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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sal Tărlungeni, corn. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postai: 507220 

HOTĂRÂREA 
Nr. 14 din data de 25.02.2021 

privind insusirea Raportului de evaluare a imobilului situat în Comuna Tarlungeni, localitatea Zizin, 
Str. Horea, nr. 10, Jud. Brasov, aflat in proprietatea SCC IZVORUL RECE SACELE, 

inscris in CF nr. 110110 Tarlungeni, nr. cad. 110110 (nr. top 38212, 385, 386)11, 
constand în teren in suprafata de 887 mp si constructie 2 niveluri (P+ IE), 

in vederea cumpararii de catre UAT Comuna Tarlungeni, prin Primar; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, întrunit în şedinţ.ă ordinară, în data de 
25.02.202 l, orele 15,00; 

Având în vedere Proiectul de hotarare si Referatul de aprobare al acestuia, initiate si semnate de dl. 
Primar al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Analizand Raportul de Evaluare nr. 2824/2020, a imobilului situat in Comuna Tarlungeni, localitatea 
Zizin, Str. Horea, nr. 20, Jud. Brasov, aflat in proprietatea SCC IZVORUL RECE SACELE, înscris in CF 
nr. 110110 Tarlungeni, nr. cad. 110110 (nr. top 382/2, 385, 386)/1, constand in teren in suprafata de 887 
mp si constructie 2 niveluri (P+ 1 E), întocmit de SC REV AL TEX SRL, din care reiese valoarea de piata a 
acestuia, la data de 10.12.2020; 

Vazand Raportul de specialitate, înaintat de Compartimentul « Investitii, Derulare Contracte» din 
cadrul Primariei Comunei Tarlungcni, înregistrat cu nr. 52/18.02.2021; 

Conform prevederilor HCL Tarlungeni nr. 22/30.04.2020 privind mandatarea Primarului 
Comunei Tarlungeni pentru reprezentarea Comunei Tarlungeni si indeplinirea formalitatilor, in vederea 
achizitionarii de catre Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, a imobilului inscris in CF nr. 1278 loc. Zizin, nr. 
top 38212, 385, 386, cu scopul realizarU obiectivului de investitie Centru de zi multifunctional - Comuna 
Tarlungeni, Jud Brasov; 

Ţinând cont de: 
- prevederile art. 858, art.863 lit. d) ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata; 
- prevederile Legii nr. 21311998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
'---" În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
Vazand Avizele favorabile al Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 ale Consiliului Loca.I al Comunei 

Tarlungeni; 
In unna dezbaterilor din cadrul sedintei; 
În baza art. 139 alin. (1), alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. l: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni isi insuseste Raportul de Evaluare a imobilului situat 

in Comuna Tarlungeni, localitatea Zizin, Str. Horea, nr. 20, Jud. Brasov, aflat în proprietatea SCC 
IZVORUL RECE SACELE, înscris în CF nr. 110110 Tarlungeni, nr. cad. 110110 (nr. top 382/2, 385, 
386)/l, constand în teren în suprafota de 887 mp si constructie 2 niveluri (P+lE), întocmit de SC 
REVALTEX SRL, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba valoarea de piata a imobilului evaluat, la data 
de 10.12.2020, aceasta fiind de 239.214 lei (aprox. 49.140 EURO, 1 euro= 4,8680 lei, la cursul BNR din 
data de 1 O. 12.2020). 



Art. 3: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni isi însuşeşte preţul de vânzare-cumpărare a 
imobilului, mentionat la art. 2 si aproba cumpararea lui, conform valorii de piata din Raportul de Evaluare 
- Anexa la prezenta. 

Art. 4: Taxele notariale privind achiziţionarea terenului, precum şi cele privind înscrierea imobilului 
în cartea funciară, vor fi suportate de cumpărător. 

Art. 5: Se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în formă autentică în faţa Notarului 
Public, între UAT Comuna Tarlungeni şi proprietarul imobilului, IZVORUL RECE SCC Sacele, CJF 
1130076, având ca obiect imobilul-teren mentionat la art. 1, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre. 

Art.6: Imobilul cumpărat în condiţiile prezentei hotărâri se înregistrează ca bun aparţinând 
domeniului privat al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov la valoarea prevăzută în contractul de vânzare
cumpărare, iar inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat se completează în mod corespunzător. 

Art. 7: Se împutemic~te Primarul Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, dl. Beschea Severius - Florin 
să încheie în numele si pe seama Comunei Tarlungeni contractul de vânzare-cumpărare, având ca obiect 
imobilul prevăzut la art. 1. 

Art. 8: Primarul Comunei Tarlungeni si Compartimentul« Investitii, Derulare Contracte» din cadrul 
Primariei Comunei Tarlungeni vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art. 9: Secretarul General al Comunei Tarlungeni va comunica prezenta hotarare : 
• Institutiei Prefectului, Jud . Brasov ~ 
• Primarului Comunei Tarlungeni ; 
• Compartimentului« Investitii, Derulare Contracte» din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni; 
• SCC IZVORUL RECE Saccle; 
• şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local şi/sau pe pagina de 

internet proprie www.comunatarlunQeni.ro 
Art. 10: Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de contencios 

administrativ în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi com..J>letările ulterioare. 
Art. 11: Prezenta hotărăre a fost adoptată cu un numar de );'.) .. voturi "pentru„ .. Q., "impotrivă" şi 

... A.. "abţineri" din numărul total de 17 consilieri în funcţie, .lG. consiJieri locali fiind prezenţi . 
....- \ î1 S N 0 ~ 0 f\OS't1C/ .J 

PRESEDINTE DE SEDINTA:/, f;1~cP --~& .l.J,l--> vizat Secretar General al UAT 
SAFTA MARIA EL~IA Ol' /{~·~ omuna Tărlungeni, 

} 

~1 °c \'<SBU~~,..\ F icReihan 
~1 \ \V.)i ~.;1 \ ..-. ~ • \rq:,.\ ... ~' ) . \ ·' ... 1 ~ '( " / ' ' ' / o 

.... "'/ ~ ""' .~ ,! -:i_ ~/ I 

~I 
" ---- -· Semnătura persoanei 

OPERATIUNIEFECTUATE 
DATA 

responsabile să efectueze 
' ZZ/LL/AN . 

procedura 
I o. 1 2 „ 3 _-') 

1. Adoptarea hotărârii 25/02/202 1 Ro. 
2. 

Comunicarea către Primarul 
02/03/2021 !)Jd--Comunei Tărlungeni 

3. Comunicarea către Prefectul 
. ... ../03/2021 ()fj 

judeţului Braşov 

4. Aducerea la cunoştinţă publică ..... ./03/2021 www.comunatarlungeni.ro 
f--- -

5. 
Comunicarea, numai în cazul 
celei cu caracter individual -- --

1~ Hotărârea devine obligatorie sau 
25/02/2021 

produce efecte juridice. după caz 





CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postai: 507220 

ANEXA LA HCL TARLUNGENI NR. 14 

din data de 25.02.2021 

SECRETAR GENERAL ALUAT 
COMUNA TARLUNGENI 

FAICREIHAN 





REV AlTEX SRL 

REV AL TEX S.R.L. 
MEMBRU CORPORATIV AUTORIZAŢIE NR. 0353 
BRAŞOV, str. Pârâului nr.3, bl.11, se.A, et.5, apt.23 

Telefon: 0744-322951, fax OZ68-310Z75, e-mail revaltex@yahoo.com 

CUI 13874312 

Evaluare proprietăţi imobiliare şi mobiliare, societăţi comerciale, active tangibile şi intangibile, 
management, expertize tehnice, consult.an(!, studii de fezabilitate 

l
lnregistratA la O.R.C. BRAŞOV cu nr. JOS/ 530 / 2001 
Cod fiscal: 13874312 

I Cont himr.ar Nr.R0950TPV 21ooooo:n602 ROOl 
I Deschis la OTP BANK ROM_A_NT_ A ______________________ ~ 

Vizat: 

RAPORTDEEVALUA.Rl; 
NR. 2824/ 2020 

BENEFICIAR: IZVORUL RECE sec SACELE 

OBIECT: Evaluare clădire spaţiu comercial din loc. Zizin str. Horea, corn. Tărlungeni, 
jud. Braşov 

Exemplar nr.: _j_; 
Conţine: _jg_ file 

RAPORT DE EVALUARE NR. 2824 I 2020 
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REVALTEX SRL 

1.1. CUPRINS: 

1.2.SINTEZA RAPORT (rezumat) 
1.3.Declaraţia de conformitate. Certificare 
2.Termenii de referinţă 
2.1. !dentific:!fe şi i:omp'=ter.ţă °E'.talm\t.01:' 
2.2. Identificare client 
2.3. Scop 
2.4. Identificare imobil 
2.5. Tip Valoare 
2.6. Data evaluării 
2.7. Documentare necesară 
2.8. Natura şi sursa informaţiilor 
2.9. Ipoteze. Ipoteze speciale 
2.10.Bazele evaluării 
2.11. Data estimare valoare 
2.12.Moneda raportului 
2.13. Modalităţi de plată 
2.14.lnspecţia proprietăţii 
2.15. Clauza de nepublicare 
2.16.Valabilitatea raportului 

3. Prezentarea datelor 
3.1. Prezentarea generală a proprietăţii evaluate 
3.2. Descriere zonă şi proprietate 
3. 3. Analiza pieţei 

4. Analiza datelor şi concluzii 
4.1. Cea mai bună utilizare 
4.2. Evaluare teren 
4 .3. Abordări în evaluare 
4 .4. Concluzii 

5. Anexe 
5.1 Fisa de evaluare cladire 

- Abordarea prin cost 
- Abordarea prin comparatii 
- Reconciliere rezultate. Opinie finala 

5.2 Fisa de calcul 
- Suprafete opace fatade 
- Depreciere fizica recuperabila 

5.3 Decizia 558 I 26.07.1972 - atribuire teren 
5.4 Extras CF 
5.5 Planse 
5.6 Oferte vanzare 
5.7 FOTO 

RAPORT DE EVALUARE NR. 2824 12020 
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R.BV ALTEX SRL CUI 13874312 

1.2. Sinteza raport 

Proprietatea evaluata: Imobil comercial din loc. Zizin, corn. Tarlungeni, compus din 
cladire P + 1 E si teren aferent de 887 mp (masurat). 
Terenul este inscris in CF 110110 Tărlungeni nr.cad.110110; nr.topo (~R?/?,; 385, '8<5) .11 
rt.::irti„<><> "' ' de "n''"..;„x ~ ... f"'l'.;' , 101, r. f""1 1- ~ 17! . ! 1. ' ' · u~ 31 ;.i . .;u•· __ ._._.„~ .... ~::. ..... „ ,„„„.., ... ...u '·"· .1.J. .1..1.v·v.1. .1.u1..L...l.L.il, JUUC~ t ..... .1--r T. 

PROPRIETAR: 
- B .2.1. ST A TUL ROMAN întabulare drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege 

cota actuală 111 

- B.4.1 . IZVORUL RECE - SCC CIF 1130076 - întabulare drept de 

PROPRIETATE, dobândit prin construire cota actuală 111 . 

\ Act administrativ nr.65 din 22/09/2020 emis de CL al corn. Tărlungeni, act 

administrativ 11631 din 6.10.2020 emis de Primăria corn. Tărlungeni , act 

administrativ nr.12483 din 21.08.2020 ems de Primăria Tărlungeni act 

151122/14.10.2020 cf. 

SARCINI: 
Act cf 151122 din 14.10.2020. 
Act Administrativ nr. 262 din 16.04.1994 emis de cfCl.l Sfatul Popular al com. 
PURCĂRENI - întabulare, drept de ADMINISTRARE operativă. 
Act Administrativ nr.19697 din 19.03.2009 emis de CF, decizie 558/26.07.1972 emis de 
Consiliul Popular al jud. Braşov. 
C2.l. IZVORUL RECE SCC CIF 1130076, Săcele, întabulare drept de FOLOSINŢĂ. 

LOCATIE: loc. Zizin 507223 str. Horea corn. Tarlungeni, jud. Brasov. 

Scop: vanzare clădire I actualizare valoare la 10.12.2020 

Data deplasării în teren: 14.12.2018 şi ulterior în 14.12.2018 
Data estimare valoare: 10.12.2020 
Curs BNR din (10.12.2020): 1EURO = 4,8680 RON 

Descriere imobil: 
- Teren aferent 887 mp (cf. măsurători exp.topo - ing. Ionut GAVRILUTA), fs.37 rn, 

topografie plan forma trapezoidala 

Acces din Str. Principala (asfaltata) prin traversarea paraului Zizin - pe Str. Horea 

- Retele edilitare: apa, electricitate, gaz metan 

- Regim inaltime: P + l E 

- An PIF 1975 

Infrastructura: 

RAPORT DE EVALUARE NR. 2824 I 2020 
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REV ALTEX SRL CUJ 13874312 

- Fundatii izolate din beton armat pentru stalpi si continue din beton pentru pereti 

portanti din zidarie. 
' 

Suprastructura: 
Stâlpi + grinzi + plaşeu intermediar din beton armat 

- Pereţi portanţi şi compartimentări din zidărie 
- Sarpanta +astereala din lemn 

- lnvelitoare tigla 

Finisaje exterioare: 
- Tencuieli driscuite zugraveli simple pe baza de vinacet 

- Tamplarie ferestre si usi din metal cu geam simplu, cu exceptia a trei ferestre de la 
parter in care a functionat o farmacie - unde s-a montat tarnplarie PVC armat cu 

geam termopan. 

Finisaje interioare: 
- Tencuieli driscuite, zugraveli simple 

- Pardoseli mozaic tu.mate in camp continuu 

- Tamplarie usi de tip celular, vopsite 

Instalatii functionale: 
- Electrice 220 V (iluminat+ prize) 

- Sanitare - grup sanitar (la bufet), chiuvete (la bar) 

- Termice- incalzire cu sobe cu combustibil solid (lemne) 

Arie construita: 427.30 mp 
Arie desfasurata: 780.08 mp 
Arie utila: 637 mp 

Constata.ri in teren (14.12.2018) 
Cladirea este nefolosita fiind nefunctionala necesitand reparatii capital la inst. Functionale 
eleclrice, sanitare, încălzire si reparatii la invelitoare, inlocuire pazie, refacere partial 
tencuieli exterioare si interioare si refacere zugraveli exterioare si interioare. La data de 
10.12.2020 situaţia este neschimbată. 

Abordare evaluare 
- Prin cost 

- Prin comparatii 

REZULTATELEEVALUARII 
- Abordarea prin cost: 49452 EURO, echivalent 240732 lei 

- Abordarea prin comparaţii: 49140 EURO, echivalent 239214 lei 

RAPORT DE EVALUARE NR. 1824 I 2020 
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REVALTEXSRL CUI 13874312 

Reconciliere rezultate - opinie finala 

Criterii selectie Abordare 
Prin cost I Prin comparatii 

Adecvare - I + 
Cantitate informatii + I + 
Precizie + I + 

Opinie finala: pe baza criteriilor de selecţie optam pentru valoarea estimată prin 
comparaţii. 

Concluzii: Valoarea justă pentru imobilul CLĂDIRE P+ lE din loc. Zizin, corn. Tărlungeni 
este 239214 lei, echivalent 49140 EURO. 

Nota: valorile estimate nu includ TV A 
l EURO = 4,8680 RON (curs BNR din 10.12.2020) 

5 
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REV ALTEX SRL CUI 13874312 

1.3.Declaratie de conformitate 

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în 
concordantă cu reglementările Standardelor de Evaluare Bunuri ed. 2020 - ANEV AR 

şi cu ipotezele şi condiţiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici 
o relaţie particulară cu clientul şi nici un interes actual sau viitor faţă de proprietatea 

evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea 
obţinerii unei anumite vaiuri, soli~icar~ venită Jiu pi:tdt:a ~lit:11lului ::.uu a <ili.vr pGLsuau~ 

care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar renumerarea 
evaluării nu se face în funcţie de satisfacerea unei asemenea solicitări. În aceste 

condiţii, subsemnatul, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele 
şi concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare. 

Certificare 
Subsemnatul certific în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă că: 

1. Afirmaţiile declarate de către mine şi cuprinse în prezentul raport sunt adevărate şi 
coerente. 
Estimările şi concluziile se bazează pe informatii şi date considerate de către 
evaluator ca fiind adevărate şi corecte, precum şi pe concluziile inspecţiei asupra 
proprietăţii, pe care am efectuat-o. 
Analizele, opiniile şi concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele şi concluziile 
limitative, menţionate şi sunt analizele, opiniile şi concluziile mele profesionale 

personale, imparţiale şi nepărtinitoare. 
2. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privinţa proprietăţii imobiliare 

care face obiectul prezentului raport de evaluare şi nu am nici un interes personal 

privind părţile implicate în prezenta misiune, excepţie făcând rolul mentionat aici. 
3. Implicarea mea în această misiune nu este condiţionată de formularea sau 

prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de 
destinatarul evaluării şi legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza 
clientului în funcţie de opinia mea. 

4. Analizele, opiniile şi concluziile mele au fost formulate, la fel ca şi întocmirea 
acestui raport, în concordanţă cu Standardele de Evaluare Bunuri 2020. 

5. Posed cunoştinţele şi experienţa necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. 
Cu excepţia persoanelor menţionate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu 

mi-a acordat asistenţă profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de 

evaluare. 
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REVALTEXSRL CUI 13874312 

2.Termenii de referinti 
Raportul de evaluare a fost întocmit în baza contractului de prestări servicii nr. 1598/2020. 

2.1. Identificare si competente evaluator 
SC REV ALTEX SRL, membru corporativ autorizaţie nr. 0353/2020, c.de asigurare 

profesională m. C7COS04/2019, pi'ÎH .1cpic:.L.c:.ilic:Hit lc:gaJ Rusu Tudor Lucian. evaiuator 
autorizat ANEV AR specializarea EI I EPI I EBM legitimaţia nr. 15857/2020, expert tehnic 

judiciar autorizaţii 591 O seria 3081 - „Tehnologia Construcţiilor de maşini" şi nr. 
53418072014 seria 670714103313062014, ptr. evaluare proprietăţi imobiliare şi bunuri 

mobile economice. 

2.2. Identificare PĂRTI si UTiliIZATOR 

PROPRIETAR: IZVORUL RECE sec SĂCELE. 
BENEFICIAR: IZVORUL RECE sec SĂCELE. 

UTIT.iIZATOR: IZVORUL RECE sec SĂCELE. 

2.3. Scop: vanzare imobil . 

2.4. Identificare imobil 

Proprietatea evaluata: 
Imobil comercial din loc. Zizin, corn. Tarlungeni, compus din cladire P + lE si teren 
aferent de 887 mp (masurat). 
Terenul este înscris in CF 11011 O Tărlungeni nr.cad.11011 O, nr.topo (382/2, 385, 386) /I. 
Clădirea este înscrisă în CF 110110-Cl loc.Zizin, Judeţul Braşov. 

Identificare scriptică : după extras CF şi docwnentaţie de dezmembrare pusă la dispoziţie 
de PROPRIETAR. 

Identificare faptică : în teren în data de 1.12.2016 şi ulterior în 14.12.2018 în prezenţa 
BENEFICIARULIB prin reprezentant legal dl. Gh. P ANDREA preşedinte. 

Faţă de situaţia anterioară în clădire nu au fost efectuate INVESTIŢII. 

PROPRIETAR: 
- B .2.1. ST ATUL ROMAN în.tabulare drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege 

cota actuală 1/ 1 

- B.4.1. IZVORUL RECE- SCC CIF 1130076 - întabulare drept de 

PROPRIETATE, dobândit prin construire cota actuală 1 / 1. 

RAPORT DE EVALUARE NR. 2824 I 2020 
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REV ALTEX SRL CUI 13874312 

Act administrativ nr.65 din 22/09/2020 emis de CL al corn. Tărlungeni, act 
administrativ 11631 din 6.10.2020 emis de Primăria corn. Tărlungeni, act 
administrativ nr.12483 clin 21.08.2020 ems de Primăria Tărlungeni act 
151122/14.10.2020 cf. 

SARCINI: 
~'\ct d 1 511~~ di.."l ! ~. l 0.2020. 
Act Administrativ nr. 262 din 16.04.1 994 emis de cf C 1.1 Sfatul Popular al corn. 
PURCĂRENI - întabulare, drept de ADMINISTRARE operativă. 
Act Administrativ nr.19697 din 19.03.2009 emis de CF, decizie 558/26.07.1972 emis de 
Consiliul Popular al jud. Braşov. 
C2.1 . IZVORUL RECE SCC CIF l 130076J Săcele, întabulare drept de FOLOSINŢĂ. 

Data J~plasarii in t0rcn: 1.12.20!5 ~i 14.12.2018 inprczcntad-!ui Gh. P:mdrea. 

LOCATIE: loc. Zizin 507223 str. Horea corn. Tarlungeni, jud. Brasov. 

2.5. Tip valoare: valoare justă 

2.6. Data estiamre valoare (actualizare): 10.12.2020 

2. 7. Documentare necesară 
- Extras CF 
- Documentaţie de arhitectură 
- Standarde de evaluare ANEV AR ed. 2020 
- Evaluare proprietăţi imobiliare- seminare de pregătire continuă 
- Deplasare în teren 1.12.2016 şi 14.12.2018 
- Culegere informaţii din piaţă locală şi împrejurimi 
- Culegere informaţii din mass media şi verificare prin telefon - aceeaşi perioadă 
- Baza de date din lucrări anterioare 

2.8.Natura si sursa inf ormatiilor 

Legate de dreotul de oroorietate evaluat. 
Informaţii Sursa 
Situatia juridică a imobilului Extras CF 
Suprafaţa teren I clădiri Extras CF - pentru suprafaţă teren şi 

docwnentaţie de arhitectură ptr.clădire 

Le!!ate de oiata soecifică 
Informaţii Sursa 
Din teren Discuţii cu PROPRIETARUL şi persoane din 

zonâ 
Din mass media Verificate telefonic 
Din lucrări anterioare Vânzare imobil comercial proprietar 
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REVALTEX SRL CUI 13874311 

I 
RUPEANCA SCC, corn. Homorod, jud. 

_______ Braşov 

2.9. Ipoteze. Ipoteze speciale. 
- Dimensional: conform extras CF - suprafaţa teren şi documentaţie de arhitectură ptr. 
clădire. 

Actua!iz:!rea valcrii h:nobib!ui !::l 10. ! '.2 .10'.20 :;-a a~ut p~ baza iaîfou11aţliiuf f w.nit.act <le 
dl. uh.Pandrea. 

- Juridic 
Aspectele juridice se bazează pe informaţiile şi documentele fumizate de PROPRIETAR şi 
au fost prezentate fără a întreprinde nici o verificare sau investigaţie suplimentară . 
Dreptul de proprietate este considerat valabil şi marketabil . orice diferenţă între situaţia 
juridică luată în calcul şi ~ca care "d~ fapt" ii11J)W1e iuvctli<larea prt~zentului rapon. 

Urbanism 
Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de 
zonare şi utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o neconformitate, descrisă şi 
luată în considerare în prezentul raport 
- Structura 
Nu am realizat o analiză structurală a construcţiilor SUBIECT> nici nu am inspectat acele 
părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile , acestea fiind în starea tehnică 
precizată, conform informaţiilor primite de la PROPRIETAR. Nu ne putem exprima opinia 
asupra stării tehnice a păriHor neinspectate şi acest raport nu trebuie înţeles că ar valida 
integritatea structurii sau sistemului clădirilor I construcţiilor. 
- Mediu 
Nu am realizat nici un fel de investigaţie ptr.stabilirea existenţei contaminanţilor. Cu 
ocazia inspecţiei nu am fost informaţi despre existenta pe amplasament a unor 
contaminanţi. Nu am realizat nici un fel de investigaţie suplimentară ptr.stabilirea 
existenţei altor contaminanţi. 
- Metodologie 
Situaţia actuală a proprietăţii imobiliare, scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării 
metodelor de evaluare utilizate şi a modalităţii de aplicare a acestora, astfel încât valorile 
rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii în condiţiile tipului valorii 
selectate. 
Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate Ja aplicarea metodelor de evaluare au fost 
rezonabile în lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării. 

~ Alte date 

Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie, 
existând posibilitatea existenţei şi a altor infonnaţii de care acesta nu avea cunoştinţă la 
data elaborării raportului de evaluare. 
- Alocare 
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Orice alocare de valori pe componente este valabilă numai în cazul utilizării prezentate în 
raport. Valori separate alocate nu trebuie folosite în legătură cu o altă evaluare şi sunt 
invalidate dacă sunt astfel utilizate. 
Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăţi şi orice divizare sau distribuire 
a valorii pe intere fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel 
de distribuire a fost prevăzută în raport. 
- }'ublicarc 
Intrarea în posesia unor copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia 
rară acordul prealabil al evaluatorului 
- Consultanta viitoare 
Evaluatorul prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau 
să depună mărturie în "Instanţa" referitor la proprietatea în chestiune. 
- Alte ipote:,e generale 
Evaluare imobilului s-a facut in starea in care este. lnvestitia de reabiiitare a ciadirii va ii 
suportata de CUMP ARA TOR. 

2.10. Bazele evaluării. Tipul valorii estimate. 
Analizele şi opiniile din raport sunt în conformitate cu prevederile din ST ADAR.DELE DE 

EVALUARE ANEV AR 2020. 

SEV 100 - cadru general 
SEV 103 - raportare 
SEV 230 - drepturi asupra proprietăţii imobiliare 
GEV 630- evaluare bwiuri imobile 
Catalog costuri de reconstrucţie - costuri de înlocuire ptr. clădiri comerciale autor 
C.Schiopu. 
Indici de actualizare an 2020-2021 - autor C.Schiopu. 

Valoarea justa este pretul care ar fi încasata pentru vanzarea unui active sau platit pentru 
transferai unei datorii intr-o tranzactie reglementata intre participantii de pe piata la data 
evaluarii. 
Valoarea de piată : "suma estimată pentru care Wl activ sau o datorie ar putea fi schimbat 
(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o trailzactie 
nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă 
de cauză, prudent şi rară constrângeri". 

2.11. Data estimare valoare: 10.12.2020. La această dată se consideră valabiie ipotei:de 
luate în considerare şi valorile estimate. 

2.12. Moneda raportului: Valoarea este estimată în lei şi echivalentul în EURO, la cursul 
BNR valabil la data de 10.12.2020. (1 EURO= 4,8680 lei) 

10 
RAPORT DE EVALUARE NR. 2824 I 2020 



REVALTEX SRL CUI 13874312 

2.13. Modalităti de plată: Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă 
suma care unnează a fi plătită, cash şi integral în ipoteza unei tranzacţii fără a se lua în 
calcul condiţii de plată deosebite (rate, leasing etc.) 

2.14. Inspectia proprietătii 
Inspecţia proprietăţii a fost efectuată de Rusu Tudor Lucian, evaluator autorizat, 
T"---"'-"n+~n+ ~1 C!r- R "'', "T 'T'l"'.'"'' C"n T "'li·· .... „,,,. -.,.r1' 1 1 i' ,...,,1 ,..,., · ' .... A ' '2 -v~ l H. s·1 vpi.;,.r:.;;, u~ „ .:.• ...,.._, "*-'~«U.d..G..r\. J1\.L 1 lJi..,,.l.v ~ u-1U Vi. t"C1ll(.ll..,CI .Ul l.l .L. v. 

14.12.2018. 
Au fost preluate informaţii referitoare la proprietate (amenajări, vecinătăţi s.a.) , s-au 
efectuat fotografii. 

2.15. Clauză de nepublicare 
Acest raport este confidenţial, destinat numai ptr. scopul precizat şi numai ptr.uzul 
Beneficiarului şi Utilizatorului. 
Nu acceptăm nici o responsabilitate dacă acesta este transmis unei alte persoane fie ptr. 
scopul declarat, fie ptr. un alt scop, în nici o circumstanţă. 

2.16. Valabilitatea raportului 
Valorile estimate de către noi sunt valabile la data evaluării, prezentată în raport. 
Opinia evaluatorului trebuie analizată exclusiv în contextul economic general când are loc 
operaţiunea de evaluare, studiul de dezvoltare al pieţei specifice şi scopul prezentului 
raport. Valoarea exprimată este valabilă numai în condiţiile ipotezelor generale I uzuale şi 
speciale prezentate în raport, orice element ce conduce la neîncadrarea în acestea, 
impunând actualizarea raportului de evaluare. 
Prin utilizarea raportului Beneficiarul şi Utilizatorul îşi asumă informaţiile şi documentele 
puse la dispoziţia evaluatorului şi ipotezele de evaluare convenite. 
Prezentul raport poate fi utilizat numai după îndeplinirea Obligaţiilor contractuale de către 
Beneficiar (plata lucrării) 

3. PREZENTAREA DATELOR 
3.1. Prezentarea generală a proprietătii imobiliare 
3.1.1. Situatie juridică 
Proprietatea evaluata: 

Proprietatea evaluata: Imobil comercial din loc. Zizin, corn. Tarlungeni, compus din 
cladire P + lE si teren aferent de 887 mp (masurat). 
Terenul este înscris in CF 110110 Tărlungeni nr.cad.110110, nr.topo (382/2, 385, 386) /I. 
Clădirea este înscrisă în CF 110110-Cl loc.Zizin, Judeţul Braşov. 

PROPRIETAR: 
B.2.1. ST A TUL ROMAN întabulare drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege 
cota actuală 1/1 
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- B.4.1. IZVORUL RECE - sec CIF 1130076 - întabulare drept de 

PROPRIETATE, dobândit prin construire cota actuală 111. 
' 

CUI 13874312 

Act administrativ nr.65 din 22/09/2020 emis de eL al corn. Tărlungeni, act 

administrativ 11631 din 6.10.2020 emis de Primăria corn. Tărlungeni , act 

administrativ nr.12483 din 21.08.2020 ems de Primăria Tărlungeni act 

151122/11.10.2020 cf. 

SARCINI: 
Act cf 151122 din 14.10.2020. 
Act Administrativ m. 262 din 16.04.1994 emis de cf Cl .1 Sfatul Popular al corn. 
PURCĂRENI - întabulare, drept de ADMINISTRARE operativă. 
Act Administrativ nr.19697 din 19.03.2009 emis de CF, decizie 558/26.07.1972 emis de 
Consiliul Popular al jud. Braşov. 
C2.l. IZVORUL RECE sec CIF 1130076, Săcele, întabulare drept de FOLOSINŢĂ. 

3.2. Descrierea zonei 
LOCATIE: loc. Zizin 507223 str. Horea corn. Tarlungeni,jud. Brasov. 

Descriere imobil: 
Informatii privind imobilul evaluat 
Teren intravilan, suprafata 887 mp, topografie plan, forma trapezoidala, cu fs de cca. 37 
m. 
Accesul la imobil din drumul principal (asfaltat) se face prin traversarea unui pod peste 
parau! Zizin si apoi din str. Horea. 
Retele edilitare: apa, electricitate, gaz metan, canalizare (fosa). 

- Cladirea a fost data in folosinta in anul 197 5 

- Regim inaltime construit: P + IE 

Infrastructura: 
- Fundatii izolate din beton armat pentru stalpi si continue din beton pentru pereti 

portanti din zidarie. 

Suprastructura: 
- Stâlpi + grinzi + plaşeu intermediar din beton armat 

- Pereţi portanţi şi compartimentări din zidărie 

- Sarpanta + astereala din lemn 

- Scari de acces pe vertical din beton armat 

- Invelitoare tigla 

Finisaje exterioare: 
- Tencuieli driscuite zugraveli simple pe baza de vinacet 

- Ta:mplarie ferestre si usi din metal cu geam simplu, cu exceptia a trei ferestre de la 

parter in care a functionat o farmacie - unde s-a montat tamplarie PVC armat cu 

geam termopan. 
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Finisaje interioare: 
- Tencuieli driscuite, zugraveli simple 
- Pardoseli mozaic turnate in camp ncontinuu 
- Tamplarie usi de tip celular, vopsite 

Instalatii functionale: 
Electrice 220 V (iluminat+ prize) 

- Termice- incalzire cu sobe cu combustibil solid (lemne) 

Constatari în teren (14.12.2018) in prezenta d-lui Gh. PANDREA-presedinte 
IZVORUL RECE sec 

Cladirea este nefolosita 

Aceeaşi situaţie este şi în 10.12.2020. 

La exterior se impugn unnatoarele lucrari minimale pentru conservarea si integritatea 
constructiei: 

Consolidare sarpanta cca 25% din elementele de rezistenta ( capriori, cleşti, popi) 
necesita inlocuiri (fapt ce se observa prin denivelarea invelitorii de tigla) 

- Reparatii tencuieli cazu te cca 10% 
- Refacere zugraveala 

Inlocuire ochiuri de geam sparte 
Reparatii I înlocuiri tamplarie usi 

La interior se impugn urmatoarele lucrari minimale pentru ca spatia! sa poata fgi folosit: 
- Refacere tencuieli tavane cca. 10% la etaj datorita infiltratiîlor pluviale 
- Refacere tencuieli la spaleti usi si pereti acolo unde au fost demontate usile de la 

interior si glasvandurile 
Reparatii pardoseala (unde este fisurata, ciobita) 
Montare usi interioare 
Reaparatii instalatii sanitare (vas WC, lavoar, robineti etc.) 
Refacere instalatie electrica ( inlocuire trasee de cabluri - care au fost smulse din 
pereti), montare intrerupatoare prize, corpuri de iluminat, reparare tablou electric 

- Termice: sobele au fost demontate - drept pentru care - instalatia de incalzire 
trebuie rafacuta in intregime. 

Stare de intretinere: 
MEDIE - structura de rezistenta 
SATISF ACATOARE - pentru finisaje 

REA - pentru instalatii functionale 
Gradul de finisare: INFERIOR 
Suprafete (cf. proiect CENTRCOOP -IMPC BV- şi măsurători topo ing.lonuţ 
GA VRILUTA (anexat la raport) 
Arie construita: 427.30 mp 
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Arie desfasurata: 780.08 mp hrned = 3.0 m 
Arie utila: 63 7 mp 
din care: 

- Parter: 342,23 mp ; din care casa scarii 34,27 mp 

Etaj: 294,77 mp; din care casa scari 35,01 mp 

Zona: 

CUI 13874312 

Ruraia centrală avanJ ca vt:cinăcăţi î-ca ue ape .rnii1t:rnl~ Zizi11, bi:stai~a ortuJuxă ~i \.iii:St: 

unifamiliale. 

Acces din str. Horea . 

Activitatea economica de baza: agricultura si zootehnia precum si activitati comerciale. 
Dupa anul 2000 in loc. Zizin in zona fostei tabere au fost cumpărate loturi de teren în 
scopul construirii unor reşedinţe rezidenţiale permanente I vacanţă. Fabrica de îmbuteliere 
apă minerală I plată Zizin după privatizare se atlă într-un proces de modernizare. 

3.2. Analiza pietei imobiliare 
Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane fizice sau juridice care intră în contact 

ptr.a efectua tranzacţii prin vânzare şi I sau închiriere. 

Participanţii de pe această piaţă schimbă, transferă drepturi de proprietate asupra bunurilor 

pe care le deţin. 

Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează şi este deseori 

influenţată de reglementările guvernamentale şi locale. Oferta ptr. un anumit tip de cerere 

se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice brusc,faptic fiind posibil ca de cele mai 
multe ori în piaţă să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. 

Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informaţi, întrucât informaţiile despre 

preţurile de tranzacţionare nu sunt disponibile imediat I sau sunt confidenţiale. 

Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Sunt puţin lichide, iar 

procesul de vânzare este lung. Proprietăţile imobiliare privite global impun o putere 

financiară mare pentru a fi achiziţionate. 

3.3.1.Definirea proprietitii specifice 
Proprietatea imobiliara SUBIECT se compune dintr-o cladire P + 1 E cu destinatie initiala 
magazine mixt cu bufet si care a apartinut Coop. de Consum xxx Tarlungeni, care a 
fuzionat cu Coop. de Consum Sacele - actual IZVORUL RECE SCC Sacele. 
Terenul aferent cladirii de 887 mp apartine STATULUI ROMAN si conform Deciziei 
nr.558/26.07.1972 s-a atribuit in folosinta fara plata Coop.Tarlungeni pentru construirea 
spatiului comercial. 
Localizarea : zona rurală centrală 

Reţele de utilităţi: en.electrică, apă, canalizare în fosă vidanjabilă. 

3.3.2. Analiza cererii probabile 
Avand in vedere suparafata cladirii cca 63 7 mp - arie utila si starea de intretinere actuala, 
investitiile necesare pentru reabilitare cladire - aceasta se preteaza pentru o activitate de 
microproductie. 

14 
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Spatiile comerciale existente in localitate sunt de dimensiuni de pana la l 00 mp si sunt 
amplasate la parter. 
Concluzie: Cererea probabila si rezonabila este din partea unui INVESTITOR potent 
financiar si care desfasoara activitati de productie I depozitare. 

3.3.3. Analiza ofertei competitive 
Din analiza efectuată în zonă nu s-au identificat imobile cu destinaţie şi componenţă 
~s~~~.!'1.~t0?.!"i;- "~ !0r:?.Ht~t~ . 

O clădire comparabilă cu SUBIECTUL a fost tranzacţionată în anul 2015 de către 
RUPEANCA SCC în corn. Homorod ptr. un investitor care desfăşoară activităţi de 
microproducţie (mobilier+ croitorie) . 

3.3.4. Echilibrul pietei 
Piaţa specifică în z~n~ ~!udiată la nivelul unului 2018 ~.;te in-.;ă v pldţ~ a 
CUMPĂRĂTORILOR. Aceeaşi situaţie se menţine şi la finele anului 2020. 

Din analiza efectuată rezultă următoarele: 
- Oferta de vânzare teren liber - maxim 10 EURO/mp - teren liber curti construcţii: (6-7) 

EURO/mp 
- Oferta de închiriere: Spaţii comerciale 

Minim O, 7 EURO/mp lună 
Maxim 1,0 EURO/mp lună 

- Oferta I preţ vânzare spaţii comerciale 
Corn. Homorod - vânzare 61 EURO/mp Ad spaţiu nefuncţional comparabil 

cu SUBIECTUL 
Corn.Tărlungeni: 76 EURO/rup - spaţiu producţie+ birouri 
Munîcip.Săcele: oferta vânzare 

Minim 64 EURO/mp Ad - sp.care necesită reparaţii. 
Mediu 112 EURO/mp Ad- sp.funcţionale cu finisaje medii. 
Maxim 250EURO/mp Ad- sp.funcţionale cu dotări şi finisaje medii. 

Faţă de 2018 - în piaţa locală privind imobile de natura SUBIECTULUI nu a fuferit 
modificări. 

4. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII 
4.1. Cea mai buni utilizare 

Conceptul de cea mai bună utilizare Clv!BU reprezintă alternativă de utilizare a proprietăţii 

selectată din diferite variante> posibile care va constitui baza de pornire şi va genera 
ipoteze de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale 

lucrării. 

CMBU: "Utilizarea probabilă în mod rezonabil şi justificată adecvat a unui teren liber sau 

a unei proprietăţi construite, utilizare care trebuie să fie posibilă din punct de vedere fizic, 

permisă legal , fezabilă financiar şi din care rezultă cea mai mare valoare a proprietăţii 
imobiliare". 
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CMB U este analizată uzual în situaţiile: 
- Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber 
- Cea mai bună utilizare a terenului construit 

Destinaţii alternative posibile fizic şi justificate adecvat de localizarea proprietăţii: 
D~m0!are constnw.tH: ner.e~it~ clv:~iti,iP,1~ <iP. <ie:mol:lrf.: 

' 
Utilizare rezidenţială - nu este favorabilă 

- Utilizare ca spaţiu de producţie - depozitare - este favorabilă 
Utilizare ca spaţiu comercial - mai puţin favorabil în localitate nu se caută spaţii la 
etaj, iar dimensiunea unui spaţiu est esub 100 mp. 

Destinaţii permise legal şi cele identificate ca posibile fizice:· 
- D~molare constmcţi i: nu 

Utilizare rezidenţială - nu - necesită cheltuieli de amenajare spaţii 

Utilizare ca spaţiu de producţie /depozitare: datorită amplasamentului în localitate 
(zona centrală)- da 

- Utilizare ca spaţiu comercial : nu 

Concluzie: cea mai bună utilizare va fi determinată în situaţia terenului construit, ocupat 
deconstrucţiile actuale şi reabilitarea acestora ptr.activităţi producţie. 

4.2. Evaluarea terenului 
4.l.l. Metodologie 
Metodele de evaluare recunoscute ale terenurilor în conformitate cu "Evaluarea 
proprietăţilor imobiliare„ Appraisal Institute: 
- Comparaţia directă 

- Extracţia de pe piaţă 
- Alocarea 
- Tehnica reziduală 
- Capitalizarea directă a rentei I arendei funciare (chiriei) 
- Analiza fluxului de numerar actualizat - analiza parcelării şi dezvoltării 
Terenul aparţine STATULUI ROMÂN - nu a fost evaluat. 

4.3.Abordări în evalua:rea proprietătilor imobiliare 
Pentru a obţine o valoarea definită de tipul valorii adecvat pot fi utilizate una sau mai 
multe abordări în evaluare care trebuie să ţină cont de tipul activului evaluat, de starea 
efectivă sau ipotetică a activului la data evaluării, să ţină cont de ipotezele suplimentare 
sau ipotezele speciale care modifică ipotezele fundamentale în situaţii specifice. 

Cele trei abordări principale utilizate în evaluare sunt: 
Abordarea prin piaţă 
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Abordarea prin venit 

- Abordarea prin cost 

CUI 13874312 

Toate cele trei abordări sunt fundamentate pe principiile economice ale preţului de 

echilibru, anticipării beneficiilor sau substituţiei. Atunci când nu există suficiente date de 

intrare reale sau observabile încât să se poată obţine o concluzie credibilă din aplicarea 

~d ::;ingure metode, :ii:) recomandă în lHuJ .sµcdal utliizw·..:e1 a (;d pudn doua abordări sau 

metode. 

4.3.1. Abordarea prin venit 
Abordarea pe bază de venit reprezintă una dintre cele trei categorii mari de abordări ale 

evaluării proprietăţilor imobiliare, aplicarea sa presupunând analiza datelor privind 

veniturile şi cheltuielile aferente unei proprietăţi. 

Metodele se bazează pe premisa că:"un cumpărător informat nu va plăti mai mult pe o 

'· proprietate decât costul de a obţine o fructificare similară la acelaşi nivel de risc". 
- Abordarea prin venit oferă o indicaţie asupra valorii prin convertirea fluxurilor de 

numerar viitoare, într-o singură valoare a capitalului SEV 100 - Cadru General 

- Metodele înscrise în abordarea prin venit. : 

Capitalizarea venitului net din exploatare 

- Metoda capitalizării VNE se bazează pe capitalizarea VNE cu o rată totală de 

capitalizare (c) este caracteristică unui drept de proprietate deplin I absolut şi 

reflectă raportul dintre venitul net anual din exploatare (VNE) şi preţul sau 

valoarea totală a proprietăţii. Se foloseşte pentru transfonnarea venitului net din 

exploatare într-o estimare a valorii unei proprietăţi. 

Se utilizează în general pentru transformarea în valoare a unor venituri ce se 

menţin relativ constante 

Fluxul de numerar actualizat 

Abordarea prin venit nu a fost aplicată - întrucât spaţiul nu este funcţional. estimăm că a 

beneficiar de o chirie contractuală sub niveJu1 pieţei. 

4.3.2. Abordarea prin cost 
4.3.2.1. Generalititi 
Abordarea prin costuri ptr. clădiri presupune utilizarea unor preţuri barem pe unitatea de 

arie desfăşurată având ca sursă cataloagele de reevaluare aprobate prin ordin :MLP AT 

32/N/97 sau Catalogul acreditat de IROV AL autor C.Schiopu. 

Pentru proprietăţile deja dezvoltate, în vederea estimării de piaţă se serul anumite alocări 

pentru diferitele forme de depreciere (uzură fizică, depreciere funcţională şi depreciere 

economică I externă) cumulată. 
Principal, pentru estimarea valorii în cadrul acestei abordări, am parcurs următoarele etape: 

Stabilirea bazei de cost celei mai aplicabile la tematica evaluării: costul de înlocuire 
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- Estimarea nivelului deprecierilor existente având la bază durata de viaţă consumată I 
durata economică de viaţă. 

Deducerea deprecierii cumulate estimate din costul total al construcţiilor pentru a 

obţine o estimare a costului net al acestora. 

Deprecierea fizică nerecuperabilă este prezentată în anexa 5.1 .. iar deprecierea fizică 

rccup~rabilă ptrt1 . Elementele cu Yhţ:i ~curtă şi medie în anexa 5.2 pct.h (care de fapt 

reprezintă costurile de reamenajare clădire ptr. a fi funcţională) 

Această metodă s-a aplicat - v .anexa 5 .1, pct. 1 .1. 

4.3.3. Abordarea prin comparatii 

Metoda comparatiilor de piati îşi are baza în analiza pieţei şi utilizează analiza 

comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieţei pentru a găsi 

proprietăţi similare, comparând apoi aceste proprietăţi cu cea "de evaluat". 

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piaţă a unei proprietăţi imobiliare este 

în relaţie directă cu preţurile de tranzacţionare a unor proprietăţi competitive şi 

comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările şi diferenţele între proprietăţi 

şi tranzacţiile care influenţează valoarea. 

Metoda este o abordare globală, care aplică informaţiile culese urmărind raportul cerere

ofertă pe piaţă, reflectate în mass-media sau alte surse credibile de informare. Ea se 

bazează pe valoarea unitară rezultată în urma tranzacţiilor cu imobile similare sau 

asimilabile efectuate în zonă, sau zone comparabile satisfăcător. 

Fişă de evaluare ptr.imobil - v.anexa 5.1. pct.1.2. 

4.4. Concluzii: 
Valoarea justă pentru imobilul CLĂDIRE P+ IE din loc. Zizin, corn. Tărlungeni este 
239214 lei, echivalent 49140 EURO. 

Nota: valorile estimate nu includ 1V A 
1 EURO = 4,8680 RON (curs BNR din 10.12.2020) 
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Anexa S.1 
Fisa de evaluare: Clădire "Magazin universal cu bufet" 

PROPRIETAR: 
- IZVORUL RECE SCC - prin construire 

Regim înălţime: P+ 1 E 
Grad seismic: 7 
Localitatea: Zizin, corn. Tărlungeni, jud. Braşov 
Arie construită: 427,30 mp 
Arie desfăşurată: 780,08 mp, h med = 3,0 m 
Arie învelitoare 491,40 mp 
Arie faţadă (supraf.opace): 528.3 mp 

1.1.Abordarea prin cost - conf. catalog IROV AL - Costuri de reconstrucţie - costuri de 
înlocuire: clădiri industriale, comerciale şi agricole - ed. 201 O şi 
Indici de actualizare 2018 , autor C. Schiopu . 

Nr. Denumire simbol Suprafaţă Cost TOTAL cost Coeficienţi de corecţie Cost total 
crt. de calcul catalog catalog lei 

(mp) lei/mp lei Ptr.dist. Ptr. Actualizare (rotunjit) 
transport mano- la 

o era dec.2020 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Structură 780,08 764,3 596215,14 1,0 1,0 1,2690 756597 
7STRMAGIE 

2 Finisaj interior 780,08 381,77 297811,14 1,0 1,0 1,5849 472001 

obişnuit 
FOMAGlE 

3 Instalaţii electrice 780,08 48,79 38060,10 1,0 1,0 1,1836 45048 

ELECTRMAG+DE 
p 

4 Instalaţii sanitare 780,08 42,37 33051,98 1,0 1,0 1,3533 44729 

SAMAGlE 
5 Instalaţii încălzire 780,08 80,46 62765,24 1,0 1,0 1,3465 84513 

INCMAGlE 
6 Finisaj faţadă 528,30 221,28 116902,22 1,0 1,0 1,9104 223330 

FPRAFP 
,.. Învelitoare 491,40 340,26 167203,76 1,0 1,0 1,3623 227782 I 

INVITIG 
CUMULAT (cu TV A) 1854000 
CUMULAT (fără TVA) 1557983 
CUMULAT lei/mp (rară TVA) 1997,21 
CUMULAT EURO/mp (fără TVA) 410,27 

NOTA: CIB (fără TV A) = 320046 EURO 
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Calcul deprecieri fizice nerecuperabile pe baza obs.din teren şi a recomandărilor din 
normativ Pl35/99, anexa 28 (clădiri comerciale ptr.depozitare - comercializare şi 

" ~ -
distribuţie. Magazine cod 1.5.1.1. - stare de întreţinere SATISFACATOARE ptr. structură 
+ anvelopă şi REA ptr. instalaţii funcţionale 

Depreciere fizică 

I f'IB I .'"" __ _ I n":tl~„;~ 
I :.. . • cn. suoscruccwa t.V,f,V i;;YaJWti't: l U' V.ll:l.\"1 1.<Uiil l t:HUVWv \ cwl) LlL.ivd. 

lei (normative) o.menajare >«! (%) 
(cu ani (lei) o 

lCU '6D > 
TVA) o ·.: o <) 

s:l ~ g V 

o l 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Structura. de 756597 10.12.2020 1975 100 0,0 45 45 45 

mistentă 

2 Finisaj 472001 10.12.2020 1975 50 0,0 45 45 90 
interior 

3 Instalaţii 45048 10.12.2020 1975 35 0,0 45 45 100 
electrice 

4 Ins1alaţii 44729 10.12.2020 45 o.o 45 45 100 
sanitare 

5 Instala pi 84513 10.12.2020 45 o.o 45 45 100 
încălzire şi 
ventilat ii 

6 Finisaj 223330 10.12.2020 60 0,0 45 45 75 
fat.adă 

7 Invelitoare 227782 10.12.2020 62 0,0 45 45 72,58 
CUMULAT cu TVA (lei) 

Valoare justă clădire 
Vjustă = CIB-Dfiz-CR 

CIB (fără TV A) = 320046 EURO 
Dfz (îară TV A) = 219645 EURO 
CR (f'ară TV A)= 50949 EURO (v.anexa 2 pct.b) 

CUMULAT îară TV A (lei) 
(EURO) 

V justă= (320046-(219645+50949)] EURO= 49452 EURO, echivalent 240732 lei 

1.2. Abordarea prin comparatii 

Subiect COMP ARABILE 

11 12 13 14 
Oferta de vanzare I -/67740 125800 156000/- 75000/-
preţ vânzare (EUROJ +TVA +TVA / -
Marjă de negociere 0,0 -5 -5 -5 
(%)estimată 

Pret vanzare estimat 67740+TV 11 8750 148200 71250 
A +TVA 

RAPORT DE EVALUARE NR. 2824 I 2020 
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{rotunjit) 
(lei) 

10 
340469 

I 

424801 I 
4504 

I 

44729 I 
84513 

167498 

165326 
1272384 
1069230 

219645 

15 
590001-

-5 

560.50 
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Arie des~urată (mp) 780 1112 1555 625 672 880 
Pret vânzare 
esti~t(EURO/mp) 

60,92+TVA 76,37+TVA 250 112 64 

o 1 2 3 4 5 6 
Drept de proprietate Deplin asupra Similar deplin deplin deplin deplin 
transmis cla.dirii, transmitere SUBIECT 
Ajustare% folosinfă asupra o.o -3 -3 -3 -3 
Ajustare bruta terenului 0,0 -2 29 -7,5 -3,36 -1,92 
Pret ~justat (EURO) 60,92 74,01 242,5 118,64 62,08 
,.., •,•• . . ' · , 1.,0,;J.w 1 ...w v 01u.o:i..ft; 1 lllUcf)t:lLJ.u t:mc: . ' . 

"·""l'"""~u•<= I mu.oµc11ueflld ! uiu.:penoente tn~~':1~~~~-.1 _1n_~mdmte 

~ 00 ~ 
1~~-'-~-+~~'--~-+-~--'-~~t--~~~ 

60,92 118 64 62,08 
1 A'ustare % 

Pret a'ustat (EURO) 
Conditii finantare cash Cash Cash Cash 
A'ustare % O.O O.O O.O 

60 92 118,64 62,08 
Conditii de iata 12.2018 02.2015 12.2018 12.2018 
Austare% +3,5 o o 0,0 
Ajustare bruta +2,13 o o 0,0 
Pret ~Îlllltl.lt (ETTRrn . . „ •• - "3 fl' '7A (\1 'l1'l < 1 1 Q i"A "°2 '"' "' „ ...... Ii VJ. ,1.., '·"-t.1 1..1.u,o-t V ,vo 
LOCALIZA.RE Sat Zizin Corn. Com.Tărlun Mun.Săcele Mun.Săcele Mun.Săcele 

Corn. Tarlungeni Homorod geni 
lângă 

Primărie 

Aiustare% 0,0 0,0 -10 -10 -10 
Aiustare bruta 0,0 0,0 -24,25 -11,86 -6,20 
Pret aiustat (EURO) 63,05 77,71 218,25 106.78 55,88 
Finisaje inferioare Inferioare Inferioare Medii Inferioare Inferioare 

I Aiustare % 0,0 o.o -10 0,0 o.o 
Ajustare bruta o.o 0,0 -21,82 0,0 0,0 
Pret aiustat (EURO) 63,05 77,71 186,43 106,78 55,88 
Stare întreţinere SATISFACĂTOARE simililt SATISFACATOAI Buna, funcJiooală SATISFACATOAI SATISFACĂTOAI 

nefuncţionalll E E E 
functionare clădire func1iona!A func1ionall ncfunc1ională 

Aiustare % 0,0 -5 -10 -5 0,0 
Ajustare bruta 0,0 -3,89 -19,64 -5,34 0,0 
Pret aiustat (EURO) 63,05 73,82 176,79 101,44 55,88 
Folosin\ă clădire comercială comercială comercială comerciala. comercială comercială 

Aiustare % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pret ajustat (EURO) 63,05 73,82 176,79 101,44 55,88 
Ajustare bruta totala 2,13 9,88 73,21 20,56 8, 12 
(EURO} 
Ajuswe bruta totala 3,5 12,94 29,28 18,36 12,69 
(%) 

Pret ajustat EURO/mp Ad asimilat SUBIECTULUI - comparabila Il intrucat are ajustarea 
brută cea mai mica. 

Valoare de piata unitară (rotunj it): 63 EURO/mp Ad + TVA 

Valoare de piata estimată ptr. SUBIECT: 780 mp x 63 EURO/mp = 49140 EURO , 
echivalent 239214 lei 

NOTA: 
I EURO = 4,8680 lei (curs BNR din 10.12.2020) 
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REZULTATELE EV ALUARII 
Abordarea prin cost: 49452 EURO, echivalent 240732 lei 

- Abordarea prin comparaţii: 49140 EURO, echivalent 239214 lei 

Reconciliere rezultate - opinie finala 

I Criterii selecde 
I Prin cost Prin comparatii 

Adecvare - + 
Cantitate infonnatii + + 
Precizie + + 

Opinie finala : pe baza criteriilor de selecţie optam pentru valoarea estimată prin 
comparaţii. 

Concluzii: Valoarea justă pentru imobilul CLĂDIRE P+ 1 E din loc. Zizin, corn. Tărlungeni 
este 239214 lei, echivalent 49140 EURO. 

Nota: valorile estimate nu includ TV A 
1EURO=4,8680 RON (curs BNR din 10.12.2020) 

J 

RAPORT DE E VALUARE NR. 2824 I 2020 

22 



I 

REV ALTEX SRL CUI 13874312 

Anexa 5.2 
Fisa de calcul 

a) Determinare arie faţadă 

(30,50+15,62+9,5+6+9,62+21) x 7,5 = 691,8 (inclusiv ferestre+ uşi) 
(2,7x3,2x10) mp + (2,7xlx10) mp + (lxl,5x13) mp + (lxl,5x13) mp + (12xl,50xl,7) mp 
= 16J ,5 { ~uprafaţ4:1. fore:;trt: + u~i) 

Arie faţade (suprafeţe opace): (691,8M163,5) mp = 528,3 mp 

I-Ir. 
crt. 

o 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

b) Estimare costuri de readucere clădire ptr. a fi functională (depreciere fizică 
recuperabilă) 

I 
I ' uenumire lucrare i simbol U/M Cantitate Cost unitar TOlAL Sursă 

EURO/UM COST 
EURO 

{rotunjit) 

1 2 3 4 5 6 
SP I SARPGREU - Reparaţie mp I 49 29,2 1431 Metoda costurilor segregate 
şai:panra prin înlocuirea - autor C.Schiopu 
elementelor putrezite sau p.192 
atacate de insecte 
SP/TIGPROFI - înlocuire mp 49 38,8 1901 Metoda costurilor segregate 
ţiglă ceramica fisurată , spartă - autor C.Schiopu 

' p.193 
F/SPOF A- Reparaţie tencuieli mp 53 19,8 1049 Metoda costurilor segregate 
exterioare cazate, naderente - autor C.Schiopu, p.208 
FNINAR- zugrăveli acrilice mp 528,3 26,2 13841 Metoda costurilor segregate 
faţade - autor C.Schiopu, p.208 
A/ZI - r4eparaţie tencuieli rup 528,3 5,5 2906 Metoda costurilor segregate 
interioare şi zugrăveli îil. culori - autor C.Scbiopu, p.200 
de apă 
TITI- tencuieli la tavane şi mp 659,04 1 12,8 8436 Metoda costurilor segregate 
zugrăveli în culori de apă - autor C.Schiopu, p.203 
Refacere instalaţii sanitare set 7568 Catalog costuri de 

~onsuucţie costuri 
înlocuire 

Refacere instalaţii încălzire 14377 Catalog costuri de 
reconstrucţie costuri 
înlocuire 

Refacere instalaţii electrice 9120 Catalog costuri de 
reconstrucţie costuri 
înlocuire 

CUMULAT (cu TV A) 60629 
CUMULAT ( thrll. TV AJ 50949 

Nota: valorile estimate nu includ TV A 
1EURO=4,8680 RON (curs BNR din 10.12.2020) 

Evaluator autorizat, 
ing. Rusu T. Lucian 
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oătre unită-

Com1.tetuJ. executiv al Cons111\tl.u1 popular judeţean 

Bre.fiiiOV, 

Avînd in vedere adreaa nr, 34809/1972 a. IJECOOP Braşov,, 
înregistrată la Comitetu1 executiv al Consiliului popular jude

ţ4!'aIJ. Braeiov eub nr .• 11119/1972, prin „care cerea a ee aproba 

transmiterea terenul.ui situat-în comuna ~~rlun.geni, satul Zizin 
înscrie în C,F. nr.1278 eu~ nr,topo 386, i:n eupraf'aţă de 1036,8 
m. p, din admimi.:itrarea Com:l tetului executiv al Oansiliului po;ipu 
l.ar al comunei ThlUllge.ni,în folosinţa fliră plat~ şi fh~1tterme 
a Cooperativei de coneu.m T!rJIUngen1., pen'tru oonstrui:rea magazi
nului universal cu bufet ·~1 etaj în satul Zizin, 

Văzî11d prevederile D~cretului nr. 244/1955, privind 
reglementa.rea transmiterii unor bunuri im0bile, proprietatea 
etatul.ui, c~tre 1.,lllităţile coope~atiste, 

In baza art,. 48 din Legea n:r. 57/1968, de orga.?lizarer.,ii 
funcţionare a consiliilor popul.are, 

'fţc::' .-J9... A ~C::.~"V/A9.0~e ~c~ c:; 
D E c I D E : [;ţ PN 

Art„1.- Se tl'ensmite,d1n adln1.ii.ietraree. COl!litetu1u.i e:x:eci.: 
tiv al Coneil.1u1ui popular ~l comunei Tă,rlun;Fii, fără plată' şi 
fărlt termen în fGloeinţe ~operativei de conBum Tb'lu.agen!; te1 

nul situat ia eatu1 Z1~1n, înscria !n c.f. nr.1278 sub nr. top4 

J86, 1n suprafaţă de ioj6,80 m.p. - A;rţ.2.- Tranem~terea aceetui teren se e~eotuiază in sco
pul eons:truirii .unui me~z1n universal cu bufet şi etaj în eatl 
Ziz~, avilad a.ria construită de 404,56 m,p. iar aria deaf'ă.şura~ 

de 755,88 m,p. Luerarea va începe la l septembrie 1972 şi se v~ 
t ' ei'miua la 30. 06 .1973. 

„11 •• 
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'"· 

către unită-

Comitetul executiv al Cona111ului popular judeţe~ 

Bra.tJOV, 
Avînd in vedere adresa nr. 34809/1972 a !JECOOP Braşov, 

î·o.regia·trată la Comitetul executiv al ConBiliului J;>OPula.r jud'e
ţ~an Braşov sub nr .• 11119/1972, prin 'care cerea a se aproba 
tra.nem1terea terenului situat·îo. comuna T~rlungeni, eatul Zizin 
înscris în c.:ei. nr.1278 eub nr,topo 386, tn auprafa.ţă de 10)6,8 
m.p. din administrarea Comitetului executiv e.1 Consiliului popu 

lar al comunei Tă:rlungeni,în folosi~ţa fli.ră plată şi fh1'1lterme 
a Cooperativei de consum Tărltungeni, pentru const:ruirea magazi
nului universal ou bu.tet ·tJi etaj in satuJ. Zizin. 

V11zind prevede.rile D~cretului nr. 244/1955, privind 
reglementa:r-ea· trao.Bill1teri1 unor bunuri imeoile, proprietatea 
atatului, către i.mităţile cooperatiste, 

In baza art,_48 din Legea nr. _57/1968, de organizare~i 
funotionare a conailiilor populare, 

~ ..J~ 11~~~"7/A~.c~.~c~ci 
DECIDE: ~;?;/'.I 

Art.l+- Be transmite din administrarea Comitetului exec~ 
tiv a.l. Conei11ulu1 popular al com1me:i. Tăriun~i, fără ple.tă'tJi 
fără termen in folosinţa ~operativei de conSum Titrlungeni, te:i 
nul situat în satul Zizin, înscris î.n c.r. nr.1278 eub, nr.top. 
JB6, 1n suprara:tă de ioj6,80 m.p. - Art.2.- Transmiterea acestui teren. se efectuiază: in ace* 
pu+ ~cms:~ii unui maşazin universal cu bufet şi etaj in eatt 
Zizi~, a,,S.nd aria ~onatruită de 404,56 m„p. iar a.ria. des!ăşura1 
~e 755188 m~p. LU:erarea va incepe la 1 septembrie 1972 ~i ae w 
termina la )0.06.1973. -~:-e.\ 

"'"\,..\tf).~w \ 
„11... \-.EGI!'\ RSQ_ 

~~~ 
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. I . 
. _:; :~· 

- 2 -

Art„,3.- Oomit:etul executiv al Ooneiliului popular co~a~ 
Tărlung~ni şi benefic~arul transmiterii se va îngriji de întoo

rni -...A<> :-11vF1TI.i.teJ.or f.orme neoeaare opeTării in evideniele de cart< 
rurui.uara t:s. iuod..i.iicd.:t.#.i.l ;..u~i.;;li;.;.:~~:!..~;:; ~::. .J!J;::..;.~~:.. ~·.:~~...,·!_ ~!=j. ':') ~"':~~+, 

teren. 

Art,4.- Comitetul executiv al Consiliului poJ)lilar al 

comunei TM:rlu.ngeni se insărcinează .cu aducerea la indepl1ntre 

a prezent ei dec1z1.i. 

D8tă in Bra~ov, la 26 iulie 1972. /. 
' (' 

SBmJj~, 
Stet'air Bucur 

' 

PfESED 

Cons\ anti 
I 

J 

4VUaM DD'l PUNOT PE VEDERE JURIDIC 

A%~~JA ~.r:i'b. ~~ 
t J:i'""rJ 

,' 

~· 
• -:I.· 

~·· 
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l/v,;. t1 ..(:4 , 

111~.J!l)ll Carte Fuociarq Nr. 103213 Comuna/Ora /Munici iu: Tarlun eni 

• f/ EXTRAŞ DE CARTE FUNCIARA :.~~ 51;~o 
#.'- PENTRU INFORMARE 1.1on1 os 
, '/' An ZD17 I 

.&~~ Oficiul de Ciidastru $Î Publicit•te lmoblllarâ BRASOV 
~~t~~:.=.:.t\ Biroul da Cadastru şi Publicitate lmobiiJară Br.asov 

A. Partea I. Descrierea imobilului 
TEIU!„ !ntravHan Nr. CF vechi;1278 

Adres111: Loc. Zizin, Jud. Brasov 
!Nr 'Nr' cadastral 

Suprafllţa* (mp) Obnrnţil I Sleh!rinţe ~r1 Nr. 

Al Top: 38lf l , l.8SO ~upratata din cf pe hartie l.850,4 mp 
385 386 

Const:nacţii 
-
' Crt Hr c.uiaştrai 

Nr. Adresa Observaţii I Referinţe 

AU • 6.5 Lo(.. Zizin. Jud. l>rasov tasa de piatra 

B. Partea li. Proprietari şi ade 

lnscr1eri privitoare la dreptul de praprietata şi alte dl"9ptUrl reale I 
262 / 16/04/19'64 
Adresa nr. 10944 emis de Comitetul Executlv al Sfatului Popular {decr. nr.9211950); 

81 lntabuJare. drept ae PROPRIETATE, dobanî'lit prtn Expropriere, cota i 
11rn1ala l l l 
1) STATUL ROMAN 

oa~~KVA 111: f Pftlvenlta a1n conve~<t CF ll ~ 

C. Partea III. SARCINI 

lnKriel'I privind c1•1rnembnlmlntele dreptulul de proprietate, 
dre'pturl reale de 91!1ranţlo ,1 tardnl 

262 1 16/04/1964 
Act nr. O; 

Cl Intabulare, d~pt de ADMINIST~R.Eoperativa 

li SFATUL POPULAR AL COM. PURCARENl 

lntabu)are. drept ~e FOLOSINTA 

1) IZVORUL HCE ·SOCIETATE COOPl;A.ATIVA D . 
ERVATll1 (pr~vemra m conversia CF 1278) 

Refarlnţe 

Al, Al.1 j 

Referinţe 

Al , Al.l 

Al, Al.l 

Qocument cirre conţ/ne dete cq c1tracter personal. pro~rn'"'!ja""te"-"-d~e "'pr:""'.e""v.;:;.ed"'"e~r"-lle"-L"'eg;.c;,,;ll ____ P_a-=g_ln_.~_l""". _dl_n_2 _ _ 
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Carte Funciarii Nr. 103213 Comvna/OraŞ/Munlcipiu: TatflJ(lgeni 

Anex11 Nr. 1 La Partea I 

Teren 

• Supra ata este determina il1 p~n de l)Tlliecti e Ster.o 7 • 

OET'Atl UHIAllE "'408 ll 

Geometria pentru ac~ imobil n u .a rost gl!:ltiS. _ _ ___ ~ 

Date referitoare la teren 
t rt Categorie lnt~~ SUpr;ifllţa Tarla 

toloslnţ& , ila (mp) 

1 altele DA I 144 . ,_ 
DA I 2 r altele 670 -

3 altele DA I l.037 . 
Date referitoare la constnacţii 

Crt 

Al.l 

Numlir 

CA :Cl 
5 

Oestiria\ie 
construc!ie 

constructlrae 
loc:uin 

I Parcell'I Nr. tqpo 

~ 
. 382n --- 385 -I - 386 

Supraf. tmp) Situaţie 
juridică 

Observaţii I Referinţe 

gradln• 
ciifti"'": supra lata diiiC1 pe „rrie 
669 ,§6 me 
gradina • supnifata din d pe ha,rtle 
11nt6 An m " 

Observatll / Referinte 

cu acte casa d4 platni 

Certific că prezentul extras con1spun<fe cu pozlţille ln vioo1r din cartwa tunclar6 originală, păstrau de acest 
birou. 
Prezentul eictnis de carte funclarli iKte valabll la autwnt111 rea de cltre notarul public a actelor juridice p(fn 
care se stin9 drepturile reale preeom şi pentru dezbat ea succesiunilor, Iar Informaţi ile prezentate sunt 
susceptibile de orice modiflqre, ln conditiile legii. 
s.a achitat tariful ele 20 RON. -<:hltaota Jntema nr.20170 6238108-05-2017 ln ~ma de 20. pentru serviciul de 
pubRcltate lmoblllara ro codul nr. 272. 

Data soluţionNil. 
O'J-05·2017 

Data elibvflrii. 
_J_J_ 

09CUIT*lt care con!ine da~ CIJ car.icter personal, protejate de p~ederi/11 Legii 
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'Cilian> silita Tc:ren intravilllll si col1$11'UCtli exploa~ ind lemnul.. hnps://vanT.eri.bancalransi lvanio.ro/exeaiwi-sililt/catogoric/industr. 

RAMCA fiTI TIWfSILVA1QA• 
V=::-

(httpc:/tvanz~anta.mn 

Cauta 

• Contact (hltps://vmi.&d.bucallaMilvaniuo/conlact/J 
• Temtenl sl copdll!i 

(bUpt:/Jvt:=ati.bancatr&NilvlJlia.to/tetm1nl·si· 
conditli/l 

- ------· ·- · -- -- ---··-- - --

TEREH IMTRAVILAN SI CDNSTRUCTll EXPLOATARE IND 
LEMHULUI, SAT CARPINIS. COM TARLUMGEHi. JUD 
BRASDY;IUD.BRASOV 

.. 

--
" ; 

• 
' . . 

' . llllClllU 

'!~.·„ ·. „.„ 

Braşov 

·' 

•• 

... 
• ' .ţ}l.• 
ţ.._ "' ~, 

'!~*"~„„ 

D 

(!) Data lld tatiei: In curs de stabilire 

PRET: -. ,585,494 LEI "' A?(Rc~ 771'11 

of3 12m 1201a, 1 ~07 PM 

RAPORT DE E VALUARE NR. 2668 I 2018 

·- . 

30 



\ 

REVALTEX SRL 

~eculare silil4 Teren innvilBn si constructii aplolll.lll'e ind lemnul ... 

Discrlere 

pallt lndu$triâle de productie/prelucrare buslEDi cu llMll! 

ipatbl de birouri si Vl!lllin, ampl;lsate io com. Tuluqeni, 
f\ld. BIUOY. incluzand: 
• Ci ·hala pilit, P : Se sol • ~6 mp ; Se dmf>o 546111p 

"' . • • - ţ ~ 
„„ „ .... 11••·,>, -„ ... -.J .··J&ota..uy 

• C3~ constrw:tie în regim I'· sala de 111e1e. centrala 
termica, w6tiare: Se sol • 57 ll)p: Se desf=· i;7 ll!p 

• C.. • ctinstrudie in regim I'+ '&.sala de deblcan bu.stenl, 
sala debllare galu sl acefler laa!Plarie: Se sol• 440 mp : Se 

desf=]98mp 

• Teren hi supnfala de 13.000 mp. 

Contact: 

E Email: realestate@btl:I.ro 
(maJJto:realestne@btrl.ro) - Nr tel. fut; 

0374.69p41 ·Nr. tel. mobil: 0749.210.700 

CUJ 13874312 

httpB:/fv;lnm.bance.tnnsilvania.roJQecutari-silite/categorie/f:. • 

Apljca Onlbia 

Pilalll .-.11 lllrnlulllnll dt mal fllls 
l*!lnl a trmnllllQI a o1uta lfe 
_..,.,. uu pelllnl. III& IUi 

llUllte lftfnf!'t!'ltll 

l""'IJ 

Telefon 

- ..... -
&ni Gllll 11 1111111118 a=d cu i.rm.NI li 

Cllllldlllll• 
(llllals//nllUli.llllnl:alARlllnnlua 

/~) 

Trimite 

CanCU!rislici 

Pret 

Adresa 

Strada Zizlmtlui FN, Sat 
Caqi.inis, oom Tarlungeni, jud 

12/1512018, \~OS PM 
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REVALTEX SRL CUI 13874312 

Spatiu ~en:ial + Afacen Brularie I Pariseri~ Bnsov, Sacele • L. httpt :h'www.anuntimotiilia:iVtuov.t0/111unrlsplltlu-comerc:i.al-afaoer. 

B 

Home Anunturi Credite Agenlii Proiecte Zone Termeni sl Conditl! Contact 

[

-·-· .. -·.. .. ·-·· . .. •.. . . . .. _.„ .... ---···· ....... ... „ .•.......... „„ ....•....•.•...•. 

-~-~~~~I~~-:~_~~~-:·::~-~~~-:~: ___ _ r-- -·---····----····--·--· .. 
, Vanzari Spatii - H21le - Cornere 
l.. .. ·- ..... -- . ···----------··--

ttmnl • V.nzari S· atU • H•I• • Y.rgari Soatl! - Hala • Com~ciale „ Spatiu comercial • Afacere Brullr1a / Peliioerie, Braaov, S.cele 

Spatiu comercial + Afacere Brntarie / 
Patiserie, Brasov, Sacele 

8tP'llllfa f Zona I Carti9r: 

Electopred2ta 

Locatie; Săc;ele 

"""-ftzlca I Co,...,,..: 
Agentle I Companie f Duvollelo< 

U9Uit 15 octombrie 2017 13:20 

Mesaj I Contact: 

Trimite Me&Bj » 

Talefon: 0736797203 

156,000 E I 
~ „ - --· ---

ANUNT PU9l.ICtTAR • VANZARJ / INCHRJERI IMOBILIARE BRASOV • 07ZM05S31 

0.acrtent: 

j_ ~n 

11 = I I Nume: 
I I 
l. 

I ~ ·---
Subiect: 

r;:~ti-~ 
"--··-··-·······„ 

I Masaj: 
! 

I 
I 
I 1 

/I [ 

:f I 
11 . I . 

I .I '----Calc\llean • I, :- ----· 
I I ! 

________________________ 1·i..i...11 __ _ 

__:omi&ion cumparator: 01' , 

Acelt sit9 folosesllt coolOes. Continuarea navigalii implica acceptare21 lot. Politica de conftdentialltat& . 
l Accei>t J Afla mai mU!ta detalii. 

ll/IS/'lOll, 1:31 PM 
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CUI 13874312 
REVALTEX SRL 

<>p.tuu ccmerclal -t A fa ecre BnJlllrie I Patiaerie, Brasov, Sacele - l.. ht!J>':llwww.anuntimobillarbruov.ro/&noot/spllliu-comertial·aftt 

of5 

ASCENDENT IMOBILIARE 

propune 5pAI WIWI~ o REPREZENTARE EXCLUSNA materialiuta printr~ brutarie spatioaaa, 
complet tilchipara, fiind o afacere itt derulare, cu inctedere caatigale dJi penea clientl~ plin 

prisma produsalor reariza111. Unitatea d~e de toate ~ neceure, "" foarte bine 
oompartimenlata, la pe.Aer deafasurandu-ee zena de !>"'ductie Ier la etaj fiind amplasate 

veetia~le si birourile. Oferta dise>ul'E! rt" f!loivih11""!~. ~1 7.c;:;: ;;~;:.. ... :.. t IJ"uou vanzare cel 3i 
pentru inchlrt-r-. 

Imobilul se deehlsoera pe o &llf.nfata utila de ~00 mp. 

Complelltaz.e oferta infrawuetura avantajoas:it. fiind aproape ele toate punctele de in'9nts local, 
~speellv: sooala. gradlnita, plata, centru comen:ial, paro, mljloeoe de l1'11J16POr1, ele. 

lnvll eologli la colaborare: garanlam un oomition de 2%, din partH ptoprielarutui, 

egenwtuVagent!el colaboreio.re. 

ASCENDF.NT !Mn~r1 IAR!: 

0736797203 

o.tafri: www.ascenclenlro 

f ~ 8• ln <p 6 ll'i 

ANU NT PU6LK:ITAR • VANZARI / INCHIRIEAJ IMOBILIARE BAASOV • 072'40M31 

I Atll.JHT ID: 641595A05BSBFFl!4 

t 

I I Eleclropnicide 

I 29'1 ~uallzarl, 1 Ari L _____ . ___ _ 

1-~m~~ --- ----- ---

r··- -„.-„.-„ 
Anuntw 

j 1 Spatii - J 

ii . I Mom81118n nu 

! I 

Acest sfte folosesle cookies, Continuafelil navlgarii implica acceptarea Io< PoliVea de confkfenbalitate 
; Accept Al!a mai mll!te detalii. 

1.2111'2018, 1:31 PM 

RAPORT DE EVALUARE NR. 2668 1 2018 

33 



REVALTEX SRL CUI 13874312 

Exe, ''ăriîemaTilfe'i!,îJeitlrifsupermarlc'l\f·siiper pret Sai;ele; ROiii::. liups://Www.rominio.rOlariunturiliinobilianii'de-vlioiiRl'Spiltil-come. 

~. €•llllflJ'i:ftea1 pentru SUpermarket•SUper pret + Ad•uga anunt (fadaugHnunturl) 

2 of2 

'll'i~~s:~~mimo. ro/<:0merciale/spatiu-comercialfvanzarelbraSC1VI}, Sa~Je (https://www,rtimimo.rofcomeroiale 
/spetîl!~omercial/lianzare/brasov/saceleJ) 9 Vezi pe harta lll Ufavoritel (lageolij-l\1)obj!jare) !.lil.llllW 
V~l!1!bilqin 13.12 . .2018 09:00:50 fD & * . . . BI . ? • 

a 

Specificatii 

Su prafata utila 

~o.om2 

,. ~-= --·"" . :~ ·-· ..... 
irA·. 
!!'lf 

• 
' .1JI li; 
I"-.-. I. . ' 
~„~- .... 
- . . 

,, 
'11111 • ~ 
~ •: -· 

' 

1 . . ~-' .]:""' 
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REVA.LTBXSRL 
CUI 13874312 

nd âp8'1,;t;lier ~o f_produetie I birouri. S11eele - Romimo.ro =: mima.ro 
ldtps:/fwww.rotnim.o.ro/1111u.oturi/i.mobiliare/dc-YllllWelspetii·COIJl8 ... 

® 
+ Allailga ar.iunt (iadauga-anunturi) 

16!4 

o m„.c.a tLISl!ll!)e(li• 

.uJ„ 
Vand spatiu atelier auto I productie I bi roii. * 1/favorttel BI aageotn-lmobiliare> ? mmd 

59 OOO EUR ·:V !l&izo .l '-!. 
Rr~AOv lhttns:/fwww.romimo.ro/C:omercia\etha!~~ii/civstrialafvenzarelbrasovl), Sacale (https:/N.Ww.rornimo.ro/comerciale 
1.._„i.._;,.,:f,1clri"l<;1/11"1l1Z>Jfe/brasov/sacele/) Y Vezi OB.J!S!lStj,f1 
Valabil din 04.12.201810:53:44 

• 

a 11s 

12/lS/2018, 1:47 P 
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REVALTEX SRL 
CUI 138743 12 

.. 

2of4 

hi :li 

(/} 

~.„ 

„! :'1->-...,_ 
lll•a~ -..-î,t - .. ~ 

- ~ -·- - . 
I 

uga~nunturl) 

Suonfata utila 

aoo.o m2 

Svpnifata eonetrulta 

400,0 m2 

lncal%ire 

2 

Slipraf.lla tarenulul 

700,0m2 

Descriere 

\land •patiu pentru ale!~ aulo ,.depa:Ut 2 nlwle ( 440 mp I niYel), garaj 2 canale , plus C88a veche alcatuita din 3 Cl!mere 
pi birouri, vestiar si grup sanl~r. 1eran(a 700mp, in Sacele/Baciu. 
Nu suntem ag:entie , oomiaion uro. 

Anunturi recomandate 

Chttps:/twww.romimo.ro/arJ.Jnturilimobi!iarelde-vanzare/spatil-comercialelhala-industâala/anurlt. 

spatlu lndusilal sacele, 890 mp. (hffps:/lwww.romlmo.rolanunbntlimobillarelde-vanzarelapaUl-comerclalelhala 

9 Sacela 

220 OOO EUR 

lhtt?s://www.romimo.ro/anunturillmobiliare/de-vanzare/spalikomerda!elha!a-industnalala1 

1211.512018, 1:47 PM 
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REVALTEX SRL 

• 

Interior parter 

~ 

Detaliu uşă intrare spre 
etaj 

Interior parter 

CUI 13874312 

Anexa 5.7. 

Interior parter 

Detaliu infiltraţii pluviale 
(parter) 

RAPORT DE EVALUARE NR. 266812018 





REVALTEXSRL 

Detaliu instalaţii electrice 
şi toc uşă 

-Parter (fostă farmacie) 

Detaliu infiltraţîi 
(tavan + pereţi la etaj) 

Grup sanitar 

Detaliu pardoseală 

-„. -

RAPORT DE EVALUARE NR. 266812018 

CUI 13874312 

Ecaj 

Grup sanitar 

Grup sanitar 




