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Rezumat 
În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, 
prezentul raport de evaluare se adresează exclusiv CET GOVORA SA, în calitate de client și 
destinatar; evaluarea s-a realizat în scopul informarii clientului in vederea asumarii unor decizii de 
management  respectiv vanzarea; evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în fața niciunui terț, 
niciodată și în nicio altă circumstanță în care raportul de evaluare ar putea fi utilizat. 

Prezenta evaluare se referă la Proprietatile imobiliare- Terenuri libere pentru dezvoltare 
industriala, terenuri -drum de acces si teren agricol, situate în Slatina, str Poenii, nr 1; Slatina, str 
Milcov; Slatina, str Basarabilor; Slatioara, proprietatea CET GOVORA SA, alcătuită din: 

 

Terenurile sunt de tip industrial (nr cad. 50080, 54870 si 54883) si de tip drumuri de acces (nr cad 
54875 si 54869).  

 

Proprietatea a fost evaluată în condițiile Termenilor de referință redactați, în forma lor finală, în 
cadrul Capitolului 1, valabilitatea evaluării fiind afectată exclusiv de limitările generate de 
ipotezele de lucru, inclusiv cele speciale menționate. 

În baza datelor, analizelor, judecăților și calculelor prezentate în cadrul raportului de evaluare, 
evaluatorul consideră că indicația asupra valorii de piață a  Proprietatilor imobiliare – Terenuri 
libere pentru dezvoltare industriala, terenuri – drumuri de acces si teren agricol,  la data de 
18.10.2019, este cea rezultată din: 

 

Comparatia directa:             1.830.281  EURO  echivalent a 8.703.169 LEI 

Defalcarea valorii pe numere cadastrale se prezinta astfel: 
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Cele  doua parcele de teren cu nr cad 54875 si 54869,  au aport valoric in valoarea terenului cu nr 
cad 50080, avand in vedere destinatia lor si anume de drumuri acces catre parcela de teren cu nr 
cad 50080 si, prin urmare, recomandam tranzactionarea acestor terenuri impreuna. 

 

Referitor la aceste valori pot fi precizate următoarele: 

• au fost rotunjite la sută de EUR întreagă (raportul între valoarea în lei și cea în euro poate 
diferi puțin de cursul valutar) 

• nu sunt influentate de TVA; 

• au fost exprimate ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile 
exprimate în prezentul raport și sunt valabile în condițiile generale și specifice aferente 
perioadei analizate 

• nu reprezintă valoare de asigurare 
 

DARIAN DRS SA 

 31.10.2019 
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1. Termenii de referință 
În cele ce urmează, sunt prezentați respectivii termeni de referință, așa cum au fost ei stabiliți prin 
contractul în baza căruia s-a realizat evaluarea; pe parcursul procesului de evaluare nu a apărut nicio 
circumstanță care să impună modificarea acestora. 

1.1. Evaluatorul 
Evaluarea expusă în prezentul raport a fost realizată de către SC DARIAN DRS SA1, și nu s-a primit 
asistență semnificativă din partea niciunei alte persoane, înafara celor identificate mai jos: 

• Proprietatea a fost inspectata de Isabela Goagea, cu legitimația ANEVAR nr. 18364, in data 
de 18.10.2019, nefiind insotita de niciun reprezentant din partea clientului (vezi cap Ipoteze 
si ipozete speciale). 

• celelalte etape ale procesului de evaluare au fost conduse de către Isabela Goagea, cu 
legitimația ANEVAR nr. 18364 

• respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei DARIAN DRS SA, a fost verificată 
de către Eugen Dumitrescu 

Evaluatorul deține calificarea și competența de a realiza prezenta evaluare, aspect care poate fi 
verificat de părțile interesate în Tabloul Asociației 

 (http://nou.anevar.ro/pagini/tabloul-asociatiei). 

Afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte; analizele, opiniile și 
concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele (inclusiv cele speciale) considerate și sunt 
analizele, opiniile și concluziile personale ale Evaluatorului, fiind nepărtinitoare din punct de vedere 
profesional. În derularea întregului proces al evaluării care a dus la opinia raportată, evaluatorul nu 
a fost constrâns sau influențat în niciun fel. Suma reprezentând plata pentru realizarea prezentului 
raport nu are nicio legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval 
de valori care să favorizeze vreuna din părțile interesate și nu este influențată de apariția unui 
eveniment ulterior. Evaluatorul nu are niciun interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care 
face obiectul prezentului raport de evaluare și niciun interes sau influenţă legată de părţile 
implicate. Astfel evaluatorul a putut oferi o valoare obiectivă și impartiala. 

Eugen Dumitrescu 
Evaluator autorizat 

 

Isabela Goagea 
Evaluator autorizat 

 

 

 

1 SC DARIAN DRS SA, împreună cu evaluatorii identificați, sunt denumiți generic în cadrul raportului „Evaluatorul”. 

http://nou.anevar.ro/pagini/tabloul-asociatiei


                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, teren 
agricol si drumuri de acces 

 

pag. 7 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

1.2. Clientul, utilizatorii desemnați și scopul evaluării 
În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezentul 
raport de evaluare se adresează exclusiv CET GOVORA SA, în calitate de Client și Destinatar, și 
conține informații adecvate doar necesităților sale.  

Evaluatorul nu va transmite copii ale prezentului raport sau părți din acesta, niciunei terțe părți, 
dacă aceasta nu a fost desemnată în scris ca posibil utilizator, și nici nu poate fi făcut responsabil 
pentru eventuale prejudicii produse părților în drept în cazul în care un terț ar deține și utiliza o 
astfel de copie. Responsabilitatea Evaluatorului este doar față de utilizatorii desemnați și nu poate fi 
extinsă față de niciun terț. 

Evaluarea s-a realizat în scopul constituirii unei garanții, în faza acordării creditului. 

1.3. Identificarea activului supus evaluării 
În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezenta 
evaluare se referă la proprietatea imobiliară Proprietatile imobiliare- Terenuri libere pentru 
dezvoltare industriala, terenuri -drum de acces si teren agricol”, situată în Slatina, str Poenii, nr 1; 
Slatina, str Milcov; Slatina, str Basarabilor; Slatioara, alcătuită din: 

 

Terenurile sunt de tip industrial (nr cad. 50080, 54870 si 54883) si de tip drumuri de acces (nr cad 
54875 si 54869).  

 

În scopul prezentei evaluări, dreptul asupra proprietății evaluate este considerat deplin, influența 
altor drepturi fiind identificată prin ipoteze speciale.  

Descrierea detaliată (inclusiv cea juridică) a componentelor proprietății evaluate se găsește în 
capitolele de prezentare a datelor. 
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1.4. Tipul valorii și data evaluării 
Luând în considerare scopul prezentei evaluări, identificat mai sus, evaluarea ar consta în estimarea 
celui mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială; prin 
urmare, respectând și prevederile GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împrumutului (para. 11), 
tipul de valoare adecvat este ”valoarea de piață”, definită astfel de SEV 100 – Cadrul general si SEV 
104 – Tipuri ale valorii: 

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi 
schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o 
tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare 
în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. 

Data evaluării este 18.10.2019; concluzia asupra valorii recomandată ca opinie finală în acest raport 
a fost determinată în contextul condițiilor pieței imobiliare specifice din perioada premergătoare 
acestei date. Cursul valutar valabil la această dată este 4.7571 RON pentru 1 EUR; data raportului 
este 31.10.2019 

Această valoare, de regulă, datorită volatilității condițiilor de piață, are valabilitate limitată la data 
evaluării și nu va putea fi atinsă în cazul unei eventuale incapacități de plată viitoare când, atât 
condițiile pieței cât și situațiile de vânzare ar putea diferi față de acest moment. De asemenea, 
raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data 
întocmirii sale; dacă aceste condiții se vor modifica, concluziile acestui raport își pot pierde 
valabilitatea. 

Concluzia asupra valorii, recomandată ca opinie finală în acest raport, se aplică întregii proprietăți, și 
orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, dacă o 
astfel de distribuire nu a fost prevăzută explicit în raport. 

Conform nivelului de încredere al evaluatorului în precizia rezultatelor, expresia numerică a 
indicației finale asupra valorii de piață a fost rotunjită la sută de euro întreagă. Suplimentar, s-a 
făcut și conversia valorii în LEI, la cursul valabil la data evaluării prezentat mai sus, rezultatul fiind 
rotunjit, de asemenea, la sută de lei întreagă. Valabilitatea formulării valorii în cele două monede, 
precum și echilibrul între acestea, sunt valabile la momentul exprimării opiniei, evoluția ulterioară a 
valorii putând fi diferită în cele două monede. 
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1.5. Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării 
 

Specificație Acțiuni îndeplinite Limitări 

Primirea și asumarea 
temei 

au fost primite toate datele și 
documentele necesare 

Nu este cazul  

Inspecția proprietății Inspectie realizata, insa cu limitari. Inspectia a fost efectuata doar de 
catre evaluator, fara a fi insotit de 
vreun reprezentant al clientului 
(vezi cap 1.9 Ipoteze si ipoteze 
speciale) 

Colectarea datelor 
despre localitate, 
zonă, vecinătate 

am avut acces la toate datele 
relevante 

Nu este cazul 

Analize judecăți și 
calcule 

am avut acces la toate datele 
relevante 

Nu este cazul 

 

1.6. Natura și sursa informațiilor pe care se bazează evaluarea 
A. Informații primite de la client 

• informații certe 
o datele necesare pentru verificarea dreptului asupra proprietății evaluate –

documentaţie cadastrală, documente de proprietate, certificat de urbanism; 
suprafaţele pentru terenuri şi clădiri au fost preluate din respectivele documente 

o istoricul proprietăţilor 
o scopul evaluării 

Responsabilitatea pentru aceste informaţii revine integral Clientului. 

• informații pe care se bazează concluzia asupra valorii  
o orice date relevante a căror considerare poate influența rezultatul metodelor 

aplicate 
Aceste informații au fost asumate de Evaluator în urma comparării cu cele rezultate din 
cercetarea pieței; pentru diferențele majore constatate, au fost aplicate ajustări. 

B. Informații colectate de evaluator 

• datele descriptive referitoare la proprietatea evaluată 

• informaţii despre vecinătatea proprietăţii evaluate, despre zonă și localitate 

• date privind piaţa imobiliară locală, incluzând elemente deja existente în baza de date a 
evaluatorului, actualizate cu informații de la participanți pe piața specifică și din mass-
media de specialitate 

Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile si documentele pe care le-a avut la 
dispoziţie, existând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii sau documente de care evaluatorul 
nu avea cunoştinţă. Evaluatorul a  obţinut informaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi 
corecte şi de încredere dar nu se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi 
incorecte. 
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1.7. Ipoteze și ipoteze speciale 
Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condiţiile în care situaţiile la care se face 
referire mai jos nu generează niciun fel de restricţii în afara celor aratate expres pe parcursul 
raportului şi al căror impact este expres scris că a fost luat în considerare. Dacă se va demonstra că 
cel puţin una din ipotezele sub care este realizat raportul, şi care sunt detaliate în cele ce urmează, 
nu este valabilă, valoarea estimată ar putea fi invalidată: 

A. Ipoteze  

• Evaluatorul a examinat Planul de situaţie/schiţa de dezmembrare/fişa bunului imobil 
vizată de ANCPI/OCPI şi a identificat proprietatea împreună cu reprezentantul acestuia; 
locaţia indicată şi limitele proprietăţii indicate de proprietar se consideră a fi corecte. 
Evaluatorul nu este topograf/topometrist/geodez şi nu are calificarea necesară pentru a 
măsura şi garanta că locaţia şi limitele proprietăţii aşa cum au fost ele indicate de 
proprietar şi descrise în raport corespund cu documentele de proprietate/cadastrale. 
Acest raport are menirea de a estima o valoare a proprietăţii identificată şi descrisă în 
raport în ipoteza în care aceasta corespunde cu cea din documentele de proprietate. 
Orice neconconcordanţă între proprietatea identificată şi cea din documentele de 
proprietate invalidează corespondenţa dintre valoarea estimată şi proprietatea atestată 
de documentele de proprietate dar păstrează validă valoarea estimata pentru 
proprietatea identificata în raport.  

• Evaluatorul nu a facut nicio măsurătoare a proprietăţii. Dimensiunile proprietăţii au fost 
preluate din descrierea sa legală (extras de carte funciară, documentaţie topografică); 
evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste documentaţii. Toate planurile 
construcţiilor, schiţele, planurile de situaţie puse la dispoziţia evaluatorului se consideră a 
fi corecte dar nu se asumă nicio responsabilitate în această privinţă. 

• Aspectele juridice (descrierea legală şi a dreptului de proprietate) se bazează exclusiv pe 
informaţiile şi documentele furnizate de către proprietar/destinatar şi au fost prezentate 
fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate este 
considerat valabil şi transferabil (in circuitul civil). Afirmaţiile făcute de evaluator 
privitoare la descrierea legală a proprietăţii nu se substituie avizelor juridice exprimate de 
specialişti; verificarea situației juridice a bunului, astfel cum ea rezultă din documentele 
puse la dispoziția evaluatorului, nu este de competența evaluatorului și nu îi angajează 
răspunderea; evaluarea se face presupunând că toate părțile interesate dispun de același 
set de documente. 

• Se presupune că toate studiile inginereşti puse la dispoziţia evaluatorului sunt corecte. 
Planurile de situaţie şi materialele ilustrative din acest raport au fost incluse doar pentru 
a ajuta cititorul raportului în vizualizarea proprietăţii. 

• Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de 
zonare, urbanism, mediu şi utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o ne-
conformitate, descrisă şi luată în considerare în prezentul raport.  

• Nu am realizat niciun fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei contaminanţilor. Se 
presupune că nu există condiţii ascunse sau ne-aparente ale proprietăţii, solului, sau 
structurii care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate 
pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi; 
Cu ocazia inspecţiei nu am fost informaţi despre existenţa pe amplasament a unor 
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contaminanţi; Nu am realizat niciun fel de investigaţie suplimentară pentru stabilirea 
existenţei altor contaminanţi; 

• Se presupune utilizarea terenului şi a îmbunătaţirilor terenului în interiorul limitelor şi 
graniţelor proprietăţii aşa cum sunt descrise în acest raport.  

• Orice referinţă în acest raport de evaluare la rasă, etnie, credinţă, vârstă sau sex sau orice 
alt grup individual a fost făcută în scop informativ. Aceste date prezentate s-a considerat 
că nu au niciun efect asupra valorii de piaţă a proprietăţii evaluate sau a oricărei 
proprietăţi în zona studiată. 

• Evaluatorul nu are cunoştinţă de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau 
vecinătăţi care să afecteze proprietatea evaluată. 
 

B. Ipoteze speciale 

• Evaluatorul a solicitat clientului ca vizita in teren a proprietatilor sa se realizeze in 
prezenta unui reprezentant, insa nu ni s-a pus la dispozitie nicio persoana care sa insoteasca 
evaluatorul. Vizita in teren a fost realizata de evaluator pe baza identificarii terenurilor din 
07.07.2017 (cand a fost insotit de un reprezentant al clientului). Nu am avut acces pe 
numerele cadastrale 50080 si 54870 din cauza vegetatiei abundente. Prin urmare, evaluarea 
s-a realizat in ipoteza speciala in care situatia terenurilor este identica cu cea identificata la 
inspectia din 07.07.2017 (in anexa 5.1 am adaugat atat fotografiile realizate la momentul 
prezentei evaluari cat si cele din 07.07.2017). 

• Nu s-au pus la dispozitia evaluatorului certificate de urbanism pentru terenurile cu nr cad 
54870, 54875 si 54869, iar cele pentru nr cad 50080 si 54883 sunt cu valabilitate la 2017. Prin 
urmare, evaluarea s-a realizat in ipoteza speciala in care terenurile nu sunt afectate de nicio 
restrictie de construire. 
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1.8. Restricții de utilizare, difuzare sau publicare 
Acest raport de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat; evaluatorul 
nu își asumă responsabilitatea niciodată și în nicio altă circumstanță sau context în care raportul de 
evaluare ar putea fi utilizat. 

Fiecare componentă a proprietății a fost evaluată în mod specific; astfel, valoarea terenului este în 
condițiile celei mai bune utilizări a sa iar valoarea imbunătăţirilor acestuia ca şi contribuţie 
suplimentară; valorile separate ale terenului şi imbunătăţirilor, nu trebuie utilizate în legătură cu 
alte evaluări şi sunt invalide dacă sunt astfel utilizate; orice alocare de valori pe componente este 
valabilă numai în condițiile prezentate în raport. 

Raportul de evaluare, în totalitate sau pe părți, sau oricare altă referire la acesta, nu poate fi 
publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al 
evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau 
integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele la care s-au făcut referiri anterior, 
atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale. De asemenea, intrarea în posesia unui terț a 
unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a lui. 

1.9. Declararea conformității evaluării cu SEV 
Toate demersurile evaluatorului, de la primirea temei și stabilirea Termenilor de referință și până la 
redactarea raportului de evaluare, au fost în spiritul și cu respectarea prevederilor din 
„STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR – 2018”, astfel:  

• Definițiile și conceptele pe care se bazează acest raport sunt cele din SEV 100 – Cadru 
general (IVS – Cadru general)  

• Misiunea de evaluare a fost definită în conformitate cu prevederile SEV 101 – Termenii 
de referință ai evaluării (IVS 101) și condusă în acord cu prevederile SEV 102 – 
Implementare (IVS 102) 

• Prezentul raport de evaluare este întocmit cu respectarea cerințelor SEV 103 – Raportare 
(IVS 103). 

• Tipul valorii adecvate a fost selectat in conformitate cu cerintele SEV 104 – Tipuri ale 
valorii. 

• Obiectul raportului de evaluare fiind o proprietate imobiliară, procesul de evaluare a 
ținut cont și de prevederile SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230) și 
GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile. 

• Scopul evaluării fiind constituirea unei garanții, evaluarea s-a făcut cu respectarea 
prevederilor SEV 310 – Evaluări ale drepturilor asupra proprietății imobiliare pentru 
garantarea împrumutului (IVS 310) și a principiilor de evaluare a garanțiilor reale de 
natura activelor corporale, cuprinse în GEV 520 – Evaluarea pentru garantarea 
împrumutului. 

Conform prevederilor contractuale și a instrucțiunilor evaluării, nu a fost necesară abaterea de la 
niciunul din standardele respective.  
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1.10. Descrierea raportului 
Raportul de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu SEV 103 și cuprinde, pe 
lângă termenii de referință, descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților 
relevante pe care s-a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară 
nicio excludere sau abatere de la respectivul Standard.  
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2. Prezentarea datelor 

2.1. Identificarea fizică și legală a proprietății subiect 
Proprietatile evaluate sunt localizate in municipiul Slatina, jud Olt si Slatioara, jud Olt. Terenurile 
sunt de tip industrial (nr cad. 50080, 54870 si 54883) si de tip drumuri de acces (nr cad 54875 si 
54869).  

Conform datelor colectate la inspecție, corelate cu instrucțiunile evaluării comunicate de client, 
structura proprietății în scopul evaluării este:  

 

Dreptul de proprietate apartine societatii CET GOVORA SA si nu este influentat de sarcini, conform 
Extraselor de carte funciara. 

Înscrisurile în baza cărora au fost identificate drepturile asupra proprietății evaluate sunt: 

Specificație Nr. și data 
Disponibil 

pentru 
evaluator 

Observații 

Nr cad. 50080 

Certificat de atestare 
a dreptului de 
proprietate asupra 
terenurilor 

Seria M03, nr 
10883/29.01.2008 

✓ 

 

Extras de carte 
funciara 

56489/18.05.2017 
✓ 

 

Certificat de 
urbanism 

421/07.06.217 
✓ 

 

Documentatie 
cadastrala: plan de 
amplasament si 
delimitare  

 

✓ 

Fara viza OCPI 

Nr cad 54875 

Certificat de atestare Seria M03, nr ✓  
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Specificație Nr. și data 
Disponibil 

pentru 
evaluator 

Observații 

Nr cad. 50080 

a dreptului de 
proprietate asupra 
terenurilor 

11265/12.11.2009 

Extras de carte 
funciara 

29190/10.07.2012 
✓ 

 

Documentatie 
cadastrala: plan de 
amplasament si 
delimitare 

 

✓ 

Fara viza OCPI 

Nr cad 51093 

Certificat de atestare 
a dreptului de 
proprietate asupra 
terenurilor 

Seria M03, nr 
11266/12.11.2009 

✓ 

 

Extras de carte 
funciara 

29188/10.07.2012 
✓ 

 

Documentatie 
cadastrala: plan de 
amplasament si 
delimitare 

 

✓ 

Fara viza OCPI 

Nr cad 54869 

Certificat de atestare 
a dreptului de 
proprietate asupra 
terenurilor 

Seria M03, nr 
11267/12.11.2009 

✓ 

 

Extras de carte 
funciara 

29192/10.07.2012 
✓ 

 

Documentatie 
cadastrala: plan de 
amplasament si 
delimitare 

 

✓ 

Fara viza OCPI 
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Nr cad 54870 

Certificat de atestare 
a dreptului de 
proprietate asupra 
terenurilor 

Seria M03, nr 
11269/12.11.2009 si 
Seria M03, nr 
11268/12.11.2009 

✓ 

 

Extras de carte 
funciara 

1868/15.01.2016 
✓ 

 

Documentatie 
cadastrala: plan de 
amplasament si 
delimitare 

 

✓ 

Fara viza OCPI 

Nr cad 54883 

Certificat de atestare 
a dreptului de 
proprietate asupra 
terenurilor 

Seria M03, nr 
11270/12.11.2009  

✓ 

 

Extras de carte 
funciara 

67313/13.12.2013 
✓ 

 

Certificat de urbanism 422/07.06.2017 ✓  

Documentatie 
cadastrala: plan de 
amplasament si 
delimitare 

 

✓ 

Fara viza OCPI 

 

Pentru documentele care nu au fost puse la dispoziția evaluatorului, se presupune că ele există iar 
informațiile conținute în acestea sunt conforme cu instrucțiunile evaluării și coerente cu datele 
colectate de evaluator, utilizate în procesul evaluării. 
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2.2. Identificarea și analiza datelor relevante despre proprietatea 
evaluată 

2.2.1. Date despre localitate zonă și vecinătate 
Municipiul Slatina este situat in zona de nord a judetului Olt, pe valea raului Olt, pe ultimele coline ale 

Platformei Cotmeana, la contactul ei cu Campia Slatinei. 
Slatina este situata la aproximativ jumatatea distantei dntre municipiile  Pitesti si Craiova (respectiv la 

70km de Pitesti si la 50km de Craiova) si la cca 180km de capitala tarii, Bucuresti. 
 
Drumul principal care traverseaza Municipiul este drumul european E70. 
 
Principalul potential economic al localitatii este concentrat in trei zone industriale: 
- Zona industriala Nord-Est Gara cu industria de aluminiu (S.C. ALRO S.A. Slatina), Electrocarbon, Altur, 

etc; 
- Zona industriala Sud Draganesti-Olt are in principal partea de prelucrare a aluminiului din cadrul SC 

ALRO SA si alte activitati industrial (fabrica de tevi, fabrica de calburi, fabrica de anvelope, fabrica de cord, 
etc.). În zona de Sud, multinaţionale cu origine rusă, italiană, germană şi americană sunt puternic 
reprezentate sub numele de: Pirelli Tyres, Cord, TMK Artrom, Vimetco şi Prysmian. Fără excepţie, toate 
aceste societaţi sfidează criza economică mărind capacităţile de producţie constant cu proiecte de 
dezvoltare fezabile pănă în 2014 - 2017. 

- Zona industriala Nord-Vest Tudor Vladimirescu-Streharet cuprinde mai multe unitati de prestari servicii, 
depozite, unitati de constructii si transport rutier. 

 

2.2.2. Date despre amplasament și teren 
Situatia terenurilor este prezentata mai jos: 
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Harta cu localizarea tuturor terenurilor 

 

Nr cad. 50080-Teren – Incinta “CET Slatina” 

 

Localizare: 
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Suprafata: 414 973,91 mp 

Destinatie: teren industrial 

Acces: Terenul subiect dispune de urmatoarele cai de acces: in partea de Sud-Vest, accesul se 
realizeaza prin str Milcov (str asfaltata); in partea de Nord-Est, accesul se realizeaza prin nr cad. 
54875 si o strada secundara. 

Utilitati: Terenul dispune de urmatoarele utilitati:energie electrica-la limita; apa-la limita; 
canalizare-la limita; gaz metan-la limita. 

 

Mentiune: La momentul inspectiei s-a observat ca terenul are nevoie de defrisare, de curatare, ca 
urmare a vegetatiei abundente aflata pe teren precum si a restul de cladiri demolate. 

Vecinatati: Proprietatea subiect dispune de urmatoarele vecinatati: 

• Nord-Est: Teren proprietatea Primariei Slatina 

• Nord-Vest: Sc Vlad Construct SRL, SC Romprefabricate SRL 

• Sud-Vest: teren proprietatea Primariei Slatina, acces-str Milcov 

• Est: teren proprietatea primariei Slatina. 
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Nr cad. 54875-Teren – Drum de acces Incinta Cet Slatina 

Localizare: 

 

 

Suprafata: 1 733,24 mp 

Destinatie: drum acces incinta CET 

Acces: din strada pietruita 

Utilitati: fara utilitati 

Vecinatati: Proprietatea subiect dispune de urmatoarele vecinatati: 

• Nord-drum acces, statie de sortar 

• Vest: teren proprietatea primariei Slatina 

• Sud: Incinta CET 

•  Est: teren proprietatea primariei Slatina. 
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Nr cad. 51093 - Teren - Conducta Apa  Bruta 

Localizare:  

 

 

Suprafata: 4 177,75 mp 

Destinatie: fara informatii 

Acces: din str Barajului (str betonata) 

Utilitati: fara utilitati 

Vecinatati: Proprietatea subiect dispune de urmatoarele vecinatati: 

• Nord-drum acces, statie de sortar 

• Vest: Str Barajului 

• Sud: teren comuna Slatioara 

•  Est: teren comuna Slatioara 
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Nr cad. 54869 - Teren - Drum de legatura -Incinta Cet Slatina - Antestatie CF 

Localizare: 

 

 

Suprafata:  1 804,21mp 

Destinatie: drum acces incinta (cale ferata conf CF) 

Acces: din str Barajului (str betonata) 

Utilitati: fara utilitati 

Vecinatati: Proprietatea subiect dispune de urmatoarele vecinatati: 

• Nord- statie de sortar 

• Vest: drum acces 

• Sud: Incinta CET 

•  Est: teren ce apartine primariei Slatina; terenul drum de acces cu nr cad 54875 
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Nr cad. 54870 - Teren - Antestatie CF Slatina 

Localizare: 

 

 

Suprafata:  41 801 mp 

Destinatie: teren industrial 

Acces: din drum de pamant 

Utilitati: energie electrica la cca 70 de ml 

Vecinatati: Proprietatea subiect dispune de urmatoarele vecinatati: 

• Nord- Regionala CFR 

• Vest: drum acces, terenuri libere 

• Sud: drum acces 

•  Est: regional CFR 
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Nr cad. 54883 -  Teren - Statie Tratare Chimica  Apa Bruta 

Localizare: 

 

 

Suprafata:  30 922,09mp 

Destinatie: teren industrial 

Acces: din str Basarabilor (drum asfaltat) 

Utilitati: energie electrica-la limita 
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Vecinatati: Proprietatea subiect dispune de urmatoarele vecinatati: 

• Nord- terenuri libere 

• Vest: drum acces, str Barajului 

• Sud: statia de epurare Slatina 

•  Est: terenuri libere 

2.2.3. Date privind impozitele și taxele 
Pentru proprietatea evaluată nu există avantaje și nici dezavantaje provenind dintr-o impozitare 
diferită față de alte proprietăți similare din aria ei de piață.  

2.2.4. Istoricul proprietății 
Terenurile sunt detinute de catre societatea CET GOBORA SA. 

2.2.5. Concluziile analizei datelor relevante 
 

Analiza datelor prezentate în capitolele de mai sus, evidențiază următoarele: 

D
re

p
tu

l 
d

e 
 

p
ro

p
ri

et
at

e
 

Avantaje 

- Deplin, fara echivoc 

Dezavantaje 

- fara 

Influență pozitivă 
asupra valorii de 

piață 

C
ar

ac
te

ri
st

ic
ile

 lo
ca

lit
ăț

ii 

Avantaje 

- localitate urbană mare,  
- densitate mare a populației 
- economie locala medie 
- dezvoltare industriala si 

comerciala semnificativa 
 

Dezavantaje 

- rata a somajului medie 
 

Influență pozitivă 
asupra valorii de 

piață 

C
ar

ac
te

ri
st

ic
ile

 z
o

n
ei

 ș
i v

ec
in

ăt
ăț

ii 

Avantaje 

- zonă adecvată utilizărilor 
de tipul proprietății 
evaluate 

- zonă cu ”concurență” 
redusă pe utilizări similare 
cu proprietatea evaluată 

- factori guvernamentali 
favorabili 

- vecinătate coerentă cu 
utilizarea existentă 

- aspect favorabil al clădirilor 
învecinate 

Dezavantaje 

- fara 
 

Influență pozitivă 
asupra valorii de 

piață 
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C
ar

ac
te

ri
st

ic
ile

 

am
p

la
sa

m
en

tu
lu

i ș
i 

te
re

n
u

lu
i 

Avantaje 

- utilitati  
- topografie adecvată 
- condiții de fundare 

normale 
- fără expunere la pericole 
- deschidere la strada 

adecvata 

Dezavantaje 

- forma nefavorabila 

Influență pozitivă 
asupra valorii de 

piață 

Modul în care avantajele, dezavantajele și influențele descrise mai sus își combină efectele, fac din 
proprietatea evaluată una mediu competitivă în piața sa și, dacă ar fi să alcătuim un „clasament” 
virtual, ea ar ocupa un loc în zona mijlocie a acestuia. 
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3. Analiza pieței imobiliare specifice 
În accepțiunea SEV 100 – Cadrul general, ”Piața imobiliară” este mediul în care proprietățile 
imobiliare se pot comercializa, fără restricții, între cumpărători și vânzători, prin mecanismul 
prețului. Părțile reacționează la raporturile dintre cerere și ofertă dar și la alți factori de stabilire a 
prețului, după propria lor înțelegere a utilității imobilului respectiv, relativ la nevoile și dorințele 
personale, în contextul puterii proprii de cumpărare. 

În funcție de tipul proprietății, analiza începe cu identificarea segmentului de piață adecvat și a 
arealului geografic în care se regăsește acesta, continuând cu evidențierea principalelor fapte 
semnificative, prezente și istorice de pe acest segment. Identificarea calitativă și cantitativă a 
”grupului țintă” de cumpărători și a ”stocului” de proprietăți competitive, împreună cu aprecierea 
modului în care cererea și oferta se ”susțin” reciproc sunt, de asemenea, demersuri care vor 
conduce la concluziile analizei. 

3.1. Considerente privind cea mai bună utilizare 
În viziunea SEV 100 – Cadrul general, valoarea de piață a unui activ reflectă cea mai bună utilizare a 
sa – CMBU (utilizarea unui activ care îi maximizează valoarea și care este posibilă, permisă legal și 
fezabilă financiar); în Glosarul Standardelor de evaluare a bunurilor 2018, CMBU este definită astfel: 

Utilizarea probabilă în mod rezonabil și justificată adecvat, a unui teren liber sau a unei 
proprietăți construite, utilizare care trebuie să fie posibilă din punct de vedere fizic, permisă legal, 
fezabilă financiar și din care rezultă cea mai mare valoare a proprietății imobiliare 

Orice imobil reprezintă o „simbioză între două entități”: terenul și amenajările acestuia, și este 
unanim acceptat că terenul este suportul care are valoare, amenajările venind să adauge valoare 
acestuia sau să i-o diminueze. „Contribuția”, pozitivă sau negativă, a amenajărilor este în relație 
directă și cu starea acestora dar, mai ales, cu „potrivirea” între utilizarea clădirilor și utilizarea 
solicitată de piață pentru teren. Să mai spunem și faptul că, de regulă, factorii guvernamentali 
acționează mai mult asupra terenului liber și mai puțin asupra construcțiilor deja existente; chiar și 
atunci când apare o limitare asupra utilizării unei proprietăți deja construite, aceasta se face în 
virtutea schimbării solicitărilor pieței pentru utilizările amplasamentelor din zona coerentă a 
respectivei proprietăți. Rezultă astfel că CMBU trebuie analizată distinct pentru terenul liber și 
pentru proprietatea construită, așa cum se află ea la data evaluării. 

Ambele analize pornesc de la identificarea utilizărilor rezonabile și trecerea acestora prin filtrele 
posibilității fizice și legale de aplicare a lor, al testului fezabilității financiare; CMBU se află printre 
utilizările care trec aceste condiții și este cea care maximizează ”productivitatea” entității analizate. 

3.1.1. CMBU a terenului considerat liber 
Această parte a analizei CMBU se face în ipoteza că este terenul este liber (chiar dacă există 
construcții pe el), deoarece evaluatorul trebuie să-și răspundă la întrebarea: „dacă acest 
amplasament ar fi liber de construcții, care ar fi cea mai eficientă utilizare a sa?”; orice participant 
rațional de pe piață va judeca în aceeași termeni. Aceasta este și rațiunea pentru care terenul 
oricărei proprietăți construite va trebui evaluat în ipoteza că este unul liber și pregătit pentru a primi 
o nouă investiție. 
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In cazul de fata, avand in vedere caracterul specializat al imobilelor, prezentam mai jos CMBU a 
fiecarui teren in parte: 

Teren cu nr cad 50080 - Incinta "Cet  Slatina" 

Proprietatea evaluată face parte dintr-o incintă industrială mai mare (fostul CET Slatina), situată pe o 
platformă industrială tradițională unde este menținută utilizarea industrială dar mare parte din 
spațiile respective au fost supuse reconversiei și adaptate pentru depozitare și/sau centre logistice; 
este, prin urmare, de la sine înțeles că, dacă amplasamentul analizat ar fi liber, el ar fi adecvat unor 
investiții similare. Astfel, putem afirma că amplasamentul analizat se află în CMBU a sa, adica teren 
pentru dezvoltare industriala. 

Teren cu nr cad 54870 - " Antestatie CF Slatina" 

Arealul în care se află amplasamentul studiat provine din „conversia” lui dintr-o zonă preponderent 
agricolă într-una comercial-industrială și de servicii. Acest proces a durat mai mulți ani și a presupus 
achiziționarea de către investitori a unor terenuri (de multe ori de la mai mulți proprietari deoarece 
aceștia dețineau loturi înguste, de câțiva metri deschidere la stradă, și apoi alipite) pe care s-au 
construit proprietăți comerciale de tip show-room/birouri (în față) și hală de service/depozitare (în 
spate), chiar unități de producție; chiar dacă tendința s-a diminuat și, recent, n-au mai apărut atât 
de multe noi dezvoltări, aceasta nu a fost datorită pierderii interesului pentru zonă ci tendinței 
generale de stagnare a dezvoltării economice; când mediul economic va reîncepe să se dinamizeze, 
zona va continua să primească noi dezvoltări cu utilizare industrie, aceasta fiind CMBU acceptată de 
zonă și, implicit și de amplasamentul analizat. 

Teren cu nr cad 54883 -  " Statie Tratare Chimica  Apa Bruta" 

Proprietatea evaluată face parte dintr-o incintă industrială mai mare , situată pe o platformă 
industrială tradițională unde este menținută utilizarea industrială dar mare parte din spațiile 
respective au fost supuse reconversiei și adaptate pentru depozitare și/sau centre logistice; este, 
prin urmare, de la sine înțeles că, dacă amplasamentul analizat ar fi liber, el ar fi adecvat unor 
investiții similare. Astfel, putem afirma că amplasamentul analizat se află în CMBU a sa, adica teren 
pentru dezvoltare industriala. 

 

Teren cu nr cad 51093 - " Conducta Apa  Bruta" 

Terenul este localizat in extravilan, in zona baltii Milcov. Avand in vedere ca acest teren are o 
deschidere foarte ingusta, ceea ce nu permite construirea (conf Regulamentului General de 
Urbanism), acesta a fost tratat ca si teren agricol. 

Extras din RGU: 
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https://lege5.ro/Gratuit/ge3tanjz/regulamentul-general-de-urbanism-din-27061996/2 

Masurare deschidere teren: 

 

Terenurile cu nr cad 54875 si 54869 reprezinta drumuri de acces catre incinta CET Slatina, si prin urmare 

aceasta este si CMBU a lor. 

 

  

https://lege5.ro/Gratuit/ge3tanjz/regulamentul-general-de-urbanism-din-27061996/2
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3.2. Tipul proprietății, identificarea pieței 
Caracteristicile naturale ale terenului, împreună cu toate elementele care au fost atașate acestuia, 
așa cum au fost prezentate și analizate în capitolele precedente, corelate cu concluziile analizelor 
CMBU, conduc la încadrarea proprietății evaluate într-un tip de piață pentru terenurile intravilane, 
segmentul relevant fiind cel al terenurilor libere pentru dezvoltare industriala si cel al terenurilor 
agricole. Analizând vecinătățile, zona și localitatea, în contextul caracteristicilor pieței specifice la 
nivel regional și național, am constatat că piața acestei proprietăți este locală- in  cazul terenului 
agricol, si nationala – in cazul fostei platforme CET Slatina (avand in vedere ca, la nivel local, pe piata 
nu se regasesc oferte la vanzare cu terenuri de dimensiunile terenului subiect – cca 41Ha, am extins 
aria de cautare, la nivel national, insa am tinut cont in analiza de ofertele de vazari din orase similare 
municipiului Slatina).  

3.3. Fapte curente 
Avand in vedere faptul ca terenurile sunt localizate in zone industriale (pe vechi platforme 
industriale), dar si in zone agricole, prezentam mai jos, centralizat, ofertele de vanzare pentru 
terenuri similare: 
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Prezentam, centralizat, urmatoarele oferte cu vanzari terenuri  identificate pe piata pentru terenuri industriale: 

 

In ceea ce priveste terenurile arabile, acestea se vand intre 2.300-3.000 eur/ha (vezi anexa cu date de piata.
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3.4. Analiza cererii solvabile 
Luând în considerare influența factorilor (sociali, economici, guvernamentali, fizici și de 
mediu) deja analizați în capitolele precedente, precum și factorii care afectează 
atractivitatea proprietății evaluate, apreciem că: profilul potențialului cumpărător este, cel 
mai probabil, ”agent comercial cu putere economică mare, capabil să obțină finanțare și să 
susțină rambursarea”. Astfel de potențiali cumpărători există sau pot fi atrași în aria de piață 
definită în număr mediu. În cazul în care proprietatea ar fi expusă pe piață în vederea 
vânzării ei, cu respectarea condițiilor din definiția valorii de piață, aceasta ar suscita un 
interes mediu din partea potențialilor cumpărători. 

Aceste aspecte trebuie privite în contextul economic general dar și al specificității tipului de 
proprietate analizat, care generează un nivel global mediu al cererii. 

 

3.5. Analiza ofertei competitive 
Pe baza faptelor de piață cunoscute, în mare parte prezentate mai sus, putem conchide: 

• în aria de piață definită, proprietățile similare calitativ cu cea evaluată sunt disponibile 
în cantitate medie;  

• există teren liber, prețul acestuia fiind rezonabil astfel că există posibilități reale de 
construire a noi „unități”, neputându-se anticipa o cerere rezonabilă pentru acestea 
 

3.6 Analiza echilibrului 
Din elementele prezentate mai sus, se desprinde clar concluzia că nivelul cererii este mai 
mic decât cel al ofertei și avem de-a face cu o piață a cumpărătorului, cu prețuri care tind să 
se stabilizeze; estimăm că această tendință se va păstra, cel puțin pe termen scurt și mediu. 

 

3.7 Concluzii și corelații ale analizei de piață și CMBU 
Având în vedere că tipul de valoare adecvat scopului este valoarea de piață, proprietatea 
trebuie evaluată în ipoteza celei mai bune utilizări; așa cum a rezultat din cele două părți ale 
analizei specifice, utilizarea curentă a proprietăților evaluate reprezintă CMBU a sa și va fi 
evaluată în acest context. 

Considerând încadrarea proprietății în tipul de piață prezentat mai sus, confirmată și de 
analiza CMBU (în capitolele dedicate) precum și datele de piață ce au fost identificate, 
prezentate și analizate, constatăm că avem de-a face cu o piață mediu segmentată, în 
stagnare. 

Pentru situația concretă a prezentei evaluări, pe baza elementelor prezentate mai sus, 
considerăm ca fiind adecvate următoarele intervale:  
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Specificație Interval de valori 
Marja de 
negociere 

Observații 

Oferte de vânzare pentru 
terenuri libere2 - cu CMBU 
teren industrial 

3-5 EUR/mp 10-20%  

Oferte de vânzare pentru 
terenuri libere3 - cu CMBU 
teren agricol 

2.300-3.000 eur/ha 3-5%  

 

 

2 Cu aceeași CMBU cu cel al proprietății evaluate. 
3 Cu aceeași CMBU cu cel al proprietății evaluate. 
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4 Evaluarea 
Valoarea terenului trebuie considerată în termeni de cea mai bună utilizare. Chiar dacă 
amplasamentul are amenajări funcționale, valoarea acestuia este bazată pe cea mai bună 
utilizare a sa, considerat ca fiind liber și disponibil pentru dezvoltare la utilizarea cea mai 
eficientă. 

Așa cum este specificat în GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile, evaluarea unui teren liber 
(sau considerat astfel) se poate face prin șase metode: 

1. comparația directă – cea mai utilizată și cea mai adecvată, atunci când există 
informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile; în aplicarea acestei 
metode sunt analizate, comparate și ajustate informațiile privind tranzacțiile și/sau 
ofertele și alte date privind terenuri similare, în scopul evaluării terenului subiect; 
comparabilele trebuie selectate dintre cele care au aceeași CMBU cu subiectul, 
diferențele identificate fiind legate de optimizarea utilizării și nu de natura/tipul 
acesteia 

2. extracția de pe piață – este o metodă prin care valoarea terenului este extrasă din 
prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii contribuției 
construcțiilor, estimată prin metoda costului de înlocuire net 

3. metoda alocării (cunoscută și ca metoda proporției) – se bazează pe principiul 
echilibrului și pe principiul contribuției, care afirmă că există un raport tipic sau 
normal între valoarea terenului și valoarea proprietății imobiliare, pentru anumite 
categorii de proprietăți imobiliare, din anumite localizări 

4. metoda reziduală – are aplicabilitate limitată și poate fi utilizată doar atunci când 
sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: 

a. valoarea construcției existente sau ipotetice, reprezentând CMBU a terenului 
ca fiind liber, este cunoscută sau poate fi estimată cu precizie 

b. venitul anual net din exploatare generat de proprietatea imobiliară este 
stabilizat și este cunoscut sau poate fi estimat 

c. pot fi identificate pe piață ratele de capitalizare atât pentru teren, cât și 
pentru construcție 

d. dacă există autorizație de construire. 
5. capitalizarea rentei funciare – renta funciară este capitalizată cu o rată de 

capitalizare adecvată, extrasă de pe piață, pentru a estima valoarea dreptului de 
proprietate asupra terenului arendat/închiriat, adică a dreptului de proprietate 
afectat de locațiune; dacă renta contractuală corespunde rentei de piață, valoarea 
estimată prin aplicarea ratei de capitalizare (adecvate) de pe piață va fi echivalentă 
cu valoarea de piață a dreptului de proprietate 

6. analiza parcelării și dezvoltării – este o metodă utilizată pentru evaluarea unui teren 
liber, având potențial de parcelare și (re)dezvoltare, prin analiza fluxului de numerar 
actualizat; este utilizată în studii de fezabilitate și în evaluări în care 
tranzacțiile/ofertele de loturi mari comparabile sunt rare, iar parcelarea terenului 
evaluat reprezintă CMBU a acestuia. 
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Selectarea și aplicarea metodei 

Prezentam mai jos metoda selectata pentru fiecare teren in parte: 

 

Observatie: au primit valoare 0 terenurile cu nr cad. 54875 si 54869 deoarece aceste 
drumuri au categoria de folosinta drumuri/cai ferate, iar pentru astfel de proprietati nu 
exista piata. 

4.1.1 Teren - Incinta "Cet  Slatina" (nr cad 50080) 
Comparabilele utilizate sunt urmatoarele: 

 

Nota: ofertele sunt prezentate in Anexa nr. 5.2 – Date de piata 

Tabelul de calcul se prezinta astfel: 
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Ajustarile cantitative estimate sunt: 

o Pentru tipul comparabilei: 
- au fost ajustate negativ toate comparabilele cu un procent de 15% (procent 

mediu pentru astfel de proprietate) datorita faptului ca pretul din oferta 
permite o marja de negociere, fiind mai mare decat cel tranzactionat in final. 

o Pentru restrictii legale: 
- Nu este cazul 

o Ajustarea de localizare: 
o A fost ajustata negativ cu 5% comparabila C deoarece se afla intr-o zona mai 

buna comparativ cu subiectul evaluat (acces din DN pe o latime de 220 ml). 
Ajustarea a fost determinata pe baza analizei pe perechi de date dintre 
comparabilele B si C. 

o Ajustarea de suprafata: 
o A fost ajustata negativ cu 10% comparabila A deoarece dispune de suprafata 

mai mica de teren respectiv mai usor vandabila. Ajustarea a fost determinata 
pe baza analizei pe perechi de date dintre comparabilele A si B. Pentru 
comparabilele B si C nu am aplicat ajustari, avand in vedere faptul ca, in 
geberal, pentru suprafete mai mari de teren (peste 100.000 mp, pretul de 
vanzare nu implica diferente semnificative in functie de suprafata). 
 

o Ajustarea de acces: 
o Au fost ajustate poztiv  cu cate 5% comparabilele A si B deoarece dispun de 

un acces mai nefavorabil comparativ cu subiectul evaluat (accese secundare 
greoaie sau neamenajate). Ajustarea a fost determinata pe baza analizei pe 
perechi de date dintre comparabilele A si C. 
 

Valoarea asimilata pentru proprietatile supuse evaluarii a fost estimata ca fiind asimiliabila 
proprietatii comparabile B doarece proprietatii B i-au fost aduse cele mai putine ajustari 
(ajustarea bruta procentuala cea mai mica) avand in vedere caracteristicile analizate. In 
acest context valoarea rezultata pentru terenurile considerate libere prin metoda 
comparatiilor de piata este de 4.1 Euro/mp. 

 

Avand in vedere faptul ca terenul este impadurit cu arbusti si necesita nivelare (vezi 

fotografii in cap. 6), evaluatorul a estimate un necesar de investit pentru defrisare si nivelare 

teren astfel: 
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Sursa: 

 

Acest necesar de investit a fost scazut din valoarea initiala a terenului, rezultand urmatoarea 

opinie finala: 
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4.1.2  Teren – Conducta apa bruta (nr cad 51093) 
Avand in vedere ca acest teren are o deschidere foarte ingusta, ceea ce nu permite 

construirea (conf Regulamentului General de Urbanism), acesta a fost tratat ca si teren 

agricol. 

Extras din RGU: 

 

https://lege5.ro/Gratuit/ge3tanjz/regulamentul-general-de-urbanism-din-27061996/2 

Masurare deschidere teren: 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/ge3tanjz/regulamentul-general-de-urbanism-din-27061996/2
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Comaparabilele utilizate: 

 

Nota: ofertele sunt prezentate in Anexa nr. 5.2 – Date de piata 

Tabelul de calcul se prezinta astfel: 
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Explicarea ajustarilor: 

o Pentru tipul comparabilei: au fost ajustate negativ toate comparabilele cu 
3%(procent mediu de negociere pentru astfel de proprietate) datorita faptului ca 
pretul din oferta permite o marja de negociere, fiind mai mare decat cel  

o Conditii ale pietei : nu au fost necesare ajustari 
o Corectia de localizare: 

o Nu au fost necesare ajustari. 
o Cheltuieli de intabulare:  

o Au fost ajustate pozitiv cu 240 eur fiecare comparabila 2 deoarece nu are 
documentatie cadastrala. Ajustarea a fost determinata conf informatiilor 
regasite pe site-urile de specialitate: 

 

http://agrointel.ro/79191/noi-scutiri-si-preturi-la-plata-tarifelor-pentru-
cadastru/ 

o Ajustari pentru caracteristici fizice:  
o Dimensiune 

o Nu au fost necesare ajustari 
o Grad de comasare 

- Nu au fost necesare ajustari. 
o Pentru topografie:  

- Nu au fost necesare ajustari. 
o Pentru clasa de fertilitate:  

- Nu au fost necesare ajustari. 
o Pentru utilitati - irigatii:  

- Nu au fost necesare ajustari 
o Pentru cea mai buna utilizare:  

- Nu au fost necesare ajustari 
 

Rezultatul metodei 

Se observa ca 2 dintre cele patru comparabile utilizate au ajustarea bruta procentuala 0%. 

Valoarea asimilata pentru proprietatea supusa evaluarii a fost estimata ca fiind asimiliabila 

proprietatii comparabile 3 deoarece aceasta se situaeaza in intervalul 2.665 eur/ha – 2.910 

eur/ha, si din motive de prudentialitate, am selectat valoarea comparabilei 3. In acest 

context valoarea rezultata pentru terenul evaluat prin metoda comparatiilor de piata este 

(rotunjita): 

 

http://agrointel.ro/79191/noi-scutiri-si-preturi-la-plata-tarifelor-pentru-cadastru/
http://agrointel.ro/79191/noi-scutiri-si-preturi-la-plata-tarifelor-pentru-cadastru/
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4.1.3   Teren – Antestatie CF Slatina (nr cad 54870) 
Comaparabilele utilizate: 

 

Nota: ofertele sunt prezentate in Anexa nr. 5.2 – Date de piata 

Tabelul de calcul se prezinta astfel: 
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Ajustarile cantitative estimate sunt: 

o Pentru tipul comparabilei: 
- au fost ajustate negativ comparabileleA si B cu un procent de 15% - 

comparabila A(procent mediu pentru astfel de proprietate)  si 25% 
comparabila B (din discutiile cu vanzatorul, ultimul pret este de 5 eur/mp, iar 
pretul de la care se pleaca negocierea este de 7 eur/mp). Comaparabila C 
reprezinta o tranzactie realizata la nivelul anului 2017. 

o Pentru restrictii legale: 
o a fost ajustata comparabila C cu 0.07 eur/mp din cauza faptului ca se afla in 

extravilan, dar sunt cu potential de dezvoltare (zona limita intravilanului), 
motiv pentru care evaluatorul a considerat necesaj un cost cu efectuarea 
unui PUZ (vezi sursa mai jos). Costul PUZ-ului a fost impartit la suprafata de 
teren a fiecarei comparabile pentru a determina costul/mp. 

 

http://www.ecaseonline.ro/urbanism-pud-puz 
 

o Conditii ale pietei:   
o A fost ajustata pozitiv cu 5% comaparabila C deoarece reprezinta o tranzactie 

efectuata in anul 2017. Ajustarea a fost determinata pe baza analizei pe perechi de 
date dintre comparabilele B si C. 

 
o Ajustarea de localizare: 

o A fost ajustata negativ cu 5% comparabila C deoarece se afla intr-o zona mai 
buna comparativ cu subiectul evaluat (acces din DN pe o latime de 220 ml). 
Ajustarea a fost determinata pe baza analizei pe perechi de date dintre 
comparabilele B si C. 
 

o Ajustarea de suprafata: 
o Au fost ajustate negativ cu 5% respectiv 10% comparabilele B si C deoarece 

dispun de suprafata mai mica de teren respectiv mai usor vandabila. A fost 
ajustata pozitiv cu 5% comparabila A deoarece dispune de o suprafata mai 
mare de teren respectiv mai greu vandabila. Ajustarile sunt unele medii 
intalnite pe piata imobiliara specifica, fiind confirmate si de analiza datelor 
secundare. 
 

o Ajustarea pentru amenajari ale terenului: 
o Au fost ajustate poztiv  cu cate 5% toate comparabilele deoarece nu dispun 

de acces la calea ferata comparativ cu subiectul evaluat. Ajustarea este una 
medie intalnita pe piata locala specifica fiind confirata si de analiza datelor 
secundare.  

 

http://www.ecaseonline.ro/urbanism-pud-puz
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Valoarea asimilata pentru proprietatile supuse evaluarii a fost estimata ca fiind asimiliabila 
proprietatii comparabile B doarece proprietatii B i-au fost aduse cele mai putine ajustari 
(ajustarea bruta procentuala cea mai mica) avand in vedere caracteristicile analizate. In 
acest context valoarea rezultata pentru terenurile considerate libere prin metoda 
comparatiilor de piata este de 5 Euro/mp. 

 

Avand in vedere faptul ca pe teren se afla o constructive antestatie (tunel de dezghet 

vagoane, construit din beton armat), evaluatorul a estimate un cost de demolare al acestui 

tunel, astfel: 

 

Sursa: http://explozia.ro/html/preturi.html 

Acest necesar de investit a fost scazut din valoarea initiala a terenului, rezultand urmatoarea 

opinie finala: 

 

  

http://explozia.ro/html/preturi.html
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4.1.4   Teren – Statie tratare apa bruta (nr cad 54883) 
Comaparabilele utilizate: 

 

Nota: ofertele sunt prezentate in Anexa nr. 5.2 – Date de piata  

Tabelul de calcul se prezinta astfel: 
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Ajustarile cantitative estimate sunt: 

o Pentru tipul comparabilei: 
- au fost ajustate negativ comparabileleA si B cu un procent de 15% - 

comparabila A(procent mediu pentru astfel de proprietate)  si 25% 
comparabila B (din discutiile cu vanzatorul, ultimul pret este de 5 eur/mp, iar 
pretul de la care se pleaca negocierea este de 7 eur/mp). Comaparabila C 
reprezinta o tranzactie realizata la nivelul anului 2017. 

o Pentru restrictii legale: 
o a fost ajustata comparabila C cu 0.07 eur/mp din cauza faptului ca se afla in 

extravilan, dar sunt cu potential de dezvoltare (zona limita intravilanului), 
motiv pentru care evaluatorul a considerat necesaj un cost cu efectuarea 
unui PUZ (vezi sursa mai jos). Costul PUZ-ului a fost impartit la suprafata de 
teren a fiecarei comparabile pentru a determina costul/mp. 

 

http://www.ecaseonline.ro/urbanism-pud-puz 
 

o Conditii ale pietei:   
o A fost ajustata pozitiv cu 5% comaparabila C deoarece reprezinta o tranzactie 

efectuata in anul 2017. Ajustarea a fost determinata pe baza analizei pe perechi de 
date dintre comparabilele B si C. 

 
o Ajustarea de localizare: 

o Au fost ajustate negativ cu cate 5% comparabilele B si  C deoarece se afla intr-
o zona mai buna comparativ cu subiectul evaluat .Ajustarea a fost 
determinata pe baza analizei pe perechi de date dintre comparabilele Asi B. 
 

o Ajustarea de suprafata: 
o A fost ajustata pozitiv cu 5% comparabila A pentru o suprafata mai mare de 

teren respectiv mai greu vandabila. Ajustarea a fost determinata pe baza 
analizei pe perechi de date dintre comparabilele A si C.  

o A fost ajustata negativ cu 5% comparabila B pentru o suprafata mai mica de 
teren respectiv mai usor vandabila. Ajustarea a fost detereminata pe baza 
analizei pe perechi de date dintre comparabilele B si C. 

o Ajustarea pentru topografie : 
o Au fost ajustate negativ  cu cate 5% toate comparabilele deoarece nu sunt 

mlastinoase comparativ cu terenul subiect. Ajustarea este una medie intalnita 
pe piata locala specifica fiind confirata si de analiza datelor secundare.  

 

 

 

http://www.ecaseonline.ro/urbanism-pud-puz
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Valoarea asimilata pentru proprietatile supuse evaluarii a fost estimata ca fiind asimiliabila 
proprietatii comparabile A doarece proprietatii A i-au fost aduse cele mai putine ajustari 
(ajustarea bruta procentuala cea mai mica) avand in vedere caracteristicile analizate. In 
acest context valoarea rezultata pentru terenurile considerate libere prin metoda 
comparatiilor de piata este de 4.5 Euro/mp. 
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4 Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii 

4.1 Sinteza rezultatelor 
Aplicarea metodei de evaluare prezentate a condus la obținerea următoarei indicații asupra 
valorii de piață a proprietății:  

 Rezultatul în EURO Rezultatul în LEI 

Comparatia directa 1.830.281 8.703.169 

 

4.2 Concluzia asupra valorii 
 Pentru a selecta opinia finală, dintre rezultatele prezentate mai sus, am ținut cont de natura 
proprietății, de tipul de piață și caracteristicile ei, de scopul evaluării (împreună cu factorii 
relevanți pentru estimarea performanțelor garanției). De asemenea, am analizat, pentru 
fiecare dintre abordările aplicate, credibilitatea, relevanța și adecvarea informațiilor utilizate 
și, acolo unde a fost cazul, a ipotezelor folosite; această analiză este sintetizată în cele ce 
urmează: 

 Comparatia directa 

credibilitate bună 

relevanță bună 

adecvare bună 

 

Iar valoarea totala a proprietatilor este: 

Comparatia directa:             1.830.281 EURO  echivalent a 8.703.169 LEI 

Defalcarea valorii pe nr cadastrale este: 
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Cele  doua parcele de teren cu nr cad 54875 si 54869,  au aport valoric in valoarea terenului 
cu nr cad 50080, avand in vedere destinatia lor si anume de drumuri acces catre parcela de 
teren cu nr cad 50080 si, prin urmare, recomandam tranzactionarea acestor terenuri 
impreuna. 

 

Referitor la aceste valori pot fi precizate următoarele: 

• au fost rotunjite la sută de EUR întreagă (raportul între valoarea în lei și cea în euro 
poate diferi puțin de cursul valutar) 

• nu sunt influentate de TVA; 

• au fost exprimate ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și 
aprecierile exprimate în prezentul raport și sunt valabile în condițiile generale și 
specifice aferente perioadei analizate 

• nu reprezintă valoare de asigurare 
 
Isabela Goagea  
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5 Anexe 

5.1 Fotografii 

Nr cad. 50080 

Fotografii din 18.10.2019 
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Fotografii din 07.07.2017  
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Nr cad 54875 

Fotografii din 18.10.2019 
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Fotografii din 07.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Nr cad 51093 

Fotografii din 18.10.2019 

 

 

Acces 
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Fotografii din 07.07.2017  
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Nr cad 54869 

 

 

 

  

Fotografii 07.07.2017  
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Nr cad 54870 

Fotografii 18.10.2019 
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Fotografii din 07.07.2017  
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Tunel de dezghet 
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Nr cad 54883 

Fotografii din 18.10.2019 
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Fotografii din 07.07.2017  
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5.2 Date de piață (tranzacții, oferte, etc.) 
5.2.1 Comparabile utilizate in cadrul comparatiei directe 

Teren nr cad 50080 - Incinta "Cet  Slatina" 

Comparabila A: 

 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/arges/mioveni/teren-constructii-de-
vanzare-XV0303GAN?lista=2307823 

 

 

 

 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/arges/mioveni/teren-constructii-de-vanzare-XV0303GAN?lista=2307823
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/arges/mioveni/teren-constructii-de-vanzare-XV0303GAN?lista=2307823
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Comparabila B: 

 

https://lajumate.ro/teren-intravilan-pretabil-industrial-titu-9797342.html 

 

 

 

https://lajumate.ro/teren-intravilan-pretabil-industrial-titu-9797342.html
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Comparabila C: 

 

 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-hunedoara-sit-industrial-

ID2sMEF.html#38424e4cee 

Oferta mai veche. Am resunat vanzatorul, anuntul este inca valabil, cu urmatoarele 

modificari fata de anuntul anterior: suprafata de vanzare este de 168.000 mp, iar cele doua 

posturi trafo mentionate in anunt nu mai exista. Pretul de vanzare a ramas acelasi, 5 eur/mp 

negociabil pentru toata suprafata. 

 

 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-hunedoara-sit-industrial-ID2sMEF.html#38424e4cee
https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-hunedoara-sit-industrial-ID2sMEF.html#38424e4cee
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Terenuri nr cad 54870 (Antestatie CF Slatina) si nr cad 54883 (Statie Tratare Chimica  Apa 
Bruta)  

Comparabila A: 

 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/arges/mioveni/teren-constructii-de-
vanzare-XV0303GAN?lista=2307823 

 

 

 

 

 

 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/arges/mioveni/teren-constructii-de-vanzare-XV0303GAN?lista=2307823
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/arges/mioveni/teren-constructii-de-vanzare-XV0303GAN?lista=2307823
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Comparabila B: 

 

 
https://lajumate.ro/teren-in-milcov-deal-jud-olt-10000-mp-5726115.html 
Oferta mai veche, am resunat vanzatorul. Terenu este inca de vanzare, a fost trecut in 
intravilan in 2018 si se vinde la un pret de 7 eur/mp negociabil. Vanzatorul ne-a comunicat 
ca ultimul pret este de 5 eur/mp. 

 

https://lajumate.ro/teren-in-milcov-deal-jud-olt-10000-mp-5726115.html


                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, 
teren agricol si drumuri de acces 

 

pag. 70 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

 

Comparabila C: 

 
https://www.olx.ro/oferta/teren-in-spatele-pirelli-ID7W7r5.html#f98bd4ea27 
Tranzactie in cursul anului 2017 la 5 eur/mp. 

 

 

 

 

 

  

https://www.olx.ro/oferta/teren-in-spatele-pirelli-ID7W7r5.html#f98bd4ea27
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Teren nr cad 51093 (Conducta Apa  Bruta) 

Comparabila A: 

 

https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-agricol-in-satul-strejestii-de-sus-jud-olt-

IDcDXW1.html#a705ac5f19 

Comparabila B: 

 

https://www.romimo.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-

extravilan/anunt/vind-teren-arabil/he1026fe21g070ihd3h98i2e6d1742f9.html 

 

  

https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-agricol-in-satul-strejestii-de-sus-jud-olt-IDcDXW1.html#a705ac5f19
https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-agricol-in-satul-strejestii-de-sus-jud-olt-IDcDXW1.html#a705ac5f19
https://www.romimo.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-extravilan/anunt/vind-teren-arabil/he1026fe21g070ihd3h98i2e6d1742f9.html
https://www.romimo.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-extravilan/anunt/vind-teren-arabil/he1026fe21g070ihd3h98i2e6d1742f9.html
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Comparabila C: 

 

http://www.dadr-olt.ro/dadr-new/oferte-terenuri/5063/oferta-5063 

  

http://www.dadr-olt.ro/dadr-new/oferte-terenuri/5063/oferta-5063
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Alte oferte de vanzari terenuri: 

Terenuri industriale: 

 

https://www.olx.ro/oferta/teren-zona-uzina-alro-slatina-IDbyi5y.html#dfb244de0f 

https://www.olx.ro/oferta/teren-zona-uzina-alro-slatina-IDbyi5y.html#dfb244de0f
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https://www.olx.ro/oferta/ocazie-unica-pentru-o-investitie-profitabila-
ID8a1Ef.html#4f34f5200f 

https://www.olx.ro/oferta/ocazie-unica-pentru-o-investitie-profitabila-ID8a1Ef.html#4f34f5200f
https://www.olx.ro/oferta/ocazie-unica-pentru-o-investitie-profitabila-ID8a1Ef.html#4f34f5200f
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https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-IDcRxXn.html#c7a3a7f738 

 

https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-IDcRxXn.html#c7a3a7f738
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https://www.olx.ro/oferta/teren-10500-mp-vis-a-vis-de-alro-slatina-
ID3sqZj.html#c7a3a7f738 

 

https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-
extravilan/anunt/oportunitate-investitie-teren/7b0162777b6e6256.html 

 

https://www.imoradar24.ro/anunturi/5000-mp-teren-vanzare-slatina-olt-1-26390872 

https://www.olx.ro/oferta/teren-10500-mp-vis-a-vis-de-alro-slatina-ID3sqZj.html#c7a3a7f738
https://www.olx.ro/oferta/teren-10500-mp-vis-a-vis-de-alro-slatina-ID3sqZj.html#c7a3a7f738
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-extravilan/anunt/oportunitate-investitie-teren/7b0162777b6e6256.html
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-extravilan/anunt/oportunitate-investitie-teren/7b0162777b6e6256.html
https://www.imoradar24.ro/anunturi/5000-mp-teren-vanzare-slatina-olt-1-26390872
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https://www.olx.ro/oferta/teren-zona-uzina-alro-slatina-IDbyi5y.html#e26cba0c32 

https://www.olx.ro/oferta/teren-zona-uzina-alro-slatina-IDbyi5y.html#e26cba0c32
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https://www.olx.ro/oferta/super-oferta-3ha-teren-investitii-intravilan-babadag-
IDc3HoG.html#a56e093abf;promoted 

https://www.olx.ro/oferta/super-oferta-3ha-teren-investitii-intravilan-babadag-IDc3HoG.html#a56e093abf;promoted
https://www.olx.ro/oferta/super-oferta-3ha-teren-investitii-intravilan-babadag-IDc3HoG.html#a56e093abf;promoted
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https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-dn1a-34700-mp-butimanu-IDcfabq.html#c96058532f
https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-dn1a-34700-mp-butimanu-IDcfabq.html#c96058532f
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https://www.olx.ro/oferta/teren-55-000-mp-intravilan-filiasi-
IDcSrl0.html#71f5ebc6a0;promoted 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-urziceni-pentru-investitii-ID4JjSa.html#c5ba7ecacb
https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-urziceni-pentru-investitii-ID4JjSa.html#c5ba7ecacb
https://www.olx.ro/oferta/teren-55-000-mp-intravilan-filiasi-IDcSrl0.html#71f5ebc6a0;promoted
https://www.olx.ro/oferta/teren-55-000-mp-intravilan-filiasi-IDcSrl0.html#71f5ebc6a0;promoted
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https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-dn-72-27-000mp-IDcbXMo.html#bc4f17a4d9
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Tereunuri agricole 

 

https://www.olx.ro/oferta/vand-2-5ha-teren-agricol-IDcK1qX.html#a705ac5f19 

https://www.olx.ro/oferta/vand-2-5ha-teren-agricol-IDcK1qX.html#a705ac5f19


                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, 
teren agricol si drumuri de acces 

 

pag. 84 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

 

https://www.romimo.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-
extravilan/anunt/5756mp-teren-extravilan-osica-de-sus/7b006c70786c6753.html 

https://www.romimo.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-extravilan/anunt/5756mp-teren-extravilan-osica-de-sus/7b006c70786c6753.html
https://www.romimo.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-extravilan/anunt/5756mp-teren-extravilan-osica-de-sus/7b006c70786c6753.html
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http://www.dadr-olt.ro/dadr-new/oferte-terenuri/4991/acceptare-oferta-4991
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http://www.dadr-olt.ro/dadr-new/oferte-terenuri/4543/oferta-4543
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Certificate de urbanism din 2017 

 



                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, 
teren agricol si drumuri de acces 

 

pag. 118 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

 



                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, 
teren agricol si drumuri de acces 

 

pag. 119 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

 



                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, 
teren agricol si drumuri de acces 

 

pag. 120 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

 



                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, 
teren agricol si drumuri de acces 

 

pag. 121 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

 



                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, 
teren agricol si drumuri de acces 

 

pag. 122 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

 



                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, 
teren agricol si drumuri de acces 

 

pag. 123 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

 



                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, 
teren agricol si drumuri de acces 

 

pag. 124 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

 



                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, 
teren agricol si drumuri de acces 

 

pag. 125 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

 



                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, 
teren agricol si drumuri de acces 

 

pag. 126 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

 

 



                                          Raport evaluare – Terenuri libere pentru dezvoltare industriala, teren agricol si drumuri de acces 
 

pag. 127 
Conceptul pe care se bazează acest raport respectă Standardele de evaluare a bunurilor 
- 2018 și este proprietatea SC DARIAN DRS SA. Reproducerea este interzisă! 

Documentatii cadadastrale: 

Nr cad 50080: 
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