
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUIGIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREA Nr.XţĂ  
Din 	 2017 

Privind: aDrobarea vânz ării directe a imobilului situat in strada Costache Neri 
nr.2b 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi• 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului: nr. 53 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în şedinţă  ae7/1"Y 

îndatade 9. i2 	2017; 

	

Având.în vedere: 	 - _- 
-expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă  sub 

-raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public 
ş i privat,înregistrat sub 	/ 

- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 
- cererea numitei Lazar Melinita inregistrata sub nr. 40704/2017. 
- art.42 din Legea 1 0/200 1, privind regirnul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 
- art. 36, alin. (5) lit.b din din Legea 215/2001, privind adrninistra ţia publică  

locală, republicată  în 2007; 
- art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. ,,b din Legea 215/2001 a administra ţiei 

publice locale, republicată  în 2007: 
HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  raportul de evaluare privind imobilul (teren si constructie) ,situat 
in Tecuci,str. Costache Negri ,nr.2b, intocmit de evaluator Albu Silvia,anexa 1 la prezenta 

hotarare. 
Art.2. Se aprobă  vânzarea bunului irnobil (teren si constructie) ,situat in 

Tecuci,str. Costache Negri ,nr.2b,identificat conforrn Extrasului de carte funciara nr.109349, 
anexa 2 prezenta hotarare,d-nei Lazar Melinita. 

Art. 3. Preţul irnobilului este de 17395 lei pentru constructii conforrn raportului de 
evaluare intocmit de evaluator Albu Silvia,anexa 1 la prezenta hotarare si 37390 lei pentru 

. 	teren conforrn HCL 10 /20 1 1, la care se adauga tva. 
Art.4. Plata imobilului rnen ţionat Ia art. 1 din prezenta hot ărâre se va face integral 

la data perfectarii contractului de vanzare cumparare. 
Art.5. Toate taxele necesare perfect ării vânzării vor fi suportate de cump ărător. 
Art.6. Perfectarea vânz ării se va face în termen de 120 de zile de la aprobarea 

prezentei hot ărâri. In caz contrar vânzarea se anuleaz ă . 
Art.7. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.8 Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului rnunicipiului 

Tecuci. 
Art.9 Prezenta hotărâre va fi cornunicat ă  celor interesa ţi prin grija secretarului 

rnunicipiului Tecuci 	- - 

l \ 
• 	......... . 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	 _din 	2j 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea vânz ării directe a imobilului situat in strada Costache Negri 
nr.2b 

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect este situat in strada Costache 

Negri nr.2b si este compus din constructii (locuinta) si suprafata de teren aferent, 

fîind identificat conform CF 109349. .Acesta apartine domeniului privat al 

Municipiului asa cum reiese si din extrasul de carte funciara. 

Prin cererea înregistrat ă  sub nr. 40704 din 2 1 .07.20 1 7 d-na Lazar Melinita 

a solicitat cumpararea imobilului ce are destinatia de locuinta si pentru care este 

beneficiarul contractului de inchiriere nr.220 1 2/20 1 5. 

Amplasamentul respectiv nu face obiectul restituirii in baza legilor 

proprietatii. 

Preţul de vânzare este stabilit conform raportului intocmit de evaluator 

autorizat Albu Silvia pentru constructie si a HCL 1 0/20 1 1 pentru teren. 

Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre în forma propus ă . 

PRIMAR, 

Catalin Constantin Hurdubae 

,) 

Âh 	 fl 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. 	din /2 O9 2 O 1 7 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind :aprobarea vânz ării directe a imobilului situat in strada Costache Negri nr.2b 

Conform prevederilor art. 36 alin.2,lit.c din Legea nr.215/2001,republicata in 
2007,privind administratia publica locala,Consiliul local administreaza domeniul 
public si privat al localitatii. 

Imobilul propus spre vanzare nu face obiectul legilor restituirii si nu este grevat 
de sarcini. 

In baza art.42 din Legea 10/2001, Art. 42. - (3) Imobilele cu destina ţia de 
locuinţe, ce nu se restituie, pot fi înstr ăinate potrivit legislaţiei în vigoare, chiriaşii 
având drept de preemţiune. 

Avand in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotarare indeplineste 
conditiile de legalitate.. 

ŞEF SERVICIU ADPP 

in Gradea 



Numar Te1eo 5/_3 7,00, 	P Ă g 

—D 3 
	

Anui 

DOMNULE PRIMAR, 
- - -  - - - - -. -- 	 • 

AJ 	 AL U.A.JMUNICIIIUL ItCUCI 

SubsemIn/ 	tzo  

Domiciliat in 	 ...... Str . .. .  ( ... pi 
B1 ... — ......... sc ..... .. 	 Aţ3 ...... . . . ............  .. 

Solicit/Solicitam: 

7Z 	 . 

, e Fri 

Pentru cele de mai sus . vin /venim cu urmatoarele arumente si dovezi: 

.....  %Zq 	 .. a  j~&  ...  à' c 

.4 • 	........................ 
In sustinerea acestora aduc/aducem ca martori pe: 

Ca temei 1ea1 pentru ceea ce am solicitat, invoc urmatoarele acte 

normative (Lei 3Ordonanta si Hotarari de GuverngHotarari ale Consiliului 
Local Tecuci, Hotarari Judecatoresti): 

Semnatura/Semnaturi 

Data: 	o 	o/ 



l?OMRiVJA 
JUDi7Ui. GA 1A 7 

,IPtUL , , , 	. . 	 I. . i icbric 1918. r. 11fLiV.t 	1I CUC.i 	 Ft. Cct: 373(-U 

PJf Ă  
e-nii1: regitrtuunicpu1teeuci.rn 

Ji: wwî,u,nicijiu1ecaeî.eo,,z 
O$ 723641 77, F4X:O2$68160$ 

Nr.42134/01.08.2017 	 AVIZAT 

PRIMAR 

CATALN CONST J3AE 

PUNCT DE VEDERE JURIDIC. 

PRIVIND VANZARE IMOBIL, STR. COSTACHERIR 

Prin cererea inregistrata sub nr. 40704/ 21.07.2017 doamna LAZAR MELINITA a 
solicitat cumpararea locuintei clin Tecuci, str. Costache Negri nr. 2. 

In baza art. 1 din Legea nr. 8511992 privind vdnzarea de locuin ţe şi spaţii cu altă  
destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de 
stat, Iocuintele construite din fondurile statului pot fi cumparate de titularii contractelor de 
inchiriere. Doamna LAZAR MELINITA indeplineste aceasta conditie - este titularul 
Contractului de inchiriere nr. 22012/PJ/04.06.2015, pentru imobilul situat in Tecuci , str. 
Costache Negri ,nr.2. 

Conform art. 36 pct. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001- Legea administratiei publice 
locale- Consiliul local exercita atribu ţii privind administrarea domeniului public şi privat al 
municipiului. De asemenea, in conformitate cu prevederile art.36 alin 5 din Legea 215/2001 lit. 
b) în exercitarea atribu ţiilor sale, consiliul local hotă răşte vânzarea, concesionarea sau 
închirierea bunurilor proprietate privat ă  a municipiului, în condi ţiile legii. 

Iniţiativa vânzării o are Consiliul Local aI Municipiului Tecuci, care se exprim ă  prin 

hotărâre, dup ă  determinarea situa ţiei juridice a terenului/cl ădirii, pe baza documenta ţiei 
tehnico/economice si a raportului de specialitate, elaborate de serviciile de resort, din cadrul 
aparatului de specialitate aI primarului, respectiv cu avizul Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local . Pretul de vânzare se stabilete pe baza unui raport de evaluare, aprobat de 
consiliul Iocal. 



In concluzie, avizam favorabil cererea petentei LAZAR MELINITA, cu conditia ca 
aceasta sa fac ă  prealabil dovada privind achitarea fa ţă  de bugetul Iocal a tuturor obliga ţ iilor 
fiscai/nefiscale si indeplinirea celorlalte conditii specifice stabilite la nivelul UAT Tecuci. 

p.SECRETAR UAT 

Serviciul Contencijuri1ic , calitate, arhiva 

Consilier 

Vai1e MANOLACHE 

2 



Furn!zor S.C.CONTAWHITE EXPERT 2016 SRL 	Client LAZAR MELINITA Cl  S.C.CONTAWHITE 
EXPERT2OI6SRL 

C!F 35405147 	 RC J17/31/2016 	C!F 5311 
Capita! soc. 200 RON 	 TECUC! C!F 35405147 
POIANA nr. 276jud. GALATI RC J17/31/2016 
Banca BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE Adresa 
!BAN R040BRDE1 80SVO41 751 21 800 POIANA nr. 276 

FACTURA CHITANTA 

Serie FCW Numar 0514 Numar 374  

Data 21.07.2017 	Scadent la 21.07.2017 - RON Data 21.07.2017 
Am primit de la Nn Produse / Servicii 

crt. 
Cantitate Pret unitar Va!oare 

LAZAR MELINITA . 	 Denum!re tiT 
1 EVALUARE !MOBIL BUC 1.000 350.0000 350.00 

C1F5311 

Adresa 
TECUCI 

Suma de 	350.00 
adica:TREISUTECINCI 

Date pr!vind exped!tia 	. 350.00 
Nume!e de!egatului: 
C.l. seria: 	nr: 	eliberat de: 

-o Mijlocul de transport: 
Expedierea s-a efectuat la data: 

Total 350.00  à,~  
! 	 I 



ALBU SILVIA 
EVALUARI PROPRIETATI IMOBILARE, BUNURI MOBLE 

TeUfax: 0236l81009;0727743395 

MEMBRU TITULAR ANEVAR NR. 10060 

Nr. 76/20.07.2017 

a proprietatii imobiliare —Str.Costache Negri nr.2B-

1 63 mp teren curti constructii si 38 mp constructii 

Proprietatea: PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI 

Solicitant: LAZAR MELINITA 

Valoare cladire:17.395 lei (3.810 eur) 

Datele, informatiile si continutulprezentului raportjîind conjîdentiale, nu vorputeajî copiate inparte sau in totlitate si nu vorjî trctnsmise 
unor tertifara acordul scris siprealabil al SC CONTA WHITE EXPERT 2016 SRL, al clientului - PRIMARIA TSCUCIsi al destinatarului 

LAZAR MELINITA 

* 

iIE20i7 20 lU 	 tt 	? 
•o. 



SINTEZA EVALUARII 
Obiectul evaluarii iI constituie proprietatea imobiliara situata in Tecuci, Str.Costache Negri nr.2 B 

jud. Galati, avand destinatie rezidentiala,proprietatea PRIMARIEI TECUCI, descrisa in cuprinsul raportului de 
evaluare. 
Scopul evaluarii: Prezentul raport de evaluare este intocmit la cererea chiriasei LAZAR MELINITA, in scopul 
estimarii valorii de piata a imobilului aflat in chiria acesteia si este interzisa utilizarea raportului de evaluare 
integral sau in parte, pentru orice alt scop. 
Valoarea imobilului a fost determinata in conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de valoare tinandu-de 
cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv: 

Standarde ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (A.N.E.V.A.R.) care sunt conforme cu 
STANDARDELE INTERNATIONALE DE EVALUARE, editia 2016: 

SEV 100-CADRUL GENERAL (IVS CADRUL GENERAL) 
SEV 101-TERMENII DEREFERINTA AI EVALUARII (IVS 101) 
SEV 102- IMPLEMENTARB(IVS 102) 
SBV 103-RAPORTARE (IVS 103) 
SEV 230- (IVS 230) DREPTURI ASUPRA PROPRIETATII IMOBILIARE 
SEV 300- (IVS 300) - EVALUAREA PENTRU RAPORTAREA FINANCIARA 
GEV 630-EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE 
GEV 500-DETERMINARE VALORII IMPOZABILE A UNEI CLADIRI 

În conţinutul Raportului este prezentata metodologia de evaluare ş i relevan ţa metodelor în cazul evalu ării 
prezente. 
Raportul a fost structurat dupa cum urmeaza: CertJcarea evaluarii; (1) Generalitati - in care se gasesc 
principalele elemente cu caracter specific care delimiteaza modul de abordare al evaluarii ; (2) Dreptul de 
proprietate asupra imobilului supus evaluarii - cu informatii referitoare la proprietar, respectiv la terenul in 
cauza; (3) Evaluarea imobilului - contine aplicarea metodei de evaluare si opinia evaluatorului privind valoarea 
stabilita; (4) Anexe - contin elernente care sustin argumentele prezentate in raport. 

In urma aplicarii rnetodelor de evaluare, opinia evaluatorului este ca valoarea de piata a imobilului, este de: 

Valoarea: 17.395 lei (3.810 eur) 

la cursul valutar 4,5654 lei/eur, valabil pentru data de referinta a evaluarii. 
Argumentele care au stat la baza elaborarii acestei opinii precum si considerentele avute in vedere la determinarea 
acestei valori sunt: 

Valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, conditiile limitative si aprecierile exprimate 
in prezentul raport si este valabila in conditiile economice si juridice rnentionate in raport; 

Valoarea estimata se refera Ia un imobil; 
Valoarea este valabila numai pentru destinatia precizata in raport; 
Valoarea reprezinta opinia evaluatorului privind valoarea de piata a irnobilului; 
Valoarea este o predictie; 

Raportul a fost pregatit pe baza standardelor, recomandarilor si metodologiei de lucru promovate de catre 
ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania). 
Cu stima, 
Silvia Albu - Membru Titular ANEVAR 
Expert Evaluator EPI 

Cd 

SC CONTA WHITE EXPERT 2016 SRL 
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Afîrmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte; 
Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si conditiile 
limitative si se constituie ca analiza nepartinitoare; 
Nu avem nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea asupra activelor ce fac obiectul 
acestui raport de evaluare si nu avem nici un interes personal si nu suntem partinitori fata de vreuna 
din partile implicate; 
Nici evaluatorul si nici o persoana afîliata sau implicata cu acesta nu este actionar, asociat sau 
persoana afîliata sau implicata cu benefîciarul 
Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau intelegere care sa-i confere 
acestuia sau unei persoane afîliate sau implicate cu acesta un stimulent fînanciar pentru concluziile 
exprimate in evaluare; 
Nici evaluatorul si nici o persoana afîliata sau implicata cu acesta nu are alt interes financiar legat de 
fînalizarea tranzactiei; 
Analizele si opiniile noastre au fost bazate si dezvoltate conform cerintelor din standardele, 
recomandarile si metodologia de lucru recomandate de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a 
Evaluatorilor din Romania). 
Evaluatorul a respectat cerintele etice si profesionale continute in Codul Deontologic IVSC aferent 
indeplinirii misiunii. 
In prezent sunt membru ANEVAR si am indeplinit programul de pregatire profesionala continua; 

Silvia Albu - Membru Titular ANEVAR 

ţ ec°s 	. 

4 SC CONTA VHITE EXPERT 2016 S 	 :  
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1. Generalitati 

1.1 Obiectul si scopul evaluarii. Clientul si destinatarul raportului. 
Obiectul evaluarii il constituie proprietatea imobiliara situata in Tecuci, Str.Costache Negri nr.2 B , jud. 
Galati, avand destinatie rezidentiala,proprietatea PRIMARIEI TECUCI. 
Scopul evaluarii: Prezentul raport de evaluare este intocrnit la cererea chiriasei LAZAR MELINITA, in scoput 
estimarii valorii de piata a cladirii aflate in proprietatea acestuia si este interzisa utilizarea raportului de evaluare 
integral sau in parte, pentru orice alt scop. 
Prezentul Raport de evaluare se adreseaz ă  PRIVL4RIA TECUCI in calitate de destinatar. 
Având în vedere Statutul ANEVAR şi Codul deontologic aI profesiunii de evaluator, evaluatorul nu- ş i 
asumă  răspunderea decât fa ţă  de client ş i fata de destinatarul lucr ării. 

1.2 Baza de evaluare. Tipul valorii estimate 

Evaluarea executat ă  conform prezentului raport, în concordan ţă  cu cerinţele benef1ciarului, reprezint ă  o 
estimare a valorii de pia/a (cu particularitatile prezentate în continuare) a imobilului asa cum este 
aceasta def1nita in Standardelor de Evaluare ANEVAR. 

\ 	Metodologia de calcul a valorii depia ţă  a ţinut cont de scopul evalu ării, tipul propriet ăţilor ş i de 
recomand ările standardelor ANEVAR. 

1.3 Data estimarii valorii 

La baza efectu ării evaluării au stat informaţiile privind nivelul pre ţurilor pana la data de 30.06 .2017, 
data Ia care sunt disponibile datele si informatiile si Ia care se consider ă  valabile ipotezele luate în 
considerare precum ş i valorile estimate de c ătre evaluator. Evaluarea a fost realizata in Iuna iulie 2017. 
Data evaluarii este 20.07.2017. 

1.4 Moneda raportului. 
Opinia f1nala a evaluarii este prezentata in LEI si EUR la data de referinta 20.07.2017, avand in vedere 
cursul de referinta de 4,5654 RON/EUR. 

1.5 Standardele aplicate 
In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare urm ătoarele standarde: 

Standarde ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (A.N.E.V.A.R.) care sunt 
conforme cu STANDARDELE INTERNATIONALE DE EVALUARE, editia 20 1 5: 
SEV 100-CADRUL GENERAL (IVS CADRUL GENERAL) 
SEV 101-TERMENII DEREFER1NTA Al EVALUARII (IVS 101) 
SEV 1 02- IMPLEMENTARE(IVS 1 02) 
SEV 103-RAPORTARE (IVS 103) 
SEV 230- (IVS 230) DREPTURI ASUPRA PROPRIETATII IMOBILIARE 
SEV 300- (IVS 300) - EVALUAREA PENTRU RAPORTAREA FINANCIARA 
GEV 630-EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE 
GEV 500- DETERMNAREA VALORII IMPOZABILE A UNEI CLADIRI. 

1.6 Procedura de evaluare (Etapele parcurse, surse de informatii) . 

SC CONTA JVHITE EXPERT2O]6SRL 

.,. 

: 
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Baza evaluarii realizate în prezentul raport este vaioarea depiaa asa cum a fost ea definita mai sus. 

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: 

documentarea, pe baza unei Iiste de informatii solicitate clientului; 
inspectia imobilului; 
discutii purtate cu reprezentantii Primariei Tecuci si chiriasi. 
stabilirea limitelor ş i ipotezelor care au stat la baza elaborarii raportului; 
selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport; 
deducerea şi estimarea condi ţiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie s ă  se ţ ină  seama 
la derularea tranzac ţiei; 
analiza tuturor informa ţiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evalu ării; 
aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru determinarea valorii şi fundamentarea 
opiniei evaluatorului. 

Procedura de evaluare este conform ă  cu standardele, recomand ările ş i metodologia de lucru adoptate de 
către ANEVAR. 

Sursele cle informa ţii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost: 

Documentele şi schiţele puse la dispozi ţie de catre proprietarul imobilului, respectiv: 
documentele care atesta dreptul de proprietate asupra imobilului; 
informatii culese pe teren de catre evaluator (privind pozitionarea,zona in care este amplasata 

proprietatea, stadiul fizic aI constructiilor,etc); 
informatii preluate din baza de date a evaluatorului, de Ia vanzatori si cumparatori imobiliari de 

pe piata localitatii,informatii privind cererea si oferta preluate de la agentii imobiliare si 
diverse site-uri de anunturi 

alte informatii necesare existente in bibliografia de specialitate 

Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv: 
Cursul de referinta al monedei nationale; 
Publicatii privind piata imobiliara. 

Documentele si inforrnatiile referitoare la imobilul apartinand PRIMARIEI TECUCI au fost puse la 
dispozitia evaluatorului de catre acesta.Evaluatorii nu î ş i asumă  nici un fel de răspundere pentru 
datele puse la dispoziţie de către client si proprietar ş i nici pentru rezultatele ob ţinute în cazul în care 
acestea sunt viciate de date incomplete sau gre şite. 

1.7 Clauza de nepublicare 

Raportul de evaluare sau oricare alt ă  referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un docurnent 
destinat publicităţii fară  acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea formei ş i contextului în 
care urmeaz ă  să  apară. Publicarea, par ţială  sau integrală, precum ş i utilizarea lui de c ătre alte persoane 
decât cele de la pct. 1. 1, atrage dupa sine încetarea obliga ţiilor contractuale. 

1.7.1. Restrictii de utilizare, difuzare sau publicare 
Este interzisa distributia si reproducerea raportului de evaluare, iar utilizarea raportului de evaluare este 
restrictionata de partile care detin din punct de vedere legal acest drept. 

1.72. Declararea conformitatii cu SEV 
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Prezentul raport de evaluare este intocmit in conformitate cu Standardele de Evaluare Anevar 2015. 

1.8 Responsabilitatea fa ţă  de ter ţi 

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informa ţiilor furnizate de către client si proprietarul 
imobilului, corectitudinea ş i precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de 
evaluare este destinat scopului şi destinatarului preciza ţi Ia pct. 1 . 1. Raportul este confiden ţial, strict 
pentru client si destinatar iar evaluatorul nu accept ă  nici o responsabilitate faţă  de o terţă  persoană, în 
nici o circumstanţă . 

1.9 Ipoteze ş i conditii Iimitative 

Principalele ipoteze ş i conditii limitative de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport de 
evaluare sunt următoarele: 

1.9.1 Ipoteze 

Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informa ţ iile şi documentele furnizate de c ătre 
PRIMARIA TECUCI şi au fost prezentate f ără  a se întreprinde verific ări sau investigaţii 
suplimentare. Se presupune c ă  titlul de proprietate este bun ş i marketabil, în afara cazului în care se 
specifică  altfel; 
Informaţia furnizată  de eătre terţi este considerat ă  de încredere, dar nu i se acord ă  garanţii pentru 
acurateţe; 
Se presupune că  nu există  condiţii ascunse sau neaparente ale amplasamentelor: solulului sau 
structurii clădirii (părţilor ascunse) care s ă  influenţeze valoarea. Evaluatorul nu- ş i asumă  nici o 
responsabilitate pentru asemenea condi ţii sau pentru ob ţinerea studiilor necesare pentru a Ie 
descoperi; 
Noi nu am făcut nici o investigaţie şi nici nu am inspectat acele p ărţi a!e clădiriii care erau 
acoperite, neexpuse sau inaccesibile şi s-a presupus astfel c ă  aceste p ărţi sunt în stare tehnic ă  bună . 
Nu putem să  exprimăm nici o opinie despre starea tehnic ă  a părţilor neinspectate ş i acest raport nu 
trebuie considerat c ă  ar valida integritatea structurii sau sistemului cl ădirilor si instalaţiilor; 
Se presupune că  amplasamentul este în deplin ă  concordanţă  cu toate reglement ările Iocale ş i 
republicane privind mediul înconjur ător în afara cazurilor când neconcordan ţele sunt expuse, 
descrise ş i luate în considerare în raport; 
Din informaţiile deţinute de către evaluator ş i din discuţiile purtate cu d-na Lupu Monica , nu 
există  nici un indiciu privind existen ţa unor contamin ări naturale sau chimice care afecteaz ă  
valoarea propriet ăţ ii evaluate sau valoarea propriet ăţ ilor vecine. Evaluatorul nu are cunostin ţă  de 
efectuarea unor inspec ţii sau a unor rapoarte care s ă  indice prezen ţa contarninan ţilor sau 
materialelor periculoase ş i nici nu a efectuat investiga ţii speciale în acest sens. Valorile sunt 
estimate în ipoteza c ă  nu există  aşa ceva. Dac ă  se va stabili ulterior c ă  există  contaminări pe orice 
proprietate sau pe oricare alt teren vecin sau c ă  au fost sau sunt puse în func ţiune rnij!oace 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 Ia data evalu ării; 
Valoarea impozabila estimat ă  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  Iegislaţia în vigoare se va menţine ş i nu au fost luate în calcul eventuale modif1c ări 
care pot să  apară  în perioada următoare; 
Alegerea metodei de evaluare prezentate în cuprinsul raportului s-a facut ţinând seama de tipul valorii 
exprirnate si de informatiile disponibile; 
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Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii toate informa ţiile pe care le-a avut la dispozi ţie la data 
evaluării referitoare la subiectul de evaluat neexcluzând posibilitatea existen ţei şi a altor informaţii de 
care acesta nu avea cuno ştinţă ; 

1.9.2 Condiţii limitative: 

intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implic ă  dreptul de publicare a acestuia; 
evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat s ă  ofere în continuare corisultan ţă  sau să  
depună  mărturie în instanţă  relativ la propriet ăţ ile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat 
astfel de înţelegeri în prealabil; 
nici prezentul raport, nici p ărţi ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea 
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate far ă  acordul prealabil al evaluatorului; 
orice valori estimate în raport se aplic ă  activului evaluat, luat ca intreg ş i orice divizare sau 
distribuire a valorii pe interese frac ţionate va invalida valoarea estimat ă, în afara cazului în care o 
astfel de distribuire a fost prev ăzută  în raport; 
raportul de evaluare este valabil în condi ţiile economice, fiscale, juridice ş i politice de Ia data 
întocmirii sale. Dac ă  aceste coridi ţii se vor rnodifica concluziile acestui raport î şi pot pierde 
valabilitatea. 

-, 2. Analiza pietei imobiliare 

Piata imobiliara se defineste ca un grup de persoane sau firme care intra in contact in scopul de a efectua 
tranzactii imobiliare. Participantii Ia aceasta piata schimba drepturi de proprietate contra unor bunuri, 
cum sunt banii. 

O serie de caracteristici speciale deosebesc pietele imobiliare de pietele bunurilor sau serviciilor: 

v Fiecare proprietate imobiliara este unica iar amplasamentul sau este fix. 
v Pietele imobiliare nu sunt piete eficiente: numarul de vanzatori si cumparatori care actioneaza 

este relativ mic; proprietatile imobiliare au valori ridicate care necesita o putere mare de 
cumparare, ceea ce face ca aceste piete sa fie sensibile la stabilitatea veniturilor, schimbarea 
nivelului salariilor, numarul de locuri de munca precum si sa fie influentate de tipul de finaritare 
oferit, volumul creditului care poate fi dobandit, marirnea avansului de plata, dobanzile, etc.; in 
general, proprietatile imobiliare nu se cumpara cu banii jos, iar daca nu exista conditii favorabile 
de finantare tranzactia este periclitata; spre deosebire de pietele eficiente, piata irnobiliara nu se 
autoregleaza ci este deseori influentata de reglernentarile guvernamentale si locale; cererea si 
oferta de proprietati imobiliare pot tinde catre un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic 
si rareori atins, existand intotdeauna un decalaj intre cerere si oferta; oferta pentru un anumit tip 
de cerere se dezvolta greu iar cererea poate sa se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe 
ori sa existe supraoferta sau exces de cerere si nu echilibru; cumparatorii si vanzatorii nu sunt 
intotdeauna bine informati iar actele de vanzare-cumparare nu au loc in mod frecvent. 

Datorita tuturor acestor factori comportamentul pietelor imobiliare este dificil de previzionat. Sunt 
importante motivatiile, interactiunea participantilor pe piata si masura in care acestia sunt afectati de 
factori endogeni si exogeni proprietatii. 

In functie de nevoile, dorintele, rnotivatiile, localizarea, tipul si varsta participantilor la piata pe de o 
parte si tipul, amplasarea si restrictiile privind proprietatile, pe de alta parte, s-au creeat tipuri diferite de 
piete imobiliare (rezidentiale, cornerciale, industriale, agricole, speciale). Acestea, la randul lor, pot fi 

impartite in piete mai mici, specializate, numite subpiete, acesta fiind un proces de segmentare a pietei si 
dezagregare a proprietatii. 
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Piata imobiliara este, fara indoiala, una dintre cele mai dinamice piete, cunoscand permanent 
fluctuatii, dar, cu toate acestea, isi mentine trendul crescator. Interesul ridicat fata de aceasta piata este 
confirmat de o noua legislatie in domeniu, de competitia bancilor in ceea ce priveste creditelele 
ipotecare, de investitiile imobiliare ale intreprinzatorilor straini. 

Anali ştii imobiliari privesc cu optimism anul ce vine ş i se aşteaptă  ca investi ţiile pe piaţa imobiliară  să  
fie reluate în a douajum ătate a lui 2017. 
Ş i tot ei avertizează  că  reluarea activit ăţii pe piaţa irnobiliară  nu înseamn ă  revenirea la pre ţurile frenetice 
cu care am fost obi şnuiţi înainte de instalarea crizei imobiliare, ci la cre şterea num ăruiui de tranzac ţ ii. 

Piata imobiliara specifica proprietatii evaluate 

Imobilul este situat in Tecuci, Str.Costache Negri nr.2 B , jud. Galati, 

Analiza cererii 

Pe pietele imobiliare, cererea reprezinta numarul dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se 
manifesta interes pentru cumparare sau inchiriere, Ia diferite preturi, pe o anumita piata,intr-un anumit 
interval de timp. 
In cazul proprietatii analizate,luand in considerare tipul definit, analiza cererii are la baza cererea 

— manifestata pentru proprietati similare din Tecuci, jud. Galati. Analiza cererii pentru spatii industriale se 
poate efectua prin identificarea societatilor comerciale care ar pitea desfasura diverse activitati.Sunt 
cautate spatii la care accesul se poate face facil si sa fie intr-o stare tehnica buna. Cererea de cumparare 
este redusa, cererea de inchiriere este medie. 

Analiza ofertei competitive 

Pe piata imobiliara, oferta reprezinta numarul dintr-un tip de proprietate care este disponibil pentru 
vanzare sau inchiriere la diferite preturi, pe o piata data, intr-o anumita perioada detimp,precum si 
proprietati existente in faza de proiect. Existenta ofertei pentru o anumita proprietate la un anurnit 
moment, anumit pret si loc indica gradul de raritate a acestui tip de proprietate. 
Pe piata imobiliara, oferta reprezinta numarul dintr-un anumit tip de proprietate care disponibil pentru 
vanzare sau inchiriere, la diferite preturi, pe o anumita piata,intr-un anurnit interval de timp. 
Cei care vand proprietati industriale sunt in general persoane juridice care vor sa-si cumpere alta 
proprietate. Deasemenea se mai vand proprietati similare ca urmare a executiei unor garantii bancare. 

Echilibrul pietei 

In prezent cererea de proprietati cornerciale in Iocalitatea Tecuci sau alte localitati limitrofe,inclusiv 
municipiul Tecuci este rnai mica decat oferta existenta pe piata. In contextul econornic actual piata 
imobiliara se af1a pe un trend de scadere. Pe piata de proprietati industriale oferta este medie in zona iar 
cererea este rnica ceea ce duce la ponderarea preturilor. In rnedie tirnpul de vanzare aI unei astfel 
deproprietati este de 12- 1 8 luni putand sa depaseasca un an delapunerea in vanzare. Tinand cont de 
considerentele prezentate rnai sus , evaluatorul considera ca piata proprietatilor imobiliare specifice 
activului supus evaluarii se caracterizeaza printr-un nivel al ofertei superior celui al cererii ceea ce poate 
fi numita o piata a cumparatorilor. Valoarea de piata a terenurilor in zona se situeaza intre 40-50 
EUR!mp. 

3. Dreptul de proprietate asupra imobilului 

3.1 Clientul 
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Evaluarea s-a realizat la solicitarea chiriasei LAZAR MELINITA. 

3.2 Proprietarul 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI, cu sediul in Tecuci,str. lDecembrie 1918  nr.66., jud. Galati. 

3.3 Dreptul de proprietate 
Imobilul evaluat a fost dobandit de proprietar conform urmatoarelor documente de proprietate atasate la 
raport: 

Extras de carte funciara peutru informare 12814/15.06.2017. 

4. Evaluarea imobilului 

4.1 Date privind modul de realizare a evaluarii 
Pentru evaluare s-au ales metoda capitalizarii veniturilor si metoda comparatiei. 
In abordarea pe baza de venit este masurata valoarea prezenta a beneficiilor viitoare ale drepturilor de 
proprietate ce deriva din cadrul proprietatii. Fluxurile de venituri ale unei proprietati si valoarea de 
revanzare dupa durata de previziune explicita vor fi convertite intr-o valoare prezenta. 
Valaoare de piata obtinuta prin metoda veniturilor: 

Valoarea cladire:18.779 lei (4.124 eur) 
Abordarea prin metoda costurilor de iulocuire net Costul curent de reproduc ţie sau de înlocuire a unui 
activ minus deprecierile pentru deteriorarea fizicâ şi pentru orice alte forme relevante de depreciere ş i 
neadecvare. 
Aceasta metoda a fost aplicata tinind seama de tipul proprietatii imobiliare evaluate si de adecvarea 
aplicarii metodei in acest caz. 

4.2 Descrierea proprietatii imobiliare, localizare 

Descriere amplasament, suprafete 
Obiectul evaluarii il constituie proprietatea imobiliara situata in Tecuci, Str.Costache Negri nr.2 B , jud. 
Galati, avand destinatie rezidentiala,proprietatea PRIMARIEI TECUCI. 
Proprietatea se compune din 
-Teren in suprafata totala de 163 mp, avand categoria de folosinta curti costructii 
-Locuinta in suprafata construita de 38 mp; 
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- Suprafata construita°38 mp 
— Suprafata desfasurata=3 8 mp 

Descriere constructii: 
• Imobilul din str.Costache Negri nr.2 B, are regim de inaltime P,inchideri din caramida si acoperis din 

tabla. 
• Stare constructie -buna. 

Finisajele sunt de nivel mediu . Chiriasii in anul 2016 au facut lucrari de intretinere si reparatii in anul 
2016,conform facturilor si bonurilor prezentate de 5500 lei. 

Imobilul dispune de instalatii electrice racordata la reteaua orasului . Starea de intretinere a spatiului este 
buna. 

4.2.1 Evaluarea terenului 

Terenul pe care este situata constructia este plan, fara denivelari. 

Terenul nu face obiectul evaluarii,pretul terenului a fost stabilit prin Hotararea Consiliului Local 
Tecuci. 

4.3 Cea mai buna utilizare 

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezinta alternativa de utilizare a proprietatii selectata din 
diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare 
aplicarii metodelor de evaluare in capitolele urmatoare ale lucrarii. 

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si !egala a unui teren liber sau 
construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea rnai mare 
valoare. 
Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din urmatoarele situatii: 

cea mai buna utillizare a terenului liber 
cea mai buna utilizare a terenului construit. 

Deti 0110 pantru 

vtwrci200Sln cnrfl/mopn 

Ccc 	w • 	 11 rtniileedhecli 50 mI_____..____r 

Ţ  

5-.  

/ 

SC CONTA WHITE EXPERT 201 6 SRL 
	

11 



Cea mai buna utilizare a unei proprietati imobiliare trebuie sa indeplineasca patru criterii. Ea 
trebuie sa fie: 

permisibila legal 
posibila fizic 
fezabila financiar 
maxim productiva 

Practic, tinand cont de tipul cladirii si de amplasarea acesteia, cea mai buna alternativa posibila pentru 
activul analizat este cea de proprietate imobjljara cu destinatie rezidentiala. Analizand aceste alternative 
prin prisma criteriilor amintite, este evident ca sunt intrunite conditiile impuse: 

este permisibila Iegal; 
indeplineste conditia de fizic posibila. 
este fezabila financiar, ceea ce presupune ca veniturile provenite din exploatarea fiecarei 
proprietati imobiliare acopera cheltuielile de exploatare, conditie care poate fi indeplinita in 
conditiile pietei specificelocale prin inchiriere. 
este maxim productiva se refera la valoarea proprietatii imobiliare in conditiile celei mai 
bune utilizari (destinatii) si se realizeaza in ipoteza utilizarilor actLIaIe sau a unei reconversii 
pentru alte utilizari. 

- 4.4 Abordari in evaluare 

4.4.1.Abordarea (evaluarea) prin metoda costului de inlocuire net. 
Prezinta evaluarea constructiei aflata pe amplasament luand in considerare costurile unitare actuale de 
refacere a constructiei si dimensiunile (suprafata construita sau desfasurata, Iungime s.a.) fiecarui 
element constructiv analizat. 
Baza valorilor estimate a fost Indreptarului tehnic pentru evaluarea imediata, Ia pretul zilei, a costurilor 
elementelor si constructiilor de locuinte - procentual si valoric si a Buletinului tehnic de preturi in 
mica constructie si reparatii in constructii editate de catre Editura MATRIX ROM Bucuresti. Prin 
aceasta procedura s-a estimat un deviz general orientativ, pe categorii de lucrari, in functie de 
caracteristicile tehnico-constructive si gradul de dotare a diverselor categorii de cladiri. 
Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde urmatoarele etape: 
i. Stabilirea valorii de inlocuire - cost de inlocuire net 
Costul de înlocuire = costul estimat pentru a construi, la pre ţurile curente de la data evalu ării, o cl ădire 
cu utilitate echivalent ă  cu cea a cl ădirii evaluate, folosind materiale moderne, normative, arhitectur ă  ş i 
planuri actualizate 
Deprecierea - reprezint ă  o pierdere de valoare fata de costul de reconstruc ţie ce poate apare din cauze 
fizice, funcţionale sau externe. 
Principalele tipuri de depreciere care pot afecta o cl ădire ş i cu care opereaz ă  această  metoda sunt: 

- uzura fizic ă  - este evidenţiată  de rosături, căzături, fisuri, infest ări, defecte de structura etc. Aceasta 
poate avea dou ă  componente - recuperabil ă  (se cuantifica prin costul de readucere a elementului la 
condiţia de nou sau ca ş i nou, se ia în considerare numai daca costul de corectare a st ării tehnice e mai 
mare decât cre şterea de valoare rezultata) ş i 
nerecuperabil ă  (se refera la elementele deteriorate fizic care nu pot fi corectate în prezent din motive 
practice sau economice) 

- neadecvare func ţională  - este dată  de demodarea, neadecvarea sau supradimensionarea cl ădirii din 
punct de vedere a dimensiunilor, stilului sau instala ţiilor ş i echipamentelor ata şate. Se poate manifesta 
sub doua aspecte - recuperabil ă  (se cuantifica prin costul de înlocuire pentru deficiente care necesita 
adăugiri, deficiente care necesita înlocuire sau 
modernizare sau supradimension ări) ş i -nerecuperabil ă  (poate fi cauzat ă  de deficien ţe date de un element 
neinclus în costul de nou dar ar trebui inclus sau un element inclus în costul de nou dar nu ar trebui 
inclus) 
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- depreciere economica (din cauze externe) - se datoreaz ă  unor factori externi propriet ăţii imobiliare 
cum ar fi modificarea cererii, utilizarea propriet ăţii, amplasarea în zonă, urbanisrnul, finan ţarea etc. 
Metodologie, algoritm de calcul, etape.• 
- estimarea costului de înlocuire (brut —CIB) prin multiplicarea costului unitar ajustat cu suprafa ţa de 
referinţă ; 
- estimarea deprecierii cumulate; 
- estimarea valorii r ămase (CIN) prin deducerea din CIB a deprecierii cumulate. 

În ANEXA nr. 1 este prezentata determinarea valorii de pia ţă  prin metoda costului de inlocuire net 
Valaoare de piata obtinuta prin metoda costului de inlocuire 

Valoare constructie: 17.395 lei (3.810 eur) 

5. Reconcilierea valorilor. Opinia evaluatorului 

Imobilul evaluat este situat in Tecuci,strada Costache Negri nr.2 B jud. Galati si este proprietatea 
PRIMARIEI TECUCI coriform documentelor prezentate de catre client si anexate in copie Ia prezentul 

- 	raport. 

Valoare cladire: 17.395 lei (3.810 eur) 

Avand in vedere pozitia imobilului, datele de pe piata despre tranzactii similare si tinarid cont de 
scopul evaluarii, opinia evaluatorului este: valoarea imobilului este cea estimata prin metoda veniturilor. 

la cursul de 4,5539 lei/EUR, valabil la data evaluarii. 

Silvia Albu - Membru Titular ANEVAR 
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ANEXA nr.1 

ABORDAREA PRIN METODA CAPITALIZARII VENITULUI 
Suprafata utila (mp) cca. 	27,14 
Chiria lunara (EUR/luna) 60 
Venituri brute potentiale VBP (EUR/an) 720 
Total VBP (eur/an) 720 
Grad de ocupare 70% 
Venituri brute efective VBE(EUR/an) 504 
Total VBE (EUR/an) 504 
Cheltuieli exploatare 10 0/0 	 50 
Costuri reamenajare (reparatii ) 

Venit net efectiv (EUR/an) 454 
Total VNE (EUR/an) 454 
Rata de capitalizare conform Anexei 11 0/0 

Multiplicator 9,09 

Valoare randament (EUR) 4.124 
Valoare lei 18.779 LEI 

2,21 EURO/MP 

4 



lncheiere Nr. 12814 / 1506-201 7 100048584487 

AIL 	Oficiul de Cadastru ş i Publicitate lmobiliară  GALATI 
Biroul de Cadastru ş i Publicitate lmobiliar ă  Tecuci 

Dosarul nr. 12814 / 15-06-2017 
INCHEIERE Nr. 12814 

Registrator: CERASELA PETRUTA MITITELU 	 Asistent: VERONICA MIOARA IFTIMIE 

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL TECUCI domiciliat in - privind Prima inregistrare a 
imobilelor/unitatilor individuale (u.i.) in cartea funciara, in baza: 
-Act Normativ nr.Hotararea nr. 22/31-08-2000 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI; 
-Act Administrativ nr.22012/PJ/04-06-2015 emis de MUNICIPIUL TECUCI; 

fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 
7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de 120 lei, cu 
documentul de plata: 
-Chitanta interna nr.32051/15-06-2017 in suma de 120 
pentru serviciul avand codul 211 
Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere 

DISPUNE 
Admiterea cererii cu privire la: 
- imobilul cu nr. cadastral 109349 
- se inscrie provizoriu dreptul de PROPRIETATE mod dobandire lege asupra A.1, A1.1 in favoarea 
MUNICIPIUL TECUCI, sub 8.1 din cartea funciara 109349 UAT Tecuci; 
- Se noteaza contractul de inchiriere asupra A.1, A1.1 in favoarea LAZAR MELINI ŢA, sub C.1 din 
cartea funciara 109349 UAT Tecuci; 

Prezenta se va comunica părţilor: 
lftimie Victor 
Municipiul Tecuci 
Lază r Melini ţa 

*) Cu drept de reexaminare in terme

4P MITITEL  

e de la comunicare, care se depune la Biroul de 
Cadastru si Publicitate lmobiliara Tec rie in cartea funciara si se solutioneaza de catre 
registratorul-sef  

.. 	 . 	 .
Data solu ţionarii, 	 sistent R gistrator, 

11-07-2017 	 CERASE 	 V 	NIC 	l ARA IFTIMIE 
 o 	 q 

(parafa 	nă tura) 	 S (parafa si emnă tura) 

*) Cu excep ţia situa ţiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recep ţ  şi inscriere in 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 70012014. 

Documentul conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 67712001. 	 Pagina 1 din 1 



Carte Funciară  Nr. 1 09349 Comuna/Oraş/Municipiu:  Tecuci _0O7O3O119 	
Nr. 12814 

. ....: . 	 EXTRAS DE CARTE F.UNCIARA. 	. 	
. ... 	 Ziva 	15 

PENTRU INFORMARE 	 Luna 
2017 

ANCPT. 	Oficiul de Cadastru ş i Publicitate Imobiliară  GALATI 
Biroul de Cadastru ş i Publicitate lmobiliară  Tecuci 

A. Partea l. Descrierea imobiiului 
TEREN lntravilan 

Adra! l nc Tcitci tr (nI - ch Nnri Nr 7 R lurl (li - i 

Nr.l 

:rtl 
Nr cadastral 

Nr. 
l Suprafaţa* (mp) l 	 Observaţ ii / Referinţe 

Al l 	109349 ( 	163 	lTeren imprejmuit; 

Construcţ ii 

Crt Nr cadastral l 	Adresa l 	Observaţii / Referinţe Nr. 
A1.1 109349-C1 1Loc. Tecuci, Str Costache Negri, Nr. 2 B,IS. construita la soi:38 mp; S. construita d 	 :3 esfasurata8 

l jud. Galati lmp; 

B. Partea H. Proprietari ş i acte 

lnscrieri privitoare la dreptul de proprietate ş i alte drepturi reale j 	 Referinţe 

12814 / 15/06/2017 
Act Normativ nr. Hotararea nr. 22, din 31/08/2000 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI; 

B1 Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege Al, A1.1 

1) MUNICIPIUL TECUCI, CIF:4269312 

C. Partea 111. SARCINI 

lnscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garan ţie ş i sarcini 

I 	Referinţe 

12814 / 15/06/2017 
Act Administrativ nr. 22012/PJ, din 04/06/2015 emis de MUNICIPIUL TECUCI; 

Cl Se noteaza contractul de inchiriere Al, A1.1 

1) LAZĂR MELINIŢA 

Document care con ţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii 	Pagina 1 din 3 



-, 

PLAN DE AMPLASAMENT sI DELIMITARE A IMOBILULUI 	
Anexa iir.1.35 

rr* 1.(fl 

4859 
	

485916 00 — 	°\ 
00 
0 

30 
ci 

\ 
SatSCf 	 13, 

— 

o.* 
00 

485858 

00 *.o 
a.* 
00 
.*o 

485858 

A. Dato referitoete la tereu 
Nr. parcela Categozia de Supiafata 

folosinta (inp)  
CC 163 

Teren iniprejinuit 
Total 163 

B.. Date ieferitoare la cozisttucţii 
Cod Destinatic Suprifift constzuitaj 

la soI (nip) 
I CL 	• .38 Ci4F$=3s.- 

Total _ • 38 
Supiafata tctalazuasurata a iniobilului = 

Suprafala din act= 163inp 
Executazit cr ă ri inspector 

Victor 	.. - 	
°\ eauiuicadasttai : 	o Datr 

Da 	12.06 7 	 17 s 

Oticiul de Cadastru şi PublicitatelmO liar ă  Ga ţ  
Nume şi Prenume: NECH1TA C IEL 
Func ţia: INSPECTOR CADASTR 	1O] 



• 	Nr.cadastral Supaiiiasarata aiinobilului (mp) • 	 Adaesa imobilailui 

7  163 P • Str.Costaclic Negri,nr2 B,Tecuci,jud. Gaiati 

Carte funciara nr. . Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 

TECUCI 

._ 

485916 485916 oo 
o, 

, o 
a, 

— o, 
00 

00 

,o 

SCMANAJAT 
31 

ân  ci 	1 3 

29 ţ  27 

.1 
23  fe 

&8g 

sk-duhut,  13/ 

o, 

00 ,o 
o, 

— 

00 
oo 

,o 
485858 485858 

A Date referitoere la turen  

Nr. parcela Categcaia. le Supufala Meutiuui 
folosinta (I1]p)  

1 CC 163 
Tereaa iiupiujuiuit 

Total 163 

B. Date referitoare lacnstructii 

Cod Dcstinatie Sqwanft conszuitaJ Meaatiuni 
la sol (mp) 

1 CL 38 • 

Total 38 
Siprafata totalanaasuzata aimobilulni = 163 inp 

uDrafatadinact163p 
Executant jiector 

Victor 	 , 
dO 

Confin 

: 	

rn 

— 	 ;. Suluxasipiu 

DaIa 12.06.2 	• 	 . 
SBCPI 

N~2 

/-v 

rFunc lia.:l

ui4e Cadastru ş i Publicitte lmobiară  Gaia ţ i 
e ş  Prenume: NEC1ţIT COSTINEL 

 [NSPECTOR CAfDRU SENIOR 



Carte Funciară  Nr. 109349 Comuna/Oraş/Municipiu: Tecuci 

Punct 
început 

Punct 
sfârşit 

Lungime segment 
( 	 (m 

6 7 0.506 
7 •8 0.25 

8 9 0.26 

9 j 	10 4.5 
10 11 1.102 
11 12 • 	 2.4 
12 13 4.397 
13 14 14.882 

141 15 5.463 

15 16 8.876 

16 17 4.122 
17 1 12.076 

** Lungimile segmentelorsunt determinateîn planul de proiec ţ ie Stereo 70 ş i sunt rotunjite la 1 milimetru. 
*** Distanţa dintre puncte este format ă  din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. 

Certific că  prezentul extras corespunde cu pozi ţiile in vigoare din cartea funciară  original ă , păstrată  de acest 
bi rou. 
Prezentul extras de carte funciar ă  este vaiabil Ia autentificarea de c ătre notarul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum ş i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informa ţ iile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. 
S-a achitat tariful de 120 RON, -Chitanta interna nr.32051/15-06-2017 in suma de 120, pentru serviciul de 
publicitate imobiliară  cu codul nr. 211. 

Data solu ţ ionă rii, 	 Asistent Registra r, 	 Referent, 

03-07-2017 	 VERONICA MlO 	.lMlE  

qatb,ar 	
(parsenă tura) 

Document care con ţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii 	Pagina 3 din 3 



ROMĂNIA 
jU•DEŢUL GALAŢI 	 : 

MUNICIPIUL TECUCI . 	 805300 TECUCI, str. 1 Decernbrie 1918, iir. 66, 
•: 	

• 	p j 	I IVI A R 	• • 	 TeI. 0372-3641 I l 

e-mail: registratura3mu.nicipiu1tecuci.ro  
WEB viviv nwiuipzultecu..s oni 

Telefon SECRETARL4 T 03 72-364113 , FAX 0236-8160 4 

• 	
NR19034/RIP.Fdinl6.12.2016 

• 	 .: 
.... 	. 

ACT ADIŢIONAL NR 4 

	

. 	 . 	 , 

	

. 	,. . Lacontraetul de închiriere nr, 22012/PJ/04.06.2015 
-. 	...... 

• Intre : Municipiul Teeuci ,în ealitate de administrator, cu sediul în localitatea Tecuci, strada 
. 1 Deceinbrie 1918, nr. 66 ,jude ţul Galaţi , reprezentat prin catalin Constantin Hurdubae în 

calitate de primar şi Lazar Melinita în calitate de ehiria ş, cu domiciliul în localitatea Tecuci, 
str.Costache Negri,nr.2B, jude ţul . Galaţi ,CI seria ZL, nr,03529 1/20 1 5,C.N.P 2640225 1 73 1 63, 
eliberat de SPCLEP Tecuci. 

Având în vedere Legea 1 14/1996 republicata,OUG nr.43/26.06.2014 si a noului Cod Civil, 
•: •contractul de închiriere susmen ţionat se modifică  astfel: 

Cap 1 ,aliniatul 4, va avea urmatorul cuprins :termenul de inchiriere sus mentionat se 
• 	. prelungeste pana la datade 27.06.2019. • 
• 	;• • 	Celelate clauze a1econtractu1ui de inchiriere raman valabile. • 

Prezentul act adiţion1 s-a încheiat în 3 (trei) exemplare , din care dou ă  pentru Municipiul 
Tecuci şi unul eătre ehirias.. . 

Chirias, 
Lazar Melinita 

Sefserviciu A.D.P.P., 
Gradea 

•.• 	. 

Rt 
Raduii 	, 

U,AT 

CONTRO1 FINANCIAR PREVENT ţ  
5. Ec. PIRVU MIHAEL 	•

Ziva 
flillJ(i, ţ una 
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