spatii. IN 
consecinta metoda cea mai potrivita este metoda compratiilor directe in care se comprara statii de 
carburant. Mai jos s-au selectat urmatoarele comparabile. 
 

oferta 200000 110000 145000 150000 
localizare Iernut depozit Lidl Daneti, Dolj Reghin, DN 15 Toplita Racaciuni, Bacau pe 

DN2 - E85. 
sutila 270 150 302 240 
adc 270 150 352 427 
s teren 3008 1500 2178 2000 
an pif - 0 0 0 
regim inaltime 2012 0 1996 1991 
utilitate 
functionala/facilitati 

functionala functionala functionala functionala 

accesibilitate nod A3 +E60 sosea Reghin DN15 Toplita Racaciuni, Bacau pe 
DN2 - E85. 

vad_comercial da mediu bun bun 
3+ 2.5 4+ 
capacitati_stocare 4x30000  2 pompe 3 

rezevoare 
1 pompa 6 rezevoare 
3x27000 

motel 8 camere, 
restauran 3 pompe 2 
rezervoare 800000 l 

omologari da.la zi da la zi da la zi+ cov da la zi+ cov+ GPL 
copertine da da da+firma luminoasa da+firma luminoasa 
servicii_auxiliare lac pest, bar, terasa soft vanzare, 

supraveghere 
avize 

soft, gaz, trifazic, 
magazin, aer,  

soft magazin 
supravehere 

id  anunt: 181774512 anunt: 196672966 ID 4219947 - 
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agentie alromoil marius pf casa yna 
sursa publi24 olx lajumate imobiliare.ro 
data 44150 44152 44150 44156 
link https://www.publi2

4.ro/anunturi/imobi
liare/de-
vanzare/spatii-
comerciale/spatiu-
comercial/anunt/va
nd-benzinarie-
situata-in-iernut-la-
e60-dn-15-langa-
viitorul-nod-de-
intrare-iesire-de-pe-
autostr/7b0f64767c
686552.html 

https://www.olx.r
o/oferta/vand-
statie-peco-
afacere-la-cheie-
IDdjdCC.html#792
a1e5976 

https://lajumate.ro/b
enzinarie-statie-de-
distributie-carburanti-
nord-4219947.html 

https://www.imobiliare
.ro/vanzare-alte-
spatii/bacau/racaciuni/
proprietati-speciale-de-
vanzare-X9R704003 

titlu Vand benzinarie 
situata in iernut, la 
e60, dn 15, langa 
viitorul nod de 
intrare-iesire de pe 
autostr 

Vand statie PECO 
- afacere la cheie 

Benzinarie - Statie de 
distributie carburanti 
Reghin 

Afacere la cheie – 
Motel/Restaurant/Stati
e carburant – Comision 
0% 

detalii Benzinarie 
autorizata, in 
apropierea 
depozitului Lidl si a 
nodului de 
iesire/intrare a 
AUTOSTRAZII 
TRANSILVANIA~!!! 
De vanzare, la e60, 
front stradal mare, 
teren 3008 mp, 
pompe 
multiprodus. 
depozit carburanti 
4x30000 lt. 
magazin, bar, 
terasa, parcare, 
lacusor de peste. 
pret negociabil. tel. 
0752562886., 
numar etaj: 1, 
numar camere: 5, 
numar loc de 
parcare: 20, 
suprafata utila: 90, 
suprafata totala: 
3008, suprafata 
construita: 270, 
anul constructiei: 
2012 

Statia peco este 
dotata cu sistem 
de gestiune 
electronic 
conectat la aparat 
de marcat 
electronic cu 
memorie fiscala, 
program contabil, 
cadastru, are 
toate autorizatiile 
si avizele de 
functionare la zi, 
precum si sistem 
de supraveghere 
video de ultima 
generatie. Se 
poate prelua 
societatea care 
este degrevata de 
sarcini. 

Statie de distributie 
carburanti – str. 
Pandurilor nr. 156, la 
iesirea din Reghin 
spre Toplita, la sosea, 
DN 15 – se ofera 
pentru vanzare Statia 
de distributie 
carburanti cuprinde:  
Cladire cu regim de 
inaltime P+E+M, 
construita pe fundatie 
din beton, in 1996, cu 
pereti din caramida, 
plansee din lemn, 
acoperita cu tigla; la 
parter tamplarie din 
aluminiu cu geamuri 
termopan iar la 
nivelele superioare, 
din lemn; instalatii 
electrice, apa-canal, 
gaz, incalzire cu 
centrala termica 
proprie. Cladirea se 
compune din: -la 
parter – birou, hol, 
bucatarie, centrala 
termica, magazin+bar 
cu iesire pe terasa 
acoperita si cu acces 
la grup sanitar. -la 
etaj – 6 camere de 
motel cu 6 grupuri 
sociale, hol cu acces 
atat pe scara 
interioara cat si 
exterioara. -la 
mansarda – 2 camere 
cu acces pe scari 

 iesirea din Racaciuni, 
Bacau pe DN2 - E85. 
Proprietatea dispune de 
o suprafata de teren de 
2.000mp din care 
construita la sol de 
427mp, desfasurata 
astfel: 
- motel si restaurant, 
regim de inaltime P + 1 
- 364mp; - statie 
distributie carburanti si 
spatiu comercial, regim 
de inaltime P - 63mp 
Motelul este o unitate 
de cazare certificata si 
acreditata la 3 stele ce 
are o capacitate de 7 
camere(simple si duble) 
mobilate si utilate. La 
parterul cladirii se afla 
restaurantul cu terasa 
ce poate gazdui pana la 
80 de persoane. Statia 
de distributie 
carburanti este 
compusa din: - 3 pompe 
carburant cu pistol; - 2 
rezervoare cu o 
capacitate totala de 
depozitare de 8000mc, 
ingropate in cuva de 
beton armat, cu gura 
vizitare; - copertina cu 3 
stalpi si acoperis de 
tabla; 
- spatiu comercial in 
suprafata de 63mp. 
Societatea comerciala a 
fost infiintata in anul 
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interioare.- suprafata 
construita 
desfasurata 352 mp- 
suprafata utila 302 
mp - suprafata 
construita la sol 199 
mp * Utilitati: energie 
electrica (monofazic 
si trifazic), gaz, apa-
canal - 3 rezervoare a 
cate 27.000 litri 
fiecare, in cuva 
comuna betonata - 1 
pompa distributie 
carburanti cu 6 
furtune, cu 
recuperator de 
vapori, conectata la 
retea informatica de 
autoservire- certificat 
COV emis de firma 
autorizata privind 
functionarea 
instalatiei recuperare 
vapori - copertina din 
schelet metalic 
acoperita cu tabla 
decapata si imbracata 
cu lambriuri din 
plastic, cu reclama 
luminoasa - platforma 
de deservire betonata 
si acoperita cu pavaj 
colorat - instalatii de 
aer si apa accesibile 
clientilor- spatiu de 
parcare in spatele 
cladirii 
 Benzinaria detine 
toate autorizatiile 
necesare functionarii. 
Terenul pe care este 
amplasata benzinaria 
are 2178 mp 
intravilan cu 
deschidere la sosea 
de 45 m (DN 15 
Reghin-Toplita). In 
spate mai avem in 
proprietate 9343 mp 
teren intravilan, 
pretabil pentru 
numeroase 
posibilitati de 
investitii. Benzinaria 
se poate cumpara cu 
sau fara terenul din 
spate. * Pretul e 
140000 EUR fara 
terenul din spate sau 
225000 EUR cu 
terenul din spate. 

1991 si are un istoric 
neintrerupt fiind 
eligibila pentru 
accesarea de fonduri 
europene. Afacerea 
dispune de vad 
comercial foarte bun 
fiind localizata intr-o 
zona de tranzit cu trafic 
intens la iesirea din 
Racaciuni. 
 
Pret: 150.000Euro - 
Reprezentare exclusiva 
- Comision 0% la 
achizitie! 
 
Pentru mai multe 
informatii si 
progamarea unei 
vizionari, asteptam sa 
ne contactati telefonic 
la: 
0757 337 026 - Andrei 
Alexandru / 0743 888 
386 - Barna Alexandru 
sau la sediul agentiei 
CASA YNA din Bacau, 
strada Stefan cel Mare 
15 
 
Utilitati: Apa, 
Canalizare, Curent, Gaz, 
Caldura, Clima 
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In sinteza comprabilele si referinta sunt prezentate mai jos 
oferta referinta 200000 110000 145000 150000 

localizare paniceni 
Iernut depozit 

Lidl 
Daneti, Dolj 

Reghin, DN 
15 Toplita 

Racaciuni, Bacau 
pe DN2 - E85. 

sutila 100 270 150 302 240 
adc 100 270 150 352 427 
s teren 2000 3008 1500 2178 2000 
an pif 2005 - 0 0 0 
regim 
inaltime P+1 

2012 0 1996 1991 

utilitate 
functionala/f
acilitati nefunctionala 

functionala functionala functionala functionala 

accesibilitate E60 
nod A3 +E60 sosea 

Reghin DN15 
Toplita 

Racaciuni, Bacau 
pe DN2 - E85. 

vad_comerci
al mediu 

da mediu bun bun 

calitate/arhit
ectura/mater
iale 0 

3+ 2.5 4+ 4 

capacitati_st
ocare 

2 pompe 4 3 
rezervoare 

150000 

4x30000  
2 pompe 3 
rezevoare 

1 pompa 6 
rezevoare 

3x27000 

motel 8 camere, 
restauran 3 

pompe 2 
rezervoare 

800000 l 
omologari nu. da.la zi da la zi da la zi+ cov da la zi+ cov+ GPL 

copertine da 
da da 

da+firma 
luminoasa 

da+firma 
luminoasa 

servicii_auxili
are 

magazin, 
parcare 

lac pest, bar, 
terasa 

soft vanzare, 
supraveghere 

avize 

soft, gaz, 
trifazic, 

magazin, aer,  

soft magazin 
supravehere 

Grila si ajustarile sunt prezentate mai jos 
denumire  C1   C2   C3   C4  

total 
 Iernut depozit Lidl   Daneti, Dolj  

 Reghin, DN 15 
Toplita  

 Racaciuni, Bacau 
pe DN2 - E85.  

valoare referinta             200,000 €              110,000 €              145,000 €              150,000 €  
corectie  suprafete             204,160 €              136,000 €              200,300 €              254,640 €  
 drepturi de proprietate   integral   integral   integral   integral  
 La toate comparabilele se transmite dreptul de proprietate deplin - daca ipoteza specifica acest lucru  
 corectat %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 valoare corectata              204,160 €              136,000 €              200,300 €              254,640 €   

 Ajustari. nu exista diferente cunoscute        
 termenii financiari   actuali   actuali   actuali   actuali   

 Conditiile de piata indica diferentele intre preturile afisate la anumite date in anunturile de vanzare si data 
evaluarii, ajustarile  au fost estimate procentual in urma analizei de piata si tin cont de diferenta in timp dintre 
ofertele prezentate.  
 corectat %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 valoare corectata              204,160 €              136,000 €              200,300 €              254,640 €   

 Ajustari. nu exista diferente cunoscute        
 conditiile de vanzare   cash   cash   cash   cash   

 Se considera ca la data evaluarii, conditiile de vanzare pentru comparabile sunt aceleasi ca si pentru subiectul 
evaluat  
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 corectat %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 valoare corectata              204,160 €              136,000 €              200,300 €              254,640 €   

 Ajustari. nu exista diferente cunoscute        
 conditiile de piata   oferta   oferta   oferta   oferta   

 Diferentele de pret intre preturile afisate in anunturile de vanzare si preturile de tranctionare variaza pe piata 
locala in functie de  amplasament, suprafata, localizare, cale acces, topografie, vecinatati si utilizari  
 corectat %  -10.0% -10.0% -10.0% -10.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie  -             20,416 €  -             13,600 €  -             20,030 €  -             25,464 €   

 valoare corectata              183,744 €              122,400 €              180,270 €              229,176 €   

 Ajustari. conditile de piata pentru oferte difera in functie de amplasare si vad avand in vedera ca este o 
proprietate specializata -10% urban -20% rural  
 Valoarea corectata 1-5              183,744 €              122,400 €              180,270 €              229,176 €   

 localizare   mai bun   similar   mai bun   mai bun   

 In functie de amplasamentul imobilului, de accesul la mijloacele de transport, de notorietatea zonei, 
diferentele de pret pot varia in cadrul aceleiasi locatii pentru comparabilele amplasate in zone mai indepartate 
fata de subiect.  
 corectat %  -5.0% 0.0% -5.0% -5.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie  -               9,187 €                         -   €  -               9,014 €  -             11,459 €   

 Ajustari. statiile din zona urbana mai bune -10%, D mai bn -5 zone periurbana    
 Vecinatati/potential   mai bun   similar   mai bun   similar   

 Piata recunoaste ca exista un  surplus de valoare pentru loturile de teren amplasate intr-o zona cu indicatori 
urbanistici superiori.  
 corectat %  -5.0% 0.0% -5.0% 0.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie  -               9,187 €                         -   €  -               9,014 €                         -   €   

 Ajustari. statiile zona urbana mai bune cuu potential de crestere -5%    
 adc  270% 150% 352% 427%  

 Corectia datorata diferentelor intre suprafata desafasurata unitatii de referinta si comparabila  
 corectat %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

 corectat valoric                54,400 €                16,000 €                80,640 €              104,640 €   

 corectie                54,400 €                16,000 €                80,640 €              104,640 €   

 Ajustari. corectie bazata pe formula sd0*ci0-sdi*cii unde ci cost inlocuire  suprafatadesfasurata, 0 referinta, i = 
1 la 4 comparabilele  
 s teren  150% 75% 109% 100%  

 Corectia datorata diferentelor intre suprafata de teren unitatii de referinta si comparabila  
 corectat %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  

 corectat valoric  -             50,240 €                10,000 €  -             25,340 €                         -   €   

 corectie  -             50,240 €                10,000 €  -             25,340 €                         -   €   

 Ajustari. corectie bazata pe formula st0*pt0-sti*pti unde st suprafata teren, 0 referinta, i = 1 la 4 comparabilele  
 an pif  2012 0 1996 1991  

 O cladire mai noua detine materiale si tehnologii mai performante dar si norme tehnice mai riguroase si este 
perceputa de cumparatori in consecinta.  
 corectat %  -5.0% 0.0% 5.0% 5.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie  -               9,187 €                         -   €                  9,014 €                11,459 €   

 Ajustari. A mai nou, C si D mai vechi        
 accesibilitate  similar similar similar mai bun  

 Accesablitatea  proprietatii este percepute diferit de participantii la piata. In general pentru proprietati cu acces 
auto usor si  drumuri asfaltate, acces la transport public, cumparatorii platesc mai mult.  
 corectat %  0.0% 0.0% 0.0% -5.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie                         -   €                         -   €                         -   €  -             11,459 €   
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 Ajustari. accesul de pe soasea mai bun        
 spatii comert  similar similar mai bun mai bun  

 existenta unor spatii dedicate comertului sau serviciilor aferente cladirii reprezinta un plus recunscut de piata  
 corectat %  0.0% 0.0% -10.0% -10.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie                         -   €                         -   €  -             18,027 €  -             22,918 €   

 Ajustari. C si D benefciiaza de spati comerciale moderne      
 capacitati_stocare  similar similar similar mai bun  

 capacitatile de stocare so distributie sunt elemente importante in structura proprietatii specializate  
 corectat %  0.0% 0.0% 0.0% -5.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie                         -   €                         -   €                         -   €  -             11,459 €   

 Ajustari. D capacitati mari de stocare        
 omologari  mai bun mai bun mai bun mai bun  

 Existenta sau lipsa omologarilor echipamentelor accesorii ale proprietatilor influenteaza valoarea acestora  
 corectat %  -30.0% -30.0% -30.0% -30.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie  -             55,123 €  -             36,720 €  -             54,081 €  -             68,753 €   

 Ajustari. referinta a pierdut omologarile; este posibil ca pompele sa nu mai fie compatibile pentru omologari 
datorita modificarilor de standarde dar si a costurilor de refacere si omologare  
 copertine  mai bun similar mai bun mai bun  

 in cadrul benzianeiiloe maeimea copertinelor, inaltimea, iluminarea, protectia fata dein temperii reprezinta o 
comparabila relevanta  
 corectat %  -5.0% 0.0% -5.0% -5.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie  -               9,187 €                         -   €  -               9,014 €  -             11,459 €   

 Ajustari. A C si D au copertine generoase unele cu iluinare si firme luminoase    
 servicii_auxiliare  mai bun similar mai bun mai bun  

 prezenta aerului comprimat, spatiilor indirecte, inclusiv recreative, cazare, spalatorie sunt elemente ce 
diferentiaza ca pret statiile de carburanti  
 corectat %  -5.0% 0.0% -5.0% -5.0%  

 corectat valoric                         -   €                         -   €                         -   €                         -   €   

 corectie  -               9,187 €                         -   €  -               9,014 €  -             11,459 €   

 Ajustari. A C si D au servicii auxiliare precum spatii de servici comert specifice    
valoare               82,685 €                85,680 €                81,122 €                91,670 €   

 total corectii nete  -          117,315 €  -             24,320 €  -             63,879 €  -             58,330 €   

 total corectii bruta              226,115 €                76,320 €              243,186 €              290,527 €   

 numar corectii  12    
 

 abateri fata de v selectata  3.6% 0.0% 5.6% -6.5%  

 corectie neta %  -57.5% -17.9% -31.9% -22.9%  

corectie bruta % 110.8% 56.1% 121.4% 114.1%  

corectia bruta minima 56.1%    
 

comparabila selectata  C2     
 

valoare selectata               85,680 €     
 

 
Rezultate centralizate prin metoda costurilor si comparatiei directe. 

  cu uzura nou 
statie carburanti          25,971             47,256  
parcare           12,759             31,898  
copertina            1,086                2,172  
echipamente            4,000             25,000  

           43,816           106,326  
teren           40,000             40,000  
metoda cost inlocuire*          83,816           146,326  
Piata (comparatie directa)           85,680   
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*metoda cost inlocuire (bazata pe cost inlocuire brut, depreciere fizica calculate pe baza DVR) a fost utilizata 
metoda de verificare. 
 

Calcul estimate pentru refacere pat vegetal 
 

greutate panta vegetal 1300 kg/mc 

cost transport- oferta 15 lei/10000kg 

https://www.rombadconstruct.ro/greutatea-specifica-a-materialelor-de-constructii.html 
https://www.olx.ro/oferta/piatra-nisip-pamant-vegetal-moluz-moloz-gunoi-pietris-beton-transport-
IDd7emm.html#d8872a2045;promoted 

1000 mp necesar depunere pat vegetal 0.5 m (50 cm) 
adica 

500 mc 725000 kg 72.5 tone 
 

1087 Transport la 15 lei/t 1.08 lei/mp 
Cost intre 1.08 lei/mp. Valoare selectata 1  lei/mp 
 

Denumirea materialului Greutatea specifica (kg/m3) 

Balast 1.700 

Nisip uscat 1.600 

Nisip umed 1.800 

Pietris uscat 1.600 

Pietris umed 1.700 

Piatra sparta 1.450 

Bolovani de rau 1.600 

Pamant uscat afanat 1.300 

Pamant uscat 1.600 

Moloz uscat 1.400 

Moloz umed 1.700 

Piatra calcaroasa 1.350 

Alicarie de caramida 1.400 

Rumegus de lemn 200 

In baza datelor de mai sus rezulta ca costuri de refacere a substratului vegetal de aproximativ 1 lei/mp. 
(Calculul se bazeaza pe costurile de trasnsport greutatea specifica a pamant uscat afanat grosimea stratului 
vegetal.) 
 
 

3.-6. 4 terenuri Turda 
Nr. 
Crt. Denumire imobil Număr CF/Cad. 

 
categorie 

 
Suprafață nr. Cad 

3 Teren Turda  CF 50652 Turda, cad.3650 Arabil Arabil 5000 50652 
4 Teren Turda  CF 53902 Turda , cad 3627 Arabil depreciat 8610 53902 
5 Teren Turda  CF 54620 Turda Arabil Depreciat 4300 54620 
6 Teren Turda  CF 53850 Turda, cad 4068 Arabil depreciat 23680 53850 
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Ipoteza si conditii de evaluare. Terenurile se afla in proximitatea cimitirului pe drumul spre localitatea Bogata. 
3 terenuri sunt depreciate (vezi tabel) avand categoria de folosinta de teren arabil, intrucat au fost 
sapate/excavate si exploatate pentru balast. Intrucat nu exista informatii referitoare la autorizatii de 
exploatare, informatii economice referitoare la utilizarea acestor terenuri sau orice alte informatii conexe puse 
la dispozitie ele se vor analiza prin prisma situatiei existente in categoria de folosinta, luandu-se in considerare 
costuri de refacere a patului vegetal la cota existenta la momentul inspectiei pentru a putea fi utilizate pentru 
agricultura conform categoriei de folosinta. 
 
Pentru evaluare s-au luat in considerare ofertele de preemtiune in baza Legii 17/07.03.2014 - Vanzarea-
cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan afisate la sediul UAT de referinta. 
 
Pentru Turda 

localitate s mp v lei tarla utilizare cad data proprietar  unitar  
turda 5000 5000  arabil 59373 17.07.2020 as             1.00  
turda 4280 430 t91p4 arabil 64581 26.06.2020 bm             0.10  
turda 5800 1200 t60p30 arabil 64752 07.08.2020 bv             0.21  
turda 1400 33945 t19p7 arabil 52830 08.09.2020 clo          24.25  
turda 9410 91128  arabil 63123 20.07.2020 dc             9.68  
turda 71200 123000 t2p42/1 arabil 63904 05.05.2020 dgc&t             1.73  
turda 5900 315000 cad4125etc arabil 57205 16.09.2020 dn          53.39  
turda 1582 30000 t30p201 fanat 64467 03.05.2020 fa          18.96  
turda 585 1455 t56p17 pasune 64522 30.07.2020 gtc             2.49  
turda 8500 250640 t19p8 arabil 54270 07.09.2020 hmd          29.49  
turda 8000 36720  arabil 64724 18.09.2020 mcg             4.59  
turda 17200 26000 t31p1 arabil 61785 22.09.2020 ms             1.51  
turda 4300 39000 t93p9 arabil 64878 24.09.2020 ndm             9.07  
turda 5000 14000 t29p1 arabil 64650 04.05.2020 pgi             2.80  
turda 2467 3000 t23p68 arabil 64768 31.07.2020 ph             1.22  
turda 11600 16450 t666p5 arabil 64445 29.04.2020 pm             1.42  
turda 1000 2000 t19p36/1 arabil 64495 29.05.2020 pm             2.00  
turda 800 7600 t28p10/1 pasune 54218 11.06.2020 pmi             9.50  
turda 5000 5000  arabil 59898 09.09.2020 sa             1.00  
turda 2900 5000  arabil 64817 02.09.2020 sdi             1.72  
turda 2619 4800 t23p78 arabil 53373 23.04.2020 tt             1.83  
turda 2467 3000  arabil 64768 07.08.2020 vgm             1.22  
turda 2000 9000  arabil 56478 03.09.2020 ze             4.50  

 179010 1023368     media             7.99  
media 5.71      mediana             2.00  
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 4300 9000       

mediana 2.09        

 
Media arritmetica indica 7.99 lei/mp extravilan Turda mediana simpla 2 lei/mp in timp ce media poderata 
este de 5.71 lei/m psi mediana bazata pe valori ponderate de 2.09 lei/mp. 
Au fost identificate si retinute doar comparabilele din zona. 

  
 

 A B C D 
localizare turda turda turda turda 
 oferta                4,300            36,720                  5,000             39,000   
suprafata 4280 8000 2900 4300 
front fmediu fmediu fmediu fmediu 
utilitati  in zona   in zona   nu   nu  
panta plan plan plan plan 
acces strada strada strada drum exploatatie 
forma drept mediu drept mediu drept mediu drept mediu 
localizare turda turda turda turda 
Cod=cad 64581 64724 64817 64878 
agentie bm mcg sdi ndm 
sursa turda turda turda turda 
data 26.06.2020 18.09.2020 02.09.2020 24.09.2020 
link dadrcluj dadrcluj dadrcluj dadrcluj 

 
 
  

                    -       turda   turda   turda   turda  
val. Unitara 

 
                     1                     4.6                     1.7                     9.1   

 drepturi de proprietate   drepturi de 
proprietate  

 integral   integral   integral   integral  

 La toate comparabilele se transmite dreptul de proprietate deplin - daca ipoteza specifica acest lucru  
 ajustare %  

 
0% 0% 0% 0% 

 ajustare valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare ajustata  
 

                  1.0                     4.6                     1.7                     9.1   
 Ajustari: nu exista diferente 
semnificative  

     

 termenii financiari   actuali   similar   similar   similar   similar  
 Exista diferentele intre preturile afisate la anumite date in anunturile de vanzare si data evaluarii, ajustarile  se 
estimeaza procentual in urma analizei si tin cont de diferenta in timp dintre ofertele prezentate.  
 ajustare %  

 
0% 0% 0% 0% 

 ajustare valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare ajustata  
 

                  1.0                     4.6                     1.7                     9.1   
 Ajustari: nu exista diferente semnificative  



Raport evaluare  

Imobiliara  

Panpetrol COM - Cabinetul Individual de Insolvență POP VASILE 
dosar nr. 985/1285/2014-Tribunalul Specializat Cluj 

  

 
 

Expert evaluator Popa Marcel Lucian, ANEVAR 15390 EPI/EBM, experterra.invest@gmail.com  32 din 73 

 conditiile de vanzare   normal   normale   normale   normale   normale  
 Se considera ca la data evaluarii, conditiile de vanzare pentru comparabile sunt aceleasi ca si pentru subiectul evaluat  
 ajustare %  

 
0% 0% 0% 0% 

 ajustare valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare ajustata  
 

                  1.0                     4.6                     1.7                     9.1   
 Ajustari: nu exista informatii  

     

 conditiile de piata   tranzactie   preemtiune   preemtiune   preemtiune   preemtiune  
 Diferentele de pret intre preturile intre oferte si tranzactii variaza infunctie de favorabilitatea pietei si in functie de 
caracteristicile acesteia  
 ajustare %  

 
0% 0% 0% 0% 

 ajustare valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare ajustata  
 

                  1.0                     4.6                     1.7                     9.1   
 Ajustari: fiind vorba de preemtiuni la vanzare nu exista diferente  
localizare 0  mai bun   mai bun   mai slab   mai bun  
 Fata de amplasamentul imobilului, accesul, de notorietatea zonei, facilitatile specifice zonei, diferentele de pret pot 
varia   
 ajustat %  

 
-10% -5% 15% -5% 

 ajustat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
-                0.1   -                0.2                     0.3   -                0.5   

 Ajustari: A B D localizari mai bune C mai slabe  
utilitati fara  similar   mai bun   similar   mai bun  
 Diferentele de echipare cu utilitati a proprietatii sunt percepute diferit de participantii la piata. In general pentru 
proprietati cu utilitati complete,  cumparatorii platesc mai mult.  
 ajustat %  

 
0% -5% 0% -5% 

 ajustat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                    -     -                0.2                       -     -                0.5   

 Ajustari: Referinta utilitati lateral de parcela iar B si D cu utilitati la strada   
Vecinatati/potential/urbani
sm 

nu  similar   mai bun   similar   mai bun  

 Piata recunoaste ca exista un  surplus de valoare pentru loturile de teren amplasate intr-o zona cu indicatori 
urbanistici superiori sau potential de valorificare superioare pe termen mediu si scurt  
 ajustat %  

 
0% -5% 0% -5% 

 ajustat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                    -     -                0.2                       -     -                0.5   

 Ajustari: B, D potential pe termen scurt mai bune 
5000 5000 86% 160% 58% 86% 
8610 8610 50% 93% 34% 50% 
4300 4300 100% 186% 67% 100% 
23680 23680 18% 34% 12% 18%  

0 0% 0% 0% 0% 
 Suprafetelor mari de teren au un umar redus de cumparatori in timp ce terenurile mai mici au mai multi cumparatori 
uzual pretul scade invers proportional cu suprafata, loturile mici de teren sunt mai usor vandabile  
                                  5,000            5,000.00    1.44% -6.00% 4.20% 1.40% 
                                  8,610            8,610.00    5.03% 0.71% 6.63% 5.01% 
                                  4,300            4,300.00    0.05% -8.60% 3.26% 0.00% 
                                23,680         23,680.00    8.19% 6.62% 8.78% 8.18%  

                    -      10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 
 ajustat valoric  

 
                    -                         -                         -                         -     

                                  5,000                 5,000                   0.01   -              0.28                  0.07                  0.13   
                                  8,610                 8,610                   0.05                  0.03                  0.11                  0.45   
                                  4,300                 4,300                   0.00   -              0.39                  0.06                       -     
                                23,680               23,680                   0.08                  0.30                  0.15                  0.74    

                    -                     0.10                  0.46                  0.17                  0.91   
 Ajustari: Invers proportional cu diferenta fata de suprafata de referinta  
acces acces  mai slab   mai bun   mai slab   mai bun  
 Drumul de acces spre proprietatii sunt percepute diferit de participantii la piata. In general pentru proprietati cu acces 
auto usor si  drumuri asfaltate,  cumparatorii platesc mai mult.  
 ajustat %  

 
15% -5% 10% -10% 

 ajustat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                  0.2   -                0.2                     0.2   -                0.9   
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 Ajustari: acces diferentiat la drumuri de exploatare si sosea. Ajustari proportional negative mai bun si invers  
valoare 

 
               1.07                  3.40                  2.23                  6.93   

 total ajustari nete  
 

               0.06   -              1.19                  0.50   -              2.14   
 total ajustari bruta  

 
               0.27                  1.19                  0.50                  2.39   

 ajustare neta %  
 

6% -26% 29% -24% 
 ajustare bruta %  

 
26.4% 26.0% 29.2% 26.4% 

Valoarea ajustata      
 CF 50652               5,000                   1.07                  3.40                  2.23                  6.93   
 CF 53902               8,610                   1.11                  3.70                  2.27                  7.26   
CF 54620              4,300                   1.06                  3.28                  2.21                  6.80   
 CF 53850             23,680                   1.14                  3.98                  2.31                  7.54         
Ajustari brute      
 CF 50652               5,000    26.6% 119.3% 50.3% 239.4% 
CF 53902              8,610    30.2% 95.1% 54.5% 272.1% 
 CF 54620               4,300    25.2% 131.3% 48.7% 226.7% 
 CF 53850             23,680    33.3% 122.2% 58.2% 301.0% 

 
 

7. Teren Ulmi – Giurgiu 
Nr. 
Crt. Denumire imobil Număr CF/Cad. Suprafață 

 
Folosinta nr. Cad 

7 Teren Ulmi, jud. Giurgiu CF 30061 Ulmi 81835 Arabil 30061 

 
Pentru evaluare s-au luat in considerare ofertele de preemtiune in baza Legii 17/07.03.2014 - Vanzarea-
cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan afisate la sediul UAT de referinta. 

localitate s mp v lei tarla utilizare cad data proprietar  unitar  
ulmi 7500 40000 t75/2p21 arabil 33979 28.02.2020 ca             5.33  
ulmi 1179 8000 t64/2p20 arabil 33734 14.01.2020 cm             6.79  
ulmi 5400 10000 t67/6p344 arabil  13.08.2020 cm             1.85  
ulmi 3104 2000 t23/1p143/1/11 arabil 33561 20.01.2020 cmg             0.64  
ulmi 2500 2000 t23/2p39 arabil  18.08.2020 de             0.80  
ulmi 2500 2000 t10/1p50 arabil 34216 18.08.2020 de             0.80  
ulmi 5000 4000 t10/1p31 arabil 34236 18.08.2020 de             0.80  
ulmi 4000 4000 t36p244 arabil 33675 16.03.2020 geg             1.00  
ulmi 6400 6000 t46p36 arabil 31865 12.02.2020 na             0.94  
ulmi 1892 10000 t54p11 arabil 32303 25.02.2020 pi             5.29  
ulmi 5000 15000  arabil 35229 06.05.2020 pn             3.00  
ulmi 5074 3000 t18p16 arabil 35172 13.08.2020 ra             0.59  
ulmi 4975 60000 t57/4p20 arabil 33846 26.02.2020 ss          12.06  
ulmi 3800 202314 t67/6p2 arabil 31676 11.03.2020 vm          53.24  

 58324 368314     media             6.65  

          6.31  media ponderata    mediana             1.43  

 4487.5 7000       

          1.56  mediana ponderata      

Au fost identificate si retinute doar comparabilele din zona. 
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localizare   ulmi_NE-5km ulmi S 800 m ulmi_NE 2km ulmi_NE 2km 
 oferta                 2,000              4,000              6,000             15,000   
suprafata 81835 3104 4000 6400 5000 
front  fmic fmic fmic fmic 
utilitati 20  nu   nu   in zona   in zona  
panta construit plan plan plan plan 
acces A+E+ drum exploatatie drum exploatatie drumuri la capete+ drumuri la capete+ 
forma   drept.ingust drept.ingust drept.ingust drept.ingust 
localizare   ulmi_NE-5km ulmi S 800 m ulmi_NE 2km ulmi_NE 2km 
Cod=cad   33561 33875 31865 35229 
agentie   cmg geg na pn 
sursa   primaria ulmi primaria ulmi primaria ulmi primaria ulmi 
data  20.01.2020 16.03.2020 12.02.2020 06.05.2020 
link  dadrgiurgiu dadrgiurgiu dadrgiurgiu dadrgiurgiu 

 
 

Studiul pietei si al comportamentului cumparatorilor reflecta diferite tipuri de diferente intre preturile proprietatilor 
pe piata imobiliara locala. Anumite caracteristici ale proprietatilor sunt recunoscute de cumparatori si de participantii 
la piata in general si reflectate in pretul final de tranzactionare. Evaluatorul apreciaza urmatoarele tipuri de ajustari ca 
reprezentand reactiile participantilor la piata si disponibilitatea cumparatorilor de a plati mai mult sau mai putin 
pentru sau din cauza anumitor caracteristici ale imobilelor. Modalitatea de estimare a cuantumului ajustarilor a fost 
analiza pe perechi de date.  Ajustarile aplicate ofertelor de vanzare / tranzactiilor se prezinta astfel: 

drepturi de proprietate                 

La toate comparabilele se transmite dreptul de proprietate deplin - daca ipoteza specifica acest lucru 
     A B C D   

  drepturi de proprietate  integral integral integral integral   
  Ajustari %   0% 0% 0% 0%   
  Ajustari valorice  0.00 0.00 0.00 0.00   

- 
Ajustarile au fost estimate in urma analizei de piata tinand cont  de drepturi de proprietate diferita fata de 
comparabilele si subiectul analizat. 

termenii financiari                 

Conditiile de piata indica diferentele intre preturile afisate la anumite date in anunturile de vanzare si data evaluarii, 
ajustarile  au fost estimate procentual in urma analizei de piata si tin cont de diferenta in timp dintre ofertele 
prezentate. 
     A B C D   

  Comparabila vs Subiect  similar similar similar similar   
  Tip de ajustare aplicat  fara fara fara fara   
  Ajustari %   0% 0% 0% 0%   
  Ajustare valorica  0.00 0.00 0.00 0.00   
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- 
Ajustarile au fost estimate in urma analizei de piata tinand cont  de termenii financiari diferita fata de comparabilele si 
subiectul analizat. 

conditiile de vanzare                 

Se considera ca la data evaluarii, conditiile de vanzare pentru comparabile sunt aceleasi ca si pentru subiectul evaluat 
     A B C D   

  Comparabila vs Subiect  similar similar similar similar   
  Tip de ajustare aplicat  fara fara fara fara   
  Ajustari %   0% 0% 0% 0%   
  Ajustare valorica  0.00 0.00 0.00 0.00   
           

- 
Ajustarile au fost estimate in urma analizei de piata tinand cont  de conditiile de vanzare diferita fata de comparabilele 
si subiectul analizat. 

conditiile de piata                 

In general, diferentele de pret intre preturile afisate in anunturile de vanzare si preturile de tranctionare variaza pe 
piata locala in intervalul 5-15%, in functie de  amplasament, suprafata, localizare, cale acces, topografie, vecinatati si 
utilizari permise conform PUG, PUZ sau PUD.  
     A B C D   

  Comparabila vs Subiect  similar similar similar similar   
  Tip de ajustare aplicat  fara fara fara fara   
  Ajustari %   0% 0% 0% 0%   
  Ajustare valorica  0.00 0.00 0.00 0.00   
           

nu este necesara corectia fiind vorba de preemtiuni in baza legii 70/2016 
Ajustarile au fost estimate in urma analizei de piata tinand cont  de conditiile de piata diferita fata de comparabilele si 
subiectul analizat. 

localizare                 

In functie de amplasamentul imobilului, de accesul la mijloacele de transport, de notorietatea zonei, diferentele de 
pret pot varia in cadrul aceleiasi locatii pentru comparabilele amplasate in zone mai indepartate fata de subiect. 
     A B C D   

  Comparabila vs Subiect  mai slab mai slab mai slab similar   
  Tip de ajustare aplicat  pozitiva pozitiva pozitiva fara   
  Ajustari %   15% 5% 10% 0%   
  Ajustare valorica   0.00 0.00 0.00 0.00   
           

A B C mai rau D mai bun 
Ajustarile au fost estimate in urma analizei de piata tinand cont  de localizare diferita fata de comparabilele si 
subiectul analizat. 

utilitati                 

Diferentele de echipare cu utilitati a proprietatii sunt percepute diferit de participantii la piata. In general pentru 
proprietati cu utilitati complete,  cumparatorii platesc mai mult. 
     A B C D   

  Comparabila vs Subiect  mai slab mai slab mai slab mai slab   
  Tip de ajustare aplicat  pozitiva pozitiva pozitiva pozitiva   
  Ajustari %   10% 10% 5% 5%   
  Ajustare valorica   0.00 0.00 0.00 0.00   
           

A si B mai slabe 10% C si D mai slabe 5% 
Ajustarile au fost estimate in urma analizei de piata tinand cont  de utilitati diferita fata de comparabilele si subiectul 
analizat. 

Vecinatati/potential/urbanism               

Piata recunoaste ca exista un  surplus de valoare pentru loturile de teren amplasate intr-o zona cu indicatori 
urbanistici superiori. 
     A B C D   

  Comparabila vs Subiect  mai slab mai slab mai slab mai bun   
  Tip de ajustare aplicat  pozitiva pozitiva pozitiva negativa   
  Ajustari %   15% 15% 10% -10%   
  Ajustare valorica   0.00 0.00 0.00 0.00   
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datorita formei compacte este unul din putinele terenuri in zona de dimensiuni medii mari care suporta dezvoltari 
multiple 
Ajustarile au fost estimate in urma analizei de piata tinand cont  de Vecinatati/potential/urbanism diferita fata de 
comparabilele si subiectul analizat. 

suprafata                 

In cazul suprafetelor mari de teren numarul cumparatorilor este mai mic deoarece o astfel de suprafata trebuie 
parcelata pentru o valorificare mai usoara iar finalizarea tranzactiei dureaza mai mult, influentand valoarea terenului, 
pretul scade invers proportional cu suprafata, loturile mici de teren sunt mai usor vandabile. 
     A B C D   

  Comparabila vs Subiect  mai slab mai slab mai slab mai slab   
  Tip de ajustare aplicat  pozitiva pozitiva pozitiva pozitiva   
  Ajustari %   4% 5% 8% 6%   
  Ajustare valorica  0.00 0.00 0.00 0.00   
  % din referinta  81835 4% 5% 8% 6%   

-bazat pe formula de corectie datorata suprafetei 
Ajustarile au fost estimate in urma analizei de piata tinand cont  de suprafata diferita fata de comparabilele si 
subiectul analizat. 

acces                 

- 
     A B C D   

  Comparabila vs Subiect  mai slab mai slab similar similar   
  Tip de ajustare aplicat  pozitiva pozitiva fara fara   
  Ajustari %   15% 10% 0% 0%   
  Ajustare valorica   0.00 0.00 0.00 0.00   
           

acces mai dificil pe drumuri de exploatatie la distanta mare de drumuri si localitati 
Ajustarile au fost estimate in urma analizei de piata tinand cont  de acces diferita fata de comparabilele si subiectul 
analizat. 

forma                 

Forma regulata permite exploatarea sitematizarea fara pierderi functionale sau topologice 
     A B C D   

  Comparabila vs Subiect  mai slab mai slab mai slab mai slab   
  Tip de ajustare aplicat  pozitiva pozitiva pozitiva pozitiva   
  Ajustari %   20% 20% 20% 20%   
  Ajustare valorica  0.00 0.00 0.00 0.00   
           

mai slabe - loturi inguste 
Ajustarile au fost estimate in urma analizei de piata tinand cont  de forma diferita fata de comparabilele si subiectul 
analizat. 

 
denumire  A   B   C   D  

  ulmi_NE-5km   ulmi S 800 m   ulmi_NE 2km   ulmi_NE 2km  
val. Unitara                      1                     1.0                     0.9                     3.0   
 drepturi de proprietate   integral   integral   integral   integral  
 ajustare dp %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 ajustare dp valoric                      -                         -                         -                         -     
 ajustare                      -                         -                         -                         -     
 valoare ajustata                    0.6                     1.0                     0.9                     3.0   
 termenii financiari   similar   similar   similar   similar  
 ajustare tf %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 ajustare tf valoric                      -                         -                         -                         -     
 ajustare                      -                         -                         -                         -     
 valoare ajustata                    0.6                     1.0                     0.9                     3.0   
 conditiile de vanzare   normale   normale   normale   normale  
 ajustare cv %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 ajustare cv valoric                      -                         -                         -                         -     
 ajustare                      -                         -                         -                         -     
 conditiile de piata   oferta   oferta   oferta   oferta  
 ajustare cp %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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 ajustare cp valoric                      -                         -                         -                         -     
 ajustare                      -                         -                         -                         -     
 valoare ajustata                    0.6                     1.0                     0.9                     3.0   
valoare ajustata                   0.6                     1.0                     0.9                     3.0   
localizare mai slab mai slab mai slab similar 
 ajustat %  15.0% 5.0% 10.0% 0.0% 
 ajustat valoric                      -                         -                         -                         -     
 ajustare                    0.1                     0.1                     0.1                       -     
utilitati mai slab mai slab mai slab mai slab 
 ajustat %  10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 
 ajustat valoric                      -                         -                         -                         -     
 ajustare                    0.1                     0.1                     0.0                     0.2   
Vecinatati/potential/urbanism mai slab mai slab mai slab mai bun 
 ajustat %  15.0% 15.0% 10.0% -10.0% 
 ajustat valoric                      -                         -                         -                         -     
 ajustare                    0.1                     0.2                     0.1   -                0.3   
suprafata 4% 5% 8% 6% 
 ajustat %  19.0% 24.4% 39.1% 30.5% 
 ajustat valoric                      -                         -                         -                         -     
 ajustare                    0.1                     0.2                     0.4                     0.9   
drum de exploatare similar similar similar similar 
 ajustat %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 ajustat valoric                      -                         -                         -                         -     
 ajustare                      -                         -                         -                         -     
valoare 1.25 1.84 1.73 4.37 
 total ajustari nete                 0.61                  0.84                  0.79                  1.37   
 total ajustari bruta                 0.61                  0.84                  0.79                  1.97   
 ajustare neta %  94.0% 84.4% 84.1% 45.5% 
ajustare bruta % 94.0% 84.4% 84.1% 65.5% 
 corecti bruta minima  66%    

 comparabila selectata   D     

 valoare selectata                 4.37      

valoare totala      1,560,277      

 
8.-13. 6 terenuri Mihai Viteazu 

Nr. 
Crt. Denumire imobil CF/Cad. Suprafață nr. Cad 

8 Mihai Viteazu CF 50711 Arabil, depreciat 2500 50711 
9 Mihai Viteazu CF 50377 Arabil, depreciat 1500 50377 

10 Mihai Viteazu CF 50328 Arabil, depreciat 3000 50328 
11 Mihai Viteazu CF 50162 Arabil, depreciat 5000 50162 
12 Mihai Viteazu CF 50161 Arabil, depreciat 7900 50161 
13 Mihai Viteazu CF 52127 Arabil 4000 52127 
14 Mihai Viteazu CF 51532 Arabil 1800 51532 

 
Ipoteza si conditii de evaluare. Terenurile se afla in proximitatea intersectiei cu drumul spre satul Cheia pe 
latura opusa a drumului principal. Toate terenurile cu exceptia a 2 cu s 4000 si 1800 mp sunt depreciate (vezi 
tabel) avand categoria de folosinta de teren arabil. Acestea au fost sapate/excavate si exploatate pentru 
balast. Intrucat nu exista informatii referitoare la autorizatii de exploatare, informatii economice referitoare 
la utilizarea acestor terenuri sau orice alte informatii conexe puse la dispozitie ele se vor analiza prin prisma 
situatiei existente in categoria de folosinta, luandu-se in considerare costuri de refacere a patului vegetal la 
cota existenta la momentul inspectiei pentru a putea fi utilizate pentru agricultura conform categoriei de 
folosinta 
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Pentru evaluare s-au luat in considerare ofertele de preemtiune in baza Legii 17/07.03.2014 - Vanzarea-
cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan afisate la sediul UAT de referinta. 

localitate s mp v lei tarla utilizare cad data proprietar  unitar  
mviteazu 2355 9420  arabil 50234  ba             4.00  
mviteazu 4300 115200  arabil 56763 17.02.2020 cml          26.79  
mviteazu 1800 1800 t35p124 arabil 53218 27.07.2020 fag             1.00  
mviteazu 3600 6500 t47p148 arabil 56809 28.07.2020 ma             1.81  
mviteazu 11700 8000 t16p57 pasune 54664 31.01.2020 ny             0.68  
mviteazu 1000 1000  arabil 57010  pz             1.00  
mate 24755 141920     media             5.88  
mate          5.73  media ponderata    mediana             1.40  
mate 2977.5 7250       

mate          2.43  mediana ponderata      

Au fost identificate si retinute doar comparabilele din zona 

 
 
 

localizare   mviteazu mviteazu mviteazu mviteazu 
 oferta   c52127                1,800              6,500             316,800                1,000   
suprafata 4000 1800 3600 6000 1000 
front  fmic fmediu fmediu fmediu 
utilitati 20  in zona   nu   in zona   in zona  
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panta construit plan plan plan plan 
acces A+E+ la capat DJ drum exploatatie la capat DJ strada 
forma   drept.ingust drept mediu drept mediu drept mediu 
localizare   mviteazu mviteazu mviteazu mviteazu 
cod   53218 56809 50760 57010 
agentie   fag ma ce 0 
sursa   prim mviteazu prim mviteazu prim mviteazu prim mviteazu 
data  27.07.2020 28.07.2020 00.01.1900 00.01.1900 
link  dadrcluj dadrcluj dadrcluj dadrcluj 

 
denumire  analizat   A   B   C   D   

                    -       mviteazu   mviteazu   mviteazu   mviteazu  
val. Unitara 

 
                     1                     1.8                  52.8                     1.0   

 drepturi de 
proprietate  

 drepturi de 
proprietate  

 integral   integral   integral   integral  

 La toate comparabilele se transmite dreptul de proprietate deplin - daca ipoteza specifica acest lucru  
 corectie %  

 
0% 0% 0% 0% 

 corectie valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare corectata  
 

                  1.0                     1.8                  52.8                     1.0   
 Justificare corectii.             
 termenii financiari   actuali   similar   similar   similar   similar  
 Exista diferentele intre preturile afisate la anumite date in anunturile de vanzare si data evaluarii, ajustarile  se 
estimeaza procentual in urma analizei si tin cont de diferenta in timp dintre ofertele prezentate.   
 corectie %  

 
0% 0% 0% 0% 

 corectie valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare corectata  
 

                  1.0                     1.8                  52.8                     1.0   
 Justificare corectii.             
 conditiile de vanzare   normal/actual   normale   normale   normale   normale  
 Se considera ca la data evaluarii, conditiile de vanzare pentru comparabile sunt aceleasi ca si pentru subiectul evaluat   
 corectie %  

 
0% 0% 0% 0% 

 corectie valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare corectata  
 

                  1.0                     1.8                  52.8                     1.0   
 Justificare corectii.             
 conditiile de piata   tranzactie   preemtiune   preemtiune   oferta   preemtiune  
 Diferentele de pret intre preturile intre oferte si tranzactii variaza infunctie de favorabilitatea pietei si in functie de 
caracteristicile acesteia   
 corectie %  

 
0% 0% -20% 0% 

 corectie valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -     -              10.6                       -     

 valoare corectata  
 

                  1.0                     1.8                  42.2                     1.0   
 Justificare corectii.Indica o marja de negociere cuprinsa intre 15%-25% avand in vedere suprafatele marja de 
negociere este de 20%    
localizare 0  mai bun   mai slab   mai bun   mai bun  
 Fata de amplasamentul imobilului, accesul, de notorietatea zonei, facilitatile specifice zonei, diferentele de pret pot 
varia   
 corectat %  

 
-5% 15% -5% -5% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
-                0.1                     0.3   -                2.1   -                0.1   

 Justificare corectii.Amplasare mai spre Turda la sosea A C D si B in camp spre Badeni   
utilitati 0  mai slab   mai slab   mai slab   mai bun  
 Diferentele de echipare cu utilitati a proprietatii sunt percepute diferit de participantii la piata. In general pentru 
proprietati cu utilitati complete,  cumparatorii platesc mai mult.  
 corectat %  

 
5% 5% 5% -5% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                  0.1                     0.1                     2.1   -                0.1   

 Justificare corectii.Referinta utilitati lateral de parcela iar A B C utilitati mai slabe si D cu utilitati la strada    
Vecinatati/potential/u
rbanism 

0  mai slab   mai slab   mai bun   mai bun  
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 Piata recunoaste ca exista un  surplus de valoare pentru loturile de teren amplasate intr-o zona cu indicatori 
urbanistici superiori sau potential de valorificare superioare pe termen mediu si scurt  
 corectat %  

 
10% 10% -10% -20% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                  0.1                     0.2   -                4.2   -                0.2   

 Justificare corectii.A si B fara nici un pontetial C posibil dezvoltare, D potential pe termen scurt  
suprafata 0                0.45                  0.90                  1.50                  0.25   
 Suprafetelor mari de teren au un umar redus de cumparatori in timp ce terenurile mai mici au mai multi cumparatori 
uzual pretul scade invers proportional cu suprafata, loturile mici de teren sunt mai usor vandabile  
 corectat %  

 
6% 1% -5% 15% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                  0.1                     0.0   -                2.1                     0.2   

 Justificare corectii.Invers proportional cu diferenta fata de referinta   
front 0             
 Diferentele privind frontul stradal sunt percepute diferit de participantii la piata. In general, proprietatile cu 
deschidere mai mare sunt cautate pe piata iar cumparatorii platesc mai mult.  
 corectat %  

 
25% 0% 0% 0% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                  0.3                       -                         -                         -     

 Justificare corectii.front ingust pentru proprietatea A   
acces acces  similar   mai slab   similar   similar  
 Drumul de acces spre proprietatii sunt percepute diferit de participantii la piata. In general pentru proprietati cu acces 
auto usor si  drumuri asfaltate,  cumparatorii platesc mai mult.  
 corectat %  

 
0% 5% 0% 0% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                       0.1                       -                         -     

 Justificare corectii.B are acces doar la drum de exploatare, restul la drum Judetean   
valoare 

 
               1.41                  2.46                35.90                  0.85   

 total corectii nete  
 total corectii bruta  

 
51% 65% 2112% 45% 

 corectie neta %  
 

               0.41                  0.36   -              0.32   -              0.15   
 corectie bruta %  

 
                  0.5                     0.4                     0.4                     0.5   

 corecti bruta minima  
 comparabila selectata  

 
 B  

   

 valoare selectata  
 

               2.46   
   

valoare totala 
 

             9,822   
   

 
 

CF 51532z3a         1,800    
 

denumire  analizat   A   B   C   D   
                    -       mviteazu   mviteazu   mviteazu   mviteazu  

val. Unitara 
 

                     1                     1.8                  52.8                     1.0   
 drepturi de proprietate   drepturi de 

proprietate  
 integral   integral   integral   integral  

 La toate comparabilele se transmite dreptul de proprietate deplin - daca ipoteza specifica acest lucru  
 corectie %  

 
0% 0% 0% 0% 

 corectie valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -                         -                         -    

 valoare corectata  
 

                  1.0                     1.8                  52.8                     1.0   
 Justificare ajustari.              
 termenii financiari   actuali   similar   similar   similar   similar  
 Exista diferentele intre preturile afisate la anumite date in anunturile de vanzare si data evaluarii, ajustarile  se 
estimeaza procentual in urma analizei si tin cont de diferenta in timp dintre ofertele prezentate.   
 corectie %  

 
0% 0% 0% 0% 

 corectie valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare corectata  
 

                  1.0                     1.8                  52.8                     1.0   
 Justificare ajustari.              
 conditiile de vanzare   normal/actual   normale   normale   normale   normale  
 Se considera ca la data evaluarii, conditiile de vanzare pentru comparabile sunt aceleasi ca si pentru subiectul evaluat  
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 corectie %  
 

0% 0% 0% 0% 
 corectie valoric  

 
                    -                         -                         -                         -     

 corectie  
 

                    -                         -                         -                         -     
 valoare corectata  

 
                  1.0                     1.8                  52.8                     1.0   

 Justificare ajustari.              
 conditiile de piata   tranzactie   preemtiune   preemtiune   oferta   preemtiune  
 Diferentele de pret intre preturile intre oferte si tranzactii variaza infunctie de favorabilitatea pietei si in functie de 
caracteristicile acesteia  
 corectie %  

 
0% 0% -20% 0% 

 corectie valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -     -              10.6                       -     

 valoare corectata  
 

                  1.0                     1.8                  42.2                     1.0   
 Justificare ajustari. Indica o marja de negociere cuprinsa intre 15%-25% avand in vedere suprafatele marja de 
negociere este de 20%   
localizare 0  mai bun   similar   mai bun   mai bun  
 Fata de amplasamentul imobilului, accesul, de notorietatea zonei, facilitatile specifice zonei, diferentele de pret pot 
varia   
 corectat %  

 
-5% 0% -5% -5% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
-                0.1                       -     -                2.1   -                0.1   

 Justificare ajustari. Amplasare mai spre Turda la sosea A C D si B al 300 de m distanta    
utilitati fara  similar   similar   similar   mai bun  
 Diferentele de echipare cu utilitati a proprietatii sunt percepute diferit de participantii la piata. In general pentru 
proprietati cu utilitati complete,  cumparatorii platesc mai mult.  
 corectat %  

 
0% 0% 0% -10% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -                         -     -                0.1   

 Justificare ajustari. Referinta utilitati lateral de parcela iar A B C utilitati mai similare si D cu utilitati la strada   
Vecinatati/potential/urbanis
m 

nu  similar   similar   mai bun   mai bun  

 Piata recunoaste ca exista un  surplus de valoare pentru loturile de teren amplasate intr-o zona cu indicatori 
urbanistici superiori sau potential de valorificare superioare pe termen mediu si scurt  
 corectat %  

 
0% 0% -5% -10% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -     -                2.1   -                0.1   

 Justificare ajustari. A si B fara nici un pontetial C posibil dezvoltare, D potential pe termen scurt  
suprafata 0                1.00                  2.00                  3.33                  0.56   
 Suprafetelor mari de teren au un umar redus de cumparatori in timp ce terenurile mai mici au mai multi cumparatori 
uzual pretul scade invers proportional cu suprafata, loturile mici de teren sunt mai usor vandabile  
 corectat %  

 
0% -5% -12% 2% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -     -                0.1   -                4.9                     0.0   

 Justificare ajustari. Invers proportional cu diferenta fata de referinta      
front 0             
 Diferentele privind frontul stradal sunt percepute diferit de participantii la piata. In general, proprietatile cu 
deschidere mai mare sunt cautate pe piata iar cumparatorii platesc mai mult.  
 corectat %  

 
25% 0% 0% 0% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                  0.3                       -                         -                         -     

 Justificare ajustari. front ingust pentru proprietatea A        
acces acces  mai bun   similar   mai bun   mai bun  
 Drumul de acces spre proprietatii sunt percepute diferit de participantii la piata. In general pentru proprietati cu acces 
auto usor si  drumuri asfaltate,  cumparatorii platesc mai mult.  
 corectat %  

 
-5% 0% -5% -10% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
-                0.1                       -     -                2.1   -                0.1   

 Justificare ajustari. B are acces doar la drum de exploatare, restul la drum Judetean    
valoare 

 
               1.15                  1.72                30.98                  0.67   

 total corectii nete  
 total corectii bruta  

 
35% 9% 2182% 37% 

 corectie neta %  
 

               0.15   -              0.05   -              0.41   -              0.33   
 corectie bruta %  

 
                  0.4                     0.1                     0.4                     0.4   
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 corecti bruta minima  
 comparabila selectata  

 
 B  

   

 valoare selectata  
 

               1.72    
   

valoare totala 
 

             3,088    
   

 
CF 50711          2,500    

 CF 50377          1,500    
 CF 50328          3,000    
 CF 50162          5,000    
 CF 50161          7,900    

 
 
 

CF S mp v unit corectie v unit 1 total 
CF 52127z1a         4,000           2.46                -             2.46             9,822    
CF 51532z3a         1,800           1.63                -             1.63             2,925    
CF 50711         2,500           1.92           1.00           0.92             2,290    
CF 50377         1,500           2.02           1.00           1.02             1,524    
CF 50328         3,000           1.87           1.00           0.87             2,597    
CF 50162         5,000           1.67           1.00           0.67             3,326    
CF 50161         7,900           1.37           1.00           0.37             2,956    

 
denumire  analizat   A   B   C   D   

                    -       mviteazu   mviteazu   mviteazu   mviteazu  
val. Unitara 

 
                     1                     1.8                  52.8                     1.0   

 drepturi de proprietate   drepturi de 
proprietate  

 integral   integral   integral   integral  

 La toate comparabilele se transmite dreptul de proprietate deplin - daca ipoteza specifica acest lucru  
 corectie %  

 
0% 0% 0% 0% 

 corectie valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare corectata  
 

                  1.0                     1.8                  52.8                     1.0   
 Justificare corectii.             
 termenii financiari   actuali   similar   similar   similar   similar  
 Exista diferentele intre preturile afisate la anumite date in anunturile de vanzare si data evaluarii, ajustarile  se 
estimeaza procentual in urma analizei si tin cont de diferenta in timp dintre ofertele prezentate.  
 corectie %  

 
0% 0% 0% 0% 

 corectie valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare corectata  
 

                  1.0                     1.8                  52.8                     1.0   
 Justificare corectii.             
 conditiile de vanzare   normal/actual   normale   normale   normale   normale  
 Se considera ca la data evaluarii, conditiile de vanzare pentru comparabile sunt aceleasi ca si pentru subiectul evaluat  
 corectie %  

 
0% 0% 0% 0% 

 corectie valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare corectata  
 

                  1.0                     1.8                  52.8                     1.0   
 Justificare corectii.             
 conditiile de piata   tranzactie   preemtiune   preemtiune   oferta   preemtiune  
 Diferentele de pret intre preturile intre oferte si tranzactii variaza infunctie de favorabilitatea pietei si in functie de 
caracteristicile acesteia  
 corectie %  

 
0% 0% -20% 0% 

 corectie valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -     -              10.6                       -     

 valoare corectata  
 

                  1.0                     1.8                  42.2                     1.0   
 Justificare corectii.Indica o marja de negociere cuprinsa intre 15%-25% avand in vedere suprafatele marja de 
negociere este de 20%   
localizare 0  mai bun   similar   mai bun   mai bun  
 Fata de amplasamentul imobilului, accesul, de notorietatea zonei, facilitatile specifice zonei, diferentele de pret pot 
varia   
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 corectat %  
 

-5% 0% -5% -5% 
 corectat valoric  

 
                    -                         -                         -                         -     

 corectie  
 

-                0.1                       -     -                2.1   -                0.1   
 Justificare corectii.Amplasare mai spre Turda la sosea A C D si B al 300 de m distanta    
utilitati fara  similar   similar   similar   mai bun  
 Diferentele de echipare cu utilitati a proprietatii sunt percepute diferit de participantii la piata. In general pentru 
proprietati cu utilitati complete,  cumparatorii platesc mai mult.  
 corectat %  

 
0% 0% 0% -10% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                         -                         -     -                0.1   

 Justificare corectii.Referinta utilitati lateral de parcela iar A B C utilitati mai similare si D cu utilitati la strada   
Vecinatati/potential/urbanis
m 

nu  similar   mai slab   mai bun   mai bun  

 Piata recunoaste ca exista un  surplus de valoare pentru loturile de teren amplasate intr-o zona cu indicatori 
urbanistici superiori sau potential de valorificare superioare pe termen mediu si scurt  
 corectat %  

 
0% 10% -5% -10% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                    -                       0.2   -                2.1   -                0.1   

 Justificare corectii.A si B fara nici un pontetial C posibil dezvoltare, D potential pe termen scurt  
suprafata 2500 139% 69% 42% 250%  

1500 83% 42% 25% 150%  
3000 167% 83% 50% 300%  
5000 278% 139% 83% 500%  
7900 439% 219% 132% 790% 

 Suprafetelor mari de teren au un umar redus de cumparatori in timp ce terenurile mai mici au mai multi cumparatori 
uzual pretul scade invers proportional cu suprafata, loturile mici de teren sunt mai usor vandabile  
 corectat %          2,500.00    -3.89% 3.06% 5.83% -15.00%  

        1,500.00    1.67% 5.83% 7.50% -5.00%  
        3,000.00    -6.67% 1.67% 5.00% -20.00%  
        5,000.00    -17.78% -3.89% 1.67% -40.00%  
        7,900.00    -33.89% -11.94% -3.17% -69.00% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie          2,500.00    -              0.04                  0.06                  2.46   -              0.15    

        1,500.00                   0.02                  0.11                  3.17   -              0.05    
        3,000.00    -              0.07                  0.03                  2.11   -              0.20    
        5,000.00    -              0.18   -              0.07                  0.70   -              0.40    
        7,900.00    -              0.34   -              0.22   -              1.34   -              0.69   

 Justificare corectii.Invers proportional cu diferenta fata de referinta      
front 0             
 Diferentele privind frontul stradal sunt percepute diferit de participantii la piata. In general, proprietatile cu 
deschidere mai mare sunt cautate pe piata iar cumparatorii platesc mai mult.  
 corectat %  

 
25% 0% 0% 0% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
                  0.3                       -                         -                         -     

 Justificare corectii.front ingust pentru proprietatea A        
acces acces  mai bun   similar   mai bun   mai bun  
 Drumul de acces spre proprietatii sunt percepute diferit de participantii la piata. In general pentru proprietati cu acces 
auto usor si  drumuri asfaltate,  cumparatorii platesc mai mult.  
 corectat %  

 
-5% 0% -5% -10% 

 corectat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 corectie  

 
-                0.1                       -     -                2.1   -                0.1   

 Justificare corectii.B are acces doar la drum de exploatare, restul la drum Judetean    
valoare 

 
               1.11                  2.04                38.37                  0.50   

 total corectii nete  
 

               0.11                   0.24    -            14.43    -              0.50    
 total corectii bruta  

 
               0.39                  0.24                19.36                  0.50   

 corectie neta %  
 

11% 13% -27% -50% 
 corectie bruta %  

 
39% 13% 37% 50% 

 corecti bruta minima  
 

               0.13    
   

 comparabila selectata  
 

 B  
   

 valoare selectata  
 

               2.04    
   

valoare totala 
 

             5,103    
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CF S mp v unit corectie v unit 1 total 
CF 52127z1a         4,000          2.46               -            2.46            9,822   
CF 51532z3a         1,800          1.72               -            1.72            3,088   
CF 50711         2,500          2.04          1.00          1.04            2,603   
CF 50377         1,500          2.09          1.00          1.09            1,637   
CF 50328         3,000          2.02          1.00          1.02            3,049   
CF 50162         5,000          1.92          1.00          0.92            4,579   
CF 50161         7,900          1.77          1.00          0.77            6,087   

 
15.-17. Terenuri Moldovenesti  

Nr. 
Crt. Denumire imobil Număr CF/Cad. Suprafață nr. Cad 

 

15 Moldovenesti CF 50299, , cad 50299 18000 50299 Arabil, depreciat 
16 Moldovenesti CF 50797, cad 50797 15500 50797 Arabil, depreciat 
17 Moldovenesti CF 50796, cad 50796 5400 50796 Arabil, depreciat 

 

 
Ipoteza si conditii de evaluare. Terenurile se afla in proximitatea pod Moldovenesti la intraerea in localitate si 
intersectia sat Badeni. Toate terenurile sunt depreciate (vezi tabel) avand categoria de folosinta de teren arabil. 
Acestea au fost sapate/excavate si exploatate pentru balast. Intrucat nu exista informatii referitoare la 
autorizatii de exploatare, informatii economice referitoare la utilizarea acestor terenuri sau orice alte 
informatii conexe puse la dispozitie ele se vor analiza prin prisma situatiei existente in categoria de folosinta, 
luandu-se in considerare costuri de refacere a patului vegetal la cota existenta la momentul inspectiei pentru 
a putea fi utilizate pentru agricultura conform categoriei de folosinta. 
Pentru evaluare s-au luat in considerare ofertele de preemtiune in baza Legii 17/07.03.2014 - Vanzarea-
cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan afisate la sediul UAT de referinta. 
 

localitate s mp v lei tarla utilizare cad data proprietar  unitar  
moldovenesti 4225 900 t71p1 arabil 54402  am             0.21  
moldovenesti 1400 20200 t21/1p5 arabil 53542  cc          14.43  
moldovenesti 500 600  neproductiv 54852  cfv             1.20  
moldovenesti 1560 75000  fanat 55752  ch          48.08  
moldovenesti 1560 75000  fanat 55752  ch          48.08  
moldovenesti 5400 48000 t21p24 arabil 55757  cv             8.89  
moldovenesti 2800 2800 t35p126 arabil  17.09.2020 cvd             1.00  
moldovenesti 1000 2000 t13p121/1 fanat 55892  cvn             2.00  
moldovenesti 9000 6000 t29p4 fanat 55724  he             0.67  
moldovenesti 5900 5900 t47p333 arabil   hm             1.00  
moldovenesti 6800 6800 t36p8 arabil   hm             1.00  
moldovenesti 4000 2000 t46p243 arabil 55634  ki             0.50  
moldovenesti 2800 2800 t34p97 arabil   ma             1.00  
moldovenesti 2800 2800 t47p229 arabil   ma             1.00  



Raport evaluare  

Imobiliara  

Panpetrol COM - Cabinetul Individual de Insolvență POP VASILE 
dosar nr. 985/1285/2014-Tribunalul Specializat Cluj 

  

 
 

Expert evaluator Popa Marcel Lucian, ANEVAR 15390 EPI/EBM, experterra.invest@gmail.com  45 din 73 

moldovenesti 2600 4000 t28p68 fanat 55124  ma             1.54  
moldovenesti 93000 3700 t30p18 arabil 54369  sg             0.04  
moldovenesti 11409 10026 t57p95 fanat 52850  sg             0.88  
moldovenesti 48591 43731 t57p95 fanat 52851  sg             0.90  
moldovenesti 83400 75060 t30p16 pasune 54366  sg             0.90  
moldovenesti 6000 2850 t68p12 arabil 55627  si             0.48  
moldovenesti 3000 1410 t56p22 arabil 55615  si             0.47  
moldovenesti 3000 1450  arabil 55603  si             0.48  
moldovenesti 11600 5650 t69p71 arabil 55616  si             0.49  
moldovenesti 2800 65800 t36p116 fanat 54300  si          23.50  
moldovenesti 33300 20000 t63p2 arabil 51680  sm             0.60  
moldovenesti 2600 2600 t47p336 arabil   tn             1.00  
moldovenesti 1000 1000 t13/3p105 arabil 55839  vm             1.00  
mate 352045 488077     media             5.97  
mate          1.39  media ponderata    mediana             1.00  
mate 3000 4000       
mate          1.33  mediana ponderata      

 
 

localizare   moldovenesti moldovenesti moldovenesti moldovenesti 
 oferta   c52127                2,000                 600                  2,000             75,060   
suprafata 4000 2800 500 4000 83400 
front  fmediu f mare fmediu fmediu 
utilitati 20  nu   in zona   nu   nu  
panta construit plan plan plan panta 
acces A+E+ drum exploatatie 0 la capat DJ drum exploatatie 
forma   drept mediu drept mediu drept mediu neregulat 
localizare   moldovenesti moldovenesti moldovenesti moldovenesti 
Cod=cad   51836 54852 55634 54366 
agentie   0 cfv ki sg 
sursa   prim mviteazu prim mviteazu prim mviteazu prim mviteazu 
link  dadrcluj dadrcluj dadrcluj dadrcluj 

 
cad 50299      18,000    
cad 50797      15,500    

 cad 50796          5,400   
 
 

denumire  analizat   A   B   C   D   
                    -       moldovenesti   moldovenesti   moldovenesti   moldovenesti  

val. Unitara 
 

                     1                     1.2                     0.5                     0.9   
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 drepturi de proprietate   drepturi de 
proprietate  

 integral   integral   integral   integral  

 La toate comparabilele se transmite dreptul de proprietate deplin - daca ipoteza specifica acest lucru  
 ajustare %  

 
0% 0% 0% 0% 

 ajustare valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare ajustata  
 

                  0.7                     1.2                     0.5                     0.9   
 Justificare ajustari. nu 
exista diferente 
semnificative  

          

 termenii financiari   actuali   similar   similar   similar   similar  
 Exista diferentele intre preturile afisate la anumite date in anunturile de vanzare si data evaluarii, ajustarile  se 
estimeaza procentual in urma analizei si tin cont de diferenta in timp dintre ofertele prezentate.  
 ajustare %  

 
0% 0% 0% 0% 

 ajustare valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare ajustata  
 

                  0.7                     1.2                     0.5                     0.9   
 Justificare ajustari. nu exista diferente semnificative        
 conditiile de vanzare   normal/actual   normale   normale   normale   normale  
 Se considera ca la data evaluarii, conditiile de vanzare pentru comparabile sunt aceleasi ca si pentru subiectul evaluat  
 ajustare %  

 
0% 0% 0% 0% 

 ajustare valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare ajustata  
 

                  0.7                     1.2                     0.5                     0.9   
 Justificare ajustari. nu exista informatii          
 conditiile de piata   tranzactie   preemtiune   preemtiune   oferta   preemtiune  
 Diferentele de pret intre preturile intre oferte si tranzactii variaza infunctie de favorabilitatea pietei si in functie de 
caracteristicile acesteia  
 ajustare %  

 
0% 0% 0% 0% 

 ajustare valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                    -                         -                         -                         -     

 valoare ajustata  
 

                  0.7                     1.2                     0.5                     0.9   
 Justificare ajustari. fiind vorba de preemtiuni nu exista diferente      
localizare 0  mai slab   mai slab   mai slab   mai slab  
 Fata de amplasamentul imobilului, accesul, de notorietatea zonei, facilitatile specifice zonei, diferentele de pret pot 
varia   
 ajustat %  

 
40% 30% 50% 30% 

 ajustat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                  0.3                     0.4                     0.3                     0.3   

 Justificare ajustari. Referinta amplasare DJ pozitie favorabile A si C in campa B zona locuita D zona similara dar mult 
periferica  
utilitati fara  mai slab   mai slab   mai slab   mai slab  
 Diferentele de echipare cu utilitati a proprietatii sunt percepute diferit de participantii la piata. In general pentru 
proprietati cu utilitati complete,  cumparatorii platesc mai mult.  
 ajustat %  

 
50% 40% 60% 50% 

 ajustat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                  0.4                     0.5                     0.3                     0.5   

 Justificare ajustari. Referinta are utilitati. A si B in camp D in zona preriferica exploatarii dar fara utilitati  
Vecinatati/potential/urba
nism 

nu  mai slab   mai slab   mai slab   mai slab  

 Piata recunoaste ca exista un  surplus de valoare pentru loturile de teren amplasate intr-o zona cu indicatori 
urbanistici superiori sau potential de valorificare superioare pe termen mediu si scurt  
 ajustat %  

 
10% 40% 10% 40% 

 ajustat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                  0.1                     0.5                     0.1                     0.4   

 Justificare ajustari. A si B fara nici un pontetial C posibil dezvoltare, D potential pe termen scurt  
suprafata 18000 643% 3600% 450% 22%  

15500 554% 3100% 388% 19%  
5400 193% 1080% 135% 6%  

0 0% 0% 0% 0%  
0 0% 0% 0% 0% 
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 Suprafetelor mari de teren au un umar redus de cumparatori in timp ce terenurile mai mici au mai multi cumparatori 
uzual pretul scade invers proportional cu suprafata, loturile mici de teren sunt mai usor vandabile  
 ajustat %       18,000.00    -25.00% -40.00% -20.00% 20.00%  

     15,500.00    -20.00% -35.00% -15.00% 25.00%  
        5,400.00    -5.00% -15.00% 5.00% 15.00%  
                    -      10.00% 10.00% 10.00% 10.00%  
                    -      10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

 ajustat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare       18,000.00    -              0.18   -              0.48   -              0.10                  0.18    

     15,500.00    -              0.14   -              0.42   -              0.08                  0.23    
        5,400.00    -              0.04   -              0.18                  0.03                  0.14    
                    -                     0.07                  0.12                  0.05                  0.09    
                    -                     0.07                  0.12                  0.05                  0.09   

 Justificare ajustari. Invers proportional cu diferenta fata de referinta      
front 0             
 Diferentele privind frontul stradal sunt percepute diferit de participantii la piata. In general, proprietatile cu 
deschidere mai mare sunt cautate pe piata iar cumparatorii platesc mai mult.  
 ajustat %  

 
0% 0% 40% 0% 

 ajustat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                    -                         -                       0.2                       -     

 Justificare ajustari. front ingust pentru proprietatea C        
panta 0  similar   similar   similar   mai slab  
 Panta reprezinta costuri suplimentare de constructie, accesibilitate redusa, costuri mai mari de exploatare astfel ca 
valoarea unui astfel de teren este depreciata  
 ajustat %  

 
0% 0% 0% 20% 

 ajustat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                    -                         -                         -                       0.2   

 Justificare ajustari. referinta teren plat la fel A  B C in panta D      
acces acces  mai slab   mai slab   mai slab   mai slab  
 Drumul de acces spre proprietatii sunt percepute diferit de participantii la piata. In general pentru proprietati cu acces 
auto usor si  drumuri asfaltate,  cumparatorii platesc mai mult.  
 ajustat %  

 
30% 30% 40% 40% 

 ajustat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                  0.2                     0.4                     0.2                     0.4   

 Justificare ajustari. A C D acces de pe drumuri de exploatare B de pe strada toate mai rele ca referinta acces DJ  
forma 0  mai slab   mai slab   mai slab   similar  
 Forma terenului permite o valorificare optima, cele regulate fata de cele neregulate, cele mai late fata de cele inguste, 
etc.  
 ajustat %  

 
10% 10% 10% 0% 

 ajustat valoric  
 

                    -                         -                         -                         -     
 ajustare  

 
                  0.1                     0.1                     0.1                       -     

 Justificare ajustari.                   

Valoare            18,000                   1.54                  2.52                  1.45                  2.70    
           15,500                   1.57                  2.58                  1.48                  2.75    
             5,400                   1.68                  2.82                  1.58                  2.66   

Corectii            18,000    118% 228% 115% 180%  
           15,500    114% 222% 113% 185%  
             5,400    104% 198% 108% 176% 

 

  v_unit ajustare v unit_ajust total 
cad 50299    18,000          1.54   1      0.54              9,643   
cad 50797    15,500          1.57   1      0.57              8,857   
cad 50796      5,400          1.68   1      0.68              3,664   

 
 

Număr CF/Cad. Suprafață nr. Cad valoare € valoare lei 
CF 277366 Cluj-Napoca, Cad. 8229/12-C1; Cad. 8229/12 244 277366           184,200       896,870  
CF 50112 Capusu Mare, cad. 56/1/2 și 56/1/3 2000 50112              85,680       417,176  
CF 50652 Turda, cad.3650 5000 50652                2,288         11,138  
CF 53902 Turda , cad 3627 8610 53902                2,245         10,931  
CF 54620 Turda 4300 54620                1,070            5,209  
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CF 53850 Turda, cad 4068 23680 53850                6,354         30,937  
CF 30061 Ulmi 81835 30061              73,448       357,619  
CF 52127z1a 4000 52127                2,017            9,822  
CF 51532z3a 1800 51532                   634            3,088  
CF 50711 2500 50711                   535            2,603  
CF 50377 1500 50377                   336            1,637  
CF 50328 3000 50328                   626            3,049  
CF 50162 5000 50162                   941            4,579  
CF 50161 7900 50161                1,250            6,087  
CF 50299, Moldovenesti , cad 50299 18000 50299                1,980            9,643  
CF 50797, Moldovenesti, cad 50797 15500 50797                1,819            8,857  
CF 50796, Moldovenesti, cad 50796 5400 50796                   753            3,664  

             366,176    1,782,908  
Valori unitare ale terenurilor 
Mai jos este valoarea unitara a terenurilor in €/mp dar si a valorii terenurilor in cazul in care acestea nu ar fi fost afectate 
sub aspect pedologic de exploatare pentru balastiera. 
 

Nr. Crt. Număr CF/Cad. Suprafață nr. Cad €/mp actual €/mp arabil afectat 
3 CF 50652 Turda, cad.3650 5000 50652          0.46               0.46  0% 
4 CF 53902 Turda , cad 3627 8610 53902          0.26               0.47  44% 
5 CF 54620 Turda 4300 54620          0.25               0.45  45% 
6 CF 53850 Turda, cad 4068 23680 53850          0.27               0.47  43% 
7 CF 30061 Ulmi 81835 30061          0.90               0.90  0% 
8 CF 52127z1a 4000 52127          0.50               0.50  0% 
9 CF 51532z3a 1800 51532          0.35               0.35  0% 

10 CF 50711 2500 50711          0.21               0.42  49% 
11 CF 50377 1500 50377          0.22               0.43  48% 
12 CF 50328 3000 50328          0.21               0.41  50% 
13 CF 50162 5000 50162          0.19               0.39  52% 
14 CF 50161 7900 50161          0.16               0.36  56% 
15 CF 50299, Moldovenesti , cad 50299 18000 50299          0.11               0.32  65% 
16 CF 50797, Moldovenesti, cad 50797 15500 50797          0.12               0.32  64% 
17 CF 50796, Moldovenesti, cad 50796 5400 50796          0.14               0.34  60% 
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Documente – acte juridice 
Cluj- Beiusului 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport evaluare  

Imobiliara  

Panpetrol COM - Cabinetul Individual de Insolvență POP VASILE 
dosar nr. 985/1285/2014-Tribunalul Specializat Cluj 

  

 
 

Expert evaluator Popa Marcel Lucian, ANEVAR 15390 EPI/EBM, experterra.invest@gmail.com  50 din 73 

 

 
 
In completare alte documente ce privesc promisiunea de vanzare pot fi puse la dispozitie de lichidator. 
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Statie carburanti Paniceni 
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Terenuri Turda 
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Teren Ulmi 

 
Mihai Viteazu 
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Moldovenesti 
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Fotografii 
Beiusului 
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Paniceni 

 
Ulmi 
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Turda 
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Mihai Viteazu 

 
 

 
Moldovenesti 
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Informatii de piata 
 

Paniceni 
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Turda 
 – baza de date vanzari extravilan prreemptiuni Legea 70-1996 
Continutul decalaratiilor este centralizat in tabelul prezentat la evaluarea terenurilor extravilane 

 
Ulmi  

- – baza de date vanzari extravilan prreemptiuni Legea 70-1996 
Continutul declaratiilor este centralizat in tabelul prezentat la evaluarea terenurilor extravilane 
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M Viteazu –  
– baza de date vanzari extravilan prreemptiuni Legea 70-1996 
Continutul declaratiilor este centralizat in tabelul prezentat la evaluarea terenurilor extravilane 
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Moldovenesti  
- – baza de date vanzari extravilan prreemptiuni Legea 70-1996 
Continutul declaratiilor este centralizat in tabelul prezentat la evaluarea terenurilor extravilane 

 
 


