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Sinteza raportului

EXECUTANT: Evaluator Autorizat ing. VICTOR MIHAIL CUGUT din Drobeta Turnu 
Severin judeţul Mehedinţi, tel 0252324263 sau 0745305822, persoană fizică autorizată de 
Ministerul Justiţiei cu Autorizaţia nr 3802-1433, având CIF 19460557; Membru Titular al 
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din Romania (ANEVAR) cu legitimaţia 11918, 
certificat în evaluarea proprietăţilor imobiliare (EPI), bunurilor mobile (EBM) şi 
întreprinderilor (El).

BENEFICIARĂ: S.C. IAHIN COM SRL din sat Magheru, comuna Brezniţa-Ocol, 
înmatriculată la ORC Mehedinţi sub numărul J25/401/2008 şi CUI 23918092, societate 
comercială aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administrator judiciar d-l ec. 
Gogu Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING SPRL Drobeta Turnu Severin.

DATE PROPRIETATE EVALUATĂ: Teren curţi construcţii de 200 mp în Halânga, cu 
nr cadastral 50381, înscris în CF nr 50310 a comunei Izvoru Bârzii, judeţul Mehedinţi, 
proprietatea beneficiarei S.C. IAHIN COM SRL.

SCOPUL EVALUĂRII: stabilirea valorii de piaţă pentru vânzarea prin lichidare.

CONŢINUT RAPORT DE EVALUARE:
1. Sinteza raportului: pag 2
2. Declaraţie de conformitate: pag 3
3. Raportul de Evaluare: pag 4
4. Fotografii: pag 8
5. ANEXA 1 privind evaluarea terenului prin Metoda comparaţiei: pag 9
6. Documente de proprietate, schiţe: pag 10

VALOAREA DE PIAŢĂ PENTRU LICHIDARE : 7100 lei sau 1606 EUR

Valorile de mai sus sunt calculate la cursul de 4,4209 lei/EUR şi fără includerea nici 
unui impozit sau taxe asociate.

Aceste valori sunt o estimare şi o predicţie şi reprezintă opinia evaluatorului 
exprimată la data evaluării din 17.10.2014 şi ţinând seama de ipotezele şi condiţiile 
limitative din prezentul raport.

Data: 17 octombrie 2014



DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta certific:

• Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte. Estimările şi concluziile 
se bazează pe informaţii şi date considerate de către evaluator ca fiind adevărate şi 
corecte, precum şi pe concluziile inspecţiei asupra proprietăţii, pe care am efectuat-o 
în data de 17.10.2014.

• Analizele, opiniile şi concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele şi concluziile 
limitative menţionate şi sunt analizele, opiniile şi concluziile mele profesionale 
personale, imparţiale şi nepărtinitoare.

• Nu am nici un interes actual sau de perspectivă în privinţa proprietăţii imobiliare care 
face obiectul acestui raport de evaluare şi nu am nici un interes personal privind 
părţile implicate în prezenta misiune, excepţie făcând rolul menţionat aici.

• 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 şi nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes 
financiar legat de evaluarea imobilului ce face obiectul acestei lucrări

• Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate în conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Evaluare, adoptate de ANEVAR începând cu 1 iulie 
2014 şi publicate prin grija Institutului Român de Cercetări în Evaluare (IROVAL) şi 
cu ipotezele şi condiţiile limitative cuprinse în prezentul raport.

• La inspectarea personală a imobilului nu a participat nimeni din partea lichidatoarei,
• Posed cunoştinţele şi experienţa necesară îndeplinirii misiunii în mod competent.

Data: 17 octombrie 2014



RAPORT DE EVALUARE

A. OBIECTUL EVALUĂRII
Terenul curţi construcţii de 200 mp din Halânga, cu nr cadastral 50381, înscris în 

CF nr 50310 a comunei Izvoru Bârzii, judeţul Mehedinţi, proprietatea beneficiarei S.C. 
IAHIN COM SRL.

B. IDENTIFICAREA IMOBILULUI
S-a făcut pe teren, în data de 17 octombrie 2014. Cu ocazia inspecţiei, s-au executat 

poze care se anexează şi s-au identificat principalele caracteristici ale imobilului:
- adresa: satul Halânga, comuna Izvoru Bârzii, judeţul Mehedinţi
- înscrierea în Cartea Funciară: număr cadastral 50381 şi înscris în CF nr 50310 a comunei 
Izvoru Bârzii
- componenţa: teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă 200 mp

S-au pus la dispoziţie copii după următoarele documente:
* Contract de vânzare -  cumpărare autentificat cu nr 133 din 26.01.2011 de BNP 

ILIE ŞERBAN din Drobeta Turnu Severin
* Cadastru judiciar compus din PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A 

IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPRE şi PLAN DE AMPLASAMENT Şl 
DELIMITARE A IMOBILULUI, întocmit de expert topo autorizat Constantin Viorel Mâţu şi 
avizat cu nr 1145/19.01.2011 de O.C.P.I. Mehedinţi.

C. SCOPUL
Estimarea valorii de piaţă pentru vânzarea prin lichidare.
Acest Raport de Evaluare este valabil numai pentru uzul beneficiarei pentru scopul 

enunţat mai sus şi nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea lui în alte scopuri 
sau de alte persoane.

D. DREPTUL DE PROPRIETATE EVALUAT
Proprietara este S.C. IAHIN COM SRL din sat Magheru, comuna Brezniţa-Ocol, 

înmatriculată la ORC Mehedinţi sub numărul J25/401/2008 şi CUI 23918092, iar prin 
prezentul raport, se evaluează dreptul deplin de proprietate cu titlu de cumpărare, 
dobândit prin convenţie în favoarea S.C. IAHIN COM SRL, conform documentelor 
prezentate la punctul B.

Destinatara acestei lucrări este Beneficiara S.C. IAHIN COM SRL din sat Magheru, 
comuna Brezniţa-Ocol, înmatriculată la ORC Mehedinţi sub numărul J25/401/2008 şi CUI 
23918092, societate comercială aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin 
administrator judiciar d-l ec. Gogu Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING SPRL Drobeta 
Turnu Severin.

E. DATA Şl CURSUL VALUTAR
- data inspecţiei: 17 octombrie 2014
- data evaluării: 17 octombrie 2014 
-întocmirea raportului: 17 octombrie2014
- cursul valutar din 17.10.2014: 4,4209 lei/EUR.



_______ RAPORT DE EVALUARE nr 60 / 17.10.2014 - Teren 200 mp în Halânga, com Izvoru Bârzii, proprietatea SC IAHIN COM SRL_______
F. BAZA SAU DEFINIŢIA VALORII ESTIMATE

Tipul de valoare de bază estimată în acest Raport este VALOAREA DE PIAŢĂ 
definită de Standardul Internaţional ca fiind 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.

Valoarea de piaţă pentru vânzare prin lichidare nu este o valoare de bază, ea fiind 
definită conform Standard Internaţional ca o valoare derivată din valoarea de piaţă, ce nu 
îndeplineşte în totalitate cerinţele din definiţia valorii de piaţă, astfel că durata activităţii de 
marketing nu este corespunzătoare, iar vânzătorul este obligat să vândă. în general, 
această valoare este mai mică sau cel mult egală cu valoarea de piaţă, în funcţie de 
atractivitatea mijlocului fix imobil şi de durata disponibilă pentru activitatea de marketing.

Valoarea pentru vânzare prin lichidare estimată prin acest raport, va fi determinată în 
mod prudenţial şi ţinând cont de ipotezele şi condiţiile limitative esprimate la punctul G.

G. IPOTEZE SPECIALE Şl CONDIŢII LIMITATIVE
- Valorile estimate prin acest raport, sunt valabile în condiţiile de piaţă găsite la data 

inspecţiei şi pot fi incorecte sau necorespunzătoare la un alt moment
- proprietatea este liberă de sarcini şi poate fi vândută, iar titlul de proprietate este

valabil
- toate documentaţiile tehnice se presupun a fi corecte, planurile şi materialul grafic 

din acest raport sunt incluse numai pentru a se face o imagine referitoare la proprietate
- se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii privind 

subsolul terenului şi gradul de poluare al lui şi al zonei, care ar avea ca efect o valoare mai 
redusă sau mai mare. Nu se asumă nici o responsabilitate pentru asemenea situaţii sau 
pentru obţinerea studiilor geotehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor

- se presupune că proprietatea este conformă cu toate reglementările şi restricţiile 
urbanistice (construcţiile au fost demolate legal)

- se presupune că autorizaţiile şi taxele care trebuiau achitate organelor fiscale locale 
au fost achitate de către proprietară

- alegerea metodei de evaluare prezentată în cuprinsul Raportului, s-a făcut ţinând 
seama de tipul valorilor exprimate la punctul F. şi de informaţiile disponibile

- evaluatorul consideră că informaţiile disponibile au fost rezonabile la data evaluării.

H. SURSE DE INFORMARE
* Documentele puse la dispoziţie de proprietară şi enumerate la punctul B.
* Standarde Internaţionale de Evaluare şi Ghidul metodologic de evaluare GME 630 - 

Evaluarea bunurilor imobile, emise de ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România).

* Inspecţiile la faţa locului efectuate prin observare şi fotografiere
* Informaţii culese direct de pe piaţa imobiliară din judeţul Mehedinţi
* Publicaţii locale şi site-uri de pe internet de publicitate imobiliarj
* Date statistice elaborate de Institutul Naţional de Statisti<j 

Reglementări şi Legi din domeniu.

I. ANALIZA DE PIAŢA
Se face analiza pieţei proprietăţilor imobiliare, de tipul terenurilof 

construcţii amplasate în satul Halânga com Izvoru Bârzii, amplasat lângă MunicipîâPDrobeta 
Turnu Severin la cca 5 km.

La această dată s-au găsit numai oferte de vânzare pentru terenuri de acest fel.
Principalele caracteristici ale terenului de evaluat sunt:

- amplasarea în incinta unei foste ferme de vaci în apropierea drumului naţional DN67 pe 
latura estică, între Drobeta Turnu Severin şi termocentrala Halânga.



- forma dreptunghiulară, suprafaţa plană orizontală este a unui fost drum betonat de incintă 
în fosta fermă de vaci.
- deschidere de 6 m la drum betonat de incintă
- folosinţa proiectată a fost de drum de acces.
- zonă cu utilităţi edilitare: reţele electrice, apă, telefonie

Piaţa acestor imobile este relativ activă, cu o ofertă şi cerere moderată.
Efectele crizei economice se resimt iar preţurile terenurilor s-au micşorat cu începere 

din ianuarie 2008 până în prezent cu 50-60%. O caracteristică a acestei perioade este 
aceea că preţurile ofertelor pentru vânzarea terenurilor de acest fel, sunt mult mai mari 
decât preţurile tranzacţionate efectiv pe piaţă.

în cadrul acestei analize s-a identificat în prezentul apropiat mai multe preţuri de 
oferte de vânzare în intravilanul comunei Izvoru Bârzii, zone rezidenţiale care variază între 3 
şi 6 EUR/mp. Dar aceste oferte nu sunt lângă DN67. Preţurile ofertelor găsite la data 
evaluării se referă la imobile terenuri şi au o vechime pe piaţă de peste un an, vânzătorii nu 
sunt dispuşi să le scadă iar cumpărătorii nu oferă aceste preţuri.

Chirii pentru astfel de terenuri nu s-au identificat.

J. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE
Se defineşte ca fiind utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau 

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

Ţinând seama de aceste considerente, în cazul imobilului supus evaluării cea mai 
bună utilizare este cea actuală de teren pentru construcţii industriale sau de depozitare .

K. DESCRIEREA IMOBILULUI
■ Amplasamentul în satul Halânga, comuna Izvoru Bârzii, judeţul Mehedinţi, Tarla 41, 
Parcelele 1107,1117,1120, cu vecini la N şi V -  Lotul 1 cu 1585 mp teren şi clădirile C10, 
C11 şi C12, la E -  Lotul 2 cu 1200 mp teren, la S -  drum betonat.
■ Accesul drumul betonat cu deschidere de 6 m.
■ Utilităţile zonei: reţele curent electric, apă, telefonie.
■ Caracteristici tehnice:

- Suprafaţa este dreptunghiulară
- Deschiderea la drumul betonat de 6 m, pe latura sudică
- Suprafaţa este orizontală cu o întindere de 200 mp
- Caracteristicile geotehnice ale terenului sunt normale
- Funcţiunea este de teren curţi construcţii într-o zonă industrială
- Terenul nu este împrejmuit pe laturile

L. EVALUAREA
Imobilul se evaluează la stadiul fizic găsit la data inspecţiei, adică teren liber 

intravilan, curţi construcţii, în suprafaţă de 200 mp.
Metoda utilizată este cea a Comparaţiei directe conform Ghidului metodologic de 

evaluare GME 630 - Evaluarea bunurilor imobile, elaborat de ANEVAR în corelare cu 
Standardele de Evaluare Internaţională. Ea a fost aleasă ţinând cont de informaţiile 
disponibile şi de scopul evaluării.

Evaluarea are la bază valoarea unitară de piaţă pentru lichidare, care se calculează 
în ANEXAI.

în GRILA DATELOR DE PIAŢĂ din ANEXA 1, se face Analiza procentuală a datelor 
aplicând corecţii procentuale asupra preţurilor unitare ale unor terenuri tranzacţionate sau 
oferite la vânzare (numite comparabile), culese de pe piaţă. Aceste corecţii reflectă 
superioritatea sau inferioritatea “comparabilelor” faţă de terenul de evaluat. Pentru analiză 
se folosesc cele 10 elemente de comparaţie din ANEXA 1.



în cazul de faţă, ele au o serie de elemente de comparaţie identice şi anume: dreptul 
de proprietate transmis fără restricţii, condiţii de finanţare şi faptul că nu au componente 
non-imobiliare. Celelalte elemente de comparaţie sunt diferite şi s-au estimat corecţii 
procentuale în ANEXA 1.

S-au găsit următoarele “comparabile”:
- comparabila A: teren de 600 mp intravilan, în zona centrală a satului Schinteieşti, 

cu folosinţa rezidenţială, 4000 EUR sau 6,66 EUR/mp (sursa de informaţii: tocmai.ro contact 
tel 0234554330 Epuran Constantin)

- comparabila B: teren de 2200 mp intravilan, în sat Izvoru Bârzii, cu 5 EUR/mp 
(sursa de informaţii: tocmai.ro contact tel 0748055765 Bogdan)

- comparabila C: teren de 1400 mp intravilan, în sat Izvoru Bârzii, cu 5 EUR/mp 
(sursa de informaţii: OLX.ro contact tel 0749492627 Ion).

Din ANEXA 1, se deduce valoarea unitară de piaţă ca fiind valoarea corectată a 
comparabilei A, deoarece are cel mai mic număr de corecţii. Deci preţul unitar de piaţă 
pentru lichidare este de 8,03 EUR/mp.

Atunci, valoarea de piaţă pentru lichidare a terenului de 200 mp va fi:
200 mp x 8,03 EUR/mp x 4,4209 lei/EUR = 7100 lei sau 1606 EUR

M. CONCLUZII

Valoarea de piaţă pentru lichidare estimată pentru Terenul curţi construcţii de 
200 mp din intravilanul satului Halânga, cu nr cadastral 50381, înscris în CF nr 50310 a 
comunei Izvoru Bârzii, judeţul Mehedinţi, proprietatea beneficiarei S.C. IAHIN COM SRL, 
este de 7100 lei sau 1606 EUR.

Valorile de mai sus sunt calculate la cursul de 4,4114 lei/EUR şi fără includerea nici 
unui impozit sau taxe asociate.

Data: 17 octombrie 2014





ANEXA 1

GRILA DATELOR DE PIAŢĂ
Analiza procentuală a datelor

Denumire proprietăţi
proprietăţi comparabile

A B C

proprietatea intravilan central în intravilan sat intravilan sat

Elemente de comparaţie de evaluat satul Schinteieşti Izvoru Bârzii Izvoru Bârzii

Preţ ofertă vânzare (EUR/mp) 6,70 5,00 5,00
Suprafaţa (mp) 200 600 2.200 1.400

1 .condiţiile de finanţare identice identice identice
corecţie 0,00 0,00 0,00

preţ corectat 6,70 5,00 5,00
2.condiţiile de vânzare normale normale normale normale

corecţie 0,00 0,00 0,00
preţ corectat 6,70 5,00 5,00

3.condiţiile de piaţă ofertă (-20%) ofertă (-20%) ofertă (-20%)
corecţie -1,34 -1,00 -1,00

preţ corectat 5,36 4,00 4,00
4.localizarea inferioară (15%) inferioară (20%) inferioară (20%)

corecţie 1,00 1,00 1,00
preţ corectat 6,36 '5,00 5,00

5.utilităţile disponibile identice inferioare(20%) inferioare(20%)
corecţie 0,00 1,00 1,00

preţ corectat 6,36 6,00 6,00
6.cea mai bună utilizare inferioară (10%) inferioară (10%) inferioară (10%)

0,50 0,50
preţ corectat 7703“ “ '6750 6"50".........

7.caracteristicile fizice identice inferioare (15%) inferioare (10%)
corecţie 0,00 0,75 0,50

preţ corectat 7,03 7,25 7,00
8.caracteristicile economice inferioară (15%) inferioară (20%) inferioară (20%)

corecţie 1,00 1,00 1,00
preţ corectat 8,03 8,25 8,00

9.drepturile de proprietate transmise fără restricţii fără restricţii fără restricţii fără restricţii
corecţie 0,00 0,00 0,00

preţ corectat 8,03 8,25 8,00
10.componente non-imobiliare nu sunt nu sunt nu sunt nu sunt

corecţie (5-10%) 0,00 0,00 0,00
preţ corectat (EUR/mp) 8,03 8,25 8,00

numărul de corecţii 4,00 6,00 6,00
corecţie brută 4,01 5,25 5,00

preţ corectat (lei/mp) 35,50 lei 36,47 lei 35,37 lei



ACT DE DEZMEMBRARE
si

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Intre subsemnaţii: GINGIR ANCA -  MARINA, cu domic$ui în Mun. Bucureşti, Sector 4, Str. Ileanda, nr. 9A, în 
calitate de vânzătoare, pe de o parte şi S.C. IAHIN COM S.R.L, cu sediul In Sat Magheru, Comuna Brezniţa -  Ocoi, nr. 51, 
Judeţul Mehedinţi, înregistrată la Registrul Comerţului sub J25/401/21.05.2008, C.U.I. 23918092, reprezentată de către asociat 
unic GRUESCURAMONA-EUGENIA, cu danciul în Mun. Dr. Tr. Severin, Str. Walter Maradneanu, nr. 14, Judeţul Mehedinţi. 
bi calitate de cumpărătoare pe de aftă parte, a intervenit prezentul Act de dezmembrare şi contrad de vânzare cumpărare în
următoarele condiţiuni:-----------

I. Eu, GINGIR ANCA -  MARINA, m calitate de proorietară a terenului, intabulat fa Caria» Funciară or. 50310. a 
Comunei feypru Bkiil. cu numărul cadastral „50310”, situat In intravilanul Comunei Izvoru BkzB, Sat Hafoga, judeţul 
Mehedinţi, în Tarta 41, Parcelele 1107,1117 şi 1120, notat cu „1CC”, în planul de amplasament şi delimitarea imobilului, in 
suprafaţa totală de 2.985(douămiinouăsutooptzecişidnci)mp şi are următori vecini: Nord -  Lot 1 cu nr. cad. 50309, Est -  N.C. 
50082, Sud- Drum,Vest -  N.C. 524, conform extrasului de cf şi a planului de amplasament Menţionez totodată că pe acest
teren se află amplasate construcţiile C 10, C11 şi C12 şi nu fac obiectul prezentului act------—

Eu, GINGIR ANCA -  MARINA, dezmembrez terenul descris mai sus ta trei plouijţ loturi distincte şi anume:
M tuM , ce poarta nr. cadastral *50379" si este in totalitate compus (fin teren curti constructS intravilan, notat cu 

„1CC”, In planul de amplasament şi defimitare a imobilului, situat în intravilanul Comunei Izvoru BwzM, Sat Ha&iga, Judeţul 
Mehedinp, Tarta 41, Parcelele 1107, 1117, 1120, în suprafaţa totală de 1.585(unamiecincisuteoptzecişidncj)mp şi are 
următorii vecini: Nord -  N.C. 50309, Est -  Lot 3, Sud- Lot 3 şi drum betonat,Vest -  N.C. 524 şi drum betonat conform planului de
amplasament şi defimitare a bunului imobanr. 1145/19.01.2011.-------------

Menţionez totodată că pe acest teren se aM amplasate construcile: C 10, cu suprafaţa construită de 218,40mp; C 11, 
cu suprafaţa construită de 317,00mp şi C12, cu suprafaţa construită de 97,34mp şi nu fac obiectul prezentului acţ-

io n a  , ce poarta nr. cadastral „50380” si este in totalitate compus (fin tenm curti constructB intravilan, notat cu 
„1CC”, în pianul de amplasament şi delimitare a «nobilului, situat m intravHanul Comunei Izvoru Bftzţ Sat ihfinga, judeţul 
Mehedmp, Tarla 41, Parcelele 1107,1117,1120, in suprafaţa totală de 1.200{unamiedouăsufe)mp şi ane umătoro vecini: Nord
-  Lot 1 cu nr. cadasfrai 50379, Est -  Drum betonat N.C. 50082, Sud- Drum betonat Vest -  Lot 3 cu numărul cadastral 50381,
conform planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil nr. 1145/19.01.2011.------

m W 3 , ce poarta nr. cadastral *50381” si este in totalitate compus din teren curii constucS Mravtian, notat cu 
„1CC”, în pianul de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în intravilanul Comunei Izvoru BkzS, Sat HaBnga, judeţul 
Mehedinp, Tarla 41, Parcelele 1107,1117,1120, in suprafaţa totală de ZQOfdouăsutelmp si are următor» vecmi: Nord -  Lot 1 cu 
nr. cadastral 50379, Est -  Lot 2 cu numărul cadastral 50380, Sud- Drum betonat Vest -  Lot 1 cu numărul cadastral 50379,
conform planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil nr. 1145/19.01.2011.-----

« Terenul descris ma sus l-am dobândit ca bun propriu, conform Titlului de proprietate nr. 81.203/09.12.2008, eliberat de
Ĉomisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, JudeM Mehedinţi._______  _

II. Eu, GINGIR ANCA -  MARINA, vând susnumitei cumpărătoare, S.C. IAHIN COM S.R.L, terenul curti constructiv 
_ proprietatea mea, compus (fin Lotul 3, dezmembrat si descris mai sus la Pd I, intabulat tti Cartea Fundară nr. 50310. a 
ţ Comunei Izvoru B&zfl. ce poarta nr. cadastral „50381” a este in totalitate compus <Sn teren curti constmctii intravilan, notat 
‘ cu „ICC”, în planul de amplasament şi defimitare a imobilului, situat în intravilanul Comunei Izvoru BkzS, Sat HaBnga, judeţul 
| Mehedinţi, Tarla 41, Parcelele 1107,1117,1120, in suprafaţa totală de 200^Uouisiff»>)ip şi are următoravedni: Nord-Lot 1 cu 
1 nr. cadastral 50379, Est -  Lot 2 cu numărul cadastral 50380, Sud- Drum betonat, Vest -  Lot 1 cu numărul cadastral 50379,
ĉonform planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil nr. 1145/19.01.2011.___  __-

Ceea ce înstrăinez prin acest act an dobândit ca bun propriu, conform Titlului de proprietate nr. 81.203/09.12.2008,
eliberat de Comisa Judeţeană pentru stabilirea dreptiriui de proprietate asupra terenurilor. Judeţul Mehedinţi._______

Preţul total al acestei vânzări este ZOOO(douămH)EURO, echivalent h  8.524(optmiicincfsutedouăzeă§ipatru)Lei,
sumă pe care eu vânzatoarea am primit-o integral de ia cumpărătoare, înainte de data autentificăm prezentului contract--------

Eu, GINGfR ANCA -  MARtNA> dedar că terenul (te la Lotul 3, se vinde liber de sarcini şi nu a ieşit (fin circuitul civil în 
baza vreunui act normativ, rămânând tot timpul în stăpânirea mea legală şi garantez pe cumpărător împotriva oricărei evicţiuni 
conform art 1337 Cod Civil, consimţind totodată la intabuiarea dreptului de proprietate în CF la numele cumpărătorului, de 
asemenea terenul nu a mai fost înstrăinat donat sau ipotecat în favoarea altor persoane, teren ce tace obiectul acestei vânzări, nu 
este afectat de servitul, privilegii sau alte drepturi ale unor terţi, indiferent dacă a fost sau nu înregistrat ?n registrul de publicitate
sau Carte funciară. De asemeni mai dedar ca terenul de la Lotul 3, nu face obiectul unor litigii la instanţele judecătoreşti.---------

Eu, GINGIR ANCA -  MARINA, declar că graniţele terenului cuprms la Lotul 3, sunt recunoscute de vecini şi prin urmare 
nu face obiectul unor acţiuni în justiţie.______
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Nr. Cadastral Suprafaţa masurata Adesa imobilului
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Plan de amplasament si delimitare a imobilului 

Sc. 1:2000

Nr. Cadastral Suprafaţa masarata Adresa imobilului
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Teren 600mp, Central

f / m p :  4.000 EUR

Jîerta vanzare

Date contact:
i -54330

Urai sal Schinteiesti, izvoru Barzii., jud. Mehedinţi



S S P 5 I0

Teren 2200mp, Nord

; -m u: 5 EUR

rin un:: O ferta vânz are 

; 'V J"  i /v o ru  Barzii

f 2200  n p

Date contact:
43055765

'"an 2200mp in sat Izvorul Barzii, ideal pt constructie casa; apa si curent langa teren,pret 11000 euro



cza

Teren intravilan
Drobeta-Turnu Severin A daugatLa  ia:58, 7 Aprilie 2014, Număr anunţ: 25422203 

Vanei teren in travilan 1400 mp in com una izvorul barzii

Pret 30 000 lei (Negociabil)

Oferit de Proprietar

Suprafaţa 1 400 m 2

Extravilan / intravilan Intravilan

Contact data

Persoana de contact: Ion 

T e le fo n :C Q  h C) ^ 9

Locul de intalnire: Drobeta-Turnu Severin, 

judeţ Mehedinţi


