
RO MÂNIA 	 5- 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

PROIECT DE HOTARÂRE 
Nr. 	 din 	 2019 

Privind : aprobarea vânz ării prin licitaţie publică  a unul bun mobil — Dacia Logan apar ţinând 
domeniului privat al municipiului Tecuci.  

Iniţlator : Catafin Constantin Hurdubae , Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerli proiectului:  ,2 5 33 	 02019 ; 	,-- 
Consillul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit In 

! 
edinţă  0/2,0i/V"In  data 

de 
	

2019; 
Având in vedere 	 .2 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă  sub nr. 	Zp19; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul ADPP, inregistrat b nr.2 9-51h2019. 
- Decizia nr.12/14.07.2017 a Camerei de conturi Gala ţi şi raportul de evaluare 

nr.24779/2019; 
- rapoartele de avizare intocmite de cornisille de specialitate  / 	; 
- prevederile art. 36, alin.(5), lit. „b" şi 123, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică  Iocală, republicata in 2007; 
- art.147 din Constituţia Roniân' iei 

in baza Deciziei 	nr.384 din 2018 şi art, 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „b" 
din Legea 215/2001 a administra ţiei publice locale, republicată  in 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Se aprobă  vânzarea prin licitaţie publică  a mobilului — Dacia Logan GL25TEC, cu 
datele de identificare conform c ărţii de identitate, anexl la prezenta hot ăr'ar' e. 

Art.2.  Se aprobă  caietul de sarcini şi instrucţiunile de vn7are  cu privire la vân7area prin 
ficitaţie publică  a unui mobil — Dacia Logan. 

Art.3.  Condiţille de vânzare sunt cele prevăzute 'in caietul de sarcini, anexa 2 la prezenta 
hofar.  are. 

Art.4.  Preţul de pornire la licitaţie este de 41905 inclusiv TVA, conform raportului de 
evaluare, anexa nr.3 la prezenta hotarare. 

Art.5.  Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrant ă  din prezenta hotărare. 
Art.6.  in cazul in care la primul termen nu există  nici un ofertant, va fi efectuat ă  o evaluare 

a autoturismului, raportul fiind insu şit de Consiliul Local Tecuci. 
Art.7.  Cu data prezentei se abrogă  orice prevederi contrare. 
Art.8.  Prezenta hotărâre va fi adusă  la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.9.  Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 
Tecuci . 

INITIATOR, 
PRIMAR 

SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
7 ,) ţ)  P RI MA R 

Nr. 	din  /8,O 	2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind : aprobarea vânz ării prin licitaţie publică  a unui bun mobil — Dacia Logan aparţinând 
domeniului privat al muriicipiu1ui Tecuci.  

Mobilul Dacia Logan GL25TEC ce face obiectul proiectului de hot ărâre se afiă  in 
administrarea municipiului Tecuci, achizi ţionat în anul 2016, are o capacitate cilindric ă  de 
1461 cm3, combustibilul folosit fiind motorina. 

Ca urmare a verific ărilor Curţii de Conturi a României - Camerei de Conturi Gala ţi, 
au rezultat deficienţe privind indeplinirea condiţhlor legale de achiziţie a autoturismelor, mai 
precis 'in luna martie 2016 a fost achizi ţionat autoturismul sus menţionat cu suma de 47.070 
de lei, in condiţiile in care parcul auto cuprindea deja trei autoturisme, fiind dep ăş it numărul 
maxim de autoturisme prevăzut de lege pentru autorit ăţile publice locale. 

Pentru a duce la indeplinire m ăsura Camerei de Conturi Gala ţi, ce prevede recuperarea 
sumelor cheltuite fără  a respecta reglementările din domeniu, este necesar ă  vânzarea 
mobilului Dacia Logan cu nr. de inmatriculare GL251EC. Autoturismul a fost scos la ficita ţie 
la preţul de achiziţie dar nu s-a prezentat nici un ofertant, dup ă  care s-a făcut evaluarea la zi, 
raportat şi la condiţiile de piaţă, valoarea stabilită  fiind de 41905 inclusiv TVA, evaluator 
TRUE VALUER SRL Tecuci. 

in aceste condiţfi propun vânzarea prin licitaţie publică  a mobilului Dacia Logan, cu 
nr. de inmatriculare GL25TEC, conform prezentului proiect de hot ărăr' e. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL ADMINISTR4REA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
Nr.  0Z ) 1/0  din 	.04, 	2019 

RAPORT DE SPECIALITATE  

Privind : aprobarea vânzării prin Iicitaţie publică  a unui bun mobil — Dacia Logan , apar ţinând 
domeniului privat al municipiului Tecuci.  

Bunul mobil Dacia Logan, nr. inmatriculare GL25'1EC propus spre vânzare 
aparţine domeniului privat al municipiului 

Potrivit prevederilor art.36,alin.5, lit. b şi art.123,alin.1 şi 2 din Legea 
nr.215/2001 privind administra ţia publică  ,republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare,consiliile locale hotărăsc cu privire la vânzarea bunurilor apar ţinând 
domeniului privat al localităţii. Vânzarea se face prin licita ţie publică. 

Preţul de pornire la licitaţie este de 41905 (TVA inclus), reprezentând 
valoarea stabilită  de evaluator TRUE VALUER SRL Tecuci. 

Faţă  de aceste precizări, considerăm că  proiectul de hotărâre indeplineşte 
condiţiile de legalitate şi oportunitate. 

Director Direcţia Gener ă  Economică, 	 Şef Serviciu ADPP, 
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anexa nr.1 la HCL nr 	2019 

CAIET DE SARCINI 
Privind : ar)robarea vânz ării prin licitaţie publică  a unui bun mobil - Dacia Loan . apar ţinând 

domeniului privat al municipiului Tecuci. 

CAP. I. OBIECTUL VÂNZĂRII 

1.1. 	Mobilul Dacia Logan, nr. înmatriculare GL25TEC care urmeaz ă  a fi vândut este proprictatea 
municipiului Tecuci. 

1.2. Autoturismul Dacia Logan care face obiectul vânz ării, aparţine domeniului privat al municipiului 
Tecuci. 

Cap. IL MOTIVATIA VÂNZĂRII 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unui autoturism Dacia Logan 
nr. de înmatriculare GL25Tec,sunt urm ătoarele: 
- prevederile art. 36 aliniat 5, lit.b si art. 1 23, aliniat 1 si 2 din Legea nr. 2 1 5/200 1 privind administra ţia 
publică  locală, potrivit cărora ,,Consiliile locale şi consiliilejudeţene hotărăsc ca bunurile ce apar ţine 
domeniului public sau privat, de interes local saujude ţean, după  caz, să  fie date în administrarea regiilor 
autonome şi instituţiilor pubiice, să  fie concesionate ori să  fie închiriate. Acestea hot ărăsc cu privire la 
cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes Iocal sau 
judeţean, în condiţiile legii. 
,,Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin Iicitaţie publică, organizată  în condiţiile legii. 
- prevederile art. 5, alin.2 din Legea ur. 2 13/1 998 privind proprietatea public ă  şi regimul juridic apIica1il 
acesteîa,, Dreptul de proprietate privat ă  al statului sau al unităţilor administrativ - teritoriale asupra buuurilor 
din domeniul privat este supus regimului de drept comun, dac ă  legea nu dispune altfel. 

Cap. II[. ELEMENTE DE PRET 

3.1. Preţul de pornire la licitaţia de vânzare a autoturisrnului Dacia Logan G125TEC este de 41.905 lei TVA 
inclus 
3.2. Garanţia de participare la licitaţie în sumă  de lO% din valoarea mobilului. 
3.3. Valoarea adjudecată  va fi achitată  integral la data sermaării contractului 

Cap. IV. CONDIŢII DE MEDIU 

4.1 Cumpărătorul poartă  întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în dorneniul protecţiei 
mediului. 

CAP. V1. OBLIGATIILE PARTILOR 

6. 1. Vânzătorul are următoarele obligaţii: 
b. - Vânzătorul are obligaţia de a nu tulbura pe cumpărător în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de 
vânzare - cumpărare. 
c. - De asemenea, vânzătorul garantează  pe cumpărător că  bunul vândut nu estesechestrat, scos din circuitul 
civil, ipotecat sau gajat. 
d. - Vânzătorul nu răspunde de viciile aparente. 
6.2. Cumpărătorul are următoarele obligaţiî: 
a-. cumpărătorul are întreaga responsabilitate în ceea ce prive şte respectarea legisla ţiei în vigoare cu privire la 
P.s.I., protecţia mediului şi persoanelor. 
b.- achitarea integral ă  a debîtelor pe care le au faţă  de bugetul local. 
d- cumpărătorul se obligă  să  achite preţul autoturîsmului Ia valoarea adjudecată, Ia data semnării contractului 
de vânzare - cump ărare. 
e.- să  plătească  cheltuielilc vânzăriî: cheltuielile propriu-zise ale actului. 
f.- să  achite integral debitele pe care le are fa ţă  de bugetul locat până  Ia încheierea contractului de vânzare - 

cumpărare şi cele care decurg după  încheîerea contractului de vânzare - cump ărare. 
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Cap. VII. DISPOZITII FINALE 

7.1 Drepturile şi indatoririle părtilor se stabilesc prin contractul de vânzare - cump ărare. 
7.2. Solutiile prezentate o data cu depunerea optiunilor, în cazul adjudec ării licitatiei, nu reprezint ă  aprobarea 

acestora şi nu exonerează  pe câştigător de obtinerea avizelor şi acordurilor legale din partea organismelor 
stabilite în eliberarea acestora . 
7.5 Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de vânzare - cump ărare 
7.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantului contra 
cost, 1n valoare de 50 lei. 
7.7.0fertantii, la licitatie vor achita taxa de participare la licitatie, in suma de 100  lei. 
7.8. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, garantia de participare la licitatie. 
Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionat ă  de achitarea integral ă  a debitelor pe care le au fat ă  de 
bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie ş i a garantiei de participare 
Nu vor participa la licita ţie persoanele juridice sau persoanele fizice care: 

o au debite faţă  de Municipiul Tecuci; 
o sunt în litigii cu Municipiul Tecuci; 
o au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare ş i nu au incheiat contract cu Municipiul Tecuci. 
o nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de 

participare. ( in cazul in care plata nu se face la casierie , daca valoarea acestora nu se 
regăseşte în conturile acestea nu se considera achitate). 

7.9. Dacă  din diferite motive licitaţia se amănă, se revocă  sau se anu1ool2A, decizia de amânare, revocare sau 
anulare nu poate fi atacat ă  de ofertanţi. 
În acest caz ofertanţilor 11 se va inapoia ;in termen de cinci zile, garan ţia de participare la licita ţie ş i 
contravaloarea documenta ţiei de licitaţie, pe ba7a und cereri scrise şi inregistrată  la Municipiului Tecuci. 
Prin inscrierea la licitaţie, toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră  insuşite de ofertant. 
7.10. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea licitaţiei publice se vor depune la registratura 
Municipiului Tecuci, in termen de 48 de ore de la data desf ăşurării licitaţiei, iar comisia de soluţionare a 
contestaţillor va analiza şi instrumenta contesta ţiile inregistrate in termen de 5 zile de la data inregistr ării 
acestora. 

PRESEDLNTE DE SED1NTĂ  



INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

I. Licitaţia publică  organizată  pentru vânzarea mobilului Dacia Logan nr. înmatriculare 
GL25TEC, aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci. 

Depunerea documentaţiilor pentru licitaţie se va face până  la data de 	ora 
la registratura Prim ăriei inunicipiului Tecuci, din strada 1 Deceinbrie 1918,  nr. 66. 

În vederea participării la Iicitaţie, ofertantul trebuie s ă  plătească: 
- garanţia de participare Ia Iicita ţie, în sumă  de 1 0% din valoarea total ă  a autoturismului, 

calculată  la preţul de pornire, depus ă  casieria primăriei. 
- caietul de sarcini aferent licitaţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă  de 50 

lei, Ia casieria primăriei. 
- taxa de participare la licita ţie 100 lei, la casieria priin ăriei. 
- Preţul de pornire la licitaţie este de 41.905 lei TVA inclus. 

Ofertanţii vor depune la sediul Prirn ăriei municipiului Tecuci două  plicuri închise şi sigilate, 
unul exterior şi unul interior care vor coriţine: 

• plicul exterior va cupriiide plicul interior(care con ţine oferta de pre ţ) şi următoarele 
docuinente: 

• copie xerox după: 

Pentru persoane juridice 

- act constitutiv al societ ăţii(statut/contract), certificat de înregistrare fiscal ă, certificat de 
înregistrare la Registrul Coiner ţului. 

- dovada că  nu sunt în litigiu cu Municipiul Tecuci; 
- certificat fiscal prin care să  se ateste faptul că  nu are datorii bugetare faţă  de Municipiul 

Tecuci. 
Certifîcatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă  a 
ofertantului şi vor fî depuse în forma originală, 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de îinputernici ţii 

ofertanţilor şi nu de aceştia personal. 
- copie xerox după  chitanţele care atest ă  plata caietului de sarcini, a documentaţiei penlru 

iicitaţie şi a garanţiei depuse.. 

Pentru persoane fizîce. 

- actul de identitate 
- copie xerox după  chitanţele care atest ă  plata caietului de sarcini, a docuinenta ţiei pentru 

licitaţie şi a garanţiei depuse. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu Municipiul Tecuci. 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii 

ofertanţilor şi nu de aceştia personal. 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul că  nu are datorii bugetare faţă  de Municipiul 

Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a 
ofertantului şi vor fi depuse în forma originală. 

• Ofertele depuse de persoane care nu particip ă  la licitaţie în data stabilită, nu vor fi luate în 
calcul, urmând a fi returnate. 
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11. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI. 

Se începe licitaţia parcurgând următoarele etape: 

1. se verifică  existenţa actelor doveditoare de plat ă  a garariţiei, a caietului de sarcini şi a 
documentaţiei pentru licitaţie. 
2. se verifică  identitatea ofertan ţilor pe baza buletinului de identitate/c ărţii de identitate/adeverinţei. 
3. se verifică  ofertele financiare depuse (vor fi verificate doar ofertele financiare a participan ţilor ce 
au depus toate documentele necesare particip ării la licitaţie). 
4. mobilul se adjudecă  acelui ofertant care a facut cea mai mare ofert ă . 
5. în cazul în care două  oferte financiare sunt egale, ofertan ţii aflaţi la egalitate vor depune în 
termen de 1 5 minute, o nouă  ofertă  financiară  şi declarat câştigător, va fi cel cu oferta financiar ă  
mai mare. 
6. comisia de organizare şi desfăşurare a lîcitaţiei va încheia un proces - verbal de adjudecare, în 
două  exemplare. 
7. Părţile se vor prezenta în termen de 30 zile dup ă  adjudecare, în vederea încheierii contractului de 
vnzare, pe baza procesului - verbal de adjudecare, in caz contrar câ ştigătorul va pierde garan ţia 
care se va face venit la buget local. 

De asemenea., în cazul în care la data şi ora anunţată  pentru desfăşurarea licitaţiei, este înscris 
un singur ofertant, acesta va fî declarat câ ştigător dacă  îndep1inete condi ţiile impuse. 

Nesenmarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garan ţiei 
de participare ce se va face venit la bugetul local. 

Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de vnzare, garan ţia depusă  pentru 
înscrierea la licitaţie se va reţine şi va constitui avans din preţui de vânzare datorat de cumpărător. 

Nu se pot înscrie la licitaţie persoanele fîzice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei 
Iicitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul local aI niunicipiului Tecuci. 
Din taxa de participare la Iicita ţie se suportă  cheltuielile privind organizarea licitaţiei(anunţuri 
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou). 
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BENEFJCJAR: UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 
	

EVAL UA TOR A UTORIZAT. TRUJC Ă  VLAD-FLORIN 

TRUE VALUER S.R.L. 
J17/2035/2017, cUI 38646158 

Sediul social: Tecuci, Str. Gheorghe Petraşcu, nr. 16, corp C1, camera 2, Jud. Galaţi 
Cod poştal 805300 

Mobil: 0747.222.686 
Fax: 0336.1 13.021 

Email: v1adtruicayahoo.com  
Evaluări proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile 

RAPORT DE EVALUARE BUN MOBIL 
AUTOTURISM DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI 

AFLAT ÎN PATRIMONIUL U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 

rr  

' kt' ,  ( 

Proprietar: U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 
Destinatar: U.A.T. MIJNICIPIUL TECUCI 
Client: U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 

Data evaluării: 15.04.2019 
Data raportului: 15.04.2019 
Evaluator: TRUICA VLAD-FLORIN 
Legitimaţie ANEVAR: 18641 

Evalualor autorizat Truică  Vlad-Florin 1 



BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUATOR AUTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

În atenţia: D-lui Primar C ătălin Constantin Hurdubae 

Referitorla: 
Raport de evaluare a bunului mobil autoturism DACIA LOGAN LAUREATE 

1.5DCI aflat 1n patrimoniul U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI cu sediul in Mun. Tecuci, Str. 
1 Decembrie 1918, nr. 66, Jud. Gala ţ i. 

La cererea dumneavoastr ă  am inspectat i am evaluat bunul mobil autoturism 
DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI aflat 1n patrimoniul U.A.T. MUNICIPIUL 
TECUCI, 1n vederea estim ării valorii de piaţă  a acestuia. 

Raportul de evaluare care urmeaz ă, constând dintr-un număr de 23 pagini, la care se 
adaugă  anexele, prezint ă  elementele pe care s-a bazat opinia evaluatorului. 

Sinteza evalu ării prezintă  succint datele de baz ă  ale raportului i opinia 
evaluatorului, care la data de 15 aprilie 2019 indic ă  următoarea valoare de piaţă : 

Valoare de piaţă  = 8.800 EURO, 
echivalentul sumei de 41.905 RON la cursul 1 EURO = 4,7619 RON. 

Valoarea de piaţă  de mai sus include si TVA. 
Cursul de schimb valutar luat 1n considera ţie este cel anunţat de BNR pentru data de 

15 aprilie 2019: 1 EURO = 4,7619 RON. 
Raportul a fost Intocmit 1n conformitate şi pe baza Standardelor de evaluare a 

bunurilor ediţia 2018, a recomand ărilor şi a metodologiei de lucru recomandate de c ătre 
ANEVAR. 

Cu deosebită  consideraţie, 

Evaluator autorizat membru titular ANEVAR 

Truică  

Evaluator autorizat Truică  Vlad-Florin 2 



BENEFICIAR.• UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVAL UA TOR A UTORJZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

CUPRINS 

Rezumatul faptelor principale. Concluzii importante 

Cap. I Introducere. 
1. 1. Identificarea clientului 
1.2. Obiectul evaluării 
1.3. Scopul evaluării 
1.4. Data inspec ţiei bunului mobil şi data evaluării 
1 .5. Dreptul de proprietate 
1.6. Instruc ţiunile evaluării 
1.7. Tipul si definiţia valorii 
1.8. Ipoteze si ipoteze speciale 
1.9. Conformitatea cu standardele de evaluare 
1.10. Restricţii de utilizare, difuzare sau publicare 
1.1 1. Certificare 
1 .12. Obiectivele care au fost urm ărite în raportul de evaluare 

Cap. 11 Descrierea bunului mobil de evaluat. 
2. 1. Descrierea bunului mobil de evaluat 
2.2. Descrierea st ării tehnice 
2.3. Descrierea ş i analiza pieţei 
2.4. Cea mai bun ă  utilizare 

Cap. 111 Evaluarea bunului mobil. 
3.1. Abordarea prin piaţă  

Cap. IV Reconcilierea rezultatelor şi opinia evaluatorului. Concluzii. 

ANEXE: 
Anexa nr. 1 - Carte de identitate si certificat de înmatriculare 
Anexa nr. 2 - Fotografii bun mobil 
Anexa nr. 3 - Factura Auto Sima Bayer proforma din 29.03.2016 

Evaluator autorizat Truic ă  Vlad-Florin 3 



BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUATOR AUTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN  

Rezumatul faptelor principale şi concluziile importante 

La solicitarea proprietarului U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI, legal reprezentat ă  de 
d-1 Primar Cătălin Constantin Hurdubae, am procedat la evaluarea bunului mobil 
autoturism DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI aflat in patrimoniul U.A.T. 
MUNICIPIUL TECUCI, In vederea vânz ării acestuia. 

in urma aplicării celei mai adecvate abord ări de evaluare (abordarea prin pia ţă) 
putem estima că  valoarea de piaţă  apreciată  la data de 15.04.2019 pentru bunul mobil 
autoturism DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI aflat 1n proprietatea U.A.T. 
MUNICIPIUL TECUCI este: 

Valoare de piată  = 8.800 EURO, 
echivalentul sumei de 41.905 RON la cursul 1 EURO = 4,7619 RON. 

Certificarea evaluatorului. Semn ătura 

Raportul de evaluare a bunului mobil a fost realizat de evaluator autorizat Truic ă  
Vlad-Florin, membru titular al ANEVAR cu legitimaţia nr. 18641. 

Am inspectat 1n data de 15.04.2019 bunul mobil autoturism DACIA LOGAN 
LAUREATE 1.5DCI in prezen ţa d-lui Gradea Lucian, reprezentantul U.A.T. 
MUNICIPIUL TECUCI. 

Rezultatele şi informaţiile cuprinse In aceast ă  lucrare se consider ă  a fi corecte ş i 
conforme cu Standardele de evaluare a bunurilor edi ţia 2018. 

Acest raport este destinat numai scopului precizat şi numai pentru beneficiar. 
Analizele, opiniile şi concluziile din raport sunt obiective şi nepărtinitoare, dar 

limitate la ipotezele şi ipotezele speciale din raport. 
Evaluatorul nu are nici un interes actual sau viitor asupra bunului mobil care face 

obiectul prezentului raport de evaluare. 

Evaluator autorizat membru titular ANEVAR 

Truică  
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BENEFICIAR: UA. T. MUNICJPIUL TECUCI 	EVALUATOR A UTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORJN 

Cap. I Introducere. 

1. 1. Identificarea clientului 

Beneficiarul prezentului raport de evaluare este U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI, cu 
sediul social în Mun. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, Jud. Gala ţi, cod fiscal 
42693 12, reprezentate de d-1 Primar C ătălin Constantin Hurdubae. 

1.2. Obiectul evaluării 

Obiectul evaluării este reprezentat de bunul mobil autoturism DACIA LOGAN 
LAUREATE 1.5DCI cu nr. de înmatriculare GL-25-TEC si cu nr. de identificare 
UU14SDCH455257049. 

1.3. Scopul evaluării 

Scopul prezentei evalu ări este vânzarea autoturismului subiect de c ătre U.A.T. 
MUNICIPIUL TECUCI, motiv pentru care evaluatorului i s-a cerut stabilirea valorii de 
piaţă  a bunului mobil autoturism DACIA LOGAN LAUREATE I .5DCI. 

1.4. Data inspec ţiei bunului mobil şi data evaluării 

Lucrarea de faţă  a fost elaborată  în data de 15.04.2019. 
Data inspecţiei: 15.04.2019. 
Data evalu ării: 15.04.2019. 
Curs valutar B.N.R. valabil Ia data de 15.04.2019: 1 EURO = 4,7619 RON. 
Data întocmirii raportului: 15.04.2019. 

1.5.  Dreptul de proprietate 

Dreptul de proprietate asupra autoturismului DACIA LOGAN LAUREATE 1 .5DCI 
nu a fost atestat prin documente, îns ă  din declaraţia reprezentantului Primăriei Mun. Tecuci 
a rezultat c ă  acest autovehicul se afl ă  în proprietatea U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI. 

Din informaţiile furnizate evaluatorului de c ătre reprezentantul Prim ăriei Mun. 
Tecuci, dreptul de proprietate, la data evalu ării, este integral si transmisibil, bunul mobil 
care constituie obiectul evalu ării nu este supus nici unei limit ări în ceea ce prive şte dreptul 
de proprietate şi nu există  nici un fel de restric ţii contractuale, leasing, contracte de gaj, care 
ar putea influenţa sau îngrădi dreptul de proprietate sau de folosinţă  al acestuia în 
eventualitatea unui gaj. 

1.6. Instrucţiunile evaluării 

În baza Contractului de prest ări servicii încheiat între U.A.T. MUNICIPIUL 
TECUCI prin d-1 Primar C ătălin Constantin Hurdubae, în, calitate de BENEFICIAR, si 
societatea TRUE VALUER S.R.L. prin administrator Truic ă  Vlad-Florin, în calitate de 
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BENEFICIAR: UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVAL UATOR A UTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

PRESTATOR, beneficiarul a solicitat evaluarea bunului mobil autoturism DACIA LOGAN 
LAUREATE 1 .5DCI în vederea vânzării acestuia de c ătre U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI. 
Prestatorul i-a asumat obliga ţia de a preda un ,,Raport de evaluare, în form ă  scrisă, în 
două  exemplare, ambele cu valoare de original care s ă  estimeze valoarea de pia ţă  a bunului 
mobil supus evaluării, în conformitate cu legisla ţia în vigoare la data prezentului si cu 
Standardele de evaluare a bunurilor edi ţia 2018 emise de ANEVAR. 

Evaluatorului nu i s-a cerut stabilirea unor marje de risc si în acest sens nu îi va 
exprima opinia. 

1.7. Tipul si definiţia valorii 

În baza prevederilor standardului SEV 100 (Cadrul general), evaluarea activului se va 
face la valoarea de piaţă , aşa cum este definită  în standardul SEV 100 (Cadrul general): 

« Valoarea de piaţă  este suma estimat ă  pentru care un activ sau o datorie ar putea fi 
schimbat(ă) la data evalu ării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o 
tranzacţie nepărtinitoare, după  un marketing adecvat si în care părţile au acţionat fiecare în 
cunoştinţă  de cauză, prudent ş i fară  constrângere. » 

1.8. Ipoteze si ipoteze speciale 

Ipoteze 
Procedurile standard nu au condus la nici un indiciu privind existen ţa unor factori 

care ar putea duce la contamin ări naturale sau chimice care s ă  afecteze valoarea bunului 
mobil analizat sau a altor propriet ăţi ale acestuia; dac ă  se va stabili ulterior c ă  acesta ar 
putea fi factor de contaminare sau poluare, acest fapt ar putea duce 1a diminuarea valorii 
raportate. Evaluatorul nu a efectuat nici o investiga ţie referitoare la posibilitatea ca activul 
de evaluat s ă  reprezinte factor poluant asupra mediului sau a altor propriet ăţi vecine, prin 
urmare, nu putem oferi nici o asigurare a poten ţialului impact asupra evalu ării. In 
consecinţă, pentru scopul acestei evalu ări, am presupus c ă  activul care face obiectul 
evaluării nu reprezint ă  factor de risc din punctul de vedere al protec ţiei mediului si că  
respectă  toate prevederile legale în domeniu. Orice identificare ulterioar ă  în acest sens nu 
ne este imputabilă. In scopul certific ării situaţiei de mediu sau pentru efectuarea unor 
investigaţii amănunţite în acest sens beneficiarul poate cere efectuarea unui studiu de mediu 
de la instituţiile abilitate în acest sens. 

Evaluatorul nu a inspectat acele părţ i ascunse sau inaccesibile ale bunului mobil de 
evaluat. In acest sens nu îi asum ă  nici o răspundere pentru eventualele defecte ascunse pe 
care bunul mobil supus evalu ării le-ar putea avea. In scopul certific ării stării tehnice a 
bunului evaluat, beneficiarul poate solicita o expertiz ă  tehnică  de la instituţiile abilitate în 
acest sens. 

Previziunile, proiecţiile sau estim ările conţinute în raport se bazează  pe condiţiile 
curente de pe piaţă, pe factorii cererii şi ofertei anticipate pe termen scurt şi sunt influenţate 
de factorii de natur ă  economică . Aceste previziuni sunt, prin urmare, supuse schimb ării 
condiţiilor viitoare. 
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BENEFICIAR.• UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVAL UATOR A UTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Bunul mobil care face obiectul prezentului raport a fost evaluat în starea ş i 
configuraţia prezentate de proprietar şi constatate de evaluator la data inspec ţiei, nefiind 
efectuate în cadrul lucr ării previziuni privind modul de exploatare. 

Aspeetele funcţionale eare privesc anumi ţi parametri de lucru au fost analizate şi 
preluate ca date primare în efectuarea evalu ării pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de 
către proprietar. 

Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii de piaţă  numai informaţiile pe care le-a 
avut la dispoziţie Ia data efectu ării lucrării, existând posibilitatea ob ţinerii ulterioare şi a 
altor informaţii de care evaluatorul nu a avut euno ştinţă  la data evalu ării. 

Ipoteze speciale 
Nu sunt ipoteze speciale. 

1.9. Conformitatea cu standardele de evaluare 

Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu urm ătoarele Standarde de 
evaluare a bunurilor si Ghiduri de evaluare, intrate în vigoare la data de 1 ianuarie 20 1 8: 

SEV 100 - Cadrul general 
SEV 10 1 - Termenii de referinţă  ai evaluării 
SEV 102 - Implementare 
SEV 103 - Raportare 
SEV 104 - Tipuri ale valorii 
SEV 220 - Maşini, echipamente şi instalaţii 
GEV 620 - Evaluarea bunurilor mobile de natura maini1or, echipamentelor, 

instalaţiilor si stocurilor 

1. 10. Restricţii de utilizare, difuzare sau publicare 

Acest raport de evaluare este confiden ţial si este destinat numai scopului pentru 
care a fost întocmit si numai pentru uzul clientului i al utilizatorului desemnat men ţionat la 
punctul 1.1. 

Evaluatorul nu îi asumă  nici o responsabilitate dac ă  raportul de evaluare este 
transmis altor persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, în nici o 
circumstanţă . 

Intrarea în posesie a unei copii a acestui raport nu implic ă  dreptul de publicare al 
acestuia. Acest raport de evaluare nu va putea fi inclus, în întregime sau par ţial, în 
documente, circulare sau în declara ţii, nici publicat sau menţionat în alt fel, fară  aprobarea 
scrisă  a evaluatorului asupra formei si a contextului în care ar putea s ă  apară . 

Publicarea, partial ă  sau integrală, a raportului de evaluare, precum si utilizarea lui 
de către alte persoane decât cele de la punctul 1.1.,  atrage dup ă  sine încetarea obligaţiilor 
contractuale. 

Raportul este confiden ţial, strict pentru client şi/ sau utilizator desemnat, iar 
evaluatorul nu accept ă  nici o responsabilitate faţă  de o terţă  persoană, în nici o 
circumstanţă . 
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BENEFICIAR: UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVAL UATOR A UTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

1.11. Certificare 

Evaluatorul face prezentul raport de evaluare din postura de evaluator independent, 
nu are relaţii cu clientul, nici personale si nici prin intermediari cu excep ţia relaţiei generate 
de termenii contractului de prest ări servicii. 

Toate valorile care apar în raportul de evaluare sunt exprimate în moneda Statului 
Român, la cotaţiile valutare din data de 15.04.2019. 

Evaluatorul semneaz ă  raportul si îi asumă  responsabilitatea pentru cele scrise în 
acesta i certific ă  în cunostinţă  de cauză  după  cum urmează : 

> la elaborarea lucr ării au fost luaţi în considerare to ţi factorii care au infuen ţă  
asupra valorii, nefiind omis ă  deliberat nici un fel de informa ţie. După  cuno ştinţa 
evaluatorului toate informa ţiile sunt corecte. 

evaluatorul a efectuat personal, în data de 15.04.2019, inspecţia bunului mobil care 
face obiectul raportului de evaluare în prezen ţa d-lui Gradea Lucian, reprezentantul U.A.T. 
MUNICIPIUL TECUCI. 

> analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la 
ipotezele i ipotezele speciale i se constituie ca analize nep ărtinitoare. 

nu are nici un interes actual sau de perspectiv ă  asupra bunului care face obiectul 
acestui raport şi nu are nici un interes personal si nici nu este părtinitor faţă  de vreuna din 
părţile implicate. 

remunerarea evaluatorului nu se face în func ţie de exprimarea unei valori 
prestabilite sau care ar favoriza dorin ţa clientului de ob ţinere a unui rezultat dorit sau de 
apariţia unui eveniment ulterior. 

acest raport de evaluare nu se bazeaz ă  pe solicitarea ob ţinerii unei valori 
minime/maxime, solicitare venit ă  din partea beneficiarului sau a altor persoane care au 
interese legate de beneficiar sau de aprobarea unui împrumut. 

în deplină  cunoştinţă  de cauză, analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost 
realizate în conformitate cu cerin ţele legislaţiei în vigoare, ale Standardelor de evaluare a 
bunurilor ediţia 2018, ale codului deontologic aI evaluatorului, emise de c ătre ANEVAR. 

certifică  faptul că  utilizarea raportului de evaluare întocmit de el poate fi înso ţită  
de verificarea lui în conformitate cu Standardul SEV 400 ,, Verificarea evalu ării. 

> în prezent este evaluator autorizat membru titular al ANEVAR cu legitimatia nr. 
18641. 

prin prezenta certific ă  faptul că  este competent s ă  efectueze acest raport de 
evaluare. 

1 .12. Obiectivele care au fost urrn ărite în raportul de evaluare: 

Analiza pieţei specifice. 
Stabilirea dreptului de proprietate. 

> Stabilirea stării tehnice. 
> Estimarea valorii de piaţă . 
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BENEFICIAR: UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUA TOR A UTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Cap. 11 Descrierea bunului mobil de evaluat. 

2. 1. Descrierea bunului mobil de evaluat 

Autoturismul DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI a fost fabricat în anul 2016 de 
compania DACIA AUTOMOBILE S.A. si are următoarele caracteristici tehnico-
funcţionale, conform informaţiilor cuprinse în cartea de identitate a autovehiculului: 
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BENEFICIAR: UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUA TOR A UTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

2.2. Descrierea stării tehnice 

Inspecţia tehnică  care a avut loc la data de 15.04.2019 a fost efectuat ă  de 
evaluatorul autorizat Truic ă  VIad-Florin, în prezen ţa d-lui Gradea Lucian, reprezentantul 
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI. 

Autoturismul DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI a fost fabricat în anul 2016 de 
compania DACIA AUTOMOBILE S.A. si face parte din a doua genera ţie a acestui model 
care a ajuns în prezent Ia cea de-a doua genera ţie. Cu ocazia efectu ării inspecţiei s-a 
constatat că  acest autovehicul are la bord 16.189 km parcuri si că  a beneficiat de toate 
inspecţiile tehnice periodice, motiv pentru care evaluatorul apreciaz ă  că  acesta se afl ă  la 
data inspecţiei într-o stare bun ă  de întreţinere si funcţionare. 

Dreptul de proprietate asupra autoturismului DACIA LOGAN LAUREATE 1 .5DCI 
nu a fost atestat prin documente, îns ă  din declaraţia reprezentantului Prim ăriei Mun. Tecuci 
a rezultat că  acest autovehicul se afl ă  în proprietatea U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI. 

2.3. Descrierea şi analiza pieţei 

Piaţa autoturismelor este o pia ţă  eficientă, deoarece bunurile sunt omogene şi pot fi 
înlocuite cu alte bunuri existente. 

Pe o piaţă  eficientă  există  cumpărători şi vânzători atomiza ţi, creându-se astfel o 
piaţă  Iiberă, precum ş i o ofertă  ş i o cerere în mi şcare care au inf1uen ţă  asupra echilibrului 
pieţei. 

Piaţa ef1cientă  presupune preţuri relativ uniforme, stabile, care se autoregleaz ă . 
Raportul dintre cerere ş i ofertă  nu se af1ă  niciodată  în dezechilibru, deoarece prin 

efectul modif1cării preţului piaţa se autoregleaz ă . 
Cererea 
Utilizatorii autoturismelor DACIA LOGAN LAUREATE 1 .5DCI sunt atât persoane 

f1zice cât si societăţ i comerciale. 
Oferta competitiv ă  
Autoturismul DACIA LOGAN LAUREATE l .SDCI a fost fabricat în anul 2016 de 

compania DACIA AUTOMOBILE S.A. si face parte din a doua genera ţie a acestui model 
care a ajuns în prezent la cea de-a doua genera ţie. Aadar, acest model se af1 ă  în continuare 
în fabricaţie, motiv pentru care oferta provine atât din ofertele de nou ale dealerilor cât si 
din ofertele de vânzare second-hand. 

Pe piaţa autoturismelor second-hand, pe site-ul www.autovit.ro , evaluatorul a 
identif1cat 4 oferte de vânzare a unor autovehicule similare cu cel subiect, cu pre ţuri de 
ofertă  situate între 8.900 si 9.100 EURO. 

Echilibrulpieţei 
Fiind vorba de o piaţă  ef1cientă, preţurile se reglează  în funcţie de cerere şi ofertă . 

Pentru bunul mobil subiect tendin ţa este însă  de scădere a preţurilor, pe fondul uzurii 
morale cauzate de apari ţia unor noi modele din aceeai clas ă  si la alţi producători de 
autovehicule, mai f1abile, înzestrate cu tehnologii mai moderne, cu performan ţe tehnice 
superioare, cu un design mai modern si tot mai ef1ciente în ceea ce prive şte consumul de 
carburant. 
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2.4. Cea mai bună  utilizare 

Pentru bunul mobil care face obiectul evalu ării nu există  posibilitate de utilizare 
alternativă, cea mai bună  variantă  de utilizare r ămânând cea în continuitate. 

Cap. 111 Evaluarea bunului mobil. 

Metodologia de evaluare este conform ă  cu Standardele de evaluare a bunurilor 
ediţia 2018, editate de ANEVAR. 

Pentru evaluarea bunului mobil subiect se va folosi abordarea prin pia ţă  (metoda 
comparaţiei directe prin analiza pe perechi de date) care este cea mai indicat ă  având în 
vedere scopul evaluării (vânzarea autovehiculului subiect de c ătre U.A.T. MUNICIPIUL 
TECUCI). 

Sursele de informaţie care au stat la baza evalu ării sunt: 
- documentele referitoare la situa ţia juridică  a bunului mobil supus evaluării, puse Ia 

dispoziţie de proprietar; 
- bibliografia de specialitate; 
- baza de date a evaluatorului, de la distribuitori de bunuri mobile, noi sau second - 

hand, din revistele de specialitate, informa ţii care au fost sintetizate în analiza pie ţei, 
informaţii culese de pe piaţa online de bunuri mobile verificate telefonic de c ătre evaluator. 

3. 1. Abordarea prin piaţă  

Metoda comparaţiei directe constă  în analiza unor tranzac ţii recente (sau a unor 
preţuri de ofertă  recente) de bunuri similare sau comparabile cu subiectul evalu ării. 

Analiza pe perechi de date este o tehnică  cantitativă  în care două  sau mai multe 
oferte de vânzare sau tranzac ţii pentru bunuri mobile similare celui analizat sunt comparate 
pentru a obţine o indicaţie despre dimensiunea unei ajustări, ce se referă  la o singură  
caracteristică. Pentru aplicarea acestei tehnici, evaluatorul analizeaz ă  vânzările (sau ofertele 
de vânzare) comparabile, pentru a determina dac ă  acestea au caracteristici inferioare, 
superioare sau egale fa ţă  de bunul mobil evaluat si extrage din piaţă  dimensiunea ajustării 
care se impune. 

Pentru autoturismul DACIA LOGAN LAUREATE 1 .5DCI subiect am analizat 4 
oferte de vânzare. Datele comparative sunt prezentate în tabelul urm ător: 

Comparabila Autoturism DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI, an fabrica ţie: 
A 2016, nr. locuri: 5, km rula ţi: 35.803, motorizare: motorin ă, 

stare întreţinere: bună, preţ  de ofertă  8.900 EURO. 
Comparabila Autoturism DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI, an fabrica ţie: 

B 2016, nr. locuri: 5, km rulaţi: 26.750, motorizare: motorin ă , 
stare întreţinere: bună, preţ  de ofertă  9.000 EURO. 

Comparabila Autoturism DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI, an fabrica ţie: 
C 2016, nr. locuri: 5, km rulaţ i: 25.703, motorizare: motorin ă , 

stare întreţinere: bună, preţ  de ofertă  9.100 EURO. 
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Comparabila Autoturism DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI, an fabrica ţ ie: 
2016, nr. locuri: 5, km rula ţ i: 13.274, motorizare: motorină, 
stare intre ţinere: bun ă , preţ  de ofertă  9.000 EURO. 
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: 	,:a..i 

Rualunia 

14 niae. 2017 

iii.114.508.34.55278419 Uun ‘: k:W.,U D'a 

Diuse3 P.1,nu 	;,:e ,  . Da 

, 90 CP Cun‹, Uu au.,, ,,, L..nt 

C.:.:...:'.,•..... -u Munuula 5::3 , 0 See,a,k.lband 

rata 

(iurn 

Da 

Dotari 

C) ABS C) AUbag-un frontale C) .41,bug-un laterale fata 

C) Cornpubar ,,,la Gord C) Con1rolulatannUain (ESPj e 0"Qartual (ata elecInce 

C) Incn,de:e cenzranzata () Radlo C) Seniodnectie 

C) Aer condţannat C) 8luetoo3( C) Cornenzl vo!an 

0 Contruiu1 tructkaa; (AS8) C) iumini de zittE(2) C) NavigateGPS 

C) OglInz1 rntrovIzoare ajuta85.0 eiedric C) Oglinzt roOnsizoarz• incal,tte C) Pmectoare ceata 
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BENEFICIAR: U.A. T. MUNICIPIUL TECUCI 
	

EVALUATOR A UTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Descriere  

Oacta t.ogn t.aereate • 	 .. 

IS rtct 90 cp 

etnott 

prtmc tnrnatrtcutare tnO7.2017 

geamurtetoctrtcefata * 

ogttttct togtohtte etrnctttc st tncatzttO 
• .ţ  

computetdebor<t , 

turntnt de zt t.EO 

lnchidere contcattzata cu tetocomanda 
 

protectoare cte COata . . 

untcpvopetetar • 

posthttttato <te ttnaata<e  

Na deductthttn 

gcrantte Oacta pana ta 27055.2020 tn tttntta a 100000 ttm ASFRATEX 
Proprietarul acestui autoturism este dispus s ă  mai lase 300 de EURO din pre ţul de vânzare, 
conform informaţiilor primite telefonic de evaluator de Ia acesta. 
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BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUATOR AUTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Comparabila B 

C3 	 10, 
Most Visrred 113 (3.922 unraacit - posto... 	i Porta3u3 instanteror 	tffl Usta firmeror actrve 	Googre Maps 	Imorarre eTerra - Pub::c @ Vizual;zare olanuri Oe 

ĂWTOVIT.R0 	 Soiralta 	W.e.SS? 	 Contur Meu + Adauga a ,urnt nau 

Dacia Logan 2016 26 750 km Diesel • Sedan 	 8 ggg EUR 

+40 743097219 r..„, TdUUte mpsa) • *Aelarroa la FavoUta 

ALTEX AUTO 	
V 

Raspunde rapid la rnesaje 

455 

+40 743097219 

+40 743097228 

Veu localmarea p.harta 

Firrau 

Cara,„"...ria 

rr'.aara 	 Darrta 

.,..tarrtt4 	 1..ogan 

„rtaurt 	 2016 

cili 	 26 750 km 

1461 crtt?.. 

UU1 ,31>KJ4.56278421 

L'aosar 

90 CP 

artarraara 

Fain 

tuUictti  

13:ţ  

Dotari 

Sedau 

.4 

Muro 

atu Ca 

ilil : 

'..:.., 	>fg.. -..:::: :::.:,.... -:), 

iarrrarr.,....: 

,i'i 

Rk11,33'â, 

13 araa. 2017 

Du 

Da 

Sortand rr - 

. dr: 	. -.' 
.....- @.'N 

	

 .. 	, 	, 

0 AES (.3 Atrisagara trontare 0 Airbagurrt taterale fata 

e Cornputer da aord 0 Controral stahattala (ESP) C) Gearnarrtata eteclaca 

0 tachatere cantraft -arta 0 Rarao e)  Sertardirectle 

(2) Aat cortaitionat e 8,,,.... e Cornanzr voran 

(2) Controdultractruntf (Ă.SFrt C> trnoharaator eiectroatc c)  Intrare attranara 

0 atatigaUe GPS 0 OgItazi retrotazoare alustabao atecarc 0 Otatnar rotrosawarearcatzrla 

(2) Prorectr.rocaata 
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BENEFICIAR• U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 
	

EVALUATOR AUTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Descriere 

Dada logan Lanreate 

1.5 dci 90 cp 

euro 6 

prlma Inmtnculare In 07.2017 

navIgatIe 

aer condltIonat 

geamurl oIectrIce fata 

oglInn reglablIe dectrIc sl IncalzIte 

computer de bord 

lumlol de n LED 

Inchldere centrallzata cu telecomanda 

prolectoare de ceata 

unIc proprIetar 

posIbIlltate de trnantare 

tva deductIblla 

garange Dada pana la 22.06.2020 In IhnIta a 100000 km 

Proprietarul acestui autoturism este dispus s ă  mai lase 300 de EURO din pre ţul de vânzare, 
conform informaţiilor primite telefonic de evaluator de la acesta. 
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EG-2, 

BENEFICIAR: UA.T. MUNICIPIUL TECUCI 
	

EVALUATOR AU7'ORIZAT: TRUIC Ă  VLAD—FLORIN 

Comparabila C 

-"› 

' . Most Visited Go . 13322 unread) ....posto... i•r;; ',ortatul instan ţelor de... 	LIsta firrneor active di... 	Google Maps f lm000o eTerra - P lsiic 	Vizuafizare planuri de 

ALITOVIT.R0 	 SollcZtiZ Ofeno, 

	 11= 

Dacia Logan 2016 • 25 703 km Diesd Sedan 
	 9 100 UR 

k. +40 746236495 rill~AIIZaZIflu 0 Frworitu 

N.ater 

SC AMAT Selection - 
ŞM1  

partener al grupui u i 

RENAULT 

. 	................. 

: 	Raspunde repid fameseje 

r>r,...LC.E.'Ş.Z.,.1,NR. 204 . 

.ouAuipiu iSoxuoiix) 

+40 746236495 

Vezi locallwrea pe harta 

,...,,, 'r;u1 ,.., 	..,.. h'r.u:',":..5r.'?.: 

AuUrrunurne 4 

r.r.,rr..... 	 Daci, 

MaUu€ 	 lorjun 

s5 ,, ,.:1A ş..,, , ,,gi, , 	 2016 

, 
Muro 

4.V.' 

RumuMn 

'Um 	 25 703 km . 	 , ,c,UaU 	10 Mile 2017 

C%Jp.,..: ,..,€".,:, ,....",,,, , ; ,,,, 	1461 r.,n3 Dr‘. 

Curr -kuurM5U 	 DUrue€ 130 

pw,,,, 	 no CP ..U...., 	 Da 

CuUu du vi ,...u2, 	Maauula "..t...r..,...,. Sucond hand 

.r54rwru:sie. 	 Fffl.a 

Nr>rma du pu:uare 	Euru 6 

FV.tru .....--: Nutr.....,:u 	Da 

Dotari 

C) ABS C) Aabag-uotrontale C) Alrbag-tm lateraletata 

C) Computer do bord C) Contro!ta atatruttatli (ESP) C) GearauWfata erecttle 

er incnidere centai]zata (€) ServodIreelte 0 Aor canditionat 

C) Intenor can velur C) lumint do zi 1_E81 C) NaweetreGPS 

C) Oglarz retrowroare ajwiaaaemectac C) 0g111121r0e10,AnaM Ilscaln. 0 PtO ■ettoar. ceata 

P: 
11 
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BENEFICIAR: U.A. T. MUNICIPIUL TECUCI 
	

EVALUATOR A UTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Descriere 

OacG Loraan Laroeale P2 1.6 oa gocp 
Prlma lomablculure - 10.07.2017 

lslorlc de seralCe 

Garastle de 10 tabrlcarrt pana ln 22062020 sao 100.000 km 

otodaatate aclrlzme - CASIl- LEASINIS - CJIEOIT AurO 

ASS - ESP 

Aer conc6konar 

Seraorlllrectle 

C.ompoter bord 

4 Alrbag-ori 

Goamurl OIeCtrICO rata 

6otrovlzoare errt cu relaj electrlc 

Scauo sotor Cu reglaro lombara sr pa lnalorrra 

NAVIGATIE 

Anticlenraraj electronlc 

runcOe ECO 

Slslem Slort&Stop 

l.omlnl da 21 - l.E0 

Prolectoare ceata 

lnclrlalere cerrlrallzata cutelecornanda 

Proprietarul acestui autoturism este dispus s ă  mai lase 400 de EURO din preţul de vânzare, 
conform informaţiilor primite telefonic de evaluator de la acesta. 
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BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 
	

EVALUATOR AUTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Comparabila D 

.. 

	

C 	lk 	 "...) s?.... 	:‘.:. , ;,/,,aw aUtOVitrol?;nw ,IMa::,'a 	.,-.›gan I1>7(l>:t, i: h•SaFF'cast,sa; 	E) 	911:. 	*.° 	C)  
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AUTOVIT.R0 5,4:r<I,, oţeds, pWa 8 comm,. 	+ Adauga anunt nou 

Dacia Logan 	2016 	13 274 krn 	Diesei 	Sedan 8 980 EUR 

+40 740433733 	Trimite mesaj 	<", Ada“ua 1. RaveM. 

.... 	 ,^_,,, 

SE?' ‘S PLOIESTI 
40 

Raspunde rapid la mesaje 

r 

.h.,-. 	,,,,, —.. 

‘,.., +40 740433733 
.. 

. 

Vezi locanzarea pe harta 

v,-,1,,,,,A, ,: : 	: 

. 

.-• "ţ  5'....: ....;' 
,. ,»Ite inaglig 

asauga anunt sisndar 	Raporteaza 

Sedan 

' as 	:. 	 Aatotkaissna 	 N., , , , ,;,, pe, 	4 

1.1,3‹.., 	 34.1,3w 

 	ii 	 LOg. 	 ,,,,.,..:,,,,11,,,,,,,,i,..,U 	D.:, 

« 	,,:f.,,,..k.,, , ,,.. : 	 20.16 	 ;-..,:;p::p,,,,Z,,, ;',/,sinta. 	12..s: 

Ks:: 	 13 274 km 	 r,,,, ,, ,.....: .<1...: 	Ranana 

 	) 	1 461 0103 	 L)aSss. s,,,, ,  '. , :rnalrk,::.a ,l. 	13 isal:e 2017 
,AN 	 ULF14SDKJ4SS2 ./3425 	 Dts 

Us;asei 	 :" a:'.± ‹.!., sa,,tce 	 E3a 
5.3B CP 	 Sacond =•••kand 

Margsffla 

Fata 

,.: 	, 	Fusa 6 

Dotari 

c) ABS 	 0 Aabag-uti frontate 	 0 Anbag-od latertae rota 

C,  CD 	 0 Compater deb.rd 	 C> Controlsd statfittata ;ES9 

0 Geainur:fista elevisk.e 	 0 :nankşere centratrzate 	 0 Radio 

0 Servarfireetsa 	 0 Aer rondalonat 	 0 Bluetonth 

0 COnlonul volan 	 0 Fasug autoinate 	 0 Inlestor san veltu 

0 Urnaator d.VIleza 	 C> Lunirs sse zt {t,ED 	 0 Navigatle GPS 

0 Ptol auteraat 	 0 Prolectoare ceata 
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BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 
	

EVALUATOR AUTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Descriere 

Vehtcului poate #vlZlcnat f, locatta dealerulut Serus dln Zona Comerctala AUCRAN, Blejoi -- 236578, judet Pmhova ; 

Persoana de contact AIM Goran 

TeIefon: 0740433.733 

DACIA LOGAN LAUREAT 2016 i 15 DCI 90 CP 

-Disectle aststata 

-Geamurl dechice 

-Aer condltlenaf 

-Alrhagurt Prontale 

-Alrbagurt laterate fata 

-ABS rESP 

-0g1Inzt rettmazoare exterloare cu sernnalizatoare in culoarea carosenet , cu reglaj electnc sl degtvrante 

-Protectoare de ceata 

-Computer de Bord 

- Racho cu MP2 sl conectIvitate Bluetooth st USB • Navi 

-Eco 

-Comerat Radto volan 

-Scaun sofer velan reglabhe pe InaltIme 

TVA Deductilall 

PosIbIlltate Finantare 

Acest autoturism s-a vândut cu pre ţul de 8.800 EUR, conform informa ţiilor primite 
telefonic de evaluator de la ofertant. 
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BENEFICIAR: UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUA TOR A UTORJZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Pentru autoturismul DACIA LOGAN LAUREATE 1 .5DCI care face obiectul 
evaluării aplicarea metodei comparaţiei directe prin analiza pe perechi de date este 
sintetizată  în matricea urm ătoare: 

ATRICEA COJPARAT2I1.ORDÂCIA LOGANLAUREATE 1.5DC 

Elezueate de compasaţie 
DAGIA LOGAN 

LAUREATE 13DCI 

COIvIPARABILE  

DAGIA LOGAN 
LAT2REATE 

I.5DCI 

DACIA LOGAN 
LAUREATE 

I3DCI 

DACIA LOGAN 
LÂUREATE 

13DCI 

DAGIA LOGAN 
LAUREATE 

I.5DC1 
A B C D 

Preţ  devânzare ofertat (EURO) 8.900 9.000 9.100 9.000 
Pref,devàtizaiie uegociat (EURO) 8.600 1 	8.700 1 	8.700 8.800 

Ajisstă ii specifice lraaz ction ării  

i Drepturi de proprietate 
transniise deplia deplia deplin deplin deplin 

Ajustaaea (în %) O.O0% O.00% O,00% 0,0O% 
Ajastarea (in EURO) • 	 O 0 O O 

- Pret ajustat 8.600 8.700 8.700 8.800 
2 Coadjtiîdefinaalare normale nomsale norinale aonaale normale 

Ajustaaea (în %) 0.000/0 0,00% 0,00% O.00% 
Ajustarea (in EURO) O O O O 

- Preajnstat 8.600 8.700 8.700 8.800 
3 Ccadiţiide vânzare îndepaadeaat îndepeadent independent indepeadeat îndepeadaat 

Ajustaiea (în%) O,00% O.00% 0,00% O.00% 
Âjustarea (in EURO) O O 0 O 

- Pi•eţ ajuslat 8.600 8.700 8.700 8.800 
4 ClieuieIi aecesa re 

iinediat nu e cazul 
după  cnnapărare  

nu e cazul nu e cazul au e. cazul au e cazul 

Ajustaaea (în%) O,O(% 000% O,00% 0,00% 
Ajustarea (1a EURO) O O O O 

- Preţ  ajustat • 8.600 8.700 8.700 &800 
5 Coudiţiidepia ţă  15.04.2019 10.04.2019 2L03.2019 24.032019 02.04.2019 

Ajustăaen (îa %) O,00% 0.00% 000% O,00% 
Ajustarea (in EURO) O O O O 

- Pre_ ajustat 8.600 8.700 1 	8.700 8.800 
Ajustă lispecifice bniauluijisobil 

6 Âade _ fabricaţie 2016 2016 2016 2016 2016 
Ajustarea(în %)  O,00% O.00% O.00% O,OOVo 

- Ajustarea (in EURO)  O O 0 O 
7 Stare telinică/ ar.iocuri ITP/5 Iocuri ITP/5 lccuri ITP/5Iccuri ITPI5 locuri ITP/5 Iocuri 

Ajastaaea (în %)  0,0O% O,00% O,00% O,00% 
- Âjustarea (in EURO)  O O O O 

S Nr.detinaaa1atj 16189 35.803 26.750 25703 13.274 
Ajustama(în%)  1,82% 0,97% 0,87% -0,27% 

- Ajustarea (în RURO)  157 84 76 -23 
9 Stare de îutreţinere bană  bunâ buaâ bună  buaaă  

Ajustasea (ia %)  0,00% O,00% O,00% O,00% 
- Ajustarea (in EURO)  O O O 0 
=4jiisrare oerăpelarrli cai-act£7istici specifice Ziaaiii 

nao?ii  84 7d 2 

Preţ  ajustat (îa EURO) 8.757 8.784 8.776 8.777 . 
jurrrIreJotaiă  neră  absoinîă  (inEURO) 157 84 7 -23 

Ajnstare totală aetă  procentuală (ia %) 1,82% 0,970,b 0,87% -0,27% 
Ajurîaavtoia/cÎ !aatcabsalniă  (!a EURO) 157 84 76 23 

Ajnstaretotală brutaproceatuală (în%) 1,82% 0,97% 0,87% 0,270/b 

Valoare de piată 	 8.800 	 EURO 
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BENEFICIAR: UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUA TOR AUTORJZAT. TRUIC Ă  VLAD-FLORJN 

Pentru început s-au aplicat ajust ări negative pentru negociere de, respectiv, 300 
EURO, 300 EURO, 400 EURO si 200 EURO pentru comparabilele A, B, C, respectiv D, 
conform informaţiilor primite telefonic de evaluator de la vânz ătorii acestor comparabile. 

In analiza comparaţiilor se vor lua în considerare urm ătoarele criterii: 
Ajustări specifice tranzac ţionării: 

1. Drepturile de proprietate transmise 
2. Condiţiile de finanţare 
3. Condiţiile de vânzare 
4. Cheltuielile necesare imediat dup ă  cumpărare 
5. Condiţiile pieţei la data tranzac ţionării 

Ajustări specifice bunului mobil: 
6. Anul de fabricaţie 
7. Starea tehnic ăi numărul de Iocuri 
8. Numărul de kilometri rulaţi 
9. Starea de între ţinere 

Stabilirea ajustărilor pentru autoturismul DACIA LOGAN LAUREATE 1 .5DCI cu 
nr. de înmatriculare GL-25-TEC si cu nr. de identificare UU14SDCH455257049: 

- Drepturi de proprietate transmise: nu sunt necesare ajust ări deoarece se transfer ă  
întregul drept de proprietate pentru toate bunurile mobile comparabile, la fel ca si pentru 
autoturismul subiect. 

- Condiţiile de finanţare: nu sunt necesare ajust ări deoarece condi ţiile de finan ţare 
sunt normale pentru toate bunurile mobile comparabile, la fel ca si pentru autoturismul 
subiect. 

- Condiţiile de vânzare: nu sunt necesare ajust ări deoarece condi ţiile de vânzare sunt 
independente pentru toate bunurile mobile comparabile, la fel ca si pentru autoturismul 
subiect. Evaluatorul nu a identificat pentru comparabile condi ţii care să  indice vânzări 
forţate sau alte motiva ţii speciale ale ofertan ţilor bunurilor mobile comparabile. 

- Cheltuielile necesare imediat dup ă  cumpărare: nu s-a aplicat nici o ajustare 
deoarece nici una dintre comparabile nu necesit ă  cheltuieli imediat dup ă  cumpărare, la fel 
ca autovehiculul subiect. 

- Condi ţiile pieţei la data tranzac ţionării: nu s-au efectuat ajust ări aici deoarece 
ofertele de vânzare analizate au fost publicate pe site-ul www.autovit.ro  la date apropiate de 
data evaluării. 

- Anul de fabricaţie: nu s-au aplicat ajust ări aici deoarece toate comparabilele au 
fost fabricate în anul 2016, la fel ca autovehiculul subiect. 

- Starea tehnic ă/ numărul de locuri: nu s-au aplicat ajust ări pentru că  toate 
comparabilele au inspec ţia tehnică  periodică  efectuată  si 5 locuri, la fel ca autoturismul 
subiect. 

- Numărul de kilometri rula ţi este un criteriu foarte important în analiza bunurilor 
comparabile, întrucât dup ă  acest criteriu se poate stabili uzura. Considerând o uzur ă  medie 
de 8 EURO/ 1.000 km parcuri, s-au aplicat ajust ări pozitive de 157 EURO, 84 EURO, 
respectiv 76 EURO, pentru comparabilele A, B, respectiv C, deoarece acestea au 
kilometraje superioare (respectiv, 35.803 km, 26.750 km si 25.703 km) celui al 
autovehiculului subiect (16.189 km). Pentru comparabila D s-a realizat o ajustare negativ ă  
de 23 EURO deoarecea aceasta are un kilometraj mai mic (13.274 km) decât autoturismul 
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BENEFICIAR: UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUA TOR A UTORJZA T: TRUIC Ă  VLAD-FLORJN 

subiect. Valoarea uzurii de 8 EUROI 1.000 km parcuri a fost observat ă  între comparabilele 
C si D care diferă  numai prin kilometraj, astfel: 

(8.800 EURO - 8.700 EURO)/[(25.703 km - 13.274 km)/1.000] = 8,05 EUROI 
1.000 km parcuri, rotunjit la 8 EURO/ 1.000 km parcuri. 

- Starea de între ţinere: nu s-a aplicat nici o ajustare aici pentru c ă  toate 
comparabilele se află  într-o stare bun ă  de întreţinere, la fel ca autovehiculul subiect. 

Ajustările specifice tranzac ţionării se fac în cascad ă, iar cele specifice bunului mobil 
se aplică  la ultimul preţ  ajustat ob ţinut în urma aplicării ajustărilor specifice tranzac ţionării. 

Valoarea ajustată  a autoturismului DACIA LOGAN LAUREATE 1 .SDCI cu nr. de 
înmatriculare GL-25-TEC este cuprins ă  între 8.757 si 8.784 EURO. 

Valoarea de piaţă  a autoturismului DACIA LOGAN LAUREATE 1 .5DCI cu nr. de 
înmatriculare GL-25-TEC ob ţinută  prin această  metodă  este: 

V, = 8.777 EURO, rotunjit la 8.800 EURO. 
S-a ales această  valoare deoarece autoturismul de la comparabila D prezint ă  cea mai 

redusă  ajustare total ă  brută  procentuală  si cea mai mică  ajustare total ă  netă  procentual ă  
(0,27% din pre ţul de vânzare). 

Valoare de piaţă  = 8.800 EURO, 
echivalentul sumei de 41.905 RON la cursul 1 EURO = 4,7619 RON. 
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BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUATOR AUTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Cap. IV Reconcilierea rezultatelor şi opinia evaluatorului. Concluzii. 

in urma aplicării celei mai adecvate abord ări din cadrul celor trei abord ări de 
evaluare, evaluatorul a ob ţinut următorul rezultat: 

Valoare de piaţă  = 8.800 EURO, 
echivalentul sumei de 41.905 RON la cursul 1 EURO = 4,7619 RON. 
Pentru reconcilierea rezultatelor s-a procedat la revederea Intregii lucr ări, pentru a 

putea avea siguranţa că  datele disponibile, tehnicile analitice, ra ţionamentul ş i logica au 
condus la judecăţi corecte. 

Abordarea prin piaţă  estimează  valoarea activului subiect prin compara ţie cu bunuri 
similare i relevante care au fost tranzac ţionate sau sunt ofertate Intr-o perioad ă  de timp 
relevantă  pentru evaluare. Pentru abordarea prin pia ţă  am dispus de informaţii precise, 
pertinente ş i suficiente, acestea fiind ob ţinute din surse de incredere, astfel Incât concluzia 
raportului de evaluare este consistent ă . De asemenea, având 1n vedere c ă  scopul evaluării 
este vânzarea bunului mobil care face obiectul evalu ării, concluzionez c ă  abordarea prin 
piaţă  este cea mai adecvată  abordare pentru evaluarea acestuia. 

Abordarea prin cost nu ţine cont de timpul necesar achizi ţionării unui bun similar 
celui subiect. Timpul de achizi ţie, de livrare i de punere în func ţiune pot presupune costuri 
care nu pot fi cuantificate intr-un raport de evaluare. Abordarea prin cost nu a fost utilizat ă  
1n această  evaluare deoarece nu este cea mai adecvat ă  abordare la scopul prezentei evalu ări. 

Abordarea prin venit extrapoleaz ă  condiţiile actuale ale pie ţei (chirii, preţuri, rate de 
capitalizare) asupra unei perioade de timp viitoare. Abordarea presupune estimarea valorii 
actuale a unui bun mobil pe baza unor venituri viitoare, obtenabile. Aceste venituri viitoare 
nu sunt certe, ci reprezint ă  opinia investitorilor de pe piaţă . Abordarea prin venit nu a fost 
utilizată ln această  evaluare deoarece evaluatorul nu a identificat date de pia ţă  referitoare la 
Inchirierea unor bunuri mobile de natura celui care face obiectul evalu ării. 

Evaluatorul a respectat şi prevederea Ghidului de evaluare GEV 620 (Evaluarea 
bunurilor mobile de natura maş inilor, echipamentelor, instala ţiilor i stocurilor) conform 
căreia nu se va aplica o a doua abordare 1n evaluare, numai cu caracter formal, 1n cazul 1n 
care poate fi aplicată  doar o singură  abordare in evaluare, adecvat ă  şi bazată  pe informaţii 
de piaţă  suficiente, verificate ş i credibile. 

Valoarea de piaţă  estimată  la data de 15.04.2019 pentru bunul mobil autoturism 
DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI cu nr. de inmatriculare GL-25-TEC i cu nr. de 
identificare UU14SDCH455257049, aflat 1n proprietatea U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI, 
valoare pe care o recomandăm, este de: 

Valoare de piaţă  = 8.800 EURO, 
echivalentul sumei de 41.905 RON la cursul 1 EURO = 4,7619 RON. 

intocmit, 

Evaluator autorizat membru t:01~ or 	_ 

Truică  V1ad-F1orir4  

Evaluator autorizat Truic ă  Vlad-Florin 23 



Anexa nr. 2 - Fotografii bun mobil 
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