
FIŞA NR. 2

Imobil 2 -  Spaţiu comercial cu Su = 59,25 mp şi terenul aferent de 70 mp în indiviziune, 
situat în str. Traian, nr 124, înscris în CF4742/N Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi cu nr 
cadastral 1973/4/2 pentru terenul în indiviziune şi 1973/0/0/3 pentru spaţiu comercial.

Cap. 1. Caracteristici generale
componenţa: construcţie cu o încăpere, grup sanitar şi teren 70 mp 
folosinţa: CCOM (Construcţii Comerciale)
amplasament: în zona mediană de sud-est a Municipiului Drobeta Tr Severin, jud. 
Mehedinţi, pe cea mai importantă stradă comercială, 
acces: din str Traian
utilităţi ale zonei: reţele curent electric, apă-canal, termoficare, transport urban, 
telefonie fixă şi mobilă, cablu TV,

Cap. 2. Caracteristici fizico-tehnice ale construcţiei şi ale terenului aferent
- structura de rezistenţă: parter din zidărie, cu acoperiş din lemn
- anvelopa: compartimentări din zidărie
- finisaje: superioare, cu zugrăveli lavabile, vopsitorii, placări de faianţă în grupuri 

sanitare, pardoseli gresie, tâmplărie de aluminiu cu geamuri termopan
- instalaţii: sanitare, electrice, încălzire cu sobă
- vechime: peste 80 ani, cu reparaţii capitale acum 3 ani
- uzura U = 10%, conform Normativ P135/1999
- suprafaţa desfăşurată: 72,30 mp
- suprafaţa utilă: 59,25 mp
- stare tehnică: BUNĂ
- terenul aferent de 70 mp este în indiviziune.

Cap. 3. Analiza de piaţă
Se analizează proprietăţile de tipul spaţii comerciale în clădiri independente pe str 

Traian, în Municipiu Drobeta Tr Severin jud. Mehedinţi.
S-au identificat mai multe oferte de vânzare în revista “Piaţa Severineană” şi “Publi 

Star”. Se defineşte piaţa ca fiind activă, cu o ofertă moderată şi o cerere mare.
Preţurile practicate pentru terenuri în zonă sunt între 300 - 500 EUR/mp, iar pentru 

spaţii comerciale între 800 şi 1.500 EUR/mp.
Piaţa chiriilor este activă, fiind cuprinse între 10 şi 20 EUR/mp util.

Cap. 4. Evaluarea

4.1. Cea mai bună utilizare
Se defineşte ca fiind utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau 

construit, care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat 
cea mai mare valoare.

Ţinând seama de aceste considerente, în cazul proprietăţilor imobiliare supuse 
evaluării, cea mai bună utilizare este cea existentă, găsită la data inspecţiei: spaţiu 
comercial.



4.2. Metode de evaluare
Se utilizează:
- Metoda Costului
- Metoda de randament, tehnica capitalizării directe.

4.2.1. Evaluarea prin metoda costului
■ Evaluarea construcţiei
Se efectuează prin Metoda Costului tehnica Comparaţiilor Unitare, care are la bază 

Valoarea de înlocuire (reconstrucţie) calculată cu preţurile unitare din Catalogul de 
reevaluare nr 120 fişa 2, elaborat în 1964 de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi 
Reevaluarea Fondurilor Fixe.
Valoarea de înlocuire (Vţ) în preţuri la 01.01.1965 se calculează cu formula:

Vţ = Sd x Pu + C 
unde Sp = 72,30 mp

Pu = 900 lei/mp - preţ din Fişa 2 Catalogul 120 
Calculul corecţiilor valorice (C):

* se adaugă finisaje superioare: 110x72,30 = 7.953 lei 
Vi = 72,30 x 900 + 7.953 = 73.023 lei 

Valoare de înlocuire rămăsă actualizată (Vîra), în preţuri actuale:
Vîra = Vi x Dux I : 10.000 

unde Vî = 73.023 lei
Du = 1 -  U/100 = 1 -  10/100 = 0,90 - indice de uzură
I = 23899,385 x1,1- indice de actualizare elaborat de ÎNCERC Bucureşti şi INS

Atunci:
Vîra = 73.023 x 0,90 x 23899,385x1,1 : 10.000 = 157.068 lei 

Valoarea de piaţă (Vp):
Vp — Vîra X De 

unde Vîra = 157.068 lei
De = 0,70 - indice de piaţă care are în vedere atractivitatea deosebită a străzii Traian 

ca vad comercial şi cererea mare de spaţii (+30%), dar şi influenţa negativă, 
datorată crizei economice şi condiţiilor de vânzare forţată(-60%)

Deci:
Vp = 157.068 lei x 0,70 = 109.948 lei sau 25.842 EUR, adică 436 EUR/mp

■ Evaluare terenului de 70 mp în indiviziune
Se efectuează prin Metoda Comparaţiilor Directe. Prin analiza procentuală a datelor, 

se calculează valoarea unitară de piaţă utilizând comparabile (oferte de vânzare) găsite în 
revista Piaţa Severineană. Astfel s-a ajuns la preţul unitar de piaţă de 200 EUR/mp sau 
850,94 lei/mp.

Valoarea de piaţă se stabileşte astfel:
Vpt = 70 mp x 850,94 lei/mp = 59.566 lei sau 14.000 EUR.

■ Recapitulaţie valori de piaţă pentru lichidare obţinute prin metoda costului;
Spaţiu comercial 109.948 lei A /,
Teren 70 mp 59.566 lei

T0TAL: 169.514 lei (UI
4 2 2  Evaluarea prin metoda capitalizării venitului :V
Se efectuează prin tehnica capitalizării directe. Are la bază chiriile în

zonă, de 12 EUR/mp/lună.
Venitul brut (VB) se calculează:

VB = 59,25 mp x 12 EUR/mp/lună x 12 luni = 8.532 EUR



Venitul net (V n ) se calculează scăzând cheltuielile şi gradul de neocupare, care se 
apreciază la 70% din venituri. Deci:

VN = 8.532 EUR x 0,30 = 2.559 EUR 
Valoarea imobilului (V) se calculează cu relaţia:

V = VN : r
unde r = 0,065 = rata de capitalizare specifică pieţei spaţiilor comerciale pe Traian 

Deci: Vp2= 2.559 EUR : 0,065 = 39.956 EUR sau 170.000 lei

4.2.3. Reconciliarea rezultatelor obţinute prin cele două metode
în urma evaluării, s-au obţinut:

- prin Metoda costului 169.514 lei
- prin Metoda capitalizării venitului 170.000 lei

Se alege ca valoare de piaţă pentru lichidare, valoarea de 170.000 lei obţinută prin 
Metoda capitalizării venitului, deoarece corespunde mai bine scopului evaluării.

CAP. 5 CONCLUZII

Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a Imobilului 2 - Spaţiu comercial cu 
Su = 59,25 mp şi terenul aferent de 70 mp în indiviziune, situat în str. Traian, nr 124, este de 
170.000 lei.


