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MEMBRU ANEVAR, LEG. NR. 13010 (EPI, EBM, EI)
Piatra Neamt, str. Lt. Draghiescu, nr. 9, bl. E9, et. I, ap. 4, judetul Neamt

Cod de inregistrare fiscala (C.I.F.) : 27001571
Cont bancar: RO68BRDE280SV36301102800 BRD, Piatra Neamt, jud. Neamt

Tel/fax: 0233-219815; 0233-212997/0233-212997; mobil: 0722.210.193
e-mail: george.grigorean@grevalcons-insolventa.ro; office@grevalcons-insolventa.ro

website: http://www.grevalcons-insolventa.ro/index.php/evaluari-anevar-2/

 DOSAR NR. : 3882/103/2016
 TERMEN: 25.10.2017, ora 1200

NR. DE INREG.: 31/14.06.2017

 DEBITOR: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994
 ADMINISTRATOR JUDICIAR: GREVAL CONS S.P.R.L.
 DESTINATAR: TRIBUNALUL NEAMT-Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si

Fiscal, ADMINISTRATORUL JUDICIAR, CREDITORI

1) Proprietate imobiliara compusa din cladire si teren aferent situat in Targu Neamt, strada M. Eminescu, f.n., jud. Neamt.
2) Bunuri mobile (autovehicul, rafturi, vitrine, instalatii frigorifice etc.).

Expert Tehnic Judiciar si Evaluator Proprietati Imobiliare, Bunuri Mobile si Intreprinderi
Ing. Grigorean George

Legitimatie ANEVAR nr. 13010
 Datele, informatiile si continutul prezentului raport de evaluare fiind cofidentiale, nu vor putea fi copiate

in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al evaluatorului
si al DESTINATARULUI.

 Data evaluarii: 14 iunie 2017



Proprietate imobiliara situata in Targu Neamt, strada M. Eminescu, f.n., jud. Neamt.

TRIBUNALUL NEAMT
Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal
Nr. dosar: 3882/103/2016
Termen: 25.10.2017 ora 12:00
Lichidator Judiciar: GREVAL CONS SPRL, CUI: RO 20824120
Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994
Sediu: Targu Neamt, bulevardul Mihai Eminescu, f.n., jud. Neamt
Bunurile supuse evaluarii:

1) Proprietate imobiliara compusa din cladire si teren aferent situat in Targu Neamt,
strada M. Eminescu, f.n., jud. Neamt.

2) Bunuri mobile (autovehicul, rafturi, vitrine, instalatii frigorifice etc.).

Data evaluarii14 iunie 2017
M

em
be

r o
f:

Birou Expert Tehnic si Expert
Evaluator Grigorean George
Ing. Grigorean George
CIF: 27001571
Membru Titular ANEVAR
Legitimatia nr. 13010
EPI, EBM, EI

[RAPORT DE EVALUARE]
IN CADRUL PROCEDURII INSOLVENTEI

Datele, informatiile si continutul prezentului raport de evaluare fiind cofidentiale, nu vor putea fi copiate in parte
sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al EVALUATORULUI,
BENEFICIARULUI si al DESTINATARULUI.



Raport de Evaluare ing. Grigorean George, membru ANEVAR, leg. nr. 13010 (EPI, EI, EBM)

__________________________________________________
 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

REZUMATUL EVALUARII

PROPRIETATEA EVALUATA
Obiectul evaluarii il constituie proprietatea imobiliara “CLADIRE si TEREN AFERENT”

situate in Targu Neamt, b-dul Mihai Eminescu, f.n., jud. Neamt, AUTOTURISM

VOLKSWAGEN, BUNURI MOBILE situate in Targu Neamt, b-dul Mihai Eminescu, f.n., jud.

Neamt.

1) Proprietate imobiliara “Cladire si Teren Aferent”

Spatiu comercial:
 Suprafaţa construită desfăşurată cladire = 1116,29 mp.
 Suprafaţa utilă cladire = 991,39 mp.
 Tip imobil: Demisol + Parter + Etaj + Mansardă.
 Data PIF cladire: 2002
 Suprafata terenului: 831 mp.
 Tip teren: Curti Constructii.
 Nr. cadastral al terenului: 50401 Targu Neamt, jud. Neamt.
 Nr. cadastral al cladirii: 50401 – C1 Targu Neamt, jud. Neamt.
 Teren Inscris in Cartea Funciara a orasului Targu Neamt sub nr. 50401.
 Cladire Inscrisa in Cartea Funciara a orasului Targu Neamt sub nr. 50401-C1.

Descrierea suprafetelor Spatiu comercial:

Demisol:            Sconstruit desfăşurat = 181,14 mp
Sutil = 144,98 mp

Parter:               Sconstruit desfăşurat = 321,00 mp
Sutil = 298,60 mp

Etaj 1:                 Sconstruit desfăşurat = 321,00 mp
Sutil = 281,79 mp

Mansardă:        Sconstruit desfăşurat = 293,15 mp
Sutil = 266,02 mp

TOTAL: 1116,29 mp Suprafaţa construită desfăşurată
991,39 mp Suprafaţa utilă



Raport de Evaluare ing. Grigorean George, membru ANEVAR, leg. nr. 13010 (EPI, EI, EBM)

__________________________________________________
 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

VARIANTA 1
(abordarea prin venit)

VALOARE SPATIU COMERCIAL ABORDAREA prin VENIT = 704.450 euro
= 3.217.010 lei

VALOARE APORT PROPRIETATII IMOBILIARE (bunuri mobile) = 10.430 euro
= 47.630 lei

VALOARE SPATIU COMERCIAL ABORDAREA prin VENIT - cladire = 714.880 euro
+ TEREN + aport = 3.264.640 lei

VARIANTA 2
(abordarea prin costuri si abordarea prin piata)

VALOARE SPATIU COMERCIAL ABORDAREA prin COSTURI cladire = 630.230 euro
= 2.878.070 lei

VALOARE TEREN ABORDAREA prin PIATA = 59.270 euro
= 270.670 lei

VALOARE APORT PROPRIETATII IMOBILIARE (bunuri mobile) = 10.430 euro
= 47.630 lei

VALOARE SPATIU COMERCIAL ABORDAREA prin COSTURI – cladire = 699.930 euro
ABORDAREA prin PIATA – teren + aport = 3.196.370 lei
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__________________________________________________
 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

Valoare de piata a proprietatii imobiliare:

714.880 Euro
3.264.640 Lei

Valoarea nu contine TVA
(OPINIA EVALUATORULUI:  valoarea de piata a

proprietatii imobiliare a fost aleasa in urma
aplicarii ABORDARII PRIN VENIT (variant 2), care

respecta adecvarea, precizia si cantitatea de
informatii prezente in zona in care se afla situata

proprietatea imobiliara)

curs valutar BNR din data de 14 iunie 2017: 1 euro  = 4,5667 lei.
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__________________________________________________
 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

2) Bun mobil – Autoturism marca Volkswagen Passat

Date tehnice autovehicul NT-99-SAF:
a) Marca: Volkswagen

b) Tipul: Passat/3BG

c) Numar de identificare: WVWZZZ3BZ3P050642

d) Anul fabricatiei: 2003

e) Conbustibil: Motorina

f) Cilindrii: 1896 cmc

g) Putere: 96 kW

h) Culoare: Albastru

i) Numar certificat de inmatriculare: N00087338T

j) Seria cartii de identitate: D656739

k) Numar de inmatriculare: NT-99-SAF

l) Numar carte de identitate: D - N0 -656739

m) Kilometri parcursi pana la data evaluarii (14.06.2017): 234.862 km

VALOARE Auto. Marca Volkswagen Passat ABORDAREA prin PIATA = 4.750 euro
= 21.690 lei

Valoare de piata autovehicul:

4.750 Euro
21.690 Lei

Valoarea nu contine TVA
(OPINIA EVALUATORULUI:  valoarea de piata a
autovehiculului a fost aleasa in urma aplicarii

ABORDARII PRIN PIATA, care respecta
adecvarea, precizia si cantitatea de informatii

prezente)

curs valutar BNR din data de 14 iunie
2017: 1 euro  = 4,5667 lei.
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__________________________________________________
 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

Bunuri mobile (abordarea prin costuri)

Nr.
Crt. Denumire bun

DATA
PIF/stare
actuala la

data
14.06.2017

U.M.

Ca
nt

ita
te Valoare de piata

fara TVA [lei]
Valoare de piata
fara TVA [euro]

1 Feliator Preparate MARKET 14.04.2008/
lipsa (furat) buc. 1,00 1.003,91 219,83

2
Vitrina Frigorifica ORIZONT

MARKET

12.07.2008/
functional
partial

buc. 1,00 1.389,52 304,27

3 Canal Frigorific KLARA
MARKET

14.04.2008/
functional buc. 1,00 15.399,83 3.372,20

4 Canal Frigorific BALI MARKET 14.04.2008/
functional buc. 1,00 14.905,66 3.263,99

5 BALI cu Perdea MARKET
14.04.2008/
functional buc. 1,00 10.908,12 2.388,62

6 Instalatie Frigorifica BITZER
MARKET

14.04.2008/
functional buc. 1,00 25.248,05 5.528,73

7 Ansamblu CONGELATOR PARIS 14.04.2008/
functional buc. 1,00 13.027,36 2.852,68

8
Ansamblu Capat GONDOLA

MARKET
14.04.2008/
functional buc. 1,00 20.379,42 4.462,61
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__________________________________________________
 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

9 Vitrina Frigorifica KAROLINA
MARKET

14.04.2008/
functional

buc. 1,00 4.560,47 998,64

10 Grup Electrogen CATERPILAR
MARKET

30.09.2012/
functional buc. 1,00 54.596,70 11.955,40

11 Casa de Marcat Fiscala seria
VF 401100

15.04.2008/
functional buc. 1,00 2.187,83 479,08

12 Casa de Marcat Fiscala seria
VF 401103

15.04.2008/
functional

buc. 1,00 2.187,83 479,08

13 Masina (aparat) de Numarat
Bani MARKET

08.09.2006/
functional buc. 1,00 1.519,87 332,82

14 Sistem CELERON 22.01.2008/
functional buc. 1,00 666,42 145,93

15 Cantar DIGI MARKET 02.05.2008/
functional

buc. 3,00 6.850,17 1.500,03

16 Modul CASA de MARCAT
MARKET

02.05.2008/
functional buc. 2,00 3.644,28 798,01

17 Platforma Cantarire FRUCTE
MARKET

02.05.2008/
functional buc. 1,00 1.124,03 246,14
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__________________________________________________
 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

18 Server DELL Sediu MARKET 27.06.2008/
functional

buc. 1,00 3.839,79 840,82

19 Imprimanta Laser HP Sediu
MARKET

22.08.2008/
functional buc. 1,00 671,77 147,10

20 Raft Perete MARKET 14.04.2008/
functional buc. 1,00 6.488,82 1.420,90

21 Raft cu Opritor Perete
MARKET

14.04.2008/
functional

buc. 1,00 3.006,67 658,39

22 Masa cu sertar MARKET 14.04.2008/
functional buc. 2,00 4.223,19 924,78

23 Raft Special pentru Legume -
Fructe MARKET

21.02.2014/
functional buc. 1,00 3.012,93 659,76

24 Rafturi Centrale 4 Module + 1
Raft MARKET

21.02.2014/
functional

buc. 1,00 5.279,80 1.156,15

TOTAL GENERAL BUNURI MOBILE : 206.122,42 45.135,97

Opinia evaluatorului (rotunjit):

VALOARE BUNURI MOBILE ABORDAREA prin COSTURI = 45.140 euro
= 206.140 lei

curs valutar BNR din data de 14 iunie 2017: 1 euro  = 4,5667 lei.
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__________________________________________________
 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

SCOPUL EVALUARII

Scopul evaluarii este estimarea valorii de piata a patrimoniului debitoarei Arianis

Prodcom SRL – in insolventa.

Prezenta lucrare se adreseaza catre:

 ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994 in calitate de

debitor.

 GREVAL CONS SPRL in calitate de lichidator judiciar.

 TRIBUNALUL NEAMT – Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal

 Creditori.
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__________________________________________________
 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

OPINIA ASUPRA VALORII

In urma aplicarii metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la

valoarea de piata a patrimoniului debiotrului ARIANIS PRODCOM SRL, la data de 14.06.2017,

tinind seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este:

3.492.470 Lei

764.770 Euro

Valoarea nu contine TVA

Valoarea este una globala, conform tranzactiilor incheiate intre persoane

fizice/juridice (majoritatea participantilor pe aceasta piata imobiliara).

Opinia de mai sus nu reprezinta valoarea pentru asigurare.

Cursul de schimb leu/EUR - BNR considerat este de 4,5667 lei la data de 14.06.2017.

Valoarea este valabila in conditiile prezentate in acest raport.

Raportul a fost pregatit pe baza standardelor, recomandarilor si metodologiei de

lucru recomandate de catre ANEVAR. ( Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din

Romania).

 Cu stima,

 Birou Expert Tehnic Judiciar si Expert Evaluator Grigorean George

 Ing. George Grigorean

 EPI, EBM, EI - Membru Titular ANEVAR - Legitimatie Nr. 13010.
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 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

PREZENTAREA DATELOR

PROPRIETATEA EVALUATA

Proprietate imobiliara “Cladire si Teren Aferent”

Spatiu comercial:
 Suprafaţa construită desfăşurată cladire = 1116,29 mp.
 Suprafaţa utilă cladire = 991,39 mp.
 Tip imobil: Demisol + Parter + Etaj + Mansardă.
 Data PIF cladire: 2002
 Suprafata terenului: 831 mp.
 Tip teren: Curti Constructii.
 Nr. cadastral al terenului: 50401 Targu Neamt, jud. Neamt.
 Nr. cadastral al cladirii: 50401 – C1 Targu Neamt, jud. Neamt.
 Teren Inscris in Cartea Funciara a orasului Targu Neamt sub nr. 50401.
 Cladire Inscrisa in Cartea Funciara a orasului Targu Neamt sub nr. 50401-C1.

Descrierea suprafetelor Spatiu comercial:

Demisol:            Sconstruit desfăşurat = 181,14 mp
Sutil = 144,98 mp

Parter:               Sconstruit desfăşurat = 321,00 mp
Sutil = 298,60 mp

Etaj 1:                 Sconstruit desfăşurat = 321,00 mp
Sutil = 281,79 mp

Mansardă:        Sconstruit desfăşurat = 293,15 mp
Sutil = 266,02 mp

TOTAL: 1116,29 mp Suprafaţa construită desfăşurată
991,39 mp Suprafaţa utilă

IDENTIFICAREA DREPTURILOR ASUPRA PROPRIETAȚII IMOBILIARE DE EVALUAT

 Documente care stau la baza acestei proprietați imobiliare:
 Documetatie Cadastrala nr. 50401 Targu Neamt, jud. Neamt.
 Este inscris in carte funciara C.F. nr 50401 a loc. Targu Neamt, jud. Neamt.
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 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

Dreptul de proprietate este deplin pentru cladire si terenul aferent in favoarea

ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994, avand sediul social in Targu

Neamt, strada Mihai Eminescu, f.n., jud. Neamt, judetul Neamt.

Asupra proprietății nu se exercită dreptul de servitute ca drepturi de trecere sau alte

privilegii dobândite prin uz, contract sau lege, închirieri sau alte condiționări.

Proprietatea în cauză nu reprezintă un drept parțial sau fracționar sau un segment
fizic al unei alte parcele mai mari de teren.

DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. DESCRIERE LEGALA

Informatiile aflate la dispozitia evaluatorului si potrivit discutiilor purtate cu

proprietarul, proprietatea imobiliara nu este supusa nici unor restrictii sau limitari

deosebite, restrictii contractuale, servituti, leasing, ipoteci.

Bun mobil – Autoturism marca Volkswagen Passat

Bunuri mobile conform anexe
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 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017
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 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017
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 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
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 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
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 Data evaluarii: 14.06.2017
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 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

AMPLASAREA PROPRIETATII. DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR SI

AMENAJARILOR.

Proprietatea este amplasata in:

 Intravilan Targu Neamt, Jud. Neamt.

 Se afla situat pe o artera asfaltata

 Se afla in centrul orasului Targu Neamt, jud. Neamt.

 Se afla vis-à-vis de Centrul Comercial LIDL – Targu Neamt, jud. Neamt.

 Se afla intr-o stare foarte buna.

 Utilitatile se ragasesc la limita proprietatii fiind accesibile

 Tamplaria este din PVC.

 Pardoseli: Gresie si faianta in bai si in spatiu comercial, parchet la etaj in birouri.

 Acoperis tip sarpanta cu invelitoare din table zincate.

 Acces auto si parcare.
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 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
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CUPRINS

----------Declaratie de conformitate--------

RAPORT DE EVALUARE
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta certificăm că:

 Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale şi corecte;

 Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele şi

condiţiile limitative prezentate în acest raport;

 Inspecția a fost făcută de cel care a semnat raportul de evaluare;

 Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra imobilului ce

face obiectul acestui raport de evaluare şi nu avem nici un interes personal şi nu suntem

părtinitori faţă de vreuna din părtile implicate;

 Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu este actionar,

asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul;

 Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înţelegere care

să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent

financiar pentru concluziile exprimate în evaluare;

 Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes

financiar legat de finalizarea tranzactiei;

 Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din

standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR

(Asociatia Naţională a Evaluatorilor Autorizati din Romania). Evaluatorul a respectat

codul deontologic al meseriei sale;

╠══════════════════════════════

 Cu stima,

 Birou Expert Tehnic Judiciar si Expert Evaluator Grigorean George

 Ing. George Grigorean

 EPI, EBM, EI - Membru Titular ANEVAR - Legitimatie Nr. 13010.
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RAPORT DE EVALUARE

1. Generalităţi

1.1 Obiectul şi scopul  evaluării. Clientul şi destinatarul raportului.

Obiectul evaluarii il constituie Bunuri Mobile si proprietatea imobiliara “Cladire si

Teren Aferent” compuse din:

Proprietate imobiliara “Cladire si Teren Aferent”

Spatiu comercial:
 Suprafaţa construită desfăşurată cladire = 1116,29 mp.
 Suprafaţa utilă cladire = 991,39 mp.
 Tip imobil: Demisol + Parter + Etaj + Mansardă.
 Data PIF cladire: 2002
 Suprafata terenului: 831 mp.
 Tip teren: Curti Constructii.
 Nr. cadastral al terenului: 50401 Targu Neamt, jud. Neamt.
 Nr. cadastral al cladirii: 50401 – C1 Targu Neamt, jud. Neamt.
 Teren Inscris in Cartea Funciara a orasului Targu Neamt sub nr. 50401.
 Cladire Inscrisa in Cartea Funciara a orasului Targu Neamt sub nr. 50401-C1.

Descrierea suprafetelor Spatiu comercial:

Demisol:            Sconstruit desfăşurat = 181,14 mp
Sutil = 144,98 mp

Parter:               Sconstruit desfăşurat = 321,00 mp
Sutil = 298,60 mp

Etaj 1:                 Sconstruit desfăşurat = 321,00 mp
Sutil = 281,79 mp

Mansardă:        Sconstruit desfăşurat = 293,15 mp
Sutil = 266,02 mp

TOTAL: 1116,29 mp Suprafaţa construită desfăşurată
991,39 mp Suprafaţa utilă



Raport de Evaluare ing. Grigorean George, membru ANEVAR, leg. nr. 13010 (EPI, EI, EBM)

__________________________________________________
 Debitor: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994.
 Destinatar: ARIANIS PRODCOM SRL, Lichidator judiciar GREVAL CONS SPRL, TRIBUNALUL NEAMT, CREDITORI
 Scop: ESTIMAREA VALORII DE PIATA a patrimoniului debitoarei Arianis Prodcom SRL
 Data evaluarii: 14.06.2017

Dreptul de proprietate este deplin pentru cladire si terenul aferent in favoarea

ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994, avand sediul social in Targu

Neamt, strada Mihai Eminescu, f.n., jud. Neamt, judetul Neamt.

Asupra proprietății nu se exercită dreptul de servitute ca drepturi de trecere sau alte

privilegii dobândite prin uz, contract sau lege, închirieri sau alte condiționări.

Proprietatea în cauză nu reprezintă un drept parțial sau fracționar sau un segment
fizic al unei alte parcele mai mari de teren.

Bun mobil – Autoturism marca Volkswagen Passat

Bunuri mobile conform anexe

Scopul evaluarii este estimarea valorii de piata a patrimoniului debitoarei Arianis

Prodcom SRL – in insolventa.

Prezenta lucrare se adreseaza catre:

 ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994 in calitate de

debitor.

 GREVAL CONS SPRL in calitate de lichidator judiciar.

 TRIBUNALUL NEAMT – Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal

 Creditori.

Având în vedere Statutul ANEVAR şi Codul deontologic al profesiunii de evaluator,

evaluatorul nu-şi asumă răspunderea decât faţă de client şi faţă de destinatarul lucrării.
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1.2 Baza de evaluare. Tipul valorii estimate

Valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare este mai degrabă o reprezentare a utilităţii

sale recunoscute de piaţă, decât a stării sale pur fizice. Conceptul valoare de piaţă este legat

de percepţiile colective şi de comportamentul participanţilor pe piaţă și se bazează pe piaţă

şi în consecinţă, toate datele de intrare au fost dezvoltate din datele de pe piaţă. S-a

presupus că funcţionarea pieţei în cadrul căreia tranzacţiile au loc este fără restricţii din

partea forţelor din afara pieţei.

Din punct de vedere conceptual, valoarea este creată şi susţinută de interacţiunea a

patru factori care sunt asociaţi cu orice produs, serviciu sau marfă. Aceştia sunt utilitatea,

raritatea, dorinţa şi puterea de cumpărare. Funcţionarea principiului economic al cererii şi

ofertei reflectă interacţiunea complexă a celor patru factori ai valorii.

Utilitatea proprietății imobiliare ca proprietate rezidențială, sediu de birou sau spațiu

comercial, raritatea sau disponibilitatea redusă a acestor facilități sunt considerate factori ai

ofertei. Preferinţele consumatorilor şi puterea lor de cumpărare, care reflectă dorinţa de a

dispune de dreptul  proprietate şi stabilesc accesibilitatea acestora, sunt considerate factori

ai cererii.

Estimarea profesionistă a valorii de piaţă este o evaluare obiectivă a drepturilor de

proprietate asupra proprietăţii, la o anumită dată. În această definiţie apare implicit

conceptul de piaţă în ansamblu, care reflectă mai degrabă activitatea şi motivaţia mai

multor participanţi decât imaginea sau interesul preconceput ale unui anumit participant.

Valoarea de piaţă este o estimare fundamentată de piaţă, efectuată în conformitate cu

Standardele Internaționale de Evaluare.
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Estimarea valorii de piață a fost făcută stabilindu-se cea mai bună utilizare sau cea

mai probabilă utilizare a proprietăţii.

Au fost folosite informaţiile specifice ale pieţei care include proprietatea evaluată.

Proprietatea imobiliară este diferită de cele mai multe bunuri şi servicii aflate pe o

piață, datorită perioadei relativ mari de expunere pe piaţă, pentru a atinge un preţ care să

reprezinte valoarea de piaţă, din cauză că proprietatea imobiliară este o marfă cu lichiditate

mai redusă. Această perioadă mare de expunere, absenţa unei „pieţe la vedere” pe care

mărfurile sunt disponibile pentru vânzarea imediată şi natura şi diversitatea proprietăţilor

imobiliare şi a pieţelor proprietăţilor imobiliare au determinat necesitatea apariţiei

Standardelor Internaționale de Evaluare și a metodelor și procedurilor unitare de evaluare.

Metodele şi procedurile care au fost folosite sunt abordarea valorii prin comparaţia

vânzărilor, deoarece acesta abordăre este cea mai apropiata de valoarea corecta de piata a

bunului imobil care face obiectul acestui raport de evaluare.

Ținând cont de aceste considerații, s-a apelat la estimarea unei valori de piață

definită conform Standardelor de Evaluare a Bunurilor (2017): „Valoarea de piaţă este

suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării,

între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după

un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent

şi fără constrângere.”

 Definiţia valorii de piaţă se aplică în conformitate cu următorul cadru

conceptual:

(a) „suma estimată” se referă la un preţ exprimat în unităţi monetare, plătibile pentru activ,

într-o tranzacţie nepărtinitoare de piaţă. Valoarea de piaţă este preţul cel mai probabil care

se poate obţine în mod rezonabil pe piaţă, la data evaluării, în conformitate cu definiţia

valorii de piaţă.

Acesta este cel mai bun preţ obtenabil în mod rezonabil de către vânzător şi cel mai

avantajos preţ obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în
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mod explicit, un preţ estimat, majorat sau micşorat de clauze sau de situaţii speciale, cum ar

fi o finanţare atipică, operaţiuni de vânzare şi de lease-back, contraprestaţii sau concesii

speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum şi orice element al valorii

speciale;

(b) „un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai

degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preţ efectiv

curent de

vânzare. Este preţul dintr-o tranzacţie care întruneşte toate elementele conţinute în

definiţia valorii de piaţă la data evaluării;

(c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită

dată. Deoarece pieţele şi condiţiile de piaţă se pot modifica, valoarea estimată poate să fie

incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea şi

circumstanţele pieţei, aşa cum sunt ele la data evaluării, şi nu cele aferente oricărei alte

date;

(d) „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu şi

obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice

preţ. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziţionează în conformitate mai

degrabă cu realităţile pieţei curente şi cu aşteptările pieţei curente decât cu cele ale unei

pieţe imaginare sau ipotetice, a cărei existenţă nu poate fi demonstrată sau anticipată.

Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preţ mai mare decât preţul cerut pe piaţă. Proprietarul

curent este inclus între cei care formează „piaţa”;

(e) „şi un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forţat să

vândă la orice preţ, nici unul pregătit pentru a vinde la un preţ care este considerat a fi

nerezonabil pe piaţa curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condiţiile

pieţei, la cel mai bun preţ accesibil pe piaţa liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi

acel preţ. Circumstanţele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste

consideraţii, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;

(f) „într-o tranzacţie nepărtinitoare” se referă la o tranzacţie care are loc între părţi care nu

au o relaţie deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă şi companiile

sucursale sau între proprietar şi chiriaş, care ar face ca nivelul preţului să nu fie caracteristic
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pentru piaţă, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacţia la

valoarea de piaţă se presupune că are loc între părţi fără o legătură între ele, fiecare

acţionând în mod independent;

(g) „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul ar fi expus pe piaţă în modul cel mai

adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în

conformitate cu definiţia valorii de piaţă. Metoda de vânzare este considerată a fi acea

metodă prin care se obţine cel mai bun preţ pe piaţa la care vânzătorul are acces. Durata

timpului de expunere pe piaţă nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcţie de tipul activului

şi de condiţiile pieţei. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru

ca activul să fie adus în atenţia unui număr adecvat de participanţi de pe piaţă. Perioada de

expunere este situată înainte de data evaluării;

(h) „în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent” presupune că atât

cumpărătorul hotărât, cât şi vânzătorul hotărât sunt informaţi, de o manieră rezonabilă,

despre natura şi caracteristicile activului, despre utilizările curente şi cele potenţiale ale

acestuia, precum şi despre starea în care se află piaţa la data evaluării. Se mai presupune că

fiecare parte utilizează acele cunoştinţe în mod prudent, pentru a căuta preţul cel mai

favorabil corespunzător poziţiei lor ocupate în tranzacţie. Prudenţa se apreciază prinreferire

la situaţia pieţei de la data evaluării şi neluând înconsiderare eventualele informaţii

ulterioare acestei date. Deexemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător săvândă

activele pe o piaţă cu preţuri în scădere, la un preţ careeste mai mic decât preţurile de piaţă

anterioare. În astfel de cazuri, valabile şi pentru alte schimburi de pe pieţele care

înregistrează modificări ale preţurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acţiona în

conformitate cu cele maibune informaţii de piaţă, disponibile la data evaluării;

(i) „şi fără constrângere” stabileşte faptul că fiecare parte estemotivată să facă tranzacţia,

dar niciuna nu este nici forţată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

1.3 Data estimarii valorii

La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor şi datele

furnizate de client pana la data de 14.06.2017, data la care sunt disponibile datele si

informatiile si la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum şi valorile
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estimate de către evaluator.

Inspecția proprietății a fost facută de dl evaluator ing. Grigorean George în data de

07.06.2017.

Evaluarea a fost realizata in luna iunie 2017. Data evaluarii este 14.06.2017.

Data raportului de evaluare (predare) este 04.07.2017.

1.4  Moneda raportului

Opinia finala a evaluarii este prezentata in LEI si EUR.

1.5  Standardele aplicate

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare următoarele

standarde:

Surse de informații:

 Standardele de Evaluare a Bunurilor (SEV) editia mai 2017 care incorporeaza

Standardele Internationale de Evaluare (IVS) editia 2013.

 SEV 100 (IVS Cadrul General).

 SEV 101 (Termenii de referinta ai Evaluarii) (IVS 101).

 SEV 230 (Drepturi asupra proprietatii imobiliare) (IVS 230).

 SEV 310 (Evaluari ale drepturilor asupra proprietatii imobiliare pentru

garantarea imprumutului) (IVS 310).

 Standardele ANEVAR adoptate in Conferinta Nationala.

 Juridice – acte de proprietate.

 Piața – site-uri de imobiliare.

 Revista ANEVAR – VALOAREA. (informatii din Piata)
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1.6 Procedura de evaluare (Etapele parcurse, surse de informatii)

Baza evaluarii realizate în prezentul  raport este valoarea de piata asa cum a fost ea definita

mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

 documentarea, pe baza unei liste de informatii solicitate clientului;

 inspectia imobilului;

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

 selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;

 deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se

ţină seama la derularea tranzacţiei;

 analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct de vedere al

evaluării;

 aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru determinarea valorii şi

fundamentarea opiniei evaluatorului.

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologia de

lucru adoptate de către ANEVAR.

Sursele de informaţii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost:

Documentele şi schiţele puse la dispoziţie de catre proprietarul imobilului, respectiv:

 documentele care atesta dreptul de proprietate asupra imobilului ;

 documentatia intocmita in vederea atribuirii numarului cadastral.

Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv:

 Metodologia de evaluare a proprietatilor imobiliare;

 Cursul de referinta al monedei nationale;

 Publicatii privind piata imobiliara.

Evaluatorii nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru datele puse la dispoziţie de către

client si proprietar şi nici pentru rezultatele obţinute în cazul în care acestea sunt viciate de

date incomplete sau greşite.
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1.7 Riscul Asociat Garantiei

Au fost analizate următoarele aspecte:
 activitatea curentă şi tendinţele pieţei relevante

- în prezent, piata imobiliară a proprietăților imobiliare specifică este putin

activă, consecintă a reducerii numărului de tranzactii pe fondul scăderii

disponibilitătii finantării;

- tendintele pietei sunt de reducere a trendului descendent al preturilor, însa

numărul tranzactiilor va ramâne redus.

 cererea anterioară, cea curentă şi cea anticipată pentru categoria de proprietate în

cadrul localităţii

- cererea a fost foarte ridicată pană în trimestrul III al anului 2008, când, odată

cu declanșarea crizei economice, disponibilitatea finanțării s-a redus

considerabil;

- cererea curentă este redusă, pe fondul disponibilitătii reduse a finantării si

incertitudinii cu privire la situatia viitoare a economiei locale si nationale;

- se preconizează continuarea reducerii cererii pentru proprietăti similare, însă

ritmul de reducere va încetini.

 cererea potenţială şi posibilă pentru utilizări alternative

- pentru proprietatea evaluată nu există utilizări alternative care să respecte

criteriile celei mai bune utilizări.

 vandabilitatea curentă a proprietăţii şi probabilitatea menţinerii acesteia

- având în vedere tipul de proprietate analizat și cererea pentru acesta,

considerăm că gradul de vandabilitate este scăzut și se poate mentine scăzut

pe termen mediu.

 orice impact al unor evenimente previzibile (la data evaluării) asupra valorii garanţiei

- în contextul economic actual falimentul unor societăţi comerciale deţinătoare

de proprietati imobiliare sau incapacitatea persoanelor fizice de plata

creditelor bancare pentru care au garantat cu proprietati imobiliare ar putea

conduce la creşterea ofertei şi implicit reducerea preţurilor.
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 abordarea valorii adoptată şi gradul de fundamentare al evaluării cu informaţii de

piaţă

- pentru estimarea valorii de piată a proprietătii evaluate s-a apelat la

abordarea prin metoda comparatiei si abordarea prin venit. Pentru aplicarea

acestora, s-au utilizat informatii extrase din piată, verificate pentru

valabilitate si veridicitate. În urma reconcilierii rezultatelor s-a selectat

valoarea estimată prin metoda prin costuri pentru constructii si metoda prin

comparatia vanzarilor pentru teren Varianta 2/ metoda abordarii prin venit

pentru proprietatea imobiliara Varianta 1, aboradarea prin metoda

costurilor pentu bunurile mobile si abordarea prin metoda comparatiilor

directe pentu autovehicul, aceasta respectând criteriile de adecvare, precizie

si cantitate a informatiilor utilizate.

1.8 Clauza de nepublicare

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus

într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu

specificarea formei şi contextului în care urmează să apară. Publicarea, parţială sau

integrală, precum şi utilizarea lui de către alte persoane decât cele de la pct. 1.1, atrage

dupa sine încetarea obligaţiilor contractuale.

1.9 Responsabilitatea faţă de terţi

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către

client si proprietarul imobilului, corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind

responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului şi debitorului

precizaţi la pct. 1.1.  Raportul este confidenţial, strict pentru client si destinatarul raportului

iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate faţă de o terţă persoană, în nici o
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circumstanţă.

1.10 Ipoteze şi conditii limitative

Principalele ipoteze şi conditii limitative de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului

raport de evaluare sunt următoarele:

1.10.1 Ipoteze

 Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către

proprietarii imobilului şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau

investigaţii suplimentare. Se presupune că titlul de proprietate este bun şi marketabil,

în afara cazului în care se specifică altfel;

 Informaţia furnizată de către terţi este considerată de încredere, dar nu i se acordă

garanţii pentru acurateţe;

 Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale amplasamentelor:

solulului (părţilor ascunse) care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nici o

responsabilitate pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor necesare

pentru a le descoperi;

 Noi nu am făcut nici o investigaţie şi nici nu am inspectat acele părţi ale terenului care

erau acoperite, neexpuse sau inaccesibile şi s-a presupus astfel că aceste părţi sunt în

stare tehnică bună. Nu putem să exprimăm nici o opinie despre starea tehnică a

părţilor neinspectate şi acest raport nu trebuie considerat că ar valida integritatea

structurii sau sistemului clădirilor si instalaţiilor;

 Se presupune că amplasamentul este în deplină concordanţă cu toate reglementările

locale şi republicane privind mediul înconjurător în afara cazurilor când

neconcordanţele sunt expuse, descrise şi luate în considerare în raport;

 Din informaţiile deţinute de către evaluator şi din discuţiile purtate cu proprietarul

imobilului, nu există nici un indiciu privind existenţa unor contaminări naturale sau

chimice care afectează valoarea proprietăţii evaluate sau valoarea proprietăţilor

vecine. Evaluatorul nu are cunostinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor rapoarte

care să indice prezenţa contaminanţilor sau materialelor periculoase şi nici nu a

efectuat investigaţii speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu
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există aşa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări pe orice proprietate

sau pe oricare alta proprietate vecina sau că au fost sau sunt puse în funcţiune

mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii

raportate;

 Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare

au fost rezonabile în lumina informatiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

 Valoarea de piaţă estimată este valabilă la data evaluării. Intrucât piaţa, condiţiile de

piaţă se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un

alt moment;

 S-a presupus că legislaţia în vigoare se va menţine şi nu au fost luate în calcul eventuale

modificări care pot să apară în perioada următoare;

 Alegerea metodei de evaluare prezentate în cuprinsul raportului s-a făcut ţinând seama

de tipul valorii exprimate si de informatiile disponibile;

 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii toate informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie

la data evaluării referitoare la subiectul de evaluat neexcluzând posibilitatea existenţei şi

a altor informaţii de care acesta nu avea cunoştinţă;

 S-a adus un aport proprietatii imobiliare urmatoarele bunuri mobile care fac parte din

cladire si nu pot fi valorificate separat: centrale termice, instalatii de ventilatie (racire),

sistem video Market, sistem alarma de incendiu, panou publicitar etc.

1.10.2 Condiţii limitative:

 intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a

acestuia;

 evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă

sau să depună mărturie în instanţă relativ la proprietăţile în chestiune, în afara cazului

în care s-au încheiat astfel de înţelegeri în prealabil;

 nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori,

identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al

evaluatorului;
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 orice valori estimate în raport se aplică imobilului evaluat, luat ca intreg şi orice

divizare sau distribuire a valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea estimată,

în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;

 raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la

data întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot

pierde valabilitatea.

2. Analiza pietei imobiliare

Definirea pietei :

Piața reprezintă un mediu în care bunurile, serviciile şi mărfurile sunt comercializate

fără restricții între cumpărători şi vânzători prin mecanismul preţului.

Conceptul de piaţă imobiliară implică Principiul cererii și al ofertei care arată că

preţul unei proprietați imobiliare variază: invers proporţional cu oferta reprezentată de

totalitatea drepturilor asupra proprietăţii disponibile pentru vânzare sau închiriere, la

diferite preţuri, pe o anumită piaţă, într-o anumită perioadă, în situaţia în care costurile

forţei de muncă şi costurile de producţie rămân constant, direct proporţional cu cererea

constituită de numărul potenţialilor cumpărători sau chiriasi, care caută drepturi de

proprietate, la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, într-o anumită perioadă de timp, în

situaţia în care alţi factori precum populaţia, venitul, preţurile viitoare şi preferinţele

consumatorilor rămân constante.

Informaţiile privind cererea şi oferta, caracteristice celei mai probabile pieţe pentru

proprietate în cauză, sunt analizate în scopul întocmirii unui inventar al proprietăţilor

concurente cu proprietatea evaluată, pentru segmentul de piaţă, precum şi unui inventar al

proprietăţilor existente, care pot fi adaptate ca şi al noilor proprietăţi aflate în construcţie,

care vor majora oferta concurenţială. Piața este analizată pentru a determina tendinţele

pieţei, relaţiile între cerere şi ofertă, ratele de absorbţie şi alte informaţii specifice de piaţă.

Pieţele imobiliare sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai

mulţi factori cum sunt o ofertă relative inelastică şi o localizare fixă a proprietăţii imobiliare.
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Ca urmare, oferta de proprietăţi imobiliare nu se adaptează rapid, ca răspuns la modificările

cererii de pe piaţă.

Piaţa imobiliară specifică este definită prin tipul de proprietate, localizare,

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

investitorilor tipici sau prin alte atribute recunoscute de persoanele fizice sau de entităţile

care participă la schimbul de proprietăţi imobiliare.

Investiţia în proprietatea imobiliară, care este relativ nelichidă, implică mari sume de

bani, care nu pot fi asigurate imediat. Această piață imobiliară face obiectul unei diversităţi

de influenţe sociale, economice, guvernamentale şi de mediu.

Piaţa proprietăţilor imobiliare (cazul proprietăţii noastre)

Aria de piaţă - este delimitarea geografică sau de localizare a pieţei pentru o

categorie specifică de proprietăţi imobiliare, şi anume, zona în care proprietăţi imobiliare

comparabile sau similare pot concura eficient cu proprietatea imobiliară subiect, în mintea

cumpărătorilor probabili sau potenţiali şi a utilizatorilor.

În cazul proprietații în cauză, piața se definește ca piața proprietăților  de tip rezidenţial a

cărei limită geografică este zonele centrale ale orasului Targu Neamt – zona CENTRU, jud.

Neamt. Din cele discutate cu proprietarul există cerere foarte mare pentru acest tip de

proprietate imobiliara.

Proprietatea analizată este amplasată în zona centrala a orasului Targu Neamt fiind situata

pe o artera principala Centrala.

În această zonă sunt amplasate spatii comerciale si blocuri de locuinte.

Datele INSEE:

PIB: Strategia fiscal bugetară 2013-2017 revizuită, publicată de Ministerul Finanţelor,

revizuieşte în scădere avansul economic pe 2012, la doar 0,2% de la 1,7%, dar reduce

previziunile pe viitor – creştere de 1,6% pe 2013, de 2,2% pe 2014 (de la 3,6%) şi de 2,8% în

2015 (faţă de 3,6%). De asemenea, pe fondul menţinerii turbulenţei în Europa, anticipările

privind evoluţia exporturilor sunt practic înjumătăţite pentru anul 2014 adică de la 11,2% la

4,8%.
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CURSUL DE SCHIMB: În 2013, conform proiecţiilor pricipalilor indicator macroeconomici

pentru perioada 2012-2016, cursul va coborî la 4,47 lei/euro, tendinţa de scădere

menţinându-se în scădere, când cursul mediu de schimb ar urma să ajungă la 4,55 lei/euro.

Acelaşi nivel este estimat de CNP şi în 2016. Cursul de schimb a evoluat în anul 2013 în

intervalul 4,4-4,7 lei/euro, sunt de părere analiştii intervievaţi de Wall-Street.ro, principalele

riscuri la adresa monedei naţionale fiind exercitată de mediul politic intern şi de criza din

zona euro.

Din aceste considerente aria de piață trebuie delimitată în funcție de specificul proprietății

imobiliare analizate:

Concluzie: Având în vedere cele analizate mai sus şi zona unde se află proprietatea

imobiliară care face obiectul acestui raport de evaluare, rezultă din punctul de vedere al

pieţei specifice – PIAŢA PROPRIETĂŢILOR COMERCIALE.

Analiza ofertei

În orașul Targu Neamt a avut loc o expansiune a proprietăților imobiliare favorizată de

evoluția economică și condițiile de creditare avantajoase.

Din acest considerent se constată că în piaţă avem proprietăţi similare cu cea care face

obiectul acestui raport de evaluare scoase la vanzare.

Conform publicaţiilor din ziarele locale si de pe internet avem aproximativ 5-10 de

proprietăţi similare cu cea din acest raport de evaluare care sunt scoase la vânzare.

Dupa cum am precizat la capitolul “3.4 Date despre aria de piaţă, oraş, vecinătăţi şi

localizare”,  piaţa imobiliară în zonă este in continuă creştere. În ultima perioadă, s-au

vândut proprietăţi  în această zonă cu preţuri cuprinse între 200.000 Euro şi 500.000 Euro.

Aceste date evaluatorul le-a obţinut dintr-un sondaj de opinie făcut la câteva agenţii

imobiliare si birouri notariale din orasul Targu Neamt.

Concluzie: În piaţă există destul de multe proprietăţi imobiliare similare cu cea care face

obiectul acestui raport de evaluare.
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• Cererea solvabilă

Din analiza reala de pe teren şi din informaţiile culese de la principalele agenţii

imobiliare din oraş, a rezultat că există cerere medie pentru zona în care avem proprietatea

imobiliară de evaluat. Cererea este potentă, potenţialii cumpărători dispun de resursele

necesare dar cel mai important, au dorinţa de a cumpăra in aceasta zonă.

Analiza cererii

Analiza cererii s-a bazat pe recunoaşterea utilizatorilor potenţiali. Drept urmare  s-au

cercetat o serie de factori mai importanţi, aceştia fiind :

- numărul proprietăţilor de acest tip din zona

Companiile mici şi mijlocii sunt într-o continuă creştere în oraşul Tragu Neamt rezultând că şi

potenţialii clienţi pentru acest tip de proprietate sunt într-o usoara creştere.

- veniturile şi salariile populaţiei

Veniturile populaţiei care locuiesc în zona analizată sunt mediu pe economie.

- tipologia locurilor de muncă şi rata şomajului

Activitaţile din sectorul economic sunt axate pe industria alimentară, industria textilă

şi a produselor textile. Conform informatiilor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru

Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Neamţ, rata şomajului este in scădere cu aproximativ

0.06 puncte procentuale de la lună la lună.
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- urbanism

Din planul de urbanism al oraşului Targu Neamt rezultă că în zonă nu există restricţii

de construire.

- accesibilitatea

Autobuzul este mijlocul de transport principal din zonă. Zona centrală - este

străbătută de şoseaua care leagă Targu Neamt de judetele Suceava si Vaslui, asfaltată şi cu

două benzi pe sens.

Echilibrul pieței

Zona: În zona în care se află proprietatea imobiliară care face obiectul acestui raport

de evaluare avem următoarea concluzie: în pofida scăderii preturilor din ultimii ani, între

oferta şi cererea de piaţă nu s-a creat încă echilibrul necesar pentru o funcţionare la

parametrii optimi a acestui sector, dar ritmul de scădere este mult mai lent. Accesul la

creditare drastic restricţionat, atât de condiţiile impuse de BNR cât şi condiţiile aplicate de

către bancile comerciale, veniturile la un nivel mic în raport cu oferta imobiliară,

incertitudinile pe plan internaţional şi mai ales zona euro, a condus la opinia unui trend

negativ. Conform www.ancpi.ro se observă o uşoară creştere a tranzactiilor imobiliare din

judeţul Neamţ, ceea ce ne conduce la o tendinţa generală de creştere uşoară, pe termen

mediu, pentru proprietăţile din zona imobilului obiect. Dar în continuare avem un

dezechilibru al pieţei, ceea ce favorizează piaţa potenţialilor cumpărători.

Prin  analiza  cererii şi ofertei, am constatat că cererea pentru cumpărare este mai

mare decât oferta de vânzare. Această concluzie pune zona în care avem proprietatea

rezidenţială de evaluat, într-o poziţie superioară in clasamentul zonal al oraşului, clasament

în funcţie de relaţia cerere-ofertă.
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Piața imobiliară considerată nu este echilibrată, cererea fiind redusă iar oferta de

vânzare, respectiv, de închiriere apartamente de bloc, case tip vilă, spații de închiriat pentru

comerț, birouri, este ridicată.

În media locală presa scrisă anunțurile de vânzare apartamente sau scoatere spații

pentru închiriere este mult mai mare decât anunțurile de cumpărare sau de căutare spații

de închiriere.

3. Dreptul de proprietate asupra imobilului

3.1 Clientul

Evaluarea s-a realizat la solicitarea lichidatorului judiciar GREVAL CONS SPRL avand ca scop

estimarea valorii de piata a patrimoniului debitorului ARIANIS PRODCOM SRL.

3.2 Proprietarul

Persoana juridica: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994,

avand sediul social in Targu Neamt, strada Mihai Eminescu, f.n., jud. Neamt, judetul Neamt..

3.3 Dreptul de proprietate

Documentele care atesta proprietatea imobilului sunt:

 Extras CF. nr. 50401 Targu Neamt, jud. Neamt.

 Nr. cadastral: 50401 Targu Neamt, jud. Neamt.

 Documentatie cadastrala.

 Plan de amplasament.

 Planuri parter, demisol, etaj si mansarda.
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4. Evaluarea imobilului

4.1 Date privind modul de realizare a evaluarii

Pentru evaluare s-a ales metoda comparatiei vanzarilor pentru teren, metoda costurilor

pentru cladire si metoda veniturilor (capitalizarii directe) pentru proprieatea imobiliara.

S-a ales metoda veniturilor (capitalizarii directe) pentru proprieatea imobiliara

 Metoda comparatiei presupune selectarea de pe piaţa de proprietati similare a

minim 3 proprietati comparabile ca suprafata (corectie in caz nefavorabil) şi zonă

apropiată. După ce sunt selectate şi apreciate, evaluatorul va selecta preţul cel mai

mic dintre proprietatile similare mai bune calitativ ( apreciere negativă ) şi preţul cel

mai mare dintre proprietatile mai puţin bune calitativ ( corecţie pozitivă ), va

efectua media preţurilor şi o va multiplica cu suprafaţa utilă a proprietatii

imobiliare supus evaluării.

 Abordarea prin venit reprezintă una dintre cele trei abordări tradiţionale pe care
evaluatorul le poate folosi în procesul de evaluare. Aceasta constă din metode,
tehnici şi procedure matematice pe care evaluatorul le utilizează pentru a analiza
capacitatea proprietăţii imobiliare de a genera beneficii şi să transforme aceste
beneficii într-o indicaţie asupra valorii actualizate a acestora.

 În aplicarea abordării prin venit, evaluatorul imobiliar poate utiliza două metode de
evaluare a unei proprietăţî imobilare generatoare de venituri, bazate pe capitalizarea
venitului:

 Capitalizarea directă – în care un venit annual se împarte la o rată de venit
sau se înmulţeşte cu un multiplicator al venitului pentru a obţine o indicaţie asupra
valorii.

 Analiza fluxului de numerar actualizat sau analiza DCF – care ia în
considerare fluxurile viitoare de numerar, împreuna cu valoarea terminală ce sunt
apoi convertite în valoare a proprietăţii, prin actualizarea lor cu o rată adecvată de
rentabilitate sau prin aplicarea unei rate totale care reflect schema de evoluţie a
venitului, modificarea valorii proprietăţii în timp şi rata de rentabilitate.
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4.2 Date generale privind proprietatea imobiliara evaluata

4.2.1 Amplasare si acces

Proprietatea imobiliară este situată în judeţul Neamt, intravilan Targu Neamt, str. M.

Eminescu, f.n., jud. Neamt.

Accesul se poate face de pe un drum principal asfaltat. Accesul este bun, el putându-

se face atât auto, cât şi pietonal.

4.2.2 Vecinatati

Proprieatea imobiliara evaluata se invecineaza cu diverse centre comerciale din

Targu Neamt, jud. Neamt

4.2.3 Teren

Terenul este in suprafata de 831 mp – curti constructii.

4.2.4 Constructii

Proprietatea imobiliara care face obiectul prezentului raport de evaluare consta in spatiu

comercial si teren aferent apartinand persoanei juridice: ARIANIS PRODCOM SRL.

5. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE

5.1 CEA MAI BUNĂ UTILIZARE A TERENULUI CONSIDERAT LIBER

Cea mai bună utilizare este definită astfel:

„Utilizarea probabilă, rezonabilă și legală a unui teren liber sau a unei proprietăți construite,

care este posibil fizic, fundamentată adecvat, financiar fezabilă și care determină cea mai

mare valoare.”

Cea mai bună utilizare - este definiția ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui

teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar si

are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din urmatoarele situatii:

 cea mai bună utilizare a terenului liber.

 cea mai bună utilizare a terenului construit.
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Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru

criterii.

Ea trebuie să fie:

 permisibilă legal

 posibilă fizic

 fezabilă financiar

 maxim productivă

Liber sau construit, terenul este numit şi proprietate imobiliară. Valoarea este creată

prin utilitatea sau capacitatea proprietăţii imobiliare de a satisface nevoile şi dorinţele

societăţii.  Utilitatea este mai degrabă un termen relativ sau comparativ şi nu un criteriu

absolut. Valoarea terenului se stabileşte prin evaluarea utilităţii sale în condiţiile factorilor

legali, fizici, funcţionali, economici şi de mediu care influenţează capacitatea sa productivă.

Valoarea proprietăţii imobiliare este generată de unicitatea, durabilitatea, permanenţa

locaţiei, oferta relativ limitată şi de utilitatea specifică a unui anumit amplasament.

Terenul este privit ca un activ permanent, amenajările terenului şi construcţiile ataşate

acestuia având o durată de viaţă finită. Datorită fixităţii terenului,  proprietatea imobiliară

are o localizare unică. Caracteristicile unice ale terenului determină utilitatea lui optimă.

Atunci când terenul este evaluat separat de construcţiile de pe el, principiile economice cer

ca amenajările terenului şi construcţiile ataşate să fie evaluate ca o contribuţie sau o

deteriorare adusă la valoarea totală a proprietăţii.

Valoarea de piaţă a terenului, bazată pe conceptul de „cea mai bună utilizare”, reflectă

utilitatea şi permanenţa terenului, în contextul pieţei, iar valoarea amenajărilor terenului şi

a construcţiilor ataşate lui reflectă diferenţa dintre valoarea terenului şi valoarea de piaţă a

proprietăţii ca fiind construită.

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber ține cont de utilizarea curentă și de

utilizările posibile viitoare: proprietate imobiliară industriala. Practic ținând cont de tipul

clădirii ce urmează a fi construit (sau este deja construit) și de amplasarea acesteia cea mai

bună utilizare a terenului este teren cu destinaţii curţi construcţii (rezidenţial/industrial)

conform certificatului de urbanism. Metoda folosită pentru determinarea volorii terenului
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va fi prin identificarea tranzacțiilor comparabile cu terenuri libere a căror cea mai bună

utilizare este de proprietăți rezidențiale.

5.2 CEA MAI BUNĂ UTILIZARE A TERENULUI CONSIDERAT CA FIIND CONSTRUIT

Proprietatea reprezintă un concept juridic ce se referă la toate avantajele, drepturile

şi beneficiile legate de deţinerea acesteia. Dreptul de proprietate se referă la un anumit

avantaj, profit sau la toate avantajele implicate de exercitarea acestuia.

Proprietatea imobiliară este definită ca fiind terenul şi acele elemente construite

care sunt adăugate terenului, deasupra lui sau subterane. Valoarea de piaţă a proprietăţii

imobiliare este mai degrabă o reprezentare a utilităţii sale recunoscute de piaţă, decât a

stării sale pur fizice. Utilitatea proprietății pentru o anumită entitate sau persoană poate fi

diferită de utilitatea recunoscută de piaţă sau de un anumit domeniu economic.

Proprietatea va fi evaluată ca o combinaţie între teren şi amenajările acestuia şi construcţiile

ataşate. Se va estima valoarea de piaţă luând în considerare cea mai bună utilizare a

proprietăţii construite.

Cea mai bună utilizare este definită ca: Cea mai probabilă utilizare a proprietăţii care

este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă financiar şi care conduce la cea

mai mare valoare a proprietăţii evaluate.

Pe pieţele caracterizate de dezechilibre mari între ofertă şi cerere, cea mai bună utilizare a

proprietăţii poate fi păstrarea acesteia pentru utilizarea viitoare. În cazul în care

documentaţia de urbanism se află în curs de modificare, cea mai bună utilizare imediată a

proprietăţii poate fi o utilizare intermediară. Conceptul de cea mai bună utilizare este o

parte fundamentală şi integrantă a estimărilor valorii de piaţă

Proprietate individuală poate avea o valoare adiţională sau specială, peste valoarea

sa privită ca entitate separată, ca rezultat al asocierii sale fizice sau funcţionale cu

proprietățile vecine deţinute de alţii sau al atractivităţii pentru un cumpărăt or care are

interese speciale. Mărimea unei astfel de valori adiţionale sau speciale va fi  raportată în

mod separat de valoarea de piaţă.

Proprietatea imobiliară supusă evaluării este amplasată într-o zonă în care orice
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modificare presupune efectuarea unui PUD, care, obligatoriu trebuie să se supună

reglementărilor stabilite prin PUZ, ambele necesitând aprobare din partea autorității

administrative locale, voința proprietarului fiind, astfel, subrogată reglementărilor locate.

CONCLUZIE: Cea mai buna utilizare a terenului ca fiind construit este cladire SPATIU

COMERCIAL

Concluzie: Proprietatea imobiliară respectă regimul tehnic, regimul juridic şi regimul

economic al planului de urbanism.

În conscință, cea mai bună utililizare a proprietății imobiliare evaluate este, cea prezentă,

adică proprietate imobiliara SPATIU COMERCIAL.

Cea mai bună utilizare este definită astfel:

„Utilizarea probabilă, rezonabilă și legală a unui teren liber sau a unei proprietăți

construite, care este posibil fizic, fundamentată adecvat, financiar fezabilă și care

determină cea mai mare valoare.”

Cea mai bună utilizare - este definiția ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui

teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar si

are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din urmatoarele situatii:

 cea mai bună utilizare a terenului liber.

 cea mai bună utilizare a terenului construit.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii.

Ea trebuie să fie:

 permisibilă legal

 posibilă fizic

 fezabilă financiar

 maxim productive
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a) Permisibilitatea legală

Din analiza planului urbanistic şi având în vedere riscurile aferente legate de

eventuale modificări în cadrul acestuia rezultă că utilizările  menţionate mai sus sunt

permise legal - nu încalcă norme de urbanism sau de mediu.

b) Posibilă fizic

Pentru proprietatea evaluată ar putea fi imaginate o mulţime de utilizări posibile, dar

aşa cum indică datele de piaţă, specificul zonei este orientat spre proprietate imobiliară de

tip hală industrială.

c) Fezabilă financiar

Utilizările care au îndeplinit primele două criterii sunt analizate dacă ar produce un

venit care să acopere obligaţiile financiare şi amortizarea capitalului. Din Tabelul1 se

observă că cele 3 utilizări probabile sunt fezabile financiar, întrucât produc un venit, care

după aplicarea impozitului pe venit acoperă cheltuielile de exploatare şi este mai mare

decât amortizarea clădirii.

d) Maximum productivă

Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea utilizare care

conduce la cea mai mare valoare reziduală,  în concordanţă cu rata de fructificare a

capitalului cerută de piaţă pentru acea utilizare.

Liber sau construit, terenul este numit şi proprietate imobiliară. Valoarea este creată

prin utilitatea sau capacitatea proprietăţii imobiliare de a satisface nevoile şi dorinţele

societăţii.  Utilitatea este mai degrabă un termen relativ sau comparativ şi nu un criteriu

absolut. Valoarea terenului se stabileşte prin evaluarea utilităţii sale în condiţiile factorilor

legali, fizici, funcţionali, economici şi de mediu care influenţează capacitatea sa productivă.

Valoarea proprietăţii imobiliare este generată de unicitatea, durabilitatea, permanenţa

locaţiei, oferta relativ limitată şi de utilitatea specifică a unui anumit amplasament.
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Terenul este privit ca un activ permanent, amenajările terenului şi construcţiile

ataşate acestuia având o durată de viaţă finită. Datorită fixităţii terenului,  proprietatea

imobiliară are o localizare unică. Caracteristicile unice ale terenului determină utilitatea lui

optimă.

Atunci când terenul este evaluat separat de construcţiile de pe el, principiile

economice cer ca amenajările terenului şi construcţiile ataşate să fie evaluate ca o

contribuţie sau o deteriorare adusă la valoarea totală a proprietăţii.

Valoarea de piaţă a terenului, bazată pe conceptul de „cea mai bună utilizare”,

reflectă utilitatea şi permanenţa terenului, în contextul pieţei, iar valoarea amenajărilor

terenului şi a construcţiilor ataşate lui reflectă diferenţa dintre valoarea terenului şi valoarea

de piaţă a proprietăţii ca fiind construită.

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber ține cont de utilizarea curentă și

de utilizările posibile viitoare: proprietate imobiliară rezidențială sau sediu de birouri. Practic

ținând cont de tipul clădirii și de amplasarea acesteia cea mai bună utilizare a terenului este

teren cu destinaţii teren arabil conform certificatului de urbanism . Metoda folosită pentru

determinarea volorii terenului va fi prin identificarea tranzacțiilor comparabile cu terenuri

libere a căror cea mai bună utilizare este de proprietăți rezidențiale.
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ABORDARI

6. ABORDAREA PRIN PIATA

Determinarea valorii terenului prin tehnica denumită comparația vânzărilor

Abordarea prin piaţă – cunoscută în domeniul evaluării proprietăţii imobiliare şi sub

denumirea de COMPARAŢIA DIRECTĂ, este o procedură prin care valoarea de piaţă a

proprietăţii supusă evaluării se obţine prin compararea acesteia cu proprietăţi similar

identificate pe piaţă în urma analizei pieţei. Valoarea de piaţă a proprietăţii subiect este

direct legată de preţurile competitive ale proprietăţilor comparabile.

Sunt două tehnici utilizate in cadrul abordării prin piaţă:

 Tehnici cantitative:

• Analiza pe perechi de date

• Analiza datelor secundare

• Analiza statistică

• Analiza costurilor

 Tehnici calitative:

• Analiza comparaţiilor relative

• Analiza tendinţelor

• Analiza clasamentului

• Interviuri personale

Analiza comparativă este termenul generic folosit pentru indicarea procesului

care utilizează, fie analiza pe perechi de date, fie analiza comparaţiilor relative. Acestea sunt

tehnicile cele mai des folosite în practica evaluării. În analiza comparativă, cele doua tehnici

pot fi folosite separat sau în combinaţie.

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
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informare. Ea se bazează pe valoarea unitară rezultată în urma tranzacţiilor cu imobile

similare sau asimilabile efectuate în zonă, sau zone comparabile satisfăcător.

S-a aplicat ca metodă analiza comparativă. Pentru unele elemente de

comparaţie s-au făcut corecţii cantitative. Ulterior, analizele calitative s-au aplicat asupra

unor preţuri unitare corectate.  Evaluatorul a analizat astfel vânzările şi ofertele comparabile

pentru a determina dacă acestea sunt superioare, inferioare sau egale proprietăţii de

analizat.

Corecţiile au fost exprimate în termeni de necesar de ajustare pozitiv sau

negativ faţă de proprietatea evaluată. Valorile rezultate au fost reconciliate prin ordonarea

comparabilelor comparativ cu proprietatea în cauză. Elementul de comparaţie utilizat a fost

valoarea unitara.

Sursele de informaţii pentru imobilele de comparaţie au fost de pe site-urile

de specialitate, de la agenţiile  imobiliare colaboratoare şi parţial de la instituţiile şi

persoanele direct implicate în tranzacţii.
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ABORDAREA PRIN PIATA (teren 831 mp)

Element de comparatie Proprietatea
subiect Comparabila 1 Comparabila 2 Comparabila 3

Identificare proprietate

teren strada
Mihai Eminescu,

f.n., Targu
Neamt, jud.

Neamt

teren Zona
Sarata, Piatra
Neamt, jud.

Neamt

teren strada
Cetatea

Neamtului, Piatra
Neamt, jud.

Neamt

teren zona
Centrala, Piatra

Neamt, jud.
Neamt

Suprafata teren (mp) 831,00 397,00 424,00 1.400,00
Pret/mp 63,00 65,00 80,00

Pret vanzare 25.011,00 27.560,00 112.000,00
TIP COMPARABILA
Tip comparabila oferta oferta oferta

Corectie unitara sau procentuala -5% -5% -5%
Corectie totala pentru tipul comparabilei -3,15 -3,25 -4,00

Pret de vanzare corectat 59,85 61,75 76,00
DREPT DE PROPRIETATE

Drept de proprietate transferat integral integral integral integral
Corectie unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corectie totala drept de proprietate 0,00 0,00 0,00
Pret corectat 59,85 61,75 76,00

CONDITII DE FINANTARE
Conditii de finantare normale similare similare similare

Corectie unitara sau procentuala 0% 0% 0%
Corectie totala conditii de finantare 0,00 0,00 0,00

Pret corectat 59,85 61,75 76,00
CONDITII DE VANZARE
Conditii de vanzare normale normale normale normale

Corectie unitara sau procentuala 0% 0% 0%
Corectie totala conditii de vanzare 0,00 0,00 0,00

Pret corectat 59,85 61,75 76,00
CHELTUIELI IMEDIAT URMATOARE DUPA

CUMPARARE

Cheltuieli imediat urmatoare dupa
cumparare - investitii de adecvare fara fara fara fara

Corectie unitara 0% 0% 0%
Corectie totala cheltuieli imediat dupa

cumparare 0,00 0,00 0,00

Pret corectat 59,85 61,75 76,00
CONDITII DE PIATA
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Conditii de piata ( timpul ) prezent actual actual actual
Corectie procentuala 0% 0% 0%

Corectie totala conditii de piata 0,00 0,00 0,00
Pret corectat 59,85 61,75 76,00
LOCALIZARE

Localizare

teren strada
Mihai Eminescu,

f.n., Targu
Neamt, jud.

Neamt

teren Zona
Sarata, Piatra
Neamt, jud.

Neamt

teren strada
Cetatea

Neamtului, Piatra
Neamt, jud.

Neamt

teren zona
Centrala, Piatra

Neamt, jud.
Neamt

Corectie procentuala
mai bun

10% 5% 5%
Corectie totala localizare 5,99 3,09 3,80

Pret corectat 65,84 64,84 79,80
CARACTERISTICI FIZICE

Tip teren dreptunghiular dreptunghiular dreptunghiular dreptunghiular
Corectie unitara 0% 0% 0%

Corectie totala tip apartament 0,00 0,00 0,00
Pret corectat 65,84 64,84 79,80

Accesibilitate la teren de la str. Pp de la str. Pp de la str. Pp de la str. Pp
Corectie unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corectie totala 0,00 0,00 0,00
Pret corectat 65,84 64,84 79,80

Priveliste si confort ambiental f. bun mai slab mai slab mai slab
Corectie unitara 15% 10% 10%
Corectie totala 9,88 6,48 7,98
Pret corectat 75,71 71,32 87,78

Utilitatile amplasamentului toate utilitatile similar similar similar

Corectie unitara 0% 0% 0%
Corectie totala 0,00 0,00 0,00
Pret corectat 75,71 71,32 87,78

Caracteristici economice normale normale normale normale
Corectie unitara 0% 0% 0%

Corectie totala caracteristici economice 0,00 0,00 0,00
Pret corectat 75,71 71,32 87,78

Utilizare ( zonare) - cea mai buna
utilizare

rezidential/
comercial

rezidential/
comercial

rezidential/
comercial

rezidential/
comercial

Corectie unitara 0% 0% 0%

Corectie totala cea mai buna utilizare 0,00 0,00 0,00
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Pret corectat 75,71 71,32 87,78

Pret corectat (eur) 75,71 71,32 87,78

Corectie totala neta
(absolut) 12,71 6,32 7,78

(procentual) 21% 10% 10%

Corectie totala bruta
(absolut) 19,01 12,82 15,78

(procentual) 30,2% 19,7% 19,7%
corectia bruta procentuala cea mai mica este: "Comparabila 2"

Opinie evaluatorului fara TVA (19%)
rotunjit

59.266,92 euro

71,32 euro / mp Curs (euro / lei) 4,5667

270.654,24 lei Data 14.06.2017
325,70 lei / mp

După aplicarea tuturor corecţiilor, am ales Comparabila cu corecţia totală brută
procentuală cea mai mică, astfel rezultând Comparabila 2 – 19%.

ABORDAREA PRIN PIAŢĂ (TEREN 831 mp)
59.270 EURO
270.670 LEI

Valoarea nu conține TVA
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NT-99-SAF, VOLKSWAGEN PASSAT, 2003, motorina, 234862 km

Elemente de
comparații /

Corecții

Bunul de
evaluat Comparabila T1 Comparabila T2 Comparabila T3

VW Passat VW Passat VW Passat VW Passat

Preț ofertă
[euro] 5.100 5.000 4.950

Drepturi de
proprietate
transmise

integrale integrale integrale

Corecție
[euro] 0,00 0,00 0,00

Preț
corectat

5.100 5.000 4.950

Restrictii
legale nu sunt nu sunt nu sunt

Corecție
[euro]

0,00 0,00 0,00

Preț
corectat 5.100 5.000 4.950

Conditii de
finantare

cash cash cash

Corecție
[euro] 0,00 0,00 0,00

Preț
corectat

5.100 5.000 4.950

Condiții de
vânzare de piata de piata de piata de piata

Corecție
[euro]

0 0 0

Preț
corectat 5.100 5.000 4.950

Condiții de
piață INTERNET INTERNET INTERNET

Corecții
procentuală 0% 0% 0%

Corecții
0,00 0,00 0,00

[euro]
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Preț
corectat 5.100 5.000 4.950

Marja de
negociere Similar Similar Similar

Corecții
procentuală -5,00% -5,00% -5,00%

Corecție
[euro] -255,00 -250,00 -247,50

Preț
corectat 4.845 4.750 4.703

Cheltuieli
necesare

imediat după
cumpărare

nu nu nu nu

Corecții
0% 0% 0%

[%]
Corecții

0 0 0
[euro]

Preț
corectat 4.845 4.750 4.703

Uzura
anvelope nu da nu da

Corecții
-250,00 0,00 -250,00

[euro]
Preț

corectat 4.595 4.750 4.453

km Parcursi 234862 185000 230000 155222

Corecții
-15,00% 0,00% -20,00%

[%]
Corecții

-689,25 0,00 -890,50
[euro]

Preț
corectat 3.906 4.750 3.562

Caracteristici
economice Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

Corecții
0% 0% 0%

[%]
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Corecții
0 0 0

[euro]

Preț
corectat 3.906 4.750 3.562

Utilizarea turism turism turism turism

Corecții
[euro] 0 0 0

Preț
corectat 3.906 4.750 3.562

An fabricatie 2003 2003 2003 2003

Corecții
[euro/] 0,00 0,00 0,00

Preț
corectat

3.906 4.750 3.562

Corecție
netă =preț
corectat-
preț initial

-1.194 -250 -1.388

[euro]
Corecție
netă

procentuală
= corecția
netă/ preț

inițial

-23,42% -5,00% -28,04%

Corecție
Brută 1194,25 250 1388
[euro]

Corecție
Brută %=
corecția

brută/ preț
inițial

23,42% 5,00% 28,04%

Comparabila T2  are corectia bruta cea mai mica de 5%. Opinia: Valoarea estimata
prin abordarea prin piata este de : 4.750 euro fara TVA
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ABORDAREA PRIN PIAŢĂ (AUTOVEHICUL VW PASSAT)
4.750 EURO
21.690 LEI

Valoarea nu conține TVA
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ABORDAREA PRIN COSTURI
SPATIU COMERCIAL - str. Mihai Eminescu, f.n., Targu Neamt, jud. Neamt

Proprietar: ARIANIS PRODCOM SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994
CLADIRE BETON ARMAT, STRUCTURA DIN CARAMIDA
Data evaluarii: 14.06.2017
Suprafata desfasurata construita = 1116,29 mp

Nr.
Crt. Denumire/Simbol

Suprafata
desfasurata

Scd (mp)

Cost
catalog

actualizat
(euro/mp)

Total cost
(euro)

Coef.
Corectie
distanta

de
transport

Coef.
Corectie

manopera

COST
TOTAL
(euro)

A B C=AxB
D E

F=CxDxE
1,003 1,018

INFRASTRUCTURA

1
BETON SI
CUZINETI

ARMATI, FC
321,00 192,00 61.630,50 1,003 1,018 62.928,06

TOTAL: 62.928,06
SUPRASTRUCTURA

1 7ZIDCAR37PFS 1.116,29 249,56 278.579,30 1,003 1,018 284.444,50
TOTAL: 284.444,50
FINISAJ SUPERIOR

1 FSUPFS 1.116,29 303,01 338.241,51 1,003 1,018 345.362,84
TOTAL: 345.362,84
INSTALATII ELECTRICE

1 ELINGR 1.116,29 19,39 21.647,10 1,003 1,018 22.102,85
TOTAL: 22.102,85
INSTALATII DE INCALZIRE

1 INCCONV 1.116,29 26,93 30.059,46 1,003 1,018 30.692,33
TOTAL: 30.692,33
INSTALATII SANITARE

1 LAVWCSU BUCATA X 5 6.379,00
TOTAL: 6.379,00
FINISAJE DE FATADA

1 FATADA 1.116,29 51,70 57.712,19 1,003 1,018 58.927,27
TOTAL: 58.927,27
INVELITOARRE

1 INVTZ 1.116,29 58,19 64.956,92 1,003 1,018 66.324,52
TOTAL: 66.324,52

TOTAL COST CU TVA  (EURO): 877.161,38
TOTAL COST CU TVA  (EURO/MP): 649,75
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TOTAL COST FARA TVA  (EURO): 737.110,40
TOTAL COST FARA TVA (EURO/MP): 546,01

Conform costului de inlocuire rezulta urmatoarele:
CLADIRE are valoarea costului de inlocuire fara TVA (19%) de:

737.110,40 euro respectiv 546,01 euro/mp

cursul de schimb valutar: 1 euro =4,5476 lei la data de 16.05.2017
fara TVA (19%)

Denumire Cladire CLADIRE
Cost de inlocuire (euro) 737.110,40 euro

Cost de inlocuire
(euro/mp) 546,01 euro/mp

Cost de inlocuire (lei) 3.352.083,26 lei
Cost de inlocuire

(lei/mp) 2.484,12 lei/mp

valoare costului de
inlocuire de nou [lei

fara TVA]
depreciere fizica % depreciere

functionala %
depreciere

economica %

A B C D

737.110,40 10% 0% 5%

valoare finala A x (100% - B) x (100% - C) x (100% - D)
630.229,39

euro
2.866.031,19

lei

Opinie rotunjit:
ABORDAREA PRIN COSTURI (cladire – spatiu comercial)

630.230 EURO
2.878.070 LEI

Valoarea nu conține TVA



ABORDAREA PRIN METODA COSTURILOR (bunuri mobile)

Nr.
Crt.

Denumire bun
mobil

DATA
PIF/stare
actuala la

data
14.06.2017

U.M.

Ca
nt

ita
te

Pret [lei] Valoare
[lei]

Depreciere fizica Depreciere
economica Valoare

(lei)

Valoare de
piata (lei) fara

TVA% Valoare % Valoare

A B C D E F G H I J K L M

1 Centrala
Termica Sediu

05.03.2001/
functional buc. 1,00 2.837,14 2.837,14 74,00% 2.099,48 8,00% 59,01 678,64 678,64

2 Centrala
Termica Sediu

18.09.2001/
functional buc. 1,00 2.100,84 2.100,84 74,00% 1.554,62 8,00% 43,70 502,52 502,52

3

Sistem de
Racire

MINICHILLER
MARKET

14.04.2008/
functional

buc. 1,00 47.289,44 47.289,44 40,53% 19.166,41 6,00% 1.687,38 26.435,65 26.435,65

4
Feliator

Preparate
MARKET

14.04.2008/
lipsa

(furat)
buc. 1,00 1.986,00 1.986,00 40,53% 804,93 15,00% 177,16 1.003,91 1.003,91

5

Vitrina
Frigorifica
ORIZONT
MARKET

12.07.2008/
functional
partial

buc. 1,00 5.912,85 5.912,85 75,00% 4.434,64 6,00% 88,69 1.389,52 1.389,52
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6 Canal Frigorific
KLARA MARKET

14.04.2008/
functional

buc. 1,00 27.548,00 27.548,00 40,53% 11.165,20 6,00% 982,97 15.399,83 15.399,83

7 Canal Frigorific
BALI MARKET

14.04.2008/
functional buc. 1,00 26.664,00 26.664,00 40,53% 10.806,92 6,00% 951,42 14.905,66 14.905,66

8 BALI cu Perdea
MARKET

14.04.2008/
functional buc. 1,00 19.513,00 19.513,00 40,53% 7.908,62 6,00% 696,26 10.908,12 10.908,12

9

Instalatie
Frigorifica
BITZER
MARKET

14.04.2008/
functional

buc. 1,00 45.165,00 45.165,00 40,53% 18.305,37 6,00% 1.611,58 25.248,05 25.248,05

10
Ansamblu

CONGELATOR
PARIS

14.04.2008/
functional buc. 1,00 23.304,00 23.304,00 40,53% 9.445,11 6,00% 831,53 13.027,36 13.027,36

11
Ansamblu

Capat GONDOLA
MARKET

14.04.2008/
functional buc. 1,00 36.455,75 36.455,75 40,53% 14.775,52 6,00% 1.300,81 20.379,42 20.379,42
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12

Vitrina
Frigorifica
KAROLINA
MARKET

14.04.2008/
functional

buc. 1,00 8.158,00 8.158,00 40,53% 3.306,44 6,00% 291,09 4.560,47 4.560,47

13

Grup
Electrogen
CATERPILAR

MARKET

30.09.2012/
functional buc. 1,00 62.000,00 62.000,00 6,32% 3.918,40 6,00% 3.484,90 54.596,70 54.596,70

14
Casa de Marcat
Fiscala seria
VF 401100

15.04.2008/
functional buc. 1,00 3.913,70 3.913,70 40,53% 1.586,22 6,00% 139,65 2.187,83 2.187,83

15
Casa de Marcat
Fiscala seria
VF 401103

15.04.2008/
functional

buc. 1,00 3.913,70 3.913,70 40,53% 1.586,22 6,00% 139,65 2.187,83 2.187,83

16

Sistem de
Semnalizare la

INCENDIU
MARKET

17.04.2008/
functional buc. 1,00 7.940,78 7.940,78 40,53% 3.218,40 6,00% 283,34 4.439,04 4.439,04

17
Sistem de

SONORIZARE
MARKET

17.04.2008/
functional buc. 1,00 12.118,28 12.118,28 40,53% 4.911,54 6,00% 432,40 6.774,34 6.774,34
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18
Sistem de

Supraveghere -
VIDEO MARKET

17.04.2008/
functional

buc. 1,00 14.782,77 14.782,77 40,53% 5.991,46 6,00% 527,48 8.263,83 8.263,83

19
Masina (aparat)

de Numarat
Bani MARKET

08.09.2006/
functional buc. 1,00 3.450,00 3.450,00 52,63% 1.815,74 7,00% 114,40 1.519,87 1.519,87

20 Sistem
CELERON

22.01.2008/
functional buc. 1,00 2.628,55 2.628,55 43,66% 1.147,62 55,00% 814,51 666,42 666,42

21
Panou

Publicitar
MARKET

15.04.2008/
functional

buc. 1,00 2.007,50 2.007,50 40,53% 813,64 55,00% 656,62 537,24 537,24

22 Cantar DIGI
MARKET

02.05.2008/
functional buc. 3,00 4.039,81 12.119,43 39,87% 4.832,02 6,00% 437,24 6.850,17 6.850,17

23
Modul CASA de

MARCAT
MARKET

02.05.2008/
functional buc. 2,00 3.223,76 6.447,52 39,87% 2.570,63 6,00% 232,61 3.644,28 3.644,28
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24

Platforma
Cantarire
FRUCTE
MARKET

02.05.2008/
functional

buc. 1,00 1.988,66 1.988,66 39,87% 792,88 6,00% 71,75 1.124,03 1.124,03

25 Server DELL
Sediu MARKET

27.06.2008/
functional buc. 1,00 6.540,00 6.540,00 37,54% 2.455,12 6,00% 245,09 3.839,79 3.839,79

26
Imprimanta

Laser HP Sediu
MARKET

22.08.2008/
functional buc. 1,00 2.328,53 2.328,53 35,89% 835,71 55,00% 821,05 671,77 671,77

27 Raft Perete
MARKET

14.04.2008/
functional

buc. 1,00 11.607,53 11.607,53 40,53% 4.704,53 6,00% 414,18 6.488,82 6.488,82

28 Raft cu Opritor
Perete MARKET

14.04.2008/
functional buc. 1,00 5.378,49 5.378,49 40,53% 2.179,90 6,00% 191,92 3.006,67 3.006,67

29 Masa cu sertar
MARKET

14.04.2008/
functional buc. 2,00 3.777,33 7.554,66 40,53% 3.061,90 6,00% 269,57 4.223,19 4.223,19
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30

Raft Special
pentru Legume

- Fructe
MARKET

21.02.2014/
functional

buc. 1,00 3.794,53 3.794,53 15,53% 589,29 6,00% 192,31 3.012,93 3.012,93

31

Rafturi
Centrale 4
Module + 1

Raft MARKET

21.02.2014/
functional buc. 1,00 6.649,47 6.649,47 15,53% 1.032,66 6,00% 337,01 5.279,80 5.279,80

TOTAL GENERAL [lei] fara TVA 253.753,68

TOTAL GENERAL [euro] fara TVA 55.566,09

TOTAL GENERAL BUNURI MOBILE [lei] fara TVA (bunrile mobile care aduc aport proprietatii imobiliare      Pozitia 1, 2, 3, 16,
17, 18, 21 - din tabelul centralizator 47.631,26

TOTAL GENERAL BUNURI MOBILE [euro] fara TVA (bunrile mobile care aduc aport proprietatii imobiliare      Pozitia 1, 2, 3,
16, 17, 18, 21 - din tabelul centralizator 10.430,13

TOTAL GENERAL BUNURI MOBILE [lei] fara TVA 206.122,42

TOTAL GENERAL BUNURI MOBILE [euro] fara TVA 45.135,97



ABORDAREA PRIN COSTURI (bunuri mobile)
45.140 EURO
206.140 LEI

Valoarea nu conține TVA
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ABORDAREA PRIN VENIT

Abordarea prin venit reprezintă una dintre cele trei abordări tradiţionale pe care
evaluatorul le poate folosi în procesul de evaluare. Aceasta constă din metode, tehnici şi
procedure matematice pe care evaluatorul le utilizează pentru a analiza capacitatea
proprietăţii imobiliare de a genera beneficii şi să transforme aceste beneficii într-o indicaţie
asupra valorii actualizate a acestora.
În aplicarea abordării prin venit, evaluatorul imobiliar poate utiliza două metode de evaluare
a unei proprietăţî imobilare generatoare de venituri, bazate pe capitalizarea venitului:
• Capitalizarea directă – în care un venit annual se împarte la o rată de venit sau se
înmulţeşte cu un multiplicator al venitului pentru a obţine o indicaţie asupra valorii.
• Analiza fluxului de numerar actualizat sau analiza DCF – care ia în considerare
fluxurile viitoare de numerar, împreuna cu valoarea terminală ce sunt apoi convertite în
valoare a proprietăţii, prin actualizarea lor cu o rată adecvată de rentabilitate sau prin
aplicarea unei rate totale care reflect schema de evoluţie a venitului, modificarea valorii
proprietăţii în timp şi rata de rentabilitate.

În cazul nostru vom folosi metoda capitalizării directe.
În urma analizei de piaţă, am obţinut trei rate de capitalizare care formează

următorul interval 7,8% - 8,5%. Am ales rata de capitalizare 8,00%, care aparţine
Comparabilei A, B, C , care este cea mai aproape de proprietatea subiect. Preţul de
închiriere pentru proprietatea subiect este de 7,00 €/mp.

Analiza de piaţă a fost facuta analizand din revista Valoarea - INFORMATIILE DIN
PIATA date de urmatoarele companii: CBRE Romania, Colliers International, Darian DRS,
DTZ Echinox, Lones Lang LaSalle, The Advisers/Knight Frank.

Am obţinut din piaţă rata de capitalizare, acum vom calcula VNE (Venit net din
exploatare) pentru proprietatea subiect, după care putem afla valoarea proprietăţii
imobiliare.

Valoarea proprietăţii imobiliare subiect este egală cu VNE (Venit net din exploatare)
/rata de capitalizare.

VNE (Venit net din exploatare)
VALOAREAproprietăţii imobiliare = -----------------------------------------------------

Rata de Capitalizare

 Venitul brut potential (VBP) reprezintă venitul total generat de proprietatea
imobiliară în condiţii de maxima utilizare înainte de scăderea cheltuielilor de
exploatare.

 Venitul brut efectiv (VBE) reprezintă venitul anticipat din toate formele de
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exploatare imobiliară, ajustat cu pierderi aferente gradului de neocupare.
 Venitul net din exploatare (VNE) reprezintă venitul net anticipat rezultat după

deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare, dar înainte de scăderea amortizării şi
serviciului datoriei afferent creditului ipotecar.

 Cash flow disponibil înainte de impozitare (CFB) este partea venitului net care
rămâne după plata serviciului datoriei aferent creditului imobiliar (dobânzi + rate),
înainte de plata impozitului.

a) VBP = suprafaţa utilă x chiria brută/mp/lună x 12 luni, sau
b) VBP = chiria brută pe proprietate/lună x 12, în situaţia închirierii întregii

proprietăţi de un singur chiriaş.
 VBP = 7,00 €/mp x 991,39 mp x 12 luni = 83.276,76 euro

Cheltuielile de exploatare şi întreţinere a proprietăţii sunt repartizate între propietar şi
chiriaş, astfel:

 În sarcina locatarului revin cheltuielile de exploatare privind consumul de utilităţi
pentru perioada închirierii efective.

 În sarcina locatorului revin:
o -cheltuieli de exploatare pentru perioada neînchiriată – c.c.a. 6.936,95

euro. (8,33% reprezentand 1 luna din 12)
TOTAL: VENIT BRUT EFECTIV: 83.276,76 – 6.936,95 = 76.339,81 euro

o impozit pe proprietate c.c.a. 1.000 euro (anul 2016 conform Noului
Cod Fiscal 2016) = 1.000 euro (conform Direcţiei Taxe şi Impozite
Targu Neamt).(conform certificatului de urbanism).

o impozit pe profit este de 16 % din chirie: 83.276,76 x 16% = 13.324,28
euro.

o comision de închiriere jumatate din chiria 1 luna: 3.469,87 euro.
o asigurare obligatorie c.c.a. 500 euro.
o Cheltuielile de întreţinere şi menţinere a capacităţii de exploatare

evaluate la 2,2% din chirie anuala (VBE): 1692,27 euro
TOTAL CHELTUIELI: 19.986,42 EURO
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ABORDAREA PRIN VENIT (proprietate imobiliara - Spatiu Comercial si teren
aferet)

Nr.
crt Criterii

Proprietatea
imobiliara

subiect

Comparabila
A

Comparabila
B

Comparabila
C

1 Denumire proprietate
imobiliara/Adresa

SPATIU
COMERCIAL

situat in Targu
Neamt, strada
M. Eminescu,

f.n., jud. Neamt

Spatiu Comercial
situat in Targu
Neamt, zona

"Piata
Agroalimentara",

jud. Neamt

Spatiu Comercial
situat in Targu
Neamt, zona

"Centrala", jud.
Neamt

Spatiu Comercial
situat in Targu
Neamt, zona
"Catedrala

Adormirii Maicii
Domnului, jud.

Neamt

2 Suprafata utila (mp) 991,39 220 18 110

3 Valoare de Piata € 704.417,29 156.317,70 17.759,31 81.173,55
4 Valoare de Piata €/mp 710,54 710,00 990,00 740,00
5 Valoare de Piata LEI 3.215.453,62 700.490,00 79.580,00 363.750,00
6 Pret de inchiriere €/mp 7,00 7,00 9,72 7,27
7 Drepturi de proprietate Deplin Deplin Deplin Deplin
8 Restrictii de utilizare Fara resctrictii Fara restrictii Fara restrictii Fara restrictii
9 Conditii ale pietei Curente Recent Recent Recent

10 Centrala termica da da da da
11 Etaj D+P+1E+M D+1E Parter Parter
12 Finisaje superioare superioare superioare superioare
13 Nr. camere - - - -
14 Zonare central/comercial central/comercial central/comercial central/comercial
15 VBP (Venit brut potential) 83.276,76 18.480,00 2.099,52 9.596,40

16 Grad de neocupare (1
luna/12 luni) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

17 VBE (Venit brut efectiv) 76.339,81 16.940,62 1.924,63 8.797,02
18 Cheltuieli € (anual) 19.986,42 4.435,20 503,88 2.303,14

19 VNE (Venit net din
exploatare) 56.353,38 12.505,42 1.420,75 6.493,88

20

Rata de capitalizare (DTZ
Echinox, Jones Lang

LaSalle, Colliers
International, Darian DRS,

CBRE Romania, etc.)

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
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ABORDAREA PRIN METODA VENITURILOR (proprietate imobiliara)
704.450 EURO
3.217.010 LEI

Valoarea nu conține TVA

7. RECONCILIEREA ŞI OPINIA FINALĂ ASUPRA VALORII

Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea
finală a valorii. Valoarea de piaţă a patrimoniului debitoarei ARIANIS PRODCOM SRL s-a
determinat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, SEV 2017, prin
aplicarea ABORDARII PRIN PIATA, ABORDAREA PRIN CONSTURI respectiv prin aplicarea
ABORDARII PRIN VENIT.

VARIANTA 1
(abordarea prin venit)

VALOARE SPATIU COMERCIAL ABORDAREA prin VENIT = 704.450 euro
= 3.217.010 lei

VALOARE APORT PROPRIETATII IMOBILIARE (bunuri mobile) = 10.430 euro
= 47.630 lei

VALOARE SPATIU COMERCIAL ABORDAREA prin VENIT - cladire = 714.880 euro
+ TEREN + aport = 3.264.640 lei

VARIANTA 2
(abordarea prin costuri si abordarea prin piata)

VALOARE SPATIU COMERCIAL ABORDAREA prin COSTURI cladire = 630.230 euro
= 2.878.070 lei

VALOARE TEREN ABORDAREA prin PIATA = 59.270 euro
= 270.670 lei
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VALOARE APORT PROPRIETATII IMOBILIARE (bunuri mobile) = 10.430 euro
= 47.630 lei

VALOARE SPATIU COMERCIAL ABORDAREA prin COSTURI – cladire = 699.930 euro
ABORDAREA prin PIATA – teren + aport = 3.196.370 lei

REZULTAND:

Valoare de piata a proprietatii imobiliare:

714.880 Euro
3.264.640 Lei

Valoarea nu contine TVA

VALOARE Auto. Marca Volkswagen Passat ABORDAREA prin PIATA = 4.750 euro
= 21.690 lei

Valoare de piata autovehicul:

4.750 Euro
21.690 Lei

Valoarea nu contine TVA

VALOARE BUNURI MOBILE ABORDAREA prin COSTURI = 45.140 euro
= 206.140 lei

Valoare de piata bunuri mobile:

45.140 Euro
206.140 Lei

Valoarea nu contine TVA
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Patrimoniul debitoarei Arianis Prodcom SRL evaluat situat in intravilan Targu Neamt,

strada M. Eminescu, f.n., jud. Neamt, proprietate a persoanei juridice ARIANIS PRODCOM

SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994, avand sediul social in Targu Neamt, strada Mihai

Eminescu, f.n., jud. Neamt, judetul Neamt., conform actelor de proprietate prezentate de

catre client si anexate in copie la prezentul raport este:

VALOAREA PATRIMONIU ARIANIS PRODCOM SRL
764.770 EURO
3.492.470 LEI

Valoarea nu conține TVA

8. FOTOGRAFII

9. ANEXE
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TABEL CENTRALIZATOR
Debitor: Arianis Prodcom SRL, CUI: RO 6756683, J27/2443/1994

Nr.
Crt.

Denumire bun

DATA
PIF/stare
actuala la

data
14.06.2017

U.M.

Ca
nt

ita
te Valoare de piata

fara TVA [lei]
Valoare de piata
fara TVA [euro]

1

Proprietate imobiliara compusa
din cladire si teren aferent

situata in Targu Neamt, strada
Mihai Eminescu, f.n., judet

Neamt

2002 buc. 1,00 3.217.010,00 704.450,00

2
Aport Proprietatii imobiliare

(bunuri mobile) 2008 buc. 7,00 47.630,00 10.430,00

TOTAL GENERAL PROPRIETATE IMOBILIARA situata in Targu Neamt,
strada Mihai Eminescu, f.n., judetul Neamt: 3.264.640,00 714.880,00

1

Autovehicul Marca Volkswagen
Passat/3BG,

WVWZZZ3BZ3P050642, 2003,
1986 cmc, motorina, NT-99-SAF

2003 buc. 1,00 21.690,00 4.750,00

TOTAL GENERAL AUTOVEHICUL Volkswagen Passat: 21.690,00 4.750,00

1 Feliator Preparate MARKET 14.04.2008/
lipsa (furat) buc. 1,00 1.003,91 219,83

2 Vitrina Frigorifica ORIZONT
MARKET

12.07.2008/
functional
partial

buc. 1,00 1.389,52 304,27

3 Canal Frigorific KLARA MARKET
14.04.2008/
functional buc. 1,00 15.399,83 3.372,20
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4 Canal Frigorific BALI MARKET 14.04.2008/
functional

buc. 1,00 14.905,66 3.263,99

5 BALI cu Perdea MARKET 14.04.2008/
functional buc. 1,00 10.908,12 2.388,62

6 Instalatie Frigorifica BITZER
MARKET

14.04.2008/
functional buc. 1,00 25.248,05 5.528,73

7 Ansamblu CONGELATOR PARIS 14.04.2008/
functional

buc. 1,00 13.027,36 2.852,68

8 Ansamblu Capat GONDOLA
MARKET

14.04.2008/
functional buc. 1,00 20.379,42 4.462,61

9 Vitrina Frigorifica KAROLINA
MARKET

14.04.2008/
functional buc. 1,00 4.560,47 998,64

10 Grup Electrogen CATERPILAR
MARKET

30.09.2012/
functional

buc. 1,00 54.596,70 11.955,40

11 Casa de Marcat Fiscala seria
VF 401100

15.04.2008/
functional buc. 1,00 2.187,83 479,08

12 Casa de Marcat Fiscala seria
VF 401103

15.04.2008/
functional buc. 1,00 2.187,83 479,08
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13 Masina (aparat) de Numarat
Bani MARKET

08.09.2006/
functional

buc. 1,00 1.519,87 332,82

14 Sistem CELERON 22.01.2008/
functional buc. 1,00 666,42 145,93

15 Cantar DIGI MARKET 02.05.2008/
functional buc. 3,00 6.850,17 1.500,03

16 Modul CASA de MARCAT
MARKET

02.05.2008/
functional

buc. 2,00 3.644,28 798,01

17 Platforma Cantarire FRUCTE
MARKET

02.05.2008/
functional buc. 1,00 1.124,03 246,14

18 Server DELL Sediu MARKET 27.06.2008/
functional buc. 1,00 3.839,79 840,82

19 Imprimanta Laser HP Sediu
MARKET

22.08.2008/
functional

buc. 1,00 671,77 147,10

20 Raft Perete MARKET 14.04.2008/
functional buc. 1,00 6.488,82 1.420,90

21 Raft cu Opritor Perete
MARKET

14.04.2008/
functional buc. 1,00 3.006,67 658,39

22 Masa cu sertar MARKET 14.04.2008/
functional

buc. 2,00 4.223,19 924,78
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23 Raft Special pentru Legume -
Fructe MARKET

21.02.2014/
functional

buc. 1,00 3.012,93 659,76

24 Rafturi Centrale 4 Module + 1
Raft MARKET

21.02.2014/
functional buc. 1,00 5.279,80 1.156,15

TOTAL GENERAL BUNURI MOBILE (rotunjit): 206.140,00 45.140,00

TOTAL GENERAL PATRIMONIU
ARIANIS PRODCOM SRL:

3.492.470,00 764.770,00

DATA: 14.06.2017

 Cu stima,

 Birou Expert Tehnic Judiciar si Expert Evaluator Grigorean George

 Ing. George Grigorean

 EPI, EBM, EI - Membru Titular ANEVAR - Legitimatie Nr. 13010.



I til|| ilil t$ililil ilililtililtililil||l Carte Funciard Nr. 50407 C
EXTRAS DE CARTE FUNC
PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobil iard NEAMT
Biroul de Cadastru gi Publicitate lmobil iard Targu-Neamt

TEREN lntravi lan

A. Partea l. Descrierea imobilului

B. Partea l l. Proprietari 9i acte

Nr.  CF vech i :170
Nr. cadastral  vechi:123

Adresa: Loc. Tdrgu Neamt, Str  Mihai E ud. Neamt
I r
:n

Nr cadastral
Nr . Suprafata* (mp) Observatii / Referinte

A1 5040r" 83L

Construcgii

Crt Nr cadastral
Nr. Adresa Observatii / Referinge

41 .1 5040r_-c1 Loc, Targu Neamt, Str Mahai Lmtnescu,
Jud.  Neamt

S.  constru i ta  la  sol :321 mp;  CLADIRE DEPOZIT -  SEDIU
A D M I N I S T R A T I V ,  D + P + 1 + M ,  C U  S C D = 1 L 1 6 . 2 9  M . P . ,
CONSTRUlTA  D IN  CARAMIDA,  FUNDATIE  D IN  BETON,
ACOPERITA  CU TABLA,  COMPUSA D IN :  D  -  4  CAMERE
DEPOZITARE, 1 VESTIAR, 1 HOL, 1 GRUP SANITAR, 1
CAMERA FRIGORIFICA. 1 CASA SCARII ;  P -  L MARKET, 1
BAIE,  L BIROU, 1 CASA SCARII ;  ETAJ 1 -  1 CAMERA, 1
ARHIVA,  3  BA I ,  4  B IROURI ,  1  BUCATARIE ,  1  HOL ,  1
CAMERA PROTOCOL. 1 HOL + CASA SCARII: M - 1 CAMERA
DEPOZITARE.
CONSTRUCTIA  NU ESTE PREVAZUTA CU L IFT ,  IAR
PROPRIETARUL NU DETINE CERTIFICAT DE PERFORMANTA
ENERGETICA.

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate gi alte drepturi reale Referinle

262 I 25lLLlL999
Contract De Vanzare-Cumparare nr.20641]-999 emis de BNP
1629 d in  31 .03 .1993 -  Pr imar ia  Tg ,Neamt ,  con t rac t  de  sch imb
D a n i e l a ) ;

David Daniela (autor izat ie de construire nr
autent i f icat sub nr.  97O1L997 la BNP David

B 1 I n tabu la re ,  d rep t  de  PROPRIETATE,  doband l t  p f l n  conven t i e ,  co ta
ac tua la  l - l 1

41 ,  A1 .1

1)  SC ARIANIS PROD COM SRL
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 770)

L37L l26lO9l200L
Autor izat ie De Construct ie Pentru Executar i  De Lucrar i  nr.  69, din 05/09/2000 emis de Primaria Tg. Neamt;

B 2 In tabu lare ,  d rep t  de  PROPRIETATE,  doband i t  p r in  Const ru l re ,  co ta
ac tua la  1 /1

A 1 . 1

1) SC ARIANIS PROD COM SRL
1s176 lL7 lO6l20L4
Act Administrat iv nr.  documenta[ ie cadastrald, din 20/06120L4 emis de OCPI Neam|

B13 S e  a c t u a l i z e a z a  i n f o r m a t i i l e  c a d a s t r a l e  c u  p r i v i r e  l a  r e l e v e u
c o n s t r u c t i e i  C 1 .

A1.1

1884s l3OlO7l2OL4
A c t N o t a r i a l  n r .  1 9  -  C o n t r a c t d e i p o t e c d i m o b i l i a r d , d i n 2 9 l O T l 2 0 l 4 e m i s d e N P l S A C H l  D R A G O S ( A d r e s a n r .
1220 din 28.07.20L4 emisa de BRD Aq Tq Neamt);

815 S e  n o t e a z i  i n t e r d i c I i i l e  d e  i n s t r d i n a r e ,  g r e v a r e ,  d e m o l a r e ,
dezmembra re. al  i  o ire.  construire. inchi r iere, restucturare si  amena iare

4 1 ,  4 1 . 1

1) VOLKSBANK ROMANIA SA, CIF:2LL67517
18851 l30tO7t20L4
A c t N o t a r i a l  n r . 2 0  -  C o n t a r c t d e i o o t e c a i m o b i l i a r S , d i n 2 9 l 0 T l 2 0 l 4 e m i s d e N P l S A C H l  D R A G O S ( A d r e s a n r .
7220 din 28.O.720L4 emisa de BRD- GSG - SA);

B 1 6 S e  n o t e a z 6  i n t e r d i c t i i l e  d e
dezmembrare, al ip ire,  construire,

i n s t r d i n a r e ,  g r e v a r e ,  d e m o l a r e ,
inchir iere, restucturare si  amenaiare

41 ,  A1 .1

1)  S.C.  VOLKSBANK ROM lA  S .A. .  C IF :12564356
Document care conline date cu carac.ter personal, protejate de prevederile Legii Pagina 7 din 4



Carte Funciard Nr. 50401- Comuna/Orag/Municipiu: Tdrgu Neamt

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate 9i alte drepturi reale I Referinte

C. Partea l l l .  SARCINI

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,
dreptur i  reale de garant ie gi  sarcini Referinge

18845 l30lO7l20L4
Act  Notar ia l  nr .  19 -  Contractde ipotec6 imobi l iara,  d in29lA7l2O14 emis de NP ISACHI DRAGOS (Adresa nr
7220 d in 28.07.2OL4 emisd de BRD Aq To Neamt) ;

c11 I n t a o u r a r e ,  o r e p t  d e  I P U  I  t L A ,  v a l o a r e :  l b u u u u u  K U N S r  c e l e r a r t e
o b l i q a t i i  d e  p l a t d  a f e r e n t e  c r e d i t u l u i

A1 ,  A1 .1

1) VOLKSBANK ROMANIA SA, CIF:21,L675I7
18851 l30lO7l20L4
Act  Notar ia l  nr .20 -  Contarctde ipoteca imobi l iara,  d inZgl0 l l2Ql4 emis de NP lSACHl DRAGOS (Adresa nr
7220 din 28.0.72014 emisa de BRD- GSG - SA);

CL2
Intabulare, drept de IPOTECA, valoare;200000 RoNsl celelal te obl igat i i
de platb aferente creditului  .

A1,  A1 .1

1) S.C. VOLKSBANK ROMANIA S.A.,  CIF:12564356

Document care conline date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Pagina 2 din 4



Carte Funciard Nr. 50407 Comuna/Or

Anexa Nr. L La Partea I

Nr cadastral Suprafata (mp)* Observatii / Referinte

s0401_ 8 3 1

este eterminatd in Pl inu Stereo 70.

: ' 44  
" " !%

f

s I e?,:r, fi-'%,$.dx=u. 
?,.,

Teren

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

3rt Categor ie
fo los inta

ntra
r i lan

Suprafata
(mp) Tarla Parceld Nr. topo Observatii / Referinte

curti
cons t r t tc t i i

DA 8 3 1

Date referitoare a con

Crt N u m d r Dest ina! ie
construc! ie

Supraf.  (mR) Situat ie
ju r id icd Observa[ i i /  Refer inte

A t . 1 50401-C1

constructli
administrat ive si
social  cul turale

32r Cu acte

S.  cons t ru i ta  la  so l :Jz r  mp;  LLAUIKt r  u t r ] 'uz . r  I
-  S E D I U  A D M I N I S T R A T I V ,  D + P + 1 + M ,  C U
S C D = 1 1 1 6 . 2 9  M ' P . ,  C O N S T R U I T A  D I N
CARAMIDA,  FUNDATIE DIN BETON,  ACOPERITA
C U  T A B L A .  C O M P U S A  D I N :  D  -  4  C A M E R E
D E P O Z I T A R E ,  1 V E S T I A R ,  1 H O L ,  l G R U P
S A N I T A R ,  1  C A M E R A  F R I G O R I F I C A ,  1  C A S A
S C A R I I ;  P - 1 M A R K E T ,  l - B A I E ,  1 B I R O U ,  1 C A S A
SCARII; ETAJ 1 - 1 CAMERA, I ARHIVA, 3 BAl, 4
B I R O U R I ,  1  B U C A T A R I E ,  ] -  H O L ,  1  C A M E R A
P R O T O C O L ,  1  H O L  +  C A S A  S C A R I I ;  M  -  1
C A M E R A  D E P O Z I T A R E .
CONSTRUCTIA NU ESTE PREVAZUTA CU L IFT
IAR PROPRIETARUL NU DETINE CERTIFICAT DE
PF RFORMANTA EN ERGETICA,

Document care con date cu caracter Pagina 3 din 4



L) Valor i le lungimi lor segmentelor sunt obt inute din proiec$ie in plan.

Puncl
inceput

Punct
sf6rsit

Lungime segment
1** (m)

4
I 2 2.275
2 3 9.947
3 4 22.242
4 5 22.172

6 3.025
6 7 20.567
7 8 2.59
B I 13.469
I 1 0 6 .018

1 0 1 1 8.939
1 1 1 13.87

sunt** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 7O gi sunt rotunjite la I mil imetru.
*** Distanta dintre puncte este formati din segmente cumulate ce sunt mai mici dec6t valoarea I mil imetru.

Cert i f ic cd prezentul  extras corespunde cu pozit i i le in vigoare din cartea funciard or iginalS, pdstratd de acest
b i rou .
Prezentul  extras de carte funciarb este valabi l  la auteni i f icarea de cdtre notarul  publ ic a actelor jur idice pr in
care se st ing dreptur i le reale precum gi pentru dezbaterea succesiuni lor,  iar informati i le prezentate sunt
suscept ib i le  de  or ice  mod i f i care ,  i J r  cond i t i i l e  leg i i .
S-a achitat  tar i ful  de 20 RON, -Chitanta interna nr.1334705120-06-20\7 in sumade 20, pentru serviciul  de
pub l ic i ta te  imob i l ia ra  cu  codu l  n r .  272.

Data solu[ ionbri i ,
2L-06-20L7

Data el iberbr i i ,

2 t lut{. ?017

ator,
A roNrTA

arte Funciara
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