
RO MÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREANLS-0  
Din 	(9/( , 2019 

Privind : a9robarea vânz ării •rin licita ie •ublică  a unui bun mobil - Dacia Lo • an a• . inând 
domeniului privat al municipiului Tecucl.  

Iniţiator Catalin Constantin Hurdubae , Primarul muncz‘p7lui Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depuneril proiectului: 	//0i(  2019 ; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţă  196' inif ffi#In  data 
de 
Având in ve ere 
- expunerea de motive a Miţiatorului, inregistrată  sub nr.' 	2019; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviclul ADPP, inregis l■ • t sub nr,13-3197/09019.  
- Decizia nr.12/14.07.2017 a Camerel de con-turi Galaţi şl raportul de evaluare 

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

administraţia publică  locală, republicata in 2007; 
- art.147 dln Constituţia Românlei 

in baza Deciziel C.C.R. nr.384 din 2018 şi art. 45, alin. (3) ş i art. 115, alin. 1, lit. „b" 
din Legea 215/2001 a administraţiel publice locale, republicată  in 2007: 

HOT Ă R.ĂŞ TE: 

Art.1.- Se aprobă  vânzarea prin licita ţie publică  a mobilului - Dacla Logan GL25TEC, cu 
datele de identificare conform c ărţli de identitate, anexl la prezen -ta hofarar' e. 

Art.2.  Se aprobă  caletul de sarcini şi instrucţlunile de vânzare cu privire la vânzarea prin 
licitaţie publică  a tmui mobil - Dacia Logan. 

Art.3.  Condiţlile de vânzare sunt cek prev ăzute în caletul de sarcini, anexa 2 la prezenta 
hotăffire. 

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

Art.5.  Anexele 1, 2 şl 3 fac parte integrantă  din prezenta hotărars e. 
Art.6.  in cazul in care la primul termen nu există  nici un ofertant, va fi efectuată  o evaluare 

a autoturismului, raportul fiind insuşit de Consiliul Local Tecuci. 
Art.7.  Cu data prezentei se abrog ă  orice prevederi contrare. 
Art.8.  Prezenta hotăffire va fi adusă  la Indeplinhe prin grija Primamlui municipittlui Tecuci. 
Art.9.  Prezenta hofaffire va fi comunicată  celor interesaţi pfin grija secretarului municipiului 
Tecuci . 

PREŞ~E-Ş,wiWt,  

SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
2 ,) ţ)  P RI MA R 

Nr.  0 ,7  din 	 2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

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

Ca urmare a verificărilor Curţii de Conturi a României - Camerei de Conturi Gala ţi, 
au rezultat deficien ţe privind indeplinirea condi ţiilor legale de achizi ţie a autoturismelor, mai 
precis in luna martie 2016 a fost achizi ţionat autoturismul sus men ţionat cu suma de 47.070 
de lei, in condiţille în care parcul auto cuprindea deja trei autoturisme, fiind dep ăSit numărul 
maxim de autoturisme prev ăzut de lege pentru autorităţile publice locale. 

Pentru a duce la indeplinire măsura Camerei de Conturi Galaţi, ce prevede recuperarea 
sumelor cheltuite fără  a respecta reglementările din domeniu, este necesar ă  vânzarea 
mobilului Dacia Logan cu nr. de inmatriculare GL25TEC. Autoturismul a fost scos la licita ţie 
la preţul de achizi ţie 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 condiţii propun vânzarea prin licitaţie publică  a mobilului Dacia Logan, cu 
nr. de inmatriculare GL25'1EC, conform prezentului proiect de hot ărăr' e. 

PRIMAR, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL ADMINISTIREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
Nr.  ,9Z ) lO  din 	tr... 	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 GL25TEC 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 administraţia publică  şepublicată,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 
condiţine de legalitate şi oportunitate. 

Director Direc ţia Generlă  Economică, 	 Şef Serviciu ADPP, 
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anexa nr.1 la HCL nr-r(9€ 2019  

CAIET DE SARCINI 
Privind : aprobarea vânz ării prin licitaţie publică  a unui bun mobit — Dacia Logan , apar ţinând  

domeniului privat al municipiului Tecuci.  

CAP. I. OBIECTUL VÂNZĂRII 

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

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

Cap. II. MOTIVATIA VÂNZĂRII 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unui autoturism Dacia Logan 
nr. de inmatriculare GL25Tec,sunt urm ătoarele: 
- prevederile art. 36 aliniat 5, lit.b si art.123, aliniat 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, potrivit cărora „Consiliile locale şi consiliilejudeţene hotă.rasc ca bunurile ce apar ţine 
domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, după  caz, să  fie date în administrarea regiilor 
autonome şi instituţfilor publice, să  fie concesionate ori să  fie inchiriate. Acestea hofărăsc cu privire la 
cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau 
judetean, in conditiile legii. 
„Vânzarea, concesionarea şi inchirierea se fac prin licitatie publick organizată  in conditiile legii". 
- prevederile art. 5, alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public ă  şi regimul juridic aplicabil 
acesteia „ Dreptul de proprietate privată  al statului sau al unitătilor administrativ — teritoriale asupra bunurilor 
din domeniul privat este supus regimului de drept comun, dac ă  legea nu dispune altfel". 

Cap. 111. ELEMENTE DE PRET 

3.1. Preţul de pornire la licitaţia de vânzare a autoturismului Dacia Logan GI25TEC este de 41.905 lei TVA 
inclus  
3.2. Garantia de participare la licita ţie in sumă. de 10% din valoarea mobilului. 
3.3. Valoarea adjudecată  va fi achitată  integral la data semnării contractului 

Cap. IV. CONDIPI DE MEDIU 

4.1 Cumpărătorul poartă  intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei 
mediului. 

CAP. VI  . OBLIGATIILE P.ARTILOR 

6.1. Vânzătorul are următoarele 
b. - Vânzătorul are obligaţia de a nu tulbura pe cumpărat-  or in exerci ţiul drepturilor rezultate din contractul de 
vănzare - cumpărare. 
c. — De asemenea, vânzătorul garantează  pe cumpărător că  bunul vândut nu este sechestrat, scos din eircuitul 
civil, ipotecat sau gajat 
d. - Vânzăt-  orul nu răspunde de viciile aparente. 
6.2. Cumpărătorul are următoarele obligaţii: 
a-. cumpărătorul are intreaga responsabilitate in ceea ce prive şte respectarea legisla ţier in vigoare cu privire la 
P.S.I., protectia mediului şi persoanelor. 
b.- achitarea integral ă  a debitelor pe care le au fată  de bugetut local. 
d- cumpărătorul se obligă  să  achite preţul autoturismutur ta valoarea adjudecată, la data semnării contractului 
de vănzare — curnpărare. 

'N.\\ e.- să  plătease:ă  cheltuielile vânzării: 	 propriu-zise ale actului. 
f.- să  achite integral debitele pe care le are faţă  de bugetui local până  1 	i. u. 	ai ulţi- de vânzare — 

cumpărare şi cele care decurg după  incheierea contractului de vânzare — mPWrare,.; . 4L,J (z,  
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Cap. VII. DISPOZITII FINALE 

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

acestora ş i nu exonerează  pe câ ştigător de obtinerea avizelor ş i acordurilor legale din partea organismelor 
stabi lite in eliberarea acestora . 
7.5 Toate obligatille 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, în valoare de 50 lei. 
7.7.0fertantii, la licitatie vor achi -ta taxa de participare la licita ţie, "in suma de 100  lei. 
7.8. Ofertantii la licitatie vor prezen -ta, la dosarul depus pentru licitatie, garantia de participare la licitatie. 
Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionat ă  de achi -tarea integral ă  a debitelor pe care le au fat ă  de 
bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie şi a garantiei de participare 
Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: 

o au debite fată  de Municipiul Tecuci; 
o sunt in litigii cu Municipiul Tecuci; 
o au fost adjudecătorl ai unei licitaţii anterioare şi nu au incheiat contract cu Municipiul Tecuci. 
o nu fac dovada achitării contravaloril caietului de sarcini, taxei de participare ş i a garantiei 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 licitatia se amân ă, se revocă  sau se anulează , decizia de amânare, revocare sau 
anulare nu poate fi atacată  de ofertanti. 
in acest caz ofertantilor li se va inapola ,in termen de cinci zile, garanfia de participare la licita ţie ş i 
contravaloarea documentatiei de licita ţie, pe baza unei cereri scrise şl inregistrată  la Municipiului Tecuci. 
Prin inscrierea la ficitatie, toate conditille impuse prin caietul de sarcini se consider ă  insuşite de ofertant. 
7.10. Eventualele contestatii cu privire la desf ăşurarea licitatiei publice se vor depune la registratura 
Municiplului Tecucl, in termen de 48 de ore de la data desf ăşurării licitatiei, lar comisia de solutionare a 
contestatfilor va anallza şi instrumenta contestatfile inregistrate in termen de 5 zile de la data inregistr ărli 
acestora, 

PRESEDINTE 



11-  /2,6.0 (11/2- 	 ,5-£» 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANTI 

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

Depunerea documenta ţidor pentru licitaţie se va face până  la data de 	 , ora 
	, la registratura Primăriei municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 

In vederea participării la licitaţie, ofertantul trebuie s ă  plătească: 
- garanţia de participare la licita ţie, in sumă  de 10% din valoarea total ă  a autoturismului, 

calculată  la preţul de pomire, depusă  casieria primăriei. 
- caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei in sumă  de 50 

lei, la casierla primăriei. 
- -taxa de participare la licitaţte 100 lei, la casieria primăriei. 
- Preţul de pomire la licitaţie este de 41.905 lei TVA 

Ofertantii vor depune la sediul Primăriei municipiului Tecuci două  plicuri inchise şi sigilate, 
untd exterior şi unul interior care vor contine: 

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

• copie xerox după : 

Pentru persoane juridtee  

- act constitutiv al societăţii(stattn/contract), certificat de 'ffiregistrare fiscal ă, certificat de 
'inregistrare la Registrul Comerţului. 

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

Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţide abilitate din localitatea de re şedinţă  a 
ofertantului şi vor fi depuse în fomm ofiginală; 
- actul autentic de reprezentare, in cazul 'in care ofertele sunt depuse de imputernici ţii 

ofertanţilor şi nu de aceştia personal. 
- copie xerox după  chitanţele care atestă  plaM caietului de sarcini, a documentaţiei pentru 

heitaţie şi a garanţiei depuse. 

Pentru persoane fizice.  

- actul de identitate 
- copie xerox după  chltanţele care atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiel pentru 

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

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

Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţide abilitate din localitatea de re şedinţă  a 
ofertantului şi vor fi depuse în forma original ă. 

• Ofertele depuse de persoane care nu particip ă  la licita îi 	brhtă,nu vor fi luate in 
calcul, urmând a fi returnate. 	 \‘‘ 
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11. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI. 

Se începe Iicitaţia parcurgând următoarele etape: 

1. se verifică  existenţa actelor doveditoare de plat ă  a garanţiei, 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 făcut 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 15 minute, o nouă  ofertă  financiară  şi declarat câştigător, va fi cel cu oferta financiar ă  
mai mare. 
6. comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei 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 
vânzare, pe baza procesului - verbal de adjudecare, in caz contrar câ ştigătorul va pierde garanţia 
care se va face venit la buget local. 

De asemenea,, în cazul în care la data şi ora anunţată  pentru desfăşurarea Iicitaţiei, este înscris 
un singur ofertant, acesta va f1 declarat câştigător dacă  îndeplinete condiţiile impuse. 

Nesemnarea 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 vânzare, garan ţia depusă  pentru 

înscrierea la licitaţie se va reţine şi va constitui avans din preţul de vânzare datorat de cump ărător. 
Nu se pot înscrie la licita ţie persoanele f1zice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei 

licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul local al inunicipiului Tecuci. 
Din taxa de participare la licitaţie se suportă  cheltuielile privind organizarea licitaţiei(anunţuri 
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou). 
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Pww ĂRAE 

Nr, 1112:7-Z. 

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

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

Sediul social: Tecuci, Str. Gheorghe Petra şcu, nr. 16, corp Cl, camera 2, Jud. Gala ţi 
Cod poştal 805300 

Mobil: 0747.222.686 
Fax: 0336.113.021 

Email: vladtruica@yahoo.com  
Evaluări proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile 

RAPORT DE EVALUARE BUN MOBIL 
AUTOTURISM DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI 

AFLAT iN PATRIMONIUL U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 

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

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

/2.re2 

Evaluator autorizat Truică  Vlad-Florin 1 



BENEFICIAR:  UA.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 în patrimoniul U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI cu sediul 1n 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, prezintă  elementele pe care s-a bazat opinia evaluatorului. 

Sinteza evalu ării prezintă  succint datele de baz ă  ale raportului şi 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 i TVA. 
Cursul de schimb valutar luat 1n considera ţie este cel anun ţat de BNR pentru data de 

15 aprilie 2019: 1 EURO = 4,7619 RON. 
Raportul a fost intocmit în conformitate ş  pe baza Standardelor de evaluare a 

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

Cu deosebită  consideraţie, 

Evaluator autorizat membru titular ANEVAR 

Evaluator autorizat Truică  Vlad-Florin 2 



BENEFICIAR: UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVAL UATOR A UTORIZAT: 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 inspecţiei bunului mobil ş i data evaluării 
1 .5. Dreptul de proprietate 
1.6. Instrucţiunile 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 
1.11. 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 bună  utilizare 

Cap. 111 Evaluarea bunului mobil. 
3.1. Abordarea prin pia ţă  

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 Truică  Vlad-Florin 3 



BENEFICIAR• UA.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 1n patrimoniul U.A.T. 
MUNICIPIUL TECUCI, in vederea vânzării 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 piaţă  = 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 In 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 1n această  lucrare se consideră  a fi corecte ş i 
conforme cu Standardele de evaluare a bunurilor edi ţia 2018. 

Acest raport este destinat numai scopului precizat ş i numai pentru beneficiar. 
Analizele, opiniile ş i 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 
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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 
UU 1 4SDCH455257049. 

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 1 .5DCI. 

1.4. Data inspec ţiei bunului mobil şi data evaluării 

Lucrarea de faţă  a fost elaborată  în data de 15.04.2019. 
Data inspec ţiei: 15.04.2019. 
Data evaluării: 15.04.2019. 
Curs valutar B.N.R. valabil la data de 15.04.2019: 1 EURO = 4,7619 RON. 
Data întocmirii raportului: 1 5 .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 Prim ăriei Mun. Tecuci 
a rezultat că  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, Ia data evalu ării, este integral si transmisibil, bunul mobil 
care constituie obiectul evalu ării nu este supus nici unei limitări în ceea ce prive şte dreptul 
de proprietate ş i nu există  nici un fel de restric ţii contractuale, leasing, contracte de gaj, care 
ar putea inf1uen ţa sau îngrădi dreptul de proprietate sau de folosin ţă  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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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 obligaţia 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 20 18 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 evaluării, între un cump ărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o 
tranzacţie nepărtinitoare, dup ă  un marketing adecvat si în care părţile au acţionat fiecare în 
cunoştinţă  de cauză, prudent şi fără  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 să  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 la diminuarea valorii 
raportate. Evaluatorul nu a efectuat nici o investiga ţie referitoare la posibilitatea ea activul 
de evaluat să  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 evaluări, am presupus că  activul care face obiectul 
evaluării nu reprezintă  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 imputabil ă. În scopul certificării situaţiei de mediu sau pentru efectuarea unor 
investigaţii amănunţite în acest sens beneficiarul poate cere efectuarea unui studiu de mediu 
de Ia institu ţiile abilitate în acest sens. 

Evaluatorul nu a inspectat acele p ărţi 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, proiec ţiile sau estimările conţinute în raport se bazeaz ă  pe condiţiile 
curente de pe piaţă, pe factorii cererii şi ofertei anticipate pe termen scurt şi sunt influenţate 
de factorii cle natură  economică. Aceste previziuni sunt, prin urmare, supuse schimb ării 
condiţiilor viitoare. 
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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. 

Aspectele funcţionale care privesc anumi ţi parametri de lucru au fost analizate şi 
preluate ca date primare în efectuarea evalu ării pe baza informa ţiilor puse la dispoziţie de 
către proprietar. 

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

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 2018: 

SEV 100 - Cadrul general 
SEV 101 - 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 si al utilizatorului desemnat men ţionat la 
punctul 1.1. 

Evaluatorul nu îi asumă  nici o responsabilitate dacă  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 men ţionat în alt fel, fără  aprobarea 
scrisă  a evaluatorului asupra formei si a contextului în care ar putea s ă  apară . 

Publicarea, par ţială  sau integral ă, a raportului de evaluare, precum si utilizarea lui 
de către alte persoane decât cele de la punctul 1. 1., atrage dup ă  sine încetarea obliga ţiilor 
contractuale. 

Raportul este confiden ţial, strict pentru client i/ sau utilizator desemnat, iar 
evaluatorul nu accept ă  nici o responsabilitate faţă  de o terţă  persoană, în nici o 
circumstanţă . 
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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 si certifică  în cunostinţă  de cauză  după  cum urmează : 

> la elaborarea lucr ării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influen 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 si ipotezele speciale si se constituie ca analize nep ărtinitoare. 

nu are nici un interes actual sau de perspectiv ă  asupra bunului care face obiectul 
acestui raport si 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 venită  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 al evaluatorului, emise de c ătre ANEVAR. 

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

> în prezent este evaluator autorizat membru titular aI 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 urm ărite îri raportul de evaluare: 

Analiza pieţei specifice. 
Stabilirea dreptului de proprietate. 
Stabilirea stării tehnice. 
Estimarea valorii de piaţă . 
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2.2. Descrierea st ării tehnice 

Inspecţia tehnică  care a avut loc la data de 15.04.2019 a fost efectuat ă  de 
evaluatorul autorizat Truică  Vlad-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 la 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 af1ă  în proprietatea U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI. 

2.3. Descrierea şi analiza pieţei 

Piaţa autoturismelor este o pia ţă  ef1cientă, deoarece bunurile sunt omogene şi pot fi 
înlocuite cu alte bunuri existente. 

Pe o piaţă  ef1cientă  există  cumpărători şi vânzători atomizaţi, creându-se astfel o 
piaţă  liberă, precum ş i o ofertă  şi 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 şi ofertă  nu se af1ă  niciodată  în dezechilibru, deoarece prin 

efectul modif1c ării preţului piaţa se autoreglează . 
Cererea 
Utilizatorii autoturismelor DACIA LOGAN LAUREATE 1 .SDCI sunt atât persoane 

f1zice cât si societăţi comerciale. 
Oferta competitivă  
Autoturismul DACIA LOGAN LAUREATE l .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 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. 

Eclzilibrul pieţei 
Fiind vorba de o piaţă  eficientă, preţurile se reglează  în funcţie de cerere şi ofertă . 

Pentru bunul mobil subiect tendin ţa este îns ă  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 rămânând 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 
eomparaţiei directe prin analiza pe perechi de date) care este cea mai indicat ă  având în 
vedere scopul evalu ării (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 ţiajuridică  a bunului mobil supus evaluării, puse la 

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 fabricaţie: 
A 2016, nr. locuri: 5, km rula ţi: 35.803, motorizare: motorin ă , 

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

B 2016, nr. locuri: 5, krn 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. Iocuri: 5, km rulaţ i: 25.703, motorizare: motorin ă , 

stare între ţinere: bună , preţ  de ofertă  9. 100 EURO. 
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Comparabila Autoturism DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI, an fabrica ţie: 
2016, nr. locuri: 5, km rulaţ i: 13.274, motorizare: motorin ă, 
stare intre ţinere: bun ă , preţ  de ofertă  9.000 EURO. 

Comparabila A 
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(2) Aer conctraonat 	 e an.,atoon, 	 e c......„ 
0 COrilreit1111Zelitlill: (ASR) 	 (2) Iturunl de .4 (LED) 	 0 NaulgatEe GPS 

e OglinzI notrovtroare ajustahan eiectur. 	<9 Oganzi retrovizoaro inca(zae 	 0 Protectoare reata 
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BENEFICIAR: UA.T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUATOR AUTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Descriere 

Dacia Legan Laureate 

1.5 dc1 90 cp 

eure 6 

prima Inmatnctilare In 022017 

navtgatle 

aer condlt]onat 

geamurt electrIce fata 

oglInzt regialalle etectfic sl incatzlte 

camputer de bwd 

lurnint de zi LED 

Inchidere centrallzata Ct.1 telecomanda 

prolectoare de ceata 

entc propnetar 

posibilitate de finantare 

tva deductIblia 

garantle Dacla pana la 2706.' 2020 in tttritta a 100000 krn 

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

Evaluator autorizat Truică  Vlad-Florin 13 



BENEFICIAR: UA. 7 MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUATOR AUTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Comparabila B 

,.<-.±-,, 	C" -Q1. 	 (i:) .6 h:,p.,,,,,,,,....,,,,,autovitro,, ,,,num.:,--:,: ,..-w:,...cx: ,;/\ A-dr,:,,-,,t,-... 	(l - .Ş .... 	-.• C3 12r 	 hit CI3 	::: 
* Most Visited £:;4 Jg,922 unread) - posto... ;.1;..; PorwM instanţe3o, de... Iffl lista firme!or active di... pj? Goog!e Maps 0 €3-nobiie eTerra - Pub:ic 0) VizudJ ţzare planuri de ... 	 ): 

AUTOVIT.R0 	 SolIcita ofer.opdsd 	, Con)14 Meu + Adanga anunt nnu 

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

+40 743097219 1101=1 *.Adauga €4 Favo.,ite 

. 	 ,,,,,K, dd:' ,..:: 	 ,,,,,,,,,,,, 	•- :,,,, 	' 	::.:::2 	' 

. 	

. 

Beahl 	 . 	
"# 	

. • . 

• :: 	 ,1! 	 • 

ALTEX AUTO %:, 	 ‘," ''' 	f.' 	°.11.-,;• . 	 . 	 r -- 
. 	. 

Raspunde rapid la mesaje 
. 	 ....... 

nj 

k. +40 743097219 

+40 743097228 

VeV focelarea jio narta 

,d> d 

&d4 

.4 

Fkm. 	 c 
Add,,:snu: 

Dd;da 

I.Doen 

Soddn 

4 

Mare 

,:-.), 

Adot ffi),: ,-..dtk::. 2015 	 ,,- , :uU.:d ,.,,,- ::, 	De 

K:d 26 750 krn 	
.. 

Pordarde 

Cdpadw,, ,,d:>y,dr:,:d 1461 crn3 	 ;,,,,,,,. 	,,,,,,...,..1,,,i 	13 iiii:e 2017 

,AN UU1450K1455276421 Dd 

•, : . ed,:),d Dies.d.€ Od 

90 CP 	 ,:.:. "'", 4:-.'„. -,., ,•::-.,4 Da 

Mdm)dia 	 S).d.,-  .))ocddd tarld 

Fald 

, 

-::,,,,‹-, 

Euro 6 

Dd 

Dotari 

0 ABS 0 Adroag..4 t,ontal. C) Ădbag-urt lateraefete 

0 Computef de bo,d C) C.ontrolui Stab1MASI (ESP) C) Goamuu Tata df ,ectrIce 

C) fnciddere CenUattnIta 0 Radlo C) Sefvodilect4 

C) Aen condltronat C) Bluoteotb C) Commz vo€an 

C) Cortbolui tracturm (A.SR) C) InlOtAtBalc, electfonic 0 fnUare auxIIS,,ta 

0 Nasigabe GF'S C) 00,1zI retrovizoaro ajustabi)e eIectrIc C) Cgliddfc-trovizoareldc..4z)14 

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

Descriere 

Dacla Logan Laureate 

1.5 dcl 90 cp 

euro 6 

pfirna Inmtnculare in 07.2017 

navigatte 

aer condltIonat 

geamurl olectilce ata 

oglInzt teglablle electrIc sl fficatzlte 

computer de bord 

lumlnl de zl LED 

Incladere centrag zata cti telecomanda- 

proIectoare de ceata 

unIc propnetar 

posIbIlltate de finantare 

tva deducUblla 

garantIe Dada pana la 22.06.20201n lanIta a 100000 km 

Proprietarul acestui autoturism este dispus s ă  mai lase 300 de EURO din pre ţul de vănzare, 
conform informaţiilor primite telefonic de evaluator de la acesta. 
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4V4;j: 	45"  

BENEFICIAR: UA.T. MUNICIPIUL TECUCI 
	

EVALUATOR AUTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Comparabila C 

• „ 
	 i C- 	aUtOVit.ro(:.,a -..,,tada--kaMa•it)7Gct.,7V. .. 

Most titsaed Oo ,3,922 unread posto... 	Polla:clinstantelor de... tfflLnto firmelor active di... 	Googte Maps 	inrobiin eTerra - utaic 	tiaaual:zare planuri de 

AUTOVIT.120 	 Solaata oterm. moso 
	

C44:41144. + Adauga anunt nou 

Dacia Logan 2016 • 25 703 km • Diesel Sedan 
	 9 100 EUR 

+40 746236495 	 tatiatta io Favoate 

. 	. 

SC AMAT SeIecnon - 
gOţ  partener a I grupului 

RENAULT 

Raspunde rapid la Inesaje 

4ft. 

tt 	 ttf•tt.t".".tYSCLCKat. att.4 

Armtc 

ţs. +40 746236495 

Veel localizatea pe Palta 

. ::s4;., 	 4,441424W 	,-,., :,... 

0,, , ;`. ,.: 	 F:M. 

Autatm,, 

Dacia 

.',.•• 14t, 

4 

Mare 

legan Da 

2016 tturnarkM 

25 703 kre 10 Mlio 201 .; 

I 461 cra3 Da 

(2,....s.,1 Da 

P.w• - 	 90 CP Da 

Macuala Socond tmnd 

Fata 

... 	 Emc 6 

t 	, 	ii. 	arrîrrrsirr 	laa 

Dotari 

r) 685 0 Airbagam frontaM 0 nateg-un lat rale tata 

0 Computor do Pord 0 ControWlatatantali (ESt=1 0 Geormul rata etactrice 

Ct Mcnidere contraazata Ct Sonmdiroche G 40( candlUonat 

0 Intenot clat velur 0 Lunant de -<5 rt_ED) 0 Nmagatte GPS 

0 Oglinn roirovMoare Mutlabae otoctac 0 Oglinzi rottmAroare inco ţno 0 Proiectoma caata 

Ada..ap nntrnt 	 Rnruutc. ş. 
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BENEFICIAR: UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUATOR A UTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

Descrlere 

Oacla tegan t.aureate P2 1.6 OCI 90CP 

Prlma tnniatilcutaro 10.07.2017 

WtorIc de ser0ce- 

-Garantie de la tabrlcant parre ln 22262020 sau 100000 Em 

Elodalltate achlzttle CASI-t - t.EASINS CtltEOtt AtJt0 

ABS ESP 

Aer condltlonaz 

Servo(tlrectle 

Computer bord 

(tAirbag-uri 

Gearnurl electrlce tata 

Rotrovlzovro ext cu regial eloctrlc 

Scauo sotor cu regtaro tornbara 51 po lrralîirno 

NAVtGATIE 

Anttdemaral vlecboelc 
Funclte ECO 

Slsrem Sturt&Stop 

t.umlnl clv 21 - tEO 

Prolectoaro ceatu 

tactrldrne centraltzara co tetecornarlda 

Proprietarul acestui autoturism este dispus s ă  mai lase 400 de EURO din pre ţul 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 

	

, . 	 E3 90% 
	— 	*1 	111\ CD 

Most Visited 65 (3.922 uaread) - posto... p,.O Portaah knsten ţelor 	1,ffl lista firreekor active 	Goog:e Maps 	 eTerra - Pt OSo 	VizuaSizare planur: de 

AVTOVIT.R0 	 Sai)Ola ofeho gese. 	 CCOtu)ldOu + Adaugaanunt nou 

Dacia Logan 2016 13 274 krn Diesel Sedan 
	 8 990 EUR  

.40 740433733 ! •-•• 7dmite m 	 Maekka fkavonle 

•;',,, ., ;:•,,,,,,3 	., 	.., ,...0 ,..,:::%, .. 	' 	:::.. :,:;..: 	. 	.. 	 . 	 . 

	

. 	• .. 	. 	. 
• . 	. 	• . 	. 	. . . 	• .. .~ 

. 	.. 	. 
D.Ier 	 • 	 , 	 . 

• 

SERUS PLOIESTI 	
40 	 .. . . . . ..,.,...„ . . 	. 	„.... 	. 

	

. 	. 

	

.. 	
. 	.... 

. 	, 	..:. 	 .... 	. 	_ 	... 	, 

•latl,!,  ,' 	_,I,L-4are.P7141V 0 • )-----Air 	,k, .,:„,; 	,,-,-•,,..,:,•;,‹ , • ,,, :,..,,..-„ 

,::-- 	 , 	 ., ..,.-:. 	 -.....:,:t.,,,,,.: 	
•-• 	 • • •• • 

	

..: 	., 

.',-,: 	):..kr 	T..aue.,...a.P: 

,:,:,,..,:::t 

:: 	•.,,41,•,.:2,7,  

n,-;',. 

Artkolauhere 

" 
. 

, 	 - 

C ,,,,,,, - , 

Nera, kke parkiere 

:-.., ::...alte 1111~11 
. 

	

.......,, 	: 

. 	.

• 

• , ,dauga anunt sunfiar 	Raporteaza - 
. : 

şit.-Pd. ,1 	 • 

4 

Mmor: Dada T.t.)earkk Moro 

Medra k..agun Veroeu ;ne,:.:k2,,,i2< Da 

.te,.:auJjk:auku 2016 k-)ha:h: peekka haw:kura Da 

Kru 13 274 kru Tur.k. da kuhţhoo Remanja 

Cuk oh, 	ca4ukhou 1 461 tun3 DM,3.;>05-n‘:,: iurnathoulurJ 13 julje 2017 

Virr tkU14SDK343627842.5 huhatrharjar Da 

Nesei Caft.a kku k;ehAce Drk 	 • 
Pu. 90 Cl Skuke Seuehh auud 

Cuhe . 	k...r.h? MM-,tr.d. 

Fat,,a 

N,,,,,,,,,:,, :•70ki,--A,, Euro 6 

Dotari 

c) Aht.ag-euljaterake fata C) ASS 	 C) Auhap-un frontaJe 

C) CD 	 C) Computer debord 	 C) Controlut stabfittata IESP) 

C) GeeJnah tata eleuthce 	 C) teklUdere centranatu 	 C) Flakikr 

C) Senkruhreche 	 C) Aer condMonat 	 C) Nuetooth 

C) Comand volan 	 C) rilfifil aukomate 	 C) JnJedor din vean - 

C) Unutator de vheza 	 C) LUM11".4 de al h.EDj 	 C) Navigahe GPS 

C) Phot autornak 	 C) Roweteare aeata 

: 
1 

„....:4, 

. 	, 

..,•,••,,,,,,,,...,,..44k,), raup, 

,, 	''.'' 

.„...„„,•,„ 	, 

' 	'. 

.. ,,,,- 

Raspunde rapid la rnesaje 
 

' 

., ». 

'''' ' .'" : - . .';;. '7,-,i,,, :.'-. J.k ..1: : •,; , ,,,,, 	 .---- , , T1' -. ' ;' ' ',› .7., " •F) 

	

St1 ' --- 	 :!.... '. 	' 	,.:,„„;,• ',: , 	• 

+40 740433733 	 'e ellnel 	# • - 	
. 

• ....... 
• ''' - :-+, 	.:: . 	--, •-- 	 , 	, 	, 	;.,„,..,, - 

Ved JocaUzarea pe harta 	 .., ,.-• 	' 	.......-,:', .T'.,  

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

Descriere 

Velaculu ţ  poate fl vIzIonat ln locat ţa dealeţulul Senrs dln Zona Comercra ţa AUCHAN, BleJol -• 236578 Judet Prahova ; 

Persoana de contact A ţIn Goran 

Telefon: 0740.433733 

DACIA LOGAN LAUREAT 2016 1.E OCI r• 90 CP 

-DIrectre asistata 

-Geamur ţ  erectrIce 

-Aer condatonat 

-Alrbagurţ  Fronta ţe 

-Aţrbagur ţ  laterale fata 

-ABS rESP 

retrovizoare exteeoare cu semnallzatoare In cubarea caroser ţel , cu regtal electric sl degIvrante 

-Prolecroare de ceata 

-Computer de Bord 

- Ratţ io cu MP3 sl conecavaate Bluetoora si USB r Navl 

-Eco 

.Comenzl Radlo voţan 

-Scaun sofer + volan reglabile pe Inattime 

TVA Deductilall 

Pos ţ billtate 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: U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUATOR AUTORIZAT: 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  in matricea următoare: 

NIATRICEA CONIPARATIILORDACIA LOGA - LAUREATE 1.5DCI 

Elernente de compara ţie 
DACIA LOGAN 

LAUREATE . 15DCI 

COMPARABILE 
DACIA LOGAN 

LAUREATE 
1 .5DCI 

DACIA LOGAN 
LAUREATE 

1. 5DCI 

DACIA LOGAN 
LAUREAT E 

15DCI 

DACIA LOGAN 
LAUREATE 

1.5DCI 
A B C D 

Preţ  de v ft nz are ofertat (EIIRO) 8.900 9.000 9.100 9.000 
Preţ  de vinzare negociat (EURO) 8.600 8.700 8.700 8.800 

Ajustări specificetranzac ţionărli 

1 Drepturi de proprie 	e 
trancinise  dep lin dep lin dep lin deplin deplin 

Ajustarea (m -'.%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ajustarea (in EURO) 0 0 0 0 

Pre ţ  ajostat 8.600 8.700 8.700 8.800 

2 Condiţii de finan ţare normale normale normale norn3ale nonnale 
Ajustarea (m "A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ajustarea (Tn EURO) 0 0 0 0 
Preţ  ajustat 8.600 8.700 8.700 8.800 

3 Condiţti de vânzare independent independent independent independent independent 
Ajustarea (in 010) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ajustarea (in EURO) 0 0 0 0 
Pret ajustat 8.600 8.700 8.700 8.800 

4 C heituielt necesa re 
imediat 

dup ă  cump ărare 
nu e cazul nu e cazul nu e cazul nu e cazul nu e cazul 

Ajustarea (în %) 0,00% 0,00% 0,00% 0,009/0 
Ajustarea (in EURO) 0 0 0 0 

Pret ajustat 8.600 8.700 8.700 8.800 
5 Condiţit de pta ţă  15.04.2019 10.04.2019 21.03.2019 24.03.2019 0104.2019 

Ajustata (in %) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00'?"0 
Ajustarea (in EURO) 0 0 0 0 

Pret ajustat 8.600 8.700 8.700 8.800 
Ajustărispectlit-e bunuluimohfi 

6 An de fabricaţie 2016 2016 2016 2016 2016 
Ajustarea (M %) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ajustarea (in EURO) 0 0 0 0 
7 S tare tehnicăl nr. locuri ITPS5 lecuri 1TP/5 ocuri ITP/5 locuri ITP/5 locuri rr P.3 ocuri 

Ajustarea (iii %) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ajustazea (in EURO) 0 0 0 0 

8 Nr. de km tuLati 16.189 35.803 26.750 25.703 13.274 
Ajustatea (in %) 1,829/0 0,97% 0,87% -0,27% 

Ajustarea (in ELFRO) 157 84 76 -,.."-}- 

9 Stare de intTeţtuem bună  bună  bună  bună  bună  
Ajustarea (m %) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ajustarea (in EURO) 0 0 0 0 
Ajustare netcş  penm 1 caracwisrici specifir e bruntlui 

mobil 157 84 76 -23 

Preţ  ajustat (am EURO) 8.757 8.784 8.776 8.777 
Ajusn ire totală  neră  absolut (in EURQ) 157 84 76 -23 
Ajustare totală  netă  procentuală  (in %) 1,82% 0,97% 0,87% -0,27% 
Ajustare torakl bruttl absolută  (1n EURO) 157 84 76 23 
Ajustare totală  brută  procentuală  (in %) 1,82% 0,97% 0,87% 0,27% 

I 	Valoare de pta ţă 	 8.800 	 EURO 	I 
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- 	 BENEFICIAR: UA. T. MUNICIPIUL TECUCI 	EVALUA TOR A UTORIZAT: 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 ăl numărul de locuri 
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 finan ţare: 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. 

- Condiţiile 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 fabrica ţie: nu s-au aplicat ajustări aici deoarece toate comparabilele au 
fost fabricate în anul 2016, Ia fel ca autovehiculul subiect. 

- Starea tehnic ăI numărul de locuri: nu s-au aplicat ajust ări pentru că  toate 
comparabilele au inspec ţia tehnică  periodică  efectuată  si 5 Iocuri, 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 UTORIZAT: TRUIC Ă  VLAD-FLORIN 

subiect. Valoarea uzurii de 8 EURO/ 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)l1.000] = 8,05 EURO/ 
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 afl ă  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 aplic ării ajustărilor specifice tranzac ţionării. 

Valoarea ajustată  a autoturismului DACIA LOGAN LAUREATE 1 .5DCI 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 totală  brută  procentuală  si cea mai mică  ajustare total ă  netă  procentual ă  
(0,27% din pre ţul de vânzare). 

Valoare de pia ţă  = 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 pia ţă  = 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 siguran ţa că  datele disponibile, tehnicile analitice, ra ţionamentul ş i logica au 
condus la judec ăţi 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 inforrna ţii precise, 
pertinente ş i suficiente, acestea fiind obţinute din surse de Incredere, astfel incat 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 că  abordarea prin 
piaţă  este cea mai adecvat ă  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 punerein func ţ iune 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, pre ţuri, 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  1n 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 in evaluare, numai cu caracter formal, 1n cazul in 
care poate fi aplicată  doar o singură  abordare 1n 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 ş i cu nr. de 
identificare UU14SDCH455257049, aflat 1n proprietatea U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI, 
valoare pe care o recomand ăm, este de: 

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

intocmit, 

Evaluator autorizat membru ţit~ 
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Anexa nr. 2 - Fotografii bun mobil 
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