
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. ~
din data de 28 aprilie 2016

privind aprobarea evaluării unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al
Oraşului Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 7320 /2016 al Compartimentului buget - contabilitate

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad, precum şi Rapoartele
de evaluare întocmite de Evaluator autorizat ANEVAR, Sabău Vasile Dorinel,
legitimaţia nr.15877, înregistrate la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 1337/2016 şi nr.
1338/2016;

Având în vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe,
programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind
reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice, cu
modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), ale art. 7, ale art. 8, ale art. 11, ale art. 20,
precum şi ale art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată în anul 1998, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3) precum şi
ale art. 119 si art. 120, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. I-Se aprobă evaluarea terenurilor aparţinând domeniului public si privat al

Oraşului Tăşnad, efectuată de către evaluator autorizat ANEVAR, Sabău Vasile Dorinel,
având legitimaţia nr. 15877, cu sediul în oraşul Tăşnad, str. Aleea Salcâmilor, Bloc 5,
Se. A, ap.7, judeţul Satu Mare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă evaluarea drumurilor şi străzilor aparţinând domeniului public
si privat al Oraşului Tăşnad, efectuată de către evaluator autorizat ANEV AR, Sabău
Vasile Dorinel, având legitimaţia nr. 15877, cu sediul în oraşul Tăşnad, str. Aleea
Salcâmilor, Bloc 5, Sc. A, ap.7, judeţul Satu Mare, conform Anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă diminuarea valorilor de inventar pentru unele bunuri prevăzute
la art. 2 , conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire . hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului
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RAPORT DE EVALUARE

PROPRIETATEA EVALUATĂ:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad situate În:

Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud, Satu Mare

Proprietar: PATRIMONIUL PUBLIC AL ORAŞULUI TĂŞNAD; PATRIMONIUL PRIVAT AL
ORAŞULUI TĂŞNAD

CLIENT: DESTINATAR RAPORT:

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD
Tăşnad, str, N, Bălcescu, nr. 1, Jud, Satu
Mare

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD
Tăşnad, str. N, Bălcescu, nr. 1, Jud, Satu
Mare

DATA EVALUĂRII: EVALUATOR:

15-12-2015 SABĂU VASILE DORINEL
Legitimaţie ANEVAR 15877
e-mail: vasilesabau@yahoo.com
Tel: 0745646177

j

mailto:vasilesabau@yahoo.com


Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMoriişi Raliujud, Satu

Mare

Către: PRIMARIAORAŞULUITAŞNAD

Stimate doamne, stimaţi domni,

Prezenta lucrare este adresată către PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD, in calitate de client si destinatarului PRIMĂRIA

ORAŞULUI TĂŞNAD. Raportul de evaluare va fi utilizat pentru inscrierea in raportarile financiare ale clientului.

A.CADRUL JURIDIC AL EVALUĂRII (REEVALUĂRII):
1.0RDONANŢĂ nr.81 din 28 august 2003 ('actualizată*)- şi NORMELE DE APLICARE privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate În patrimoniul instituţiilor publice (actualizată până la data de 18 aprilie 2008*)

ART. 2Al
Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora ....

ART. 2A2
Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate În
patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, În condiţiile prevăzute la art. 2Al .

ART.2A3
(I)Se supun reevaluării activele fixe corporale aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale, date În administrare regiilor autonome, care, potrivit art. 2 alin. (2) IiI. c) din anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a
mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, nu au fost reevaluate.
(2) Reevaluarea se efectuează, În condiţiile prevăzute la art. 2Al, de o comisie numită de conducătorul
instituţiei publice titulare a dreptului de proprietate sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale În
vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi Înregistrate În contabilitatea instituţiei titulare a dreptului de
proprietate până la finele anului 2008.
2. ORDONANŢA nr. 24/2011 din 30 august 2011 privind unele măsuri În domeniul evaluării bunurilor
[1][ACTUALlZATĂ 2013]
(1) Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat,
dobândită În condiţiile prezentei ordonanţe, care sunt Înscrise În Tabloul Uniunii Asociaţiei şi dovedesc aceasta
cu legitimaţia de membru sau autorizaţia valabilă la data evaluării. Tabloul Uniunii Asociaţiei se publică anual În
Monitorul Oficial al României, Partea 1.
(3) Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor
reglementate de prezenta ordonanţă.
3. ORDIN MF nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de activ şi de pasiv
4. ORDIN MF nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe corporale aflate În patrimoniul instituţiilor publice

5. STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE-lAS 16, lAS 17, lAS 36, lAS 40, IFRS 5, IFRS 13

Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sector Public (IPSAS 17,21 etc.)

6. STANDARDEANEVAR 2015
SEV 100, SEV 101, SEV 102, SEV 103 etc. SEV 300

2



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat: Adresa imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi locahtăţile care apa~in, Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

administrativ, de Oraşul Tăşnad Mare

Prezentul Raport de Evaluare se referă la proprietatea imobiliară formată din Terenuri În zona Tăşnad şi
localităţile care aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad situată la adresa: Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea
Morii şi Raţiu jud. Satu Mare aflate in patrimoniul PATRIMONIUL PUBLIC AL ORAŞULUI TĂŞNAD;
PATRIMONIULPRIVAT AL ORAŞULUI TĂŞNAD la 15·12·2015.

Având În vedere scopul si utilizarea evaluării, s-au avut În vedere recomandările Standardului de Aplicaţie a
Evaluării - SEV (IVS) 300 " Evaluări pentru raportarea financiara". Referitor la baza de evaluare,
recomandarileacestui standard sunt:

1. "Evaluările efectuate pentru a fi incluse Într-o situaţie financiară vor fi realizate astfel Încât să respecte
cerinţele Standardelor de Raportare Financiară aplicabile. Se aplică şi principiile conţinute În
Standardele generale (SEV (IVS) 101, 102 şi 103), cu excepţia cazului În care acestea sunt modificate
În mod specific de către o cerinţă a standardului de contabilitate relevant sau a acestui standard."

2. Pentru a se conforma cu SEV (IVS) 101, paragrafuI2(e), tipul valorii va fi clar identificat. Exemple de
astfel de tipuri ale valorii cerute de standardele de contabilitate includ valoarea justă, valoarea
realizabilă netă şi valoarea recuperabilă. Definiţia lor este conţinută În standardul de contabilitate
relevant.

În Ghidul de aplicare al SEV (IVS) 300 se precizează:

"G1. Valoarea justă reprezintă fie tipul valorii solicitat, fie o opţiune permisă pentru multe tipuri de active sau
datorii, În conformitate cu IFRS-urile. IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă conţine următoarea definiţie:
«Valoarea justă este preţul care ar fi Încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii
Într-o tranzacţie reglementată Între participanţii de pe piaţă la data evaluărli.»>"

"G2. Această definiţie şi comentariul asociat din IFRS 13 indică În mod clar faptul că valoarea justă, conform
IFRS, este un concept diferit de valoarea justă, aşa cum este aceasta definită şi comentată În SEV (IVS) 100 -
Cadrul general. Comentariul din IFRS 13 şi, În special referirile la participanţii pe piaţă, la o tranzacţie normală,
tranzacţie ce are loc pe piaţa principală sau pe cea mai avantajoasă piaţă şi pentru cea mai bună utilizare a unui
activ, arată clar faptul că valoarea justă, conform IFRS-urilor, este coerentă, În general, cu conceptul de valoare
de pială, aşa cum aceasta este definită şi comentată În SEV (IVS) 100- Cadrul general. Astfel, pentru multe
scopuri practice, valoarea de piaţă, conform SEV (IVS), Îndeplineşte cerinţa de evaluare la valoarea justă,
conform IFRS 13, supusă unor ipoteze specifice cerute de către standardul de contabilitate, cum ar fi stipulările
privind unitateade cont sau ignorarea restricţiilor de vânzare."

Scopul evaluarii prezente este estimarea la valoarea justă luând ca bază de evaluare valoarea de piaţă. La
baza efectuarii evaluarii au stat informatiile privind nivelul preturilor corespunzatoare lunii Decembrie 2015. Data
evaluarii este 15-12-2015. Evaluarea a fost realizata in luna Decembrie 2015.
Inspectia proprietăţii supuse evaluarii a fost efectuata de evaluator in Decembrie 2015, in prezenta
reprezentantilorclientului. Evaluatorul nu răspunde, in nici o circumstanta, pentru eventualele informatii eronate,
false sau incomplete puse la dispozitie de catre reprezentanţii clientului.

Terenurile de evaluat au diverse suprafaţe conform tabelului din anexa. Constructiile edificate pe unele din
parcele de evaluat nu fac obiectul prezentei lucrări. Terenurile de evaluat sunt folosite ca şi terenuri libere sau
asimilate ca libere pentru scopul evaluării.

Extrasele de carte funciara,
catre client.



Raport de Evaluare
Evalualor: Sa bău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud, Salu

Mare

La descrierea imobilului sunt mentionate urmatoarele: conform anexe,

La inscrierile privitoare la proprietate este mentionat: conform anexe,

Inscrieri privitoare la sarcini: conform anexe

Raportul a fost structurat după cum urmează: (1) Rezumatul faptelor principale şi al concluzii/ar importante; (2)
Premisele evaluării - În care se găsesc principalele elemente cu caracter specific care delimitează modul de
abordare al evaluării; (3) Prezentarea datelor - in care sunt prezentate proprietatea imobiliară analizată, datele
juridice si studiul de vandabilitate; (4) Analiza datelor - conţine aplicarea metodei de evaluare, rezultatul obţinut
şi opinia evaluatorului; (5) Anexe - conţin elemente care susţin argumentele prezentate in raport - informaţii
despre oferte comparabile, fotografii, documente ale proprietăţii, tabele de calcul, etc,

Metodele de evaluare aplicate in prezentul raport au fost: comparatii, In cuprinsul raportului sunt prezentate
metodele de evaluare şi relevanţa acestora in cazul evaluării prezente,

In urma aplicării metodologiei de evaluare si a reconcilierii rezultatelor, opinia evaluatorului referitoare la
valoarea justă a terenurilor evaluate, ţinând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este:

Valoarea justă = 33717108 RON
(echivalent 7491858 EUR)

o valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate În
prezentul raport şi este valabilă În condiţiile generale şi specifice aferente perioadei Decembrie 2015;

o valoarea prezentată nu include valoarea construcţiilor, dotărilor şi instalaţiilor de natură imobiliară aferente;
o valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu şi de costurile implicate de conformarea la cerinţele

legale;
o valoarea este o predicţie; valoarea este subiectivă; evaluarea este o opinie asupra unei valori;
o cursul mediu valutar luat În considerare pentru calcule a fost de 4,5005 RON= 1 EURO;
o valoarea nu conţine T,V,A,

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor si metodologiei de lucru recomandate de către
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România cuprinse În Standardele de Evaluare ANEVAR
editia 2015,
SEV 100- Cadru general
SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării

SEV 102· Implementare
SEV 103 - Raportarea evaluării
SEV 300 . Evaluări pentru raportarea financiară

Cu stimă,
Ing, SABĂU VASILE DORINEL,
Evaluator Autorizat E '1, EBM



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat: Adresaimobil evaluat:
TerenuriÎn zona Tăşnadşi locafilă!ilecareaparţin, Tăşnad, Sărăuad,Cig,Blaja,Valea Morii şi Raliu jud, Salu

administrativ,de OraşulTăşnad Mare
Cap, 1, Introducere

1. 1. Rezumatul faptelor principale şi al concluzii/or importante

1. 1, 1. Scopul şi utilizarea raportului
În prezentul Raport de Evaluare s-a urmărit determinarea valorii juste a imobilului descris in antet. Evaluarea
a fost solicitată de clientul PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD. Destinatarul raportului de evaluare este PRIMĂRIA
ORAŞULUI TĂŞNAD. Evaluarea va fi utilizată de client pentru raportare financiară.

1. 1. 2. Tipul şi premisa valorii
În prezentul raport s-a estimat valoareajustă.

1. 1. 3. Data evaluării
Data efectivă a valorii estimate este 15-12-2015.

'·1

1. 1. 4. Abordări utilizate şi rezultate obţinute
Au fost utilizate abordările marcate cu ,DA' in tabelul de mai jos şi s-au obtinut următoarele rez

Metoda Utilizată Rezultat obtinut: valoarea justă (RON)
Abordarea prin cornparafla directă DA 33717108
Abordarea orin costuri NU -
Abordareaoe bază de venit NU -

uitate:

1. 1. 5. Reconcilierea valorilor
Pentru proprietatea evaluată s-a estimat:

Valoarea justă = 33717108 RON
(echivalent 7491858 EUR)'

Valoarea de mai sus nu include valoarea construcţiilor, dotărilor şi instalaţiilor de natură imobiliară aferente;.
Metoda selectată pentru a estima valoarea justă este metoda bazată pe comparatii şi la alegerea acesteia am
avut În vedere pe de o parte rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanţa acestora şi
informaţiile de piaţă care au stat la baza aplicării lor, şi pe de altă parte scopul evaluării şi caracteristicile
proprietăţii imobiliare supuse evaluării.

• I
1. 2. Certificare evaluatar
Subsemnatul Sabău Vasile Dorinel declar următoarele:

• În limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, afirmaţiile prezentate şi susţinute În acest raport sunt
adevărate şi corecte;

• nu am nici un interes prezent sau de perspectivă in proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului
Raport de Evaluare şi nici un interes sau influenţă legată de părţile implicate;

• am efectuat personal inspecţia proprietăţii de evaluat În prezenţa proprietarului;
• analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate şi condiţiile

limitative specifice si sunt analizele, opiniile şi concluziile mele personale, fiind nepărtinitoare din punct
de vedere profesional;

• onorariul evaluatorului pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea in raport
a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze clientul şi nu este
influenţată de apariţia unui eveniment ulterior;

• In elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte persoane
in afara evaluatorului care semnează mai jos;
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorlnel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

• analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate in conformitate cu cerinţele din standardele,
recomandările si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţionala a
Evaluatorilor Autorizaţi din România). Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR;

• prezentul raport se supune normelor ANEVAR si poate fi expertizat (Ia cerere) şi verificat, in
conformitate cu Standardele de verificare ANEVAR;

• Ia data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează mai jos este membru ANEVAR, a
Îndeplinit cerinţele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR si are competenta
necesară Întocmirii acestui raport;

• Ia data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează mai jos are Încheiată asigurarea de
răspundere civilă la ALLlANZ·TIRIAC ASIGURARI SA;

Cap. 2. Premisele evaluării

2. 1. Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării. Instrucţiunile evaluării
Evaluarea de faţă are ca scop determinarea valorii juste a imobilului situat la adresa din antet. Evaluarea a
fost solicitată de clientul PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD, iar destinatarul raportului de evaluare este
PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD. Evaluarea va fi folosită de client pentru raportare financiară. Nu există alte
instrucţiuni exprese ale clientului.

2. 2. Ipoteze speciale şi condiţii limitative
La baza evaluării stau o serie de ipoteze şi condiţii limitative, prezentate În cele ce urmează. Opinia
evaluatorului este exprimată În concordanţă cu aceste ipoteze şi concluzii, precum şi cu celelalte aprecieri din
acest raport. Principalele ipoteze şi limite de care s·a ţinut seama in elaborarea prezentului Raport de Evaluare
sunt următoarele:

Ipoteze si conditii limitative speciale:
~ Evaluatorul nu a avut la dispoziţie documentaţia cadastrală integrală şi recentă aferenta proprietatii

evaluate ci numai documentele prezentate În Anexa 3. Identificarea proprietăţii, localizarea acesteia,
limitele sale au fost indicate de către proprietar/reprezentantul proprietarului. Evaluatorul nu este
topograf/topometrisUgeodez şi nu are calificarea necesară pentru a măsura şi garanta locaţia,
suprafeţele şi limitele proprietăţii aşa cum au fost ele indicate de proprietar şi descrise in raport. Acest
raport are menirea de a estima o valoare a proprietăţii identificate şi descrise În raport În baza inspecţiei
efectuate de evaluator şi a documentaţiei pusă la dispoziţie de proprietar;

~ Evaluatorul NU a avut la dispoziţie toate documentele din care să reiasă descrierea legală a proprietăţii;
identificarea şi descrierea se bazează pe informaţiile din documentele puse la dispoziţie de
clienUreprezentantulclientului.

Ipoteze:
~ Valoarea opinată in raportul de evaluare este estimată În condiţiile realizării ipotezelor care urmează şi

in mod special În ipoteza În care situaţiile la care se face referire mai jos nu generează nici un fel de
restricţii in afara celor arătate expres pe parcursul raportului şi a căror impact este expres scris că a fost
luat În considerare. Dacă se va demonstra că cel puţin una din ipotezele sub care este realizat raportul
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şi care sunt detaliate În cele ce urmează nu este valabilă, valoarea estimată este invalidată;
~ Aspectele juridice (descrierea legală şi aspecte privind dreptul de proprietate) se bazează exclusiv pe

informaţiile şi documentele furnizate de către proprietar/destinatar şi au fost prezentate fără a se
Întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil şi
transferabil (in circuitul civil). Afirmaţiile făcute de evaluator privitoare la descrierea legală a proprietăţii
nu se substituie avizelor juridice exprimate de specialişti; evaluatorul nu are competenţă În acest
domeniu;

~ Se presupune o deţinere responsabilă şi un managementcompetent al proprietăţii.
~ Se presupune că toate studiile inginereşti puse de proprietar / destinatar la dispoziţia evaluatorului sunt

corecte. Planurile de situaţie şi materialele ilustrative din acest raport au fost incluse doar pentru a ajuta
cititorul raportului În vizualizarea proprietăţii.

~ Evaluatorul nu are nicio informaţie privitoare la faptul că proprietatea ar fi traversată de reţele magistrale
de utiiităţisau zone de restricţionare care ar limita dezvoltarea acesteia altele decât cele descrise În
raport; În urma inspecţiei pe teren nu au fost descoperite indicii care să arate o astfel de restricţie;
evaluatorul nu a facut nicio investigaţie suplimentară pentru a descoperi aceste restricţii şi nici nu are
abilitatea de a Întocmi eventuale studii care să certifice dacă proprietatea este afectată de o astfel de
restricţie sau nu.

~ Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de zonare,
urbanism, mediu şi utilizare, În afara cazului În care a fost identificată o ne-conformitate, descrisă şi
luată În considerare În prezentul raport.

:>' Nu am inspectat acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate În
starea tehnică precizată, conform informaţiilor primite de la proprietar/utilizator. Nu ne putem exprima
opinia asupra stării tehnice a părţilor neinspectate şi acest raport nu trebuie Înţeles ca ar valida
integritatea structurii sau sistemului clădirilor/construcţiilor;

~ Ca parte a procesului de evaluare evaluatorul a efectuat o inspecţie neinvazivă a proprietăţii şi nu s-a
intenţionat a se scoate În evidenţă defecte sau deteriorări ale construcţiilor sau instalaţiilor altele decât
cele care sunt prin execuţie aparente. Prezenţa unor astfel de deteriorări care nu au fost puse În
evidenţă ar putea afecta În mod negativ opinia evaluatorului asupra valorii. Evaluatorul recomandă
clienţilor preocupaţi de un asemenea potenţial negativ să angajeze experţi tehnici care să investigheze
astfel de aspecte.

~ Nu am realizat nici un fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei contaminanţilor. Se presupune că nu
există condiţii ascunse sau ne-aparente ale proprietăţii, solului, sau structurii care să influenţeze
valoarea. Evaluatorul nu are responsabilitate pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor
necesare pentru a le descoperi; Cu ocazia inspecţiei nu am fost informaţi despre existenţa pe
amplasament a unor contaminanţi; Nu am realizat nici un fel de investigaţie suplimentară pentru
stabilirea existenţei altor contaminanţi;

~ Se presupune că toate licenţele, autorizaţiile şi acordurile de funcţionare precum şi orice alte cerinţe
legale necesare funcţionării au fost sau pot fi obţinute şi reînnoite pentru orice utilizare considerată
pentruevaluare În acest raport;

~ Situaţia actuală a proprietăţii imobiliare, scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de
evaluare utilizate şi a modalităţilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să conducă la
estimarea cea mai probabilă a valorii proprietăţii În condiţiile tipului valorii selectate;

~ Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile
considerând datele care sunt disponibile la data evaluării;

~ Evaluatorul a utilizat În estimarea valorii numai informaţiile si documentele pe care le-a avut la
dispoziţie, existând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii sau documente de care evaluatorul nu
avea cunoştinţă.

~ Orice referinţă În acest Raport de Evaluare la rasă, etnie, credinţă, vârstă sau sex sau orice alt grup
individual a fost făcută În scop informativ. Aceste date prezentate s-a considerat că nu au niciun efect
asupravalorii depiaţă a proprietăţii evaluate sau a oricărei proprietă i' •
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~ Se consideră că proprietatea evaluată se conformează tuturor cerinţelor de acces pentru persoane cu
dizabiiităţi. Nu au fost efectuate investigaţii În aces sens şi evaluatorul nu are calificarea necesară
pentru a face acest demers.

~ Evaluatorul a avut la dispoziţie documentele ce s-au anexat prezentului raport şi considerate parte
integrantă, din care s-au extras datele mai sus prezentate. Proprietatea a fost evaluată şi considerată ca
fiind liberă de sarcini. Orice diferenţă Între situaţia luată În calcul de evaluator şi cea reala impune
invalidarea prezentului raport.

~ Pentru evaluarea curentă terenurile de evaluat sau considerat libere pentru scopul evaluării şi s-au
estimat În această ipoteză.

Conditii limitative:
~ Prezenta evaluare a fost Întocmită pentru scopul declarat În cadrul raportului şi asumat prin contractul

de prestări servicii Întocmit Între evaluator şi beneficiar/destinatar. Acest Raport de Evaluare nu va
putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat.

~ Evaluatorul nu a facut măsurători ale proprietăţii. Dimensiunile proprietăţii au fost preluate din
descrierea legală a proprietăţii ( contractul de vânzare cumpărare, extras de carte funciară,
documentaţie topografică) şi din informaţiile puse la dispoziţie de client; evaluatorul nu are calificarea
de a valida aceste documentaţii. Toate planurile construcţiilor/terenurilor, schiţele, planurile de situaţie
puse la dispoziţia evaluatorului se consideră a fi corecte dar nu se asumă nicio responsabilitate În
această privinţă.

~ Evaluatorul a obunut inforrnaţli. opinii, estimări din surse considerate a fi corecte şi de Încredere dar nu
este responsabil În cazul În care acestea s-ar dovedi a fi incorecte;

~ Evaluatorul nu are cunoştinţă de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau vecinătăţi care să
afecteze proprietatea evaluată;

~ Opinia evaluatorului este cu referire la proprietate asa cum reiese din documentele şi titlurile de
proprietate puse la dispoziţie de proprietar/utilizator, fiind limitată exclusiv la acestea;

~ Raportul de evaluare este valabil În condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice din perioada Decembrie
2015. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport Îşi pot pierde valabilitatea.

~ Intrarea În posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;
~ Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere În continuare consultanţă sau să depună

mărturie În instanţă relativ la proprietatea În chestiune;
~ Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (În special concluzii referitoare la valori, identitatea evaluatorului)

nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul scris prealabil al evaluatorului;
~ Orice valori estimate În raport se aplică Întregii proprietăţi şi orice divizare sau distribuire a valorii pe

interese fracţionate va invalida valoarea estimată, În afara cazului În care o astfel de distribuire a fost
prevăzută În raport.

~ Suprafeţele considerate se bazează pe valorile Înscrise În documentele puse la dispoziţia evaluatorului
~ Valorile estimate in RON sunt valabile atât timp cât condiţiile in care s-a realizat evaluarea (starea

pieţei, nivelul cererii si ofertei, inflaţie, evoluţia cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe
pieţele imobiliare valorile pot evolua ascendent sau descendent odată cu trecerea timpului si variaţia lor
in raport cu cursul valutar nu este liniară);

~ Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;
~ Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative si aprecierile

exprimate În raport si este valabilă În condiţiile generale si specifice aferente perioadei Decembrie
2015;

~ Valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu si de costurile implicate de conformarea la
cerinţele legale;

~ Valoarea este o predicţie; valoarea este subiectivă; evaluarea este o opinie asupra unei
valori; . ~A

~ Valoarea exprimată În prezentul raport nu reprezintă valoarea pentr ~~r~
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2. 3. Drepturile de proprietate evaluate
Dreptul de proprietate imobiliar are următoarele atribute: posesia, folosinţa şi dispoziţia. Acestea includ dreptul
de a utiliza, de a ocupa, de a vinde, de a Închiria, de a testa (a lăsa moştenire), de a dona sau de a alege, de a
exercita oricare sau nici unul dintre acestea. În anumite situaţii, un anumit atribut poate fi separat şi transferat,
Închiriat sau Înstrăinat, În condiţiile legii. Prerogativele sau beneficiile corespunzătoare dreptului real imobiliar
sunt stabilite prin lege.

Uzual, dreptul de proprietate poate fi subiect al unor limitări externe impuse de către stat, precum impozitarea,
exproprierea, confiscarea, reglementarea, planificarea urbană sau preluarea de către stat a proprietăţilor fără
proprietar sau moştenitor.

Dreptul de proprietate absolut, care este limitat numai de stat, este cunoscut sub denumirea de drept de
proprietate deplin.

Proprietatea imobiliara este Înscrisă in documente conform anexe.

La descrierea imobilului sunt mentionate urmatoarele: conform anexe.

La inscrierile privitoare la proprietate este mentionat: conform anexe.

La inscrierile privitoare la sarcini sunt trecute următoarele mentiuni: conform anexe

Evaluatorul a avut la dispoziţie documente conform anexe. În cazul de faţă se evaluează dreptul de proprietate
deplin.

2. 4. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate
Având În vedere scopul si utilizarea evaluării, s-au avut În vedere recomandările Standardului de Aplicaţie a
Evaluării - SEV (IVS) 300 " Evaluări pentru raportarea financiara". Referitor la baza de evaluare,
recomandarile acestui standard sunt:

1. "Evaluările efectuate pentru a fi incluse Într-o situaţie financiară vor fi realizate astfel Încât să respecte
cerinţele Standardelor de Raportare Financiară aplicabile. Se aplică şi principiile conţinute În
Standardele generale (SEV (IVS) 101, 102 şi 103), cu excepţia cazului În care acestea sunt modificate
În mod specific de către o cerinţă a standardului de contabilitate relevant sau a acestui standard."

2. Pentru a se conforma cu SEV (IVS) 101, paragraful 2(e), tipul valorii va fi clar identificat. Exemple de
astfel de tipuri ale valorii cerute de standardele de contabilitate includ valoarea justă, valoarea
realizabilă netă şi valoarea recuperabilă. Definiţia lor este conţinută În standardul de contabilitate
relevant.

În Ghidul de aplicare al SEV (IVS) 300 se precizează:

"G1. Valoarea justă reprezintă fie tipul cerut al valorii, fie o opţiune permisă pentru multe tipuri de active
sau datorii, În conformitate cu IFRS-urile. IFRS 13 Evaluarea valorii juste conţine următoarea definiţie:
«Valoarea justă este preţul care ar fi primit pentru a vinde un activ sau plătit pentru a transfera o
datorie Într-o tranzacţie normală Între participanţii pe piaţă la data evaluării.»"

"G2. Această definiţie şi comentariul asociat din IFRS 13 indică În mod clar faptul că valoarea justă,
conform IFRS, este un concept diferit de valoarea justă, aşa cum.este aceasta definită şi comentată În
SEV (IVS) ~ Cadrul general. Comentariul din IFRS 13 şi, În spe lai referirile la participanţii pe piaţă, la
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o tranzacţie normală, tranzacţie ce are loc pe piaţa principală sau pe cea mai avantajoasă piaţă şi
pentru cea mai bună utilizare a unui activ, arată clar faptul că valoarea justă, conform IFRS·urilor, este
similară, în general, cu conceptul de valoare de pia(ă, aşa cum aceasta este definită şi comentată în
SEV (IVS) - Cadrul general. Astfel, pentru multe scopuri practice, valoarea de piaţă, conform SEV
(IVS), îndeplineşte cerinţa de evaluare a valorii juste, conform IFRS 13, supusă unor ipoteze specifice
cerute de către standardul de contabilitate, cum ar fi stipulările privind «elementul de înregistrare»
sau ignorarea restricţiilor de vânzare."

In prezentul raport s-a urmarit o estimare a valorii juste având ca bază de evaluare valorea de piaţă a
obiectivelor asa cum este aceasta definita in Standardele de Evaluare - SEV (IVS) Cadru general:

Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, Între un
cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, ţmr-o tranzactie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi În care
părt,ileau actionat fiecare În cunoştin(ă de cauză, prudent şi fără constrângere.

Metodologia de evaluare recomandata de ANEVAR cuprinde trei abordari: abordarea prin costuri a evaluarii,
abordarea prin metode bazate pe venit (metode de randament) si abordarea prin comparatia vanzarilor.

In principiu acestea se refera la:

In abordarea prin costuri este determinat costul de reconstructie sau de inlocuire al cladirii si amenajarii
terenului la data evaluarii, impreuna cu o estimare valorica a pierderilor ce au avut loc datorita uzurii fizice,
neadecvarii functionale si conditiilor externe. La costul estimat, dupa scaderea deprecierii cladirii, se adauga
valoarea estimata a terenului. Totalul reprezinta valoarea indicata de abordarea prin costuri.

In abordarea pe baza de venit se urmareste estimarea valorii proprietatii imobiliare prin prisma rentabilitatii pe
care o reprezinta aceasta pentru proprietar, respectiv pe baza veniturilor provenite din inchiriere. In calculele
pentru determinarea valorii se foloseste o metoda de capitalizare adecvata si ratele de capitalizare
corespunzatoare.

In abordarea prin comparatia vanzarilor se urmareste estimarea valorii proprietatii imobiliare prin analiza pietei
pentru proprietati similare si prin compararea acestor proprietati cu proprietatea supusa evaluarii. In metoda
comparatiei directe, valoarea de piata este estimata prin compararea proprietatii imobiliare cu proprietati
similare care au fost recent vandute, sunt propuse pentru vanzare ,ori sunt contractate.

In mod practic, tinand cont de tipul de valoare estimat si de metodele disponibile pentru evaluator au fost
aplicate abordarile marcate cu « DA » in tabelul de mai jos:

Metoda Utilizată
Abordarea prin comparaţia directă DA
Abordarea prin costuri NU
Abordarea pe bază de venit NU

2. 5. Data estimării valorii
La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor corespunzătoare lunii Decembrie 2015.
Data la care se consideră valabile ipotezele luate in considerare şi val riie estimate de către evaluator (data
evaluării) este 15·12·2015. Data raportului este 15·12·2015.
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2. 6. Moneda raportului
Opinia finală a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR. Având În vedere că metodele utilizate conduc la
exprimarea valorii finale in EUR, cursul de schimb utilizat pentru transpunerea in RON este 4,5005 RON pentru
un EUR. Exprimarea in RON a opiniei finale o considerăm adecvată doar atâta vreme cat principalele premise
care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investiţii similare,
cursul de schimb şi evoluţia acestuia comparativ cu puterea de cumpărare şi cu nivelul tranzacţiilor pe piaţa
imobiliară specifică etc.)

2. 7. MOdalităţi de plată
Valoarea exprimată ca opinie În prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită integral in ipoteza
unei tranzacţii fără a lua in calcul condiţii de plată deosebite (rate, leasing) etc.

2. 8. Inspecţia proprietăţii
Inspecţia proprietăţii a fost efectuată personal de către evaluator În Decembrie 2015 În prezenţa
reprezentantului clientului. Au fost preluate informaţii referitoare la proprietatea evaluată, s-au realizat descrieri,
s-a fotografiat proprietatea etc. Nu a fost făcută analiza subsolului. Nu a fost făcută analiza de mediu.

2. 9. Riscul evaluării
În timpul unor perioade de tranziţie de piaţă, caracterizată de creşteri sau scăderi rapide de preţuri, există riscul
supra sau subevaluării În cazul În care se acordă o importanţă excesivă informaţiilor istorice, sau dacă se
utilizează ipoteze nefundamentate, referitoare la evolutia viitoare a pieţei.

Proprietatea de faţă a fost evaluată printr-o estimare prudentă a posibilităţii vandabilităţii viitoare a proprietăţii,
prin luarea În considerare a aspectelor mentenabile pe termen lung ale proprietăţii, condiţiilor normale si locale
de piaţă, utilizării curente şi utilizărilor alternative adecvate ale proprietăţii.

2.10. Sursele de informaţii utilizate
Informaţiile utilizate au fost:

o Situaţia juridică a proprietăţii imobiliare şi suprafeţele construcţiilor;
o Informaţii privind piaţa imobiliară specifică (preţuri, nivel de chirii etc.);
o Alte informaţii necesare existente in bibliografia de specialitate;

Sursele de informaţii au fost:
o Proprietarul pentru informaţiile legate de proprietatea imobiliară evaluată (situaţie juridică, suprafeţe,

capacităţi, istoric) care este responsabil exclusiv pentru veridicitatea informaţiilor furnizate;
o datele despre vecinătăţi şi amplasare au fost obţinute În urma inspecţiilor efectuate;
o presa de specialitate si evaluatori care Îşi desfăşoară activitatea pe piaţa locală;
o baza de date a evaluatorului;
o informaţii furnizate de către agenţii imobiliare privind tranzacţii similare;
o informaţii existente pe site-urile: www.comcaSJO,www.tocmai.ro, www.olx.ro, www.agentiavenus.ro ,

www.multecase.ro. revistele de profil, piaţa imobiliară referitoare la oferte şi cereri de proprietăţi
imobiliare similare din ţară, din judeţul Satu Mare şi din zona in care se situează imobilul supus
evaluării.

http://www.comcaSJO,
http://www.tocmai.ro,
http://www.olx.ro,
http://www.agentiavenus.ro
http://www.multecase.ro.
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limitat după această dată, În care condiţiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta opiniile
estimate.
Opinia evaluatorului trebuie analizată in contextul economic general (Decembrie 2015) dată pentru care are loc
operaţiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare al pieţei imobiliare din judeţul Satu Mare şi scopul prezentului
raport. Dacă acestea se modifică semnificativ in viitor evaluatorul nu este responsabil decât În limita informaţiilor
valabile si cunoscute de acesta la data evaluării.
Acest raport de evaluare este confidenţial, destinat numai scopului precizat şi numai pentru uzul clientului
PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD şi destinatarului PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD. Nu acceptăm nici o
responsabilitate dacă este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, in nici o
circumstanţă.

Cap. 3. Prezentarea datelor

3. 1. Identificarea proprietăţii, Descrierea juridică
Proprietatea imobiliară este inscrisă in documente conform anexe.

La descrierea imobilului sunt menţionate urmatoarele: conform anexe.

La inscrierile privitoare la proprietate este mentionat: conform anexe

Informaţii privitoare la sarcini: conform anexe

Evaluatorul a avut la dispoziţie documente: conform anexe.

Evaluarea s·a făcut in ipoteza in care proprietatea este liberă de sarcini.

Din informaţiile aflate la dispoziţia evaluatorului şi potrivit discuţiilor purtate cu clientul, acesta nu este supus nici
unor alte" restricţii sau limitări deosebite, restricţii contractuale, servituţi, leasing, ipoteci, care ar putea influenţa
sau Îngrădi dreptul de proprietate al acestuia.

3. 2. Date despre localitate, zonă, vecinătăţi şi amplasare
Descrierea zonei. Oraşul Tăşnad este staţiune turistică şi are un numar de aproximativ 8500 locuitori.
Economia Oraşului Tăşnad este stabilă dar slab dezvoltată. Cei mai importanţi agenţi economici care activează
in zona localităţii Tăşnad sunt: SOMETA SA· construcţii metalice, PROMAT SRL . agricultura, AGRIND SA .
agricultura, SFL TECHNOLOGIES SRL . construcţii metalice. În vecinătatea proprietăţii de evaluat sunt
amplasate proprietăţi rezidenţiale, agricole. comerciale sau industriale.

Accesul la proprietate. Proprietăţile de evaluat sunt situate În zona localităţilor Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja.
Valea Morii şi Raţiu jud. Satu Mare. Drumul de acces către proprietăţile de evaluat este asfaltat, pietruit sau de
pământ

Utilită!i. Locaţiile dispun de utiiităţile: conform tabele din Anexa 5.

Proiecte de modernizare a zonei. Există În derulare proiecte de introducere canalizare şi de reabilitare a unor
drumuri şi străzi ..

1 Faţă de cele prezentate in documentele puse la dispozitia evalualoruiui
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Mare
3. 3. Informaţii despre amplasament

• Suprafaţa
:;- Parcelele de teren are diverse suprafeţe conform documente ataşate;

• Situaţia juridică
:;- Conform documentelor puse la dispoziţia evaluatorului proprietarul parcelelor este PATRIMONIUL

PUBLIC AL ORAŞULUI TĂŞNAD; PATRIMONIUL PRIVAT AL ORAŞULUI TĂŞNAD;
• Forma şi dimensiunile parcelei de teren

:;- din documentaţia pusă la dispoziţie de client nu rezultă forma parcelelor de teren;
• Contracte de concesiune

~ Avem informaţii despre existenţa unor contracte de concesiune;
• DrepturilSarcini şi obligaţii care influenţează valoarea

~ În documentele puse la dispoziţia evaluatorului nu sunt menţionate informaţiile referitoare la astfel
de aspecte;

• Poluare
~ nu există informaţii referitoare la posibile contaminări;

• Structuri de clădiri situate În lateral proprietăţii de evaluat
~ nr. nivele clădiri dreapta P·P+4E sau fără clădiri şi stânga P·P+4E sau fără clădiri;

• Cele mai bune privelişti
~ zona publică;

• Pericole naturale
~ conform tabel din Anexa 5;

• Dotări ale amplasamentului
:;- conform tabel din Anexa 5;

• Legătura la stradă
:;- alee betonată/pietruită/asfaltată/de pământ;

• Obturări imagini faţadă
~ nu există;

• Elemente de amplasament
~ Elementele de amplasament sunt prezentate În Anexa nr. 3;

3. 4. Descrierea amenajărilor şi construcţiilor
Terenurile au fost evaluate În ipoteza că sunt terenuri libere.

3. 5. Zonarea
Proprietăţile de evaluat sunt situate În zona localităţilor Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud.
Satu Mare şi au diverse utilizări.

3. 6. Date privind impozitele şi taxele
Datele privind impozitele şi taxele au fost furnizate de departamentul impozite şi taxe din Primăria Tăşnad.

3. 7. Istoric vânzări anterioare. Oferte şi cotaţii curente
Istoricul privind vânzările anterioare ofertele şi cotaţiile curente sunt prezentate În Anexa nr. 1.

3. 8. Analiza pieţei imobiliare. Studiu de vandabilitate
Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intra in contact in scopul de a efectua
tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt
banii. Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influenţată de
reglementările guvernamentale şi locale. Cererea si oferta de proprietăţi imobiliare pot tinde către un punct de
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echilibru, dar acest punct este teoretic si rareori atins, existând întotdeauna un decalaj intre cerere si ofertă.
Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel
ca de multe ori să existe o supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt
Întotdeauna bine informati iar actele de vânzare-cumpărare nu au loc in mod frecvent. De multe ori, informaţiile
despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietăţile imobiliare sunt
durabile si pot fi privite ca investiţii. Sunt puţin lichide şi de obicei procesul de vânzare este lung.

In cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale imobiliare specifice, s-au investigat o serie de
factori, Începând cu tipul proprietăţii. Aceasta este o proprietate imobiliară utilizata ca si Terenuri în zona
Tăşnad şi localităţile care aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad., compusă din spaţii deschise.

Având in vedere cele prezentate anterior, piaţa imobiliară specifică poate fi considerată piaţa terenurilor
intravilane şi extravilane libere sau considerate libere pentru scopul evaluarii. Pe aceasta piata vandabilitatea
proprietatilor imobiliare de acest tip este medie.

Analiza cererii. Pe pieţele imobiliare, cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate pentru care
se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, intr-un anumit
interval de timp.

Pentru că pe o piaţă imobiliară oferta se ajustează încet la nivelul şi tipul cererii, valoarea proprietăţilor tinde să
varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influenţată de cererea curentă. Cererea poate fi analizată sub
cele două dimensiuni ale sale: calitativ si cantitativ.

Cererea pentru proprietăţi imobiliare similare este medie in cadrul judeţului Satu Mare, si in particular in zona
localităţii Tăşnad, fapt ce se datorează dificultăţii de a obţine finanţare, ceea ce conduce la un nivel scăzut al
tranzacţiilor.

Cererea poate fi influenţată în sens pozitiv prin implementarea de proiecte de finantare.

Ca urmare a evoluţiei pieţei imobiliare din ultimii 7 ani şi pe fondul crizei financiare mondiale, se estimează ca
cererea pentru imobile similare celor de evaluat va stagna cel puţin În următorul an.

Analiza ofertei. Pe piaţa imobiliară, oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil
pentru vânzare sau închiriere la diferite preţuri, pe o piaţă dată, intr-o anumită perioadă de timp. Existenţa
ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit preţ şi un anumit loc indică gradul de raritate a
acestui tip de proprietate.

Oferta de proprietăţi care pot fi utilizate cu această destinaţie este scăzută spre medie.

Echilibrul pietei. Având in vedere cele prezentate anterior la nivelul judeţului Satu Mare, in general, si la nivelul
zonei Tăşnad in particular, există un echilibru intre cerere si ofertă. Cererea şi oferta de astfel de proprietăţi sunt
medii respectiv scăzute spre medii. Această tendinţă se va transforma intr-o tendinţă de stagnare a preţurilor pe
piaţa terenurilor intravilane şi extravilane, fiind aşteptată chiar şi o uşoară creştere in următoarea perioadă ca
urmare a evoluţiei pieţei imobiliare in ansamblul ei care urmează să treacă pe un trend crescător.

Cap. 4. Analiza datelor şi concluziile
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Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat: Adresa imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin, Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

administrativ,de Oraşul Tăşnad Mare

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietăţii selectată din diferite
variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor
de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau construit
care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat cea mai mare valoare.
Cea mai bună utilizare este analizată uzual in una din următoarele situaţii:

a cea mai bună utilizare a terenului liber
a cea mai bună utilizare a terenului construit.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să Îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie:
a permisibilă legal
a posibilă fizic
a fezabilă financiar
a maxim productivă

Practic, ţinând cont de tipul terenurilor si de amplasarea acestora, cea mai bună alternativă posibilă pentru
activul analizat este cea de terenuri de utilitate publică. Prin prisma criteriilor care definesc noţiunea de
C.M.B.U. această abordare:

a este permisibilă legal;
a Îndeplineşte condiţia de fizic posibilă.
a este fezabilă financiar.
a este maxim productivă

4. 2. Cea mai bună utilizare a proprietăţii considerată cum este construită
Proprietatea de evaluat, Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad,
respectă toate cerinţele din definiţia celei mai bune utilizări. Având in vedere localizarea terenului şi
caracteristicile construcţiilor de pe acesta rezultă că, cea mai bună utilizare a sa este cea actuală.

4. 3. Abordarea prin comparaţia directă
Metoda comparaţiilor de piaţă Îşi are baza În analiza pieţei şi utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea
valorii se face prin analizarea pieţei pentru a găsi proprietăţi similare, comparând apoi aceste proprietăţi cu cea
"de evaluat".

Premisa majoră a metodei este aceea că valoarea de piaţă a unei proprietăţi imobiliare este În relaţie directă cu
preţurile de tranzacţionare a unor proprietăţi competitive şi comparabile. Analiza comparativă se bazează pe
asemănările şi diferenţele Între proprietăţi şi tranzacţiile care influenţează valoarea.

Metoda este o abordare globală, care aplică informaţiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piaţă,
reflectate În mass-media sau alte surse credibile de informare. Ea se bazează pe valoarea unitară rezultată În
urma tranzacţiilor cu imobile similare sau asimilabile efectuate În zonă, sau zone comparabile satisfăcător.

S-a aplicat aceasta metoda deoarece s-a considerat ca relevanta datorită existenţei ofertelor/tranzactiilor cu
imobile similare pe piata locala. Tabelele de calcul sunt prezentate in Anexa 5.

Vcomp = 33717108 RON
(echivalent 7491858 EUR)
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Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu
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4. 4. Abordarea prin costuri

4.4.1. Evaluarea constructiilor
Nu esle cazul.

4.4.2. Evaluarea terenului

In evaluarea terenului se pot utiliza şase tehnici: comparaţia vanzarilor, alocarea, extracţia, parcelarea si
dezvoltarea, tehnica reziduală şi capitalizarea rentei funciare. Alocarea şi extracţia combină metoda costului cu
metoda comparaţiei directe; tehnica reziduală combină metoda capitalizării cu metoda costului, iar parcelarea
combină cele trei metode.

Metoda comparaţiilor directe este o metodă globală care aplică informaţiile culese urmărind raportul cerere· ofertă
pe piaţa imobiliară, reflectate in rnass-rredia sau alte surse de informare. Se utilizează la evaluarea terenului liber
sau care se consideră liber pentru scopul evaluării. Metoda este cea mai utilizată şi preferată atunci cănd există
date comparabile. Prin această metodă, preţurile referitoare la loturi similare sunt analizate, comparate şi corectate
În funcţie de ase mă nări sau diferenţieri. Se bazează pe valoarea pe metru pătrat a terenurilor libere tranzacţionate
sau expuse la vânzare pe piaţa imobiliară locală.

Sursele de informaţii pentru imobilele de comparaţie au fost din baza proprie de date, de la agenţiile imobiliare
colaboratoare şi parţial de la instituţiile şi persoanele direct implicate În tranzacţii.

Din analiza datelor referitoare la oferte si tranzactii cu terenuri similare a rezultat valoarea de piata a terenurilor
evaluate.

Teren in exces
Nu este cazul.

4. 5. Abordarea pe bază de venit
Nu s-a aplicat această metodă din lipsa informaţiilor suficiente pe piaţa locală privind inchirieri terenuri.

4. 6. Reconcilierea valorilor. Valoarea estimată propusă. Concluzii

Pentru proprietatea evaluată s-a estimat:

valoarea justă = 33717108 RON
(echivalent 7491858 EUR)

Pentru a estima valoarea justă am avut În vedere pe de o parte rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor de
evaluare, relevanţa acestora şi informaţiile de piaţă care au stat la baza aplicării lor, şi pe de altă parte scopul
evaluării şi caracteristicile proprietăţii imobiliare supuse evaluării.
Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerente pr!Jri!il'~~~~r::_"--17 •.••.....-;••. t,.1l ~
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15-12-2015

Imobilevaluat: Adresa imobilevaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin, Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raiiu jud. Satu

administrativ, de Oraşul Tăşnad Mare

o valoarea a fost exprimată ţinănd seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate Îri
prezentul raport şi este valabilă În condiţiile generale şi specifice aferente perioadei Decembrie 2015;

o valoarea prezentată nu include valoarea clădirilor a construcţiilor, dotărilor şi instalaţiilor de natură imobiliară
aferente;

o valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu şi de costurile implicate de conformarea la cerinţele
legale;

o valoarea este o predicţie; valoarea este subiectivă; evaluarea este o opinie asupra unei valori;
o cursul mediu valutar luat În considerare pentru calcule a fost de 4,5005 RON= 1 EURO;
o valoarea nu conţine T.VA

Prezentul raportul a fost pregătit in conformitate cu standardele, recomandările si metodologia de lucru
recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor Autorizaţi din România).

Raportul are 21 de pagini (fără anexe) la care se adaugă anexele:
ANEXA NR 1- OFERTE ŞI INFORMAŢII DE PIAŢĂ UTILIZATE ..11.. pag.;
ANEXA NR 2 - FOTOGRAFII ALE PROPRIETĂŢII 12.. pag.;
ANEXA NR 3 - DOCUMENTE ALE PROPRIETĂŢII ..35.. pag.;
ANEXA NR 4 - LOCALIZARE ŞI SCHIŢE ALE PROPRIETĂŢII .,1.. pag.;
ANEXA NR 5 -TABELE DE CALCUL ,,68.. pag.;

4. 7. Calificare evalua tor
Subsemnatul Sabău Vasile Dorinel declar că am urmat cursurile de "Evaluarea
organizate de ANEVAR şi am aplicat cunoştinţele dobândite pentru prezenta evaluare.

Ing. Sabău Vasile Dorinel
Evaluator Autorizat EPI, EBM

proprietăţilor imobiliare',
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat: -
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresaimobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

Cap. 5. Anexe
Fac parte integrantă din prezentul Raport de Evaluare următoarele anexe:

• ANEXA NR. 1- OFERTE ŞI INFORMAŢII DE PIAŢĂ UTILIZATE
• ANEXA NR. 2 - FOTOGRAFII ALE PROPRIETĂŢII
• ANEXA NR. 3 - DOCUMENTE ALE PROPRIETĂŢII
• ANEXA NR. 4 - LOCALIZARE ŞI SCHIŢE ALE PROPRIETĂŢII
• ANEXA NR. 5 - DESCRIERE CONSTRUCTII SI TABELE DE CALCUL
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ANEXA NR.1- OFERTE ŞI INFORMAŢII DE PIAŢA UTILIZATE

Oferte si tranzactii cu terenuri similare
Comparabila A
Teren intravilan cu suprafata de 280 mp, situat in zona semi-centrală a Oraşului Tăşnad, În imediata apropiere a
sălii de sport, in spatele Cladirii Policlinicii s·a vândut În noiembrie 2012 cu 5000 euro (aprox. 17,86 euro/mp).
Topografie teren: plan. Fără pericole naturale. Utilitaţi: electricitate, apă, gaz, canalizare, drum asfaltat.
Informaţii la telefon 0743458389.

Comparabila B

Teren 1080mp, Central 35.000 euro

35.000 euro Oferta vanzere Persoana

Descriere 1': Un crecu pana la 5000!el iti

peate aduce premiul de 1000 lei!
teren unra cenrar ,.:osta statie pe:irDnl}
lntatxila! taxe la li,

Detalii
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Central

j.' , ~,~ iose mp

intravilan
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Imobil evaluat:
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Comparabila C
1. Casa şi teren vandute in Tasnad În 2011, localizare pe str. Virgil Salajan, colt cu Aleea Salcamilor, zona

semi-centraIă. Suprafaţa construită desfaşurată aprox. 60 mp, suprafaţa teren 500 mp. Prin extracţie se
obţine preţul terenului 32 euro/mp.

2. Teren intravilan cu suprafata de 230 mp, inclinare aprox. 5 grade situat in zona semi-centrală a Oraşului
Tăsnad, s-a vândut În 2011 cu 32 euro/mp. Formă teren aprox. trapezoidală. Fără pericole naturale.
Utilitaţi: electricitate, apă, gaz, canalizare, drum asfaltat. Terenul vândut are front la două străzi.
Informatii la telefon 0744288342.

Comparabila D

Teren in orasul Tasnad, central!

nI45W~(~_"i
\f 'CII(!v,:,:.a:<1',lfl"r,ul

Propriet.dr Intrcvnsn

vand teren intravilan langa sala de sport. mgradi\. poarta de intrare, acces la qaz.epe.canal si

curent 24 rcrenme.ecte la zt cu extras cs .

Comparabila E
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Wm8_toruJ enunt >

Teren tasnad strada viilor 14000€Il:Iş_na_Q,_jyg~J_,SI!:tţj_~Jj:!_ /\dauq;:,t La 16"4 \, :::6 ~tlicmbriG 2015, Numar enunt 480071:'37
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_L .!JrroaiOIuJ.anunt )

Vand loc de casa in Tasnad 12000 €
Il1!,ş,[l,gd,j~J!.eJ_Ş_aţ.!J_.M.<i!r~.Adallgalla 13:21,22 Noiembrie 2015, Numar anunt 729615580

Iii#MBIZI{§]
\ PrNl'6,'o?<I!:l !1!.'lU(l:,l!

~J rr"
(0 resneo. judet sew Mare

'f Vezi pa nerte
_ Il

e) Stefan
,...--""-,

:i,,(· .. Intravilan

1200 m2
Tip~JeS8

M9.QJ\c:.i'!
f',(lp_gIl'f_n;:q_

Vand loc de casa in Tasnad situa! pe str.camputut. Zona linistita strada asfaltata. 21m front

stradal.postbueate de racordare la apa ,gaz,canalizare sÎ curenti!

Comparabila G

Teren intravilan cu suprafaţa de 2100 mp, cu construcţii tip baracă metalică cu suprafaţa construită de 1100 mp,
situat in zona periferică-Lăcrămioarelor, s-a vândut În anul 2013 cu 25 000 Euro.. Prin extracţie se obţine preţul
terenului de 13500-14000 euro (aprox. 6,5 euro/mp). Topografie teren: plan. Fără pericole naturale. Utilitaţi:
electricitate, apă, gaz, canalizare, drum asfaltat. . Informaţii la telefon 0741632939.

Comparabila H
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud, Satu

Mare

Extravilan - 38 ari Nord-Vest
r"şnag,jy'Q~.tSBţy._.Ma[~ Ad<iugalLa 22:14, 23 Nciembrl€ 2015, Numar anunt 50569417

Ifl$lP.~{.',?,·.]
"~ storrovearc ar.u'll\l!

6€

• J 7f"'!I'"
(Q) 'raenee. Judet Safu Mare

Y Ye-::lpa-har.e

- II

Torol, Laszlo

Proprietar axtrevuen
i'iiI li!U Li\O:PI :..'))':

Bnun!urlJa- utj)I;:<1:~nhli

3600 m2
Sal",~_~zl'l ~_,!lJavpri!

Jip~Ie-s.:e
r,jod.iţica

8"p,;n'j_1l,d;'i:I
Teren extravilan in suprafata de 38 ari.situat linga soseaua Zetau-Tasnad-Carei.pe partea dreapta
la intrarea in Tasnadu-Nou,parcela compacta de 165x23 m,posibilitati de includere in
lntrevnan.curent-oaa-apa in apropiere.

Comparabila I

24



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţlu jud. Satu

Mare

ox r~+rADÂucAAN~1IiO'U ;

" . >

Casa de vanzare Tasnad (Tasnadul Nou)
Ji,I,SlHi_(l.j\!d!lJ.,S~tt!M_aI_1! "'~J;;ug,;i. L,., 09:31- 2:S uliHl",t;flf' 2J1;:, Numc; anont: 32D1~,~3? 58000 €

r.. "';,

1 240 m2

J€ vanzare c-asain resneo pe strada inira.!irii (Tasnadui Nou pC cunoscacm recent reooveuse mai ucreazaj cu suprafata de 3.:12
mp h01.d0UQ camere.tncarane.oae (in curs de consuucuej.rentena rerata recentepa mstarare.rerasa.curte mare sura mare
pi.oecozuare.craoina pl. vie 398 mp,gradina aracna .5103 mps.am.o.poze reale
Pentru mai multe ,f,lciTfld:ii sunati p€. nr. de telefon ansat.oreun este negOc!JbiL

Corectie pt oferta ·10% .~ 52200 euro
Extractie constructii 20000 euro .~ 32200 Euro
Total teren 6343 mp .~ unitar 32200 Euro/6343 mp = 5.07 euro/mp

Comparabila J

. , .

Pret vanzere. 2350 €~,
~ Suprafata Teren

Telefon: 0754029411

Teren tasnad langa strand pe soseaua prmopata.ivrs .3 vis de hotel brarntn.zz m ceschtdere la strad.3,apa,ga2.,curent,Gmalizare ...se poate

tace acces si pe lateral terenul fiind situat Pv un coltnndeal hotel,pensiune,camping!!!teren intravilan,21.5 ar! zzsoecro aria neqccrabtl
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

Comparabila K
Vand teren Tăşnad langă strand
I~§m;H,f~Jy_g.frt,.$,~ţ.Y,.M.~r~AdauţJat La 15:18, 24 Noler(~hri2?J) !E>, Namer enunt 60422450"f_.'.'fflt'!fj{§,]

,~ FrQflIOH';:.z,,; anunte!

PARCELE DE VANZARE
teI..0729515808,0729515909

Proprletat lntravtlan

4200 m'

vând teren intravilan Tăşnad. lângă ştrandul terrnal. parcelabil, 4200 mp

Comparabila L
Tip proprietate: teren intravilan liber
Suprafaţa: 220 mp
Front: 9,8 m
Tip comparabilă: tranzacţie
Data: martie 2014 .
Locaţia: Tăşhad. zona ştrand, similară
Preţ: 10000 Euro (45,45 Euro/mp)
Sursa informaţiei: cumpărător, tel. 0743055976

Comparabila M
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24�
tkgociabil

Liviu ~v1an

ş;:!rx~ig;q_~.Cj.__f",'{!»:i!
Ti;:\frfASIC'
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Teren de vanzare 27000�T<:IIHlli_t;tjl,l_~~J..Ş.\I.t!'!,..tilli_f_~Maugal, :..e F.St), ~,oNo.er.tbna 2,]15 Numar <,i,U,,! };r)5~i'ii7~

Ifi#ij'!dp§~{:~J
,~ ; _', .• ":'a-:d ;l·,\mt..

Proprietar tntrevn ••n

14000 m1

terenul se afla. In zona stranctuhn termal din localitatea Tasnao judetul Salu Mare la o distanta fata

de sirand de aproximativ 100 de metri

Comparabila N

27

reeoeo, jcoet Sanr Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMoriişi Raliu jud. Satu

Mare
:fu:.~_

~ C fi o!x.ro/{,L \~!".l:r:-:;_~·hT-,,'.)'·;,,\'·u;>'k"1·:";'_'i:~d·J', 'L:,m··m,1-·;f,'!zi.;i".h,.",:,I~.,v,r;h:;d::,

'''~'''" filOn,~i.i ,.,r<h *,1.1..,.;1 D!nI<I>o""cI'C WlkiUlii C'J~" !f<r"".~tJlKipljnd,,_. . -

-tt,

o!..X
.j

Vand 2500 mp intravilan Tasnad 19 euro/mp 19 €

J 'J'Y"
0) TJsnad,l"det Saul Mll."e
y V~2' '* 1:'111'.(;- .

Radu

FropriMar

vene pereete 2500 mp, reeoec, Intravilan, lront mare la strada esteeete (Stefan cel Mare I Tudor
Vladimirescu). gard solid la strada, vecnt cumsecade si u:ilH3'.lls poarte, la 5-10 min de complexul
tunsuc. Se pret ••ezc pentru locuinta. penstooe «etsuce etc

Comparabila O
Tip proprietate: teren intravilan liber
Suprafaţa: 500 mp
Front: 10 m
Tip comparabilă: tranzacţie
Data: Februarie 2013
Locaţia: Sărăuad, zona centrală, similară
Utilităţi: electricitate, apă, drum pietruit
Preţ: 2,25 Euro/mp
Sursa informaţiei: cumpărător, tel. 0745216220

Comparabila P
Tip proprietate: teren intravilan cu casă
Suprafaţa 2200 mp
Front: 26 m
Tip comparabilă: tranzacţie
Data: 2015, recent
Locaţia: Sărăuad, zona mediană, inferioară
Utilităţi: electricitate, apă, drum pietruit
Prin extracţie se obţine valoarea de piaţă a terenului aferent
Preţ: 2 Euro/mp
Sursa informaţiei: cumpărător
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Comparabila Q

_ ; ere! B!aj

Pret Vanzare: 240GO Lei

Suprafata Teren

Telefon: 0743659273

Teren 24 a, central vand 24 arii teren intravilan la sosea in localitatea blaja zona centrala la 4 km de statiunea balneare tasnad

Comparabila R
Teren intravilan liber vândut În Sărăuad, În 2011, localizare periferică, la şosea, suprafaţa 10000 mp, front 90
m. Topografie teren: inclinat 5 grade. Formă neregulată. Fără pericole naturale. Utilitaţi: electricitate, apă, drum
asfaltat. Preţ de tranzacţionare 1,5 RON/mp (aprox. 0,34 EUR/mp) Terenul vândut are o localizare superioara
terenului de evaluat.

Comparabila 5
Teren extravilan, arabil şi curţi construcţii, cu un grajd şi o magazie, suprafaţa construită totală de 1100 mp,
suprafata teren de 55000 mp, situat in zona periferică a localităţii Sărăuad, În imediata apropiere a terenului de
evaluat, vândut În 2010 cu 90000 euro. Topografie teren: parţial plan, pa~ial inclinat 10 grade. Fără pericole
naturale, Utilitaţi: electricitate, apă, drum cu dale de beton. Prin extracţie se obţine preţul terenului tranzacţionat
aprox. 0,80 EURlmp.

Comparabila T

Pret vanzere: 1.25 Lei! 1)12

Suprafata Teren

Telefon: 0753870710

Tere-n 1 ha dq periferie vand 1 ha teren cu loc o" casa in localitatea cig (tasnad}"tere!1ul se afta in- sat. pret 12500 ren !1€'9ociabil

Comparabila U
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sa bău Vasile Oorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

sooO it
16.I4ai 2015

Pret vanzare: -9QOO€

Suprafata Teren

Suprafata Construita

Telefon: 0756231418

casa cu 3 camere cig vand casa la tara la 7 km de tasnad sat c.igjudetul satu mare.cu 3 camere.bol camara efe alimente cu doua curti

mart.supratata totala 1100 mp(ll ari),mobilat.utilitati curent electrtc.apa in fata casei-pret 9000 euro o.

Prin extracţie se obţine preţul terenului aferent aprox. 1,74 EURImp

Comparabila V
Tip proprietate: teren agricol extravilan
Suprafaţa: 6000 mp
Tip comparabilă: tranzacţie
Data: Recent
Locaţia: În zona localităţii Sărăuad (Ia aprox 3 km de Tăşnad), jud. Satu Mare, extravilan
Preţ: 2500 EURIha (aprox. 11080 RON/ha)
Sursa informaţiei: vânzător, tel. 0740203081

Comparabila X
Tip proprietate: teren agricol extravilan
Suprafaţa: aprox. 30000 mp
Tip comparabilă: ofertă
Data: Noiembrie 2015
Locaţia: În zona localităţii Sărăuad (Ia aprox 3 km de Tăşnad), jud. Satu Mare, extravilan
Preţ: 2500 EURIha (aprox. 11080 RON/ha)
Sursa informaţiei: vânzător, tel. 0740203081

Comparabila Y
Tip proprietate: teren agricol extravilan

1 :Suprafaţa: 6000 mp
Tip comparabilă: tranzacţie
Data: Iulie 2015
Locaţia: ln zona localităţii Sărăuad (Ia aprox 3 km de Tăşnad), jud. Satu Mare, extravilan
Preţ 2300 EURIha (aprox. 10000 RON/ha)
Sursa informaţiei: vânzător, tel. 0752032847

Comparabila Z
Pasune cu suprafata de 17,46 ha situată in extravilanullocalităţii Portiţa s-a vandut ln iunie 2013. Pretul de
tranzactionare a fost de 115000 RON (echivalent 26260 Euro, 0,15 euro/mp). Inf. Ia tel. 0742038058
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

": ' -:- \ "l .,

Pret Vanzare:

Suprafata Teren

Telefon: 0748134045

TefE"11292uOmp, perlferle vsnd (;I12â:t2 in :;:8112ghilesti aproape :1>2S03B;;m tesnad - csrel. pret 1600 euro ti/ha. neqoctabll. telefon

D748134045

comparabila AB
Tip proprietate: teren agricol extravilan similar cu păşune
Suprafaţa: aprox. 10000 mp
Tip comparabilă: ofertă
Data: Noiembrie 2015
Locaţia În zona localităţii Sărăuad, lângă Pădurea Oraşului (Ia aprox 3 km de Tăşnad), jud. Satu Mare,
extravilan
Pret 1125 EURIha (aprox. 5000 RON/ha)
Sursa informaţiei: vânzător, tel. 0745216220

Comparabila AC
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel

Imobil evaluat:
Data evaluării: 15-12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, eig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad
~,W\V\~.imobilia~e.ro<v;:;nZ<ll:;" ,Ci ,;fWl-'j-'1'J :":~)k/:";i::'i\:'~;';;',:,;i!iOi/te(~~I\"J:.;rk~!r!,-;--;,;;n; ~;v;"V(J~o3,7D~ ?i·~t~,21"(31 ;)/j

fl<)uî P ~.rd> 1t [d~mji il !nt:eti•.•••.e:<PCCJ Lo.:1tItIiO 0iII~ ..ţ. Filid~j!rU;(;f'linaln."

Vânzăn Inchlrierl Ansamblwt RezidenŢlale ExeCUlănSihte Agtmţil Spaţii comerciale lnto

vanrt teren agricol in mai multe percele a eate EIari pana la 1,20HiI parcela

4.545 ElIR
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud, Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad .'_ ~:;~~_.--::. _ __;:-;::::_-- ---",--_"-,, -"-"-
_. www.imoblliare.rc, ,<,- ,1..3n>(j.\'u\Jfi-(js;-'~-::;,,;!:;~,tt;··1'-i;JJ":'.'<:-~ 1"i.'1;Hm-"(Ji k;;l·Jr·· -i':,._,>,,~-!<:,,'IH0'ii!DS:E,td,,,217J16&
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud, Salu

Mare

Teren cu nr. inventar. EP38 Teren cu nr, inventar:de la 7633 la 7640

Teren cu nr, inventar: 7436 Teren cu or. inventar. 7451

Teren cu nr, inventar: 7453 si 7435

Teren cu nr. inventar: 8070
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ,de Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Teren cu nr. inventar: 7411 Teren cu nr. inventar. 7412
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15-12-2015

Adresaimobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

Teren cu nr. inventar: 7418 Teren cu nr. inventar: 7420 si 7421

Teren cu nr. inventar: 7422 Teren cu nr. inventar. 7424
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15-12-2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Rajiu jud, Satu

Mare~--~~--~----~~~---

Teren cu nr. inventar: 7434 Teren cu nr. inventar: 7440
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMoriişi Rajiu jud. Satu

Mare

Teren cu nr. inventar. 7452 Teren cu nr. inventar: 7462

Teren cu nr. inventar: 7465
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat: Adresa imobilevaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin, Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raţiu jud. Satu

administrativ,de OraşulTăşnad Mare ••••••••..,..,...._....,. _

Teren cu nr. inventar: 7468 Teren cu nr. inventar: 7469

Teren cu nr. inventar: 7472 Teren cu nr. inventar. 7474
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15.12.2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localitătile care aparţin,

administrativ,deOraşulTăşnad

Adresaimobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad, Cig, Blaja, ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

Teren cu nr. inventar: 7484 Teren cu nr. inventar: 7486
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri în zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Teren cu nr. inventar: 7511 Teren cu nr. inventar. 7513
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorlnel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localitătile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresaimobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMoriişi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sa bău Vasile Oorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi I

administrativ, de

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Teren cu nr. inventar: 7636 Teren cu nr. inventar: 7637 si 7638

Teren cu nr. inventar: 7642 Teren cu nr. inventar: 7644

Teren cu nr. inventar: 7645 Teren cu nr. inventar: 8074
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat
Terenuri in zona şi localităţile care aparţin,

OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mar.
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sa bău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

ANEXA NR. 3 - DOCUMENTE ALE PROPRIETAŢlI
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15.12.2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localitătile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Ra!iu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15.12.2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Yalea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evalualor:SabăuVasileDorinel Oalaevaluării:15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi ROliu jud. Salu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud, Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMoriişi Raliu jud. Salu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud, Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Ratiu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localitătile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evalua!:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

',:'

~:.', .,
'.: ;:.::

"':;.

.r-,

.160

.";;'
. <lo,>

4
.~

56



Raport de Evaluare
Evaluatar: Sabău Vasile Darinel Data evaluării: 15-12-2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMoriişi Raliu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluatar: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Oalaevaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMoriişi Raliu jud. Salu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorlnal Dataevaluării:15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15-12-2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15.12.2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri în zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud, Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15.12.2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15.12.2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localitălile care apartin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Rajiu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad
Adresa imobil evaluat:

Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu
Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMortişi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morti şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresaimobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Roţiu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Dataevaluării: 15.12.2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliujud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15.12.2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Ratiu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Rajiu jud, Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare
ANEXA NR. 4 - LOCAliZARE ŞI SCHIŢE ALE PROPRIETATII

Terenurile de evaluat sunt localizate pe raza localităţlor Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Ratiujud. Satu Mare.
La data evaluării evaluatorul nu a avut la dispozitie schitele topografice ale terenurilor de evaluat.

81



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015
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Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care apartin, Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud, Satu

administrativ, de OraşulTăşnad Mare
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Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMoriişi Raliu jud, Salu

Mare
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6
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Raport de Evaluare
Evaluatar:SabăuVasileDarinel Dataevaluării:15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare
Comparapi tereeun

BementuldllţO ~TlE
Tăsnad medtan-perlfenc
~tubl~
t~nad.medîallă-

perife1câ._rn
Ta~nad, in ~ele saliide

sport, superoeră
!IOV.2015

TilşI1ad,periferică,
Inleriear§
lW_ti115

Idenlifit;a;e

''''!>(SIUI deVinzlFll«eURlmPl' r:ritariul de
C;qmp_aul.i!l

TIP CG~~PARAaILA

,.

afe;1â
·15%

-€ 1,95
€ 11,Q5

of""
-15%
~ 1,50
€&.GO

Ţip almparabi!~

Corectie unitara sau procenl\Jala
Corectie !o1<l1.pentru jjpul comparabile;
Prcl da vanure corecllli
DREPTUL DE PROPPJETATE

farare5lliclli

tO,O{)
e 11,OS

iO,OO
i7,OO

fara restricţii
O

IiQ,OO
i8,SO

qreet.UfldE ..Pr.:P.:i.~,.~~~~
Coecaa un~ sau.qmcentuala
Ccrecşe ioIala p€nlru ()repluri re pmprielatJo
Pret o),'edal (EUR.'mp)
RESTRICTII LEGIolE

t 0,00 €O.CO €O,OO
€ 11.0S ~7.00 €8.50

_,' mmnale """""
€O,OO t:O.OO €C,OO

li 11.00 .7.00 .8,50
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_.,

" 0% ,%
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€ 11.05 E7,aO €!!.50
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Plel. corectal {EUR.'mp)
CONDIŢII DE FIw.NŢARE
Cc"d~i de ii~!,,\3ro
ceecne un~a", sau procentuale
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O
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Pret eoeeet (EURimp)
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P'e\~!l\(EUR:mp)
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U!ililali ( en el' ~fl<l!gaz! csoeizare idl\Jmţretrurt
sau ~5Ia~all
Cc-ecue unsa-a seu proceneala
Corec(le i!lI~le penhlll1ili:~~ disponiMe
P'E\ corectat (EURmp)
lON.~.RE';'

9:1f/mpdrepll.lnghi.ular
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud, Satu

Mare

",1'Informatii de piatăterenuri Tăsnad periferic· PetruMaior , ,
CitSrişi~"deecmpataţ.a: TeliUlde~ --"'- T~lIe: .

MreJi.,
'"o T "", .""""" ""<fă .",n.;

1 'ride rie:a:e eansmse: tua~ fara re&ridii fata resiJa sra restridj
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare
Compata~1 terenuri

El~ntI,Il COlolP'AAAtlE
Hşnod periferic - Penu Maior
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~oI1lPl~
TlPCOMPARABILA
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, T~ad. perifeool,5U~jj 1

~_2l}15 I
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-€ 1,23
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Plejroredat(EUR.'mp)
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o

s coo
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lON.;RE.t.
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Corectie unilara sau procenwala
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Preţcceecra
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/ ,

f
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G.O%
€G.OD
0.11

It2llfenual. romerc,~1

55-%

comercia~
·5,0%
.€G.16

~ 2,9S
€2.95

(~b501ut)
(procentual)

.€3,55

55%
s 3,55{aosolui)
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1

€3,OO
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3
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Raport de Evaluare
Evaluatar: Sabău Vasile Darinel Data evaluării: 15·12·2015

,
,

....ide pia!ă Ila~~_i 1, ..

'N""
., .~ e.

e , , >a"";h ""'"
ssraere "-.,,

, taanare norme'e 00"",,,
, vareee "",m'" 00"",,,

2013 Ne>. Nov. zets
IlC",i2,,">: T~:=:ră- ;'.!:':.d~~'.~'-'~riJ:ară

I răşnao, _""" _,ă
, e """""â

Ferma aprox
suc ra"" (m,' ( 2100 lliil

"" ,,,, --,,;;n
Pe,""" nevra "',,' 'U"'" ruit ~Iu:,,,, ( en ,11epa Igaz I ",,,,.,.1 dafdafdafda/da da/ca/da/da.lda da/da/daldalda ~da

usa ')
lzceare '""',,;',=~~'"

~
1C le€a mabcna _ro, cceerceă ro,,,,,"''',

Ie,,"1 ""EU", 6,5

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, 5ărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud, Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMoriişi Raliu jud. Satu

Mare
Comparaţii terenun

E1~hl!l~C9t.1PAAAT!E
Tăsnad oeriferic Lăcrămroarelor
P~~IIbfW1

'nşnad. 1&capatul witil
1JIq-arn~IOI,inrer!OlW

201~

c ~.C
Tă;nad, perilericâ.

Tă;n&I. perifeiidJ, ~mil3râ
9UpeIlOarti
NM.201S N()\',2015

(-8,23 ,,~
,..,. of,,"
.15% .15%

~1,23 .~ 1,50
€7,00 U.50

wl'llrewic!ii furarestriţ!ii

o o
€o.oc ea,ao
€7,el) ~8.S0

similare slmilarl'

~!dItVâIlZll~(ElJRirnp)-.criWriuhl&
ţclltlparatie
TlPCOWPARABILA

Tip com~!~.i!~.
ccecae un;1aI(! sa~ procenleela
Cc<'eG1ie lOIala pen!ru tipul comparabilei
Pret d8VilllUnl ~rectat
DREPTUL OEPROPRfETATE

"""",
"r nco

€6,60

OreE}"ri\J~'p-'(J:P_rj_~_L~~(J];Ş~
corecta ~nitul''' 'XlUpmcenlual~
Ccrec\ie totala ~ntru Drepturi Oe proprietate
Prel corecta! (EURimpj
RESTRICTII LEGAlE
Restrictii 1e.g.aJ~:.,~elili. ~-,~ani.stiCj
ccrecseunita;~ seu procent~.ala
Coreqie :oloJa j)entru Re5tridii I~gale coeficieno
urbamshci
Preţcorectat (EURl~p)
CONDIŢII DE FIWINŢ_~E

IarareSllictii larare:rtrictli

iO,OlJ
s asc

HOO
€l,OO

~."
€O.CO
n.oa

~.,
0%

iO,ea
~ 7.0~

rh' 20;5

I 0,00%
€O.oo
€7,OO

nj-l1tro, penencâ
~aril

·5%
";0,35

€6.6S

~O,(){)

~8,50

~d~i, d.e iinlll_l\'!,;e__
ccecee uniliJl1l sau p1:lcentual~
Corecte etate pentru finanţ~re
Pre\ ccrectet (EUltirtp)
CONDIŢII DE\'ĂNZARE

nu sunt

•. 0,00

eese

Eri,OO
easo

<?::2~i~i de_~llIfe

CQredia~n~.s-:upr<x~_~ _
Coreqie :ol<lla pentru COfldi~i :le'BllZaTe
Freţ ccrectet (EUR'ncp)
CONDIŢII DE PlJ,Ţ.!

similare

mmnatl:

iD,OO
€6,50

~m,,"
••

~O,OO
€ll,sa

I

!
Ccndi~i al_e_;:.;~\~i_
CCfecUa ~n~a'll sau ccceracere
ccecşe blala pentru condiţii ale pie\ei
Pret ccrectet {EL'R'mp)
LOCALIZARE

tccalzae
Cc<€_9ia ~nili!.:~s~~ p!OCenlu.a!.a
Cor~cţie :otaJa pentu Iocali;:are
Pr~\ corectet (EURlrr.p)
(;.lF..I,CT~RISTICI FIZICE

roarmale
0%

~O,OC
.6,50

2<)"
-t3,OO%
.tO,85

i5,6e

Noi. 2015
0.000/0
fO,OO
H50

T~n!ld,I~cap-Mul strllzll
-'pe, '-"',..~"',\<'~..•.•". lacrăIIHoareror,inferioara

trnp '1100 mş aprox. Tnunghiularii 1700 mp nepreceeu

"' "fQ,OO ence
plen plan Im::llliil~ 51/rade

0% 0%
€O.co EO,DO

ou~unt nu ~uMt nu ~un!

'" '"EO,DO 1'0,00
€5.~ .6,65

5%
~O,2I!
fS,S4

O"
eoce
EB.SO

a Marime (dimensiune) si i:lrf!'a
COlectia unitara seu ",-?centuala
Gered)e lOiala pentru Iormii ~idimen~iuni

c Topogralie

.(Mecti.~ unltare,s~~pi~~.~.al~

CorediB unrtara sau procentu&la
CoreC\ie :otola pentru pericole naturale
Pret corectat (EUR.'r"p)

d secere n~tu",1e

UTILITAŢI DISPONIBILE
Utilililti ( en eJ i apa I gaz; cenereare !drum pielruil
sau eseeen
COlectie un~a13 sau procentuale
Corecţie dal~ pereu u1ililbV:JisilOniblle
Pr,,! .;c~fX1at ;EURirrp)
Zow.RE~

d~,daidaidaida

C%
€O,C-IJ
E 5,94

daidal da l'da'/da

O"
€OOO
€6.65

1200mpd iular

'"'Etr,OO
plan

'"EO,ro
nu sunt

'"fO,OO
ee,5(l

daldaidaidalda

0%
EO,OO
€8,5D

Zcoarea - destinatia legala ~rm58
Co-eoie 'Jnita'1isau pror,entt>ala
ccecue lOiala penuu zomrre
Preţ ccredJl (EUR:~p)

CEiI MAI BUN.; UTILIZ. .••RE

reZidenbal, crnrercial
0,0%
.0,00
~ 5,94

rezWerrl'al,coneca
0.0%
~O.oG

.M5

re!idenljai, comeXi~1

'.0%
~O,OO
€8.50

Cea mal tună utilizare
rcecue uniffiriJsau cocenase
Corecl.i~ \QIala penlru Cea mai nunăutilizMe
Prel,o:c:eetat

Pre\corectat (EURlm~)

reliden\lalâ rezidenVaU!

10:0% 10,0% !
€O,67 EO,85 IH3:2 €9,SS
�T,32 (9,3~ ,
-€O,F2 -€o,es -1-11% .,.
H25 E:2,3S
3:t% ".

[
93 O'j

fS.CO

H.56
·9%

f: 1,13
'7%

Cored,ieklali! nota

COIec1Je IctalabN!~
Su~rala~(mj))
Ociniermp
vecere e~lim~!J EUR'mpteren
V~IQare e~llm3t1_EURO
Valoare_RON
Cu:s,,,lular
Data ~v3luarJi

(wsollll)
{;lrocen!IJalj

(absolul:
tpfoo;errtum)

21
4,5OG5

15.i2·LOI5

IXlmerda/ă
0,0%
surc
e 5,94
€ 5.94

6.00



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat: Adresa imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad ~i6;;ş~iTă.şn~~eaparţin, Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMoriişi Raliu jud,Satu

administrativ,de I Mare

I·,L ide ' ,.. ,. •.•...... T... -j-
........T .. _!

lasnaa ' i I,
,",," Tei."dO."""" ,..,

A -. {, o
Il ., tr~ 'Oi;", ""Mă

~;a"""" ~ -.,i~-= -= ~ ""-~ = = --;;c;;;;..-
""""""= = ~ ""ro,,""= ?iii3 --";;-'.,5 Nov.,- ~ Tăşnad, pe~rka·lrJralrii Taşnad,~.,,"',

"'''''ffi''''~''
, lnPooară lnl:!riOară

..
I ~,

"'"~ nu,,,", nusur nu"'"

. ,I~~~:~~;;,-;.:'~:;;"Idaldaldalda dal'aldal',I'a ',/daidaida/da d,Id'/da/da/da

, Z""" ,_"'.."""',.,. -,"""""'"auăzare: "'''',''''' _ro," ,,""_. """ .•.•
SE 8.23 ,.

/
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:

ccmoararn terenuri
EJ !ut1Jo;!ţ9MPI+RAlie

Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,
administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
'Tăşnad periferic Infră~rii

Prg,pQ~,,",b;'~ c 'I~A
T&~nao.la capat~1strazii

Lăcrămloire!ef, jr,feooară
T .1şniW. penteică,

(nferioa_r3

C9l'lfP~il_.ţ;

Tâşnad,perifurică.inferiooo! I
N~.i01S Ido.

-l'teluh!a-V5nurefE~'Clltofiulcle
COII!IWIllfl

'Ttf'CCMf>ARIiBILA
Tip compaoabila
Corect;e \ffiita~ SilUp'QC.tl~j;"aJ~

0~_~~i~'iZiJ~'~:~"~~i"i?mpa~~i'~i
Pret de Vinzare corectat
DREPTlJL DE PROPRIETATE

"''' No'Y.20t5

""".15%
~1,23
(7,00

oi".
·j5".

-si.so
(MO

Drepnm de occreete n-ansmise
C<lreC1ia unitar!! sau p~ntuala
Corecţie loiala pentu Drepnm de pmprietote
Prel. coecer 1EURlmp)
RESTRlCTIILEGALE

lararestictil
O

fO,O')
~6,5(l

famreshictii
O

fD.OO
~ 7,00

faro(e5!lidii
O

';:0,00
';:8,50

~e>lrictij le,gale.- ~~~,~~ti.,~,~,~isUd
Ccrecjjau~it~m sau p'ocentuitla
corecţie (U1a1a penlru Re,triclii legale - coefrciemi
urlmnl5liCl
Pret corec:l;;1 (EURimp)

'CONDIŢII DE FINANŢARE

nu sunt emaere

~ll,OO
El,CO

_"
iO.DO
i7,00

ncem••
0%

'"0.00
e 7,00

N'.X, :WIS

1

{}_cO'h

EO,OO
€7,GO

T~şnad, perilerd,
mfen:7af.!

5%
€0.35
€ 7.35

~imilare similare

eceo
sase

_"
€O.De
sase

oormale ,
••

Isoro
eesc

NOi 2015
000%
euco
€S,SO

Con1~ii ~~ rr~I,a'~
coecae unitarasau pccereeta
fueCiie 1~lala pentru 1inan\aIe
Prel. ro'ectel(EURlw",)
CONDITII DE\'IiNZARE

nOtIT'ale

ee,»
€6.50

Condiţii de veeere
Ccrecua unitara s~~ ţ1l;cenluala
(";crec\ie ~~_ pe_~':l conditii de i~,'e
Prel corectat (EUR'rrp)
CONDITII DE Pl-I.IA
CA:n:iiţii ale pie(ei
Coreclia unitam SIlU c-cceourere
Cc~GjieIOt~_~_~~~"~d~T~i~~~~i'
Pret ccrectet (EUR/mp)
LOCALIZARE

OOJmale normele

"~O,OO
H,9J

"'''.13,CW.
-EQB5
HIH

Ţ Oş.-rad.la C'ilpjlul străZii
Tâş;rad, venle:rru-In~~m LWamiO~relQr,inleooarăl=lizID-e

ccreeâa unJ!arasau vccenhJal3
C_(tfeC1,~et~ala _~_n1l\l!;xalwe
Preţccrecsr (EUR'mp)
G.I.R~CTERISTK:I FIZICE

a Mllrimei dimensiune) 5i lruma
ccecee unilafil SilUccceouere
Corecţie IC'laiaţentru iom:ii îi clmensiuni

c TO,,?;Jwfie
Co~.0ia unnara sau prccenuera
Co",d,i~ l;;lala pentru IOPO!l!ilft~(~Ianeilale)

21QOmp apr~ATriunghjula~ 11(10 mp ne~reClZattt

" 0%
Ee,IX eere".. Indlrl3l mex 5 ;jfa:le

0% 0%
~D,OO E 0,00
fIU!!IIl! nu aunl

t·% 0%
€O,C'1 iO.OO
EG,lS f7,35

'm,

plan

d Pericole naturale
Corectii!unitara sau ecceraoete
Co:wje tJIilla pentru pericole naturale
Preţ r;;of!lW! (EIJRlrrp)

nu!uOl

"EO,43
€8,93

1200f1"'ţ)dreptur.ghiular
0%

eueop",
"'EO,OO

nu!unt
0%

€O,OO
sasa

UTllIT.t_Ţ1 DISPONIBILE
Ulilililli ( l'(I el i eper gaz! canalizare idrom Plet,u~
sau~,I"llat)
Core~ie un~W1l soo occeuere
Corecţie Imala pentru ~libllrV di,pcnjhile
Pret cc-ecct (EUR'mp)
ION,lRE_~

da;dalda!daida daidai(!a'daida

'" '"EO,()(I e eec
�6,n E7,35

rezrdenlial, comercial rezj.ienţ'31. COIT'Hcinl

00% ;)O~,

eeco n.oo
�6,l9 i7.35

GOOJe,aa!a IWden~ala
00% ~O.O%

EO,OO €O,74

eeze e S,09
€S,7S s e.es
€O,29 -€C,lS

4% -l'*
E 1,s-8 €2.32

3()'i!' ,,%

Z()ll~re3-dei_lin"'i.~ala pem~sa
Co<eC!Oe...,itala sau p-ccennrela
Co~eC\fe lOiala pentru IDOi!,e
Preţ c.cn'dat(EURimp)
CEAWJ BU~ UTILIZARE
Cea meibenă u:il~~re
C:?'ectie Ullit1lr(jsau p'l;.c~m~aJ.~
Ccrecne t,~tala pentru Cea mai hunâ ulilizare
Pretcoece

Preţ corecta!(EUR'mp)
~cţ~ bl.?11i nel~ (~bsGltr\j

ip!{lcentual)

GCI<'CI.ietllilki.brutâ
Sup,af~w(mpl
OpinlfJO',;;

Valoa'e esumata EUftmp1efen
V~loml e9timata_EURO
Valoare RON
Cur.;\~tuta'
Oala e\'aluarii

(~b50Mj
Ipfocenlual!,

€7,OO
7.00

7
32

4,SCOS
15·12-201S

95

Gaida!daldillda

0%
eoce
€8_93

lezldetr{ial,<Xlmeltial
O,t'lO
�OOO
(6,?3

ftlldenOal3

l11,O%
iO,89
E9.B2
t"9,82
.JiC.tE i.,.
E2,&2
33%



Raport de Evaluare
Evaluatar:SabăuVasileDarinel Oalaevaluării:15-12-2015

Imobil evaluat: Adresa imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin, Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

administrativ,de OraşulTăşnad Mare

i Informatii de ptată terenuri Tăşnad periferic Crasnei 1

T~_~_

1

rNtat """",Ş-"'~' ~ Teretdle e1/!Ib:It,-'; • ,f A B , ce
o T~"""",,_ tranzacte ""Mă ""Mă

1 Dre1i\lri de croprle,,* irans.-nSe: tara resm:;!i\ Iararest~i fara res!ridii farares:ricm, 2P~la:!a\e nu surr seaere s,,"niare ~:He
;'J: CCJ'I.drude tnartare noreae rcrmae ncm"~ """"'"•• Cond:'.! ce vanzsra ncrm8'.e normae ncrma_ia. "',,_
fi CCt;.j!';'Je cee: crezee: 2,')13 NO'l,2015 Nov.2015

tccasrare Tăşna\l. p€rterd-Cra3na T~l'j,;acapăt:l Ta-~,periferi:ă, lăşnad, p&riJerkă,
s:ră<i Lăaă:lnl;::ar~r, superioara supeooarâ

6 simiară
7 Cara:.ieri::d tzi"..a

Forma a rcc; Triu hiUl;lră , dreOOu'lQtliuiar
sucreaa imi 1 210(1 1700 120'

roecorere '" ''" Mna: mal 5 crece .an
Peli:;:ole nalira1e Il\Isur,:' nusl.ln; nusul'r. ""'"ur~j en e! t apa f gaz I ceneteere I da/calca/da/ea da!da!<laJda/da da/ea/da/da/da dalaa/da/da/da

8 cnenoeswsau aslata!j
9 zcnere: tezlj~rr!a;, cc<-nercis! rebdel1~a~cererea femel1~, ccmerda! rex.ae~tomerdal

10 Cea rsa hl.;na Irl!'.zare" I.tJa~p;t\ci cc,-nef.:',al:j reuienjală teZidema!ă
Pret/m EUR 6,5 8,23 10
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
ţIâsnad periferic oasnerComparaţii terenuri

Identificare
dsta

I"l$i.de ii4nwe{EtiRtmp)·crfterlu!-dll
~II

TIPGCMrAR.$ILA

~P!'i~ tlIbmt (!qiTIfU.wji ••
Taşneo. flC'llerică- l &ştIad,!il~I slrăl!i

Cril3nej l{'Cf;!mI00l'el0!,3imlanl
prezent 200

COlllP~rtbliai1
Tăşnad,perife<iCa.

supencarli
tIo'Y.2_OlS

Cmnpih$1a~

TâŞl'ad,perilerică.5Upt!flOaIl!i

NOl'.211fs

Tip compa:e>bila

~~_clie __uni!,",r.~.,~~"~,.~~_l\J~_a
9'.~.~~_,~()l_~_Ia_~n._~.!I~ulco.fJlP'~aţl!~]
PretdeVlIlZll.e ••••reebI
DREPTUL DE PROPRIETATE

tl'c.nu<eIie
0%

fO,O;:;..~ -E 1,23
(1,00

Drepturi de pjoptÎela\e b'ansmire
Corectia unitara sau ~=ntuala
CorecVe totala pentru O';;pturi de !lfCPrietale
Preţ W!1!di!1 {EURlrr.p)

'RESTRICTIILEGAlE

farerestiqli
O

€O,I)J

€6.50

fw.lresirictii
O

€O,OO
€7,OO

€O.DO
€e.se

similare.~estridji l,;gtle· ~ficie!lti,~,rI;_~nislici
Coredi1l l!Oi!ara sau pcocrmtuaJa
Corecţie ~Ia penlru Reslrictii legale - ro..<>ficÎenli
u'boni51j~,
Preţ cc-ecet (ElJR.'mp)
CONDIŢII DE F IN.~Ţ ARE

similare

eneo
€5,50

enec
E7,ac

ence
ease

.(;oMi~i:!eflrlan~.e
ccecnaunitara sau proceIltuaill
Co~eqie !~1l1a~rru fir,aniare
Fre\wredal(EUR!mpl
COtlOlŢII DE VÂNZARE

encc
es.sc

fO,OO
0,00

normale

fO,OO
ee.se

0%
EO,DO
ensc

Cotld~!i de vsmere
ccecea urutera sau ;;'OGenluaJa
Cmec(ie loiala '~nl'1J G,!"d(ii de ••irwlre
P'e!cc<ectatiEUR'mpj
CONDIŢII DEPlATA

normele ncmale
0% 0%

eecc EO.OO
E6,SO E7.DO

2013 No,' 2t11S
.13.00".<, I C.~,
-snas ecrc
fS,& U,OC

TiI~ad,la~ulslr!zii Ţ~ad.pelile!id.

t.acrblllOalelor. SlrmldIă ,upt'f1Cală
0% '"EO.DO EO}5

E5,W E6,65

nO«r_ale

Cor>Ji1ji alepie\ei
ceece unilill1l 5illJ_p~ntu.ala
Co~(.1.ie I:ailla ~n~u coodi~i ale pieţei
Pre\=ect--:rt(EuR:i,;;p) . ,..
LOOJ.ll!RE

l"""Iiw;-e
Cow;tia unitara sau ~~tu~6
COlecţie blal~ Il€nlru Iocal~re
Pre\ W€cia, (Eu'R!mpj"---'

CARACTERISTICI FIZICE

Nc'; 2015
OJlO%
eoco
sase

normale

·10%
.enes
er.es

o Marime (dimen,lune)siiorma
Cowa llI1imm ,aup'ocentuala
Coredje ktala penlru klm'ă şi dimensiuni

c TQPQ9raf,e
Ccreclm uo.liIra sau p:ccentuala
CoI~Clje lotala penlru rOlJOWllft~( planeita\e)

d Pericole natumle nusunl

"fO,OG
f5,65

2H)Orrpaplll;<. Triun9h,ul~rII ii'tCmpnepreCllaLl
C% 0%

€O,OO H,OO
plan loomal mM 5 glfle

cerece unitara sau ~rcoentuala
cc-ecşe IJwl~pentru pencote naturale
Fre! wrec!al (EUR.f.-..,)

()% 0%
EO,IX iO,OO

0%

1200 rr.p dieptyngh\ular.-sow
plen
0%

€O,OO

~,""

UTllITAŢI DISPONIBILE
Ulililah ( ('li el iapa I gaz! canalizare idrum pie!rurt
sau ~srahat)
Ccrecae uoiwm 500 procentoea
Corecjle\r;mla pentru ~tiM~Vdi~pooibrle
Pre( cc-ecet (ElJRrr_p)
ZONARE~

da!d~ida!dailla daid~ida:d8!~

EO.OO
EM5

daida!dald~ida

0%
euce
0.65

0%
~O,CO
f6,65

Zonarea -ceenneua legal~ permisa
Corectieuni!ilro ~<lUp,~nll>aJ~
ro-ecae lo1<llapentru rona-e
Pre\ cmed~t (EUFVIT'l-'J
CEAMAlBU~~UTILlZME

fezldenhal, CQm€rcl~1
0,0%
~C,OO
€S,6fl

rewen~<lI, comercial
OO~,
Hl,GO
€6,6S

f€lldenţial, conercer
(l,O!;'

sece
et.ss

,
I

I
I

cea moi mmii utilimre
C;,~Ue .unil~·;au pro~~~al3
Corecţie totala pentru Cea n~aibu~â utiliza,e
Pre\wedal

Preţ eereetet (EUR""p)

~'lilrtalepubl1câ

--€0,85
·13%

EO.e5
1~

re2idefl')atâ
5,0%
~O,33
€S,SI!
(6,98

lezide~~ala
5,0%
EO,3f
eers
€S.Q3
-€ 1,97

·20% i
Suprajat~ (mp)

Opinie'mp
Valoare estirrata EUR!mp teren
V.lone e!timata_EURO
~aIO.!re_RON
Curs yalutar
uae .,-,aluarii

ccmercetă
Om.•
;000
E5,6:;
€S,6Ş

(absolut)
Iprocenluaj)

(~tlsctut)
(pruceowelj

1
€6,OO
6.00

~
4,5OOS

15-12·2(11~
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,Val.a Moriişi Raliujud. Satu

Mare

o newromcarat$&!
1 Or :uride orocriela:e ssnseee;

'!i'ăşnadtJiNouCenir;;J -1Informatii del'lia~terenuri

5 CCr,~i:eeeer
tccarzare:

crezem 2013
Tăşnad, perii:f};ă·Ir:lraî'rî Tăşr.ad, la capăll!

(T ă:tnadti! Nou j s:răzli Lăaămi:)arelcf,
lt$Ii:wă

Nov.2015
ră;nad._.

~tbarâ

c•••••
fara resnct1

~i:n\!are
norma/e

fara restridi

Ferma
S;;rafa~'

2 Ret;tic§! '
3 Cornjni de msrrare
.: Con6"5 de. vanz.are

norma:"
ncmae r.ctmale

NO".2<l15
Tăşnadul Nou, perferic:ă:,

sil'nWă
6
7 cara:i.Er~-:c::i fizr...e

a rcx Triu t.iu1arâ

~aJie:
Percce na:Ura;e

t)';~~j,(an ei t apa '9al I canazare I
8 {lrum ~:rut.sau &'1ata:)

an
nlJsum

da/dalnu/dalda

2'100
:iaI'l

nusure
da/da/datda/oa

1700
intlina;!l'a 5 Qrade

nu sunt
da/aaida/da/da

6343

"'"tiU sunt
dafda/nufda/da

9 zceare.
10 Cea ma CuM u'fqare

Pre:.rm (EUR
rezk!ema!ă

5
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliujud. Satu

Mare
Comparatii terenuri

E~qd @~Of.W~_RAlIE
!T a~nadu!Nou Central

Pr~PriebWaillbi&c:t

Idet1Mcare

d'"
PrelUI'dffVlIIUJ& (ElliVInp}-,~ritl!rtllr de-
~I!
'TIPCOMPAR;$Il),

T~nad.pelifericli.
wreripară
No-i.2015

raşnatl!ll Nou, ~iferica. !
$Îl)'ll~ I

~.201S

"''''.15%
~0,75•..•,

Tip=pardlila

.~_'?t!~.,~_~.~~.~~u...~!:~.':".~.,...
9>~.'?t!~,!?!.~!.~.,r:-e~~.~P.Il!,.~.~~.a.r~!,~!
?re! de vanzare eonrch.!

'DREPTUL OEPRQPRIETATE

T~oad. pi!fileOcă-lrllră'iril
(.r~m!dulNO\li

pr~n!

T~~d.la~lstrălii
Lăcrărmoarek:tt. In.lenoar.a

2()"

•••
-15%

-El,23
(7,00

OrepiU/i de plOpriemlP transmi~e
Corectia unilara seu prwenru~<t
Coreqie lolala permr Dteptun de ţ'13j)ri€t~\e
Pret_o;;ored<!I(EUR;''''Ii)

,ru=:STRICTIl LEGALE

_,
O<

EO,aC..~
€o.oo
€1.00

fa:arestriclil
o

euee
€4,2S

~e~rictii 1~9.ale . ~fio:j~ti ~:~i!.li9
Corecta ooilara sou p,'OCefilLl<lla
Corectie !claia pen!ru Reslrictiilegale ccencew
urb~nistic,
Pre\ co:ectal (EURimp)

'CONDIJII DE FINANŢARE
C?,l_ndJ~jde r."!'T'\<lr~" ..
ccecea unrtara sau p'llcenlllala
Corectie 1~Ia1a j)en!ru nmllltare
P~\ cereeet (EUR'mpj
CCNDITIIOEVÂNVRE

fara re$clii
O

eueo
€6,50

EC,CO
f7,OO

~""'.
€O.OC
E7,GO

_"
C%

sece
€7,OO

No,' 201S

[
0.00".1.
EO,DO

I E7.00

T~~oa{!,per"rfariQ,
rn!eooarb

i%
€C,35
e 7,35

similare

EO.DO
€4,25

!
J

nu sunt

fO.ro
E4,25

I
Coll.j~il de ~~nzare
eo.~lia un;liIra sau procenluala
ccecse lG1ala~~'lJ cond~li de ,:ârlllile
P;e\oorectal(fUR,'mpj
CONDITII DE Pt.\ŢĂ

normale
C%

ee,cu
E6,5()

C(lrId~iale j'Je(ei

C?,JrectiaunilaliJ.5.~~~~.~,~.~
~cjie IG.l~I~~.nt:? C?~diJi~aI~,p'.e!ei

mI cceest (EUR1mp)
LOCALIZARE

Locejeare
Core,;!ia unitara sau p;;{;entuala
eo.e<:~e tctala pen!ru localizare
Preţccreuet (ElJR'mp)
C.lR~CTERISTICI FIZICE

e Mnrime idimensiune) ~ik:rm~
Lcrecua unilara seu p-ccenuae
C!lrecţi~ Ictalo pentru !ormlişi dimens.um

c TOpO;Jr.'lflf
tc-ecue unitara sau p~n.llJ~

prell!lll 2013
-\3,OG%
~O,8Ş
ES,B

2\GC O'p ap,'\1A Tnunghi~1aril \7(0 mp neprerRatâ
D% 0%

€O.OO ;:0.00
!lIao rndinatmiIJC &gra:le

No·i.20\5

0.00%
HOD
E4.25

Tlşnmful Nou, petnerică,
~mlllar;'l

10% I
H,43

1E(Se

6:>43rr.p dre~nghiular

••enco
plan

"EO,1lO
nusume,
EO,ro
f 4,OS

d~ldainu!dMda

'"ance
H58

relidenţlal,o-xr...ercial

O,1l%
EO,OO
E4.SB

reeoen ala
10,0%

IEO.~7
~5.14
[5,14
H,H I-'-3'%--"
€ 1,543"

Corectie tctata pentru topografIe (pl1'Jlertalfl
d Pericole oaruralf;

Corectiaunitaffi sau ~'tlcentu~la
ccecie !dala penlrll peticele naturale
Pre\wecwl(EUR'rr._)

T ăşrlad.1a ca~~1 :;Ir,!Z11
"f"',:'-_:>"I;' ,.1:c•.•..•,,_ L;1(;r,)niHTclfel;)l".lnleno~

15%
Ea.S;
E 6,50

nu ~unt
G%

0% 0%
.0,00

C%
€G,OO
E 7,35

VT ILIT.; ŢI DISPONIBILE
IJt;liliJll ( en el iepa igaz! canalizare ,'diurn prelrurt
WJ~~ra!lan
Corectie un~mo sau p'ocenluela
Cerecţre kl~to pentru ~1t1~i\~disjJo)l1ibile
I'reţwe.:wl(EURimp)
lONAREA

da! dai ~a: dai da da' dai da,' daida

.5% ·5%-,"a,~ .€C37
ta,n €5,98

te:!fden~al,romfrcial r~aI,ccme,dal
O,G% '"€O,OO €O,OO
ES.~8 .6,9a

ccmereală (elIden(iala
00% WO%

EC.oo EO,70
E6.~~ E 7,68
ee.re f7,SS
-,"0,32 -'"0,55

" .7%

E2,Oi E2,65
S1~ 38%

EO,oo

da: da/nu" dai da

Zonar&a - de5linafja.leg.~I~ permisa
ccece uniWa sau p'GCeIlluaia
CoreC1ieb1ala pentrv zonee
Preţ corectat (EURimp)

10 CEAMAl8lJ~~UTILIlARE
CeamijibIJniilJlJlizale
Corecte lll1il:"'" sau p,,:centUal3
Cerecţie/iMla perwu Cea n~aibuna uliliZart:
Preţccrecta

Preţ co,~~.f (EUR'mpl
(~OscIU~

(p1:lcenwali
(at~lut)

(pl.;:cenfualj
1

€6,OO
6.00

tcecşe Iclal~ bruta
Suprafati! (mN
Opinie![l'~

\'aloa'€ estirrota EURimpleren
V.loare e9tirn3!.i _EURO
VaJoue_RON
C'I'S·,alulil;
Drna e,aluari,

27
4.5ClJ5

1S-\2-201~

nu~n!
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat: Adresa imobilevaluat:
Terenuriin zona Tăşnadşi localităţilecareapartin, Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMoriişi Raliu jud. Satu

administrativ, de OraşulTăşnad Mare
.].....

:Informatii de piaţă terenuri Tăsnad strand-zona de agrement 1 i
ettărIŞ eI3o'lBn:ede COO1par*: T -' "OO'ew!Usr T""""""""', •••••-":.Ntttj. . ." A R "o TiPUl ro:r,para~ ""'" oIer1ă T<

t Ore li de pt'OlJrie2;e trans:Tise: tara~;;t.l tnar~ fara res!r'di fara reSridi!

2"Re9'~ e'e rwsl.int simiere - -'"
3 CcndE\delr.art3Ie normale nomaa 00_ """"""
~ Condl'li de vsnrare notffia!e """""" - 110"""

5 Cor.cme clif.eî" erezeni Nov.2015 Nov.2015 Mane2014

localizare: Tăşn;ro, zona de agremm răşnac, zona ş1a:rvJ.1a Tăşnad, zonaş'xand, răsnec, zena ş!tand, smiar
6 "'''''' 'SDSe:l,inierbară ina;rooră

7 Car&".eri:~ §t.:e
Forma: drel1.WJQ~jular re redza3 dreoUnahiU!ar

SU rataIa (mii 1 215:1 '''''' 22Jl

To rate' c'a ••... plan olan

PeliooJe na:Ura:e nllslirrt flll"tml nu sura nu sura

: IUt!tID ( en <!lI apa I gaz I caneszee J da/da/daicatea da/da/da/da/da daldaldaldalda da/da/da/oa/da

B drum c'~u1 sau asea:}
S zonere: remen'ai, co;r.~Td31 rezidemaf, romercia1 temem "C".,.rnertia! rezjdemaJ, comercial

10 Cea ma tuna u'll:'zare cometdai oo!nerca! ccmerdal ccee-cs

Pr2'U~r (EUR 22.5 24 45,45

100



Raport de Evaluare
Evaluatar:SabăuVasileDarinel Dataevaluării:15-12-2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Ratiu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad
ComparaţII terenuri

Şe11)8mulde,eOflt~ ;,li:
Tăsnad ştrand-zcna de eoremem t

r9Pr)~.u~iBcţ Oprop.1ltUJ1J:A , 'lUI. ~rai.iJ1i:c
T 4;na.! 1OO8de r~ad, zona ~lrand-laşosea, T~nall.:zone~and.

T~nad, zona şlraml, 'lmilar
egreml?11iştrand inlelioarli inIefioarâ-, NOi>' 2015 NO>'.îIi!5 Martie 2014

U2~ f2.'M:tr tAAJ:I

""" "'". Tranzacl}e.,.. .10% ~;
-�l.a -f2~ €11DC

e 20.25 t2t6G €45.45

lararestridii fararewictii far;Jrestrjc!~ Iar.!resJrictii
O O

........
€O,OO eucc eocc

€ 20,25 E21,SO €45,45

I
nu sunt similare similare simMare

C C

€O,OO fO,1Jll €O,OO

€20,:?S i21,eO €4~.45

rcnnee normale romere n~ijle

HI,OO ~O.OO fO,OO
E:ill.25 E21,DO €45,45

llOfIilale normale -" normele

0% 0% 0%

IEU,DO iO,OO EO,ro
E20,25 E 21,60 €4S.45

iXerem !W12{}15- Ne. ,2015 Marllt'2{J14

0,00% ! 000% -11,00%

snre
!

enec €'5,OO
E~O,25 f21,60 ~40,45

T3şJ'ad, rona şlrand.la~, T~naa,l'Ona ş~am!, Tâşnad,;rona ştrand, similar
74'"".:....••"".••""·,.,.'i">'" mlenoar3 infericară

'" 40% "'RIU H&4 meo
E~8.35 E3{l,2~ €40,45

Pr$1.daVwm(EURImp.)-oriiilri~lw
l:OlIIlllIrIPe
Ti?CCMPAR<lBIL ••••

TIp ccrrceebne
ccece unililro sauprocentcale
Corectie totete pe~l!\! ~pul comparabilei
Pret (le vanz.are eomctat
DREPTUL DE PROPRIETATE
Inpluri de pmpri~ ~ansmi!l~
Glfectia unil!n(l seu ~ala
~el.o!a!~,pet!!i1J .D:repl'J".de !l:"'flri~tale
Prei'MCta1{EUR!mpj" ... _...... ...

RESTRlCTlllEGAlE
Re5Iri?ii legale. CGeficieriliurbanistici
Corectia unitara 5<lUp:ocenlu~la
w~e lctala pentru Restrictii legale v:Jefic'en~
urtemsso
Pr~\corectall.EUR;mp)
CONDIŢII DE FINANŢARE

~~i~i oe fm~.~lare
ccecsa unitara sau pcceotceie

~.r~'i~~.~.~:n~~::r~.~~~~
P,eţ corectat (EUR'mp)
C0NDIŢIIOEVĂNZARE

~i.~i d~·l<1n.~~
Corectia unila1a seu p."CCer1t11alil

. &';redj€ tataia Y;;;'iNO;~d'i~i'{k;:;:âma;~
Pre\rorectBI (EURimp)
CONDIŢII DE PL~TĂ
C<;ndi(iiate piet.ei
rorecae ~nitara ~u.p~u.'nluala
Co'ecljetotalo pentro C(lndi~j ale piej,ei
P,e\ corectat (EUR/mp)
LOC,tUZARE

tccereere
C·)l'ectia unita:ra~u ccceacete
corecte loiala pentru localizate
Prelccrectet (EURimţJ
CARACTERISTICI FIZICE

a 1.1<l1ime! dirr.l'J\siunei~ifc,"'a
CJrectia unitara saup'OCentueta
Co'ec~e tctae penuu romlii şi din'en!IUn'

c Top:lgr.ffe
Ccrecna unitara seu proceruuata
Corectie totala peelru Iop~rorfe(planti(ate)

ti Penccle rmtu",le

Ct~1ia UI1:t~:~.s_a"u~(~,~E:""'.~I.<_I
C:;,eC\ieIDta\o pentru pericole naturale
Pret ccectst (EUR<m~J
UTILlfĂŢI DISPONIBILE
Urili!ati( en el !apa l 9112! c3Mlizam Idrum pietruil
sac aslitllat)
C",ede unitara sau precersuata
Cv<edje lc\ala pentru utilitlji di5pcnibile
Pret corectat (EUR!mp)
ZON~RE.;

" mp

nu sunt

215C mp drejlll.lOgh'ulw 42('OmpMjlreroaUi 22{)mpd.~~ildar

0% 00/0 0%

fO,CoC ecce euec
plan "'" p.o

0% C% 0%

encc eocc EO,OO
nu sunt nu wnj 0" ""
"' 0% "EG,OO fO,OO €O,ro

€:1S,35 E30,24 €4G,45

Oaidaidaid!r .•da daid,;idaid.ida daidaldalr;lalda

0% CO/O 0%

~O.OO EO,OO tO,OO

€28.~5 €30,24 s 40.45

,ezrde!lfial.com~ re;:J(\eJ1~al.comen;jQI rez;den(1aI, comercial

0.0% 0.0% 0,0%
EI)OC €a,ce EO,OO

€ 28,35 .3024 E40,45

comen;,al ccrrercel ccnecer
O()% O."' 0,0%

EO,{») EO,OO eccc
€2<l,3S €::.o,24 E40,45
f2S,35 ( 30,24 € 4\l.4~

€5,B5 €6,24 ·€5,OC
26% 26'10 _11%

€10,35 ~ 11,04 €S,CO
51% 51% 11%

zone-ee . deS1ina~a legata ;>ennisa
ccecte unllara sau procenluela
Ccrectetotafa p~ntru zonere
eet wedal (EURimp)

10 ruM~1 BUNAl!TlLlLtRE
Ceamai bunâ utilwe
Corel;!l~ un;I3J3 >3U prccenmeta
Cc-re._""\ie1cIJ,1i! p<ntro Cea m~i hu~ u~!i2are
p",\=ac!al

PrejcoreelatlEURlmp)
Corecţie IOIal6 netă

Supralal~ (m;;)
OpinieJmp
Valcare eslmets EURin~p teren
ValOJre Il!tlmata _EURO
Valoare RON
C;Jrnalutaf
Dsta€'ialuari,

iab50luf;
{yfocenlu~l)

(m:solull
tJ;rocentu3l)

1
f4ll,OC

40,00
40

'"O
4,5C.fJ5

~S-12·21J'5
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ,de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

lntormaţlt de niată terenuri Tăsnad strand-Ia şosea i, CIia~~_oe~; Ter:ă1lde~-:-· TEi@nq"' -
INI"" .A s B

o TiCluicomparabiei o,"", ""nil ""nil
1 Drepcud de propria:B':e lrar.smise: fatar~ fara resEtl Era restridj mares!ld
2 P~~ic:il€<:la:e rlliSwt :::!Toiare Dare Simiare
3 c.::nC6ide tnatrare ncrceie ncrlll3~ nomee 00"'"
<1Con:!.'5 de "amare norma)2 ncrma~ - nonr.ale
5CoMIf:ieD~: crezen Nov.2015 No".2015 Nov.2015

tccszzare: Tăşr.ad, zena fHJ!O.!a şosea Tăşnad, romi ştJamHa Tăşnad, zona ş:rmHa Tăşl;ad, zona ~.fa
, 6 sosea,~ră scsea inferiOară scsee. inferiOară

7 Car<ideriE:d m::e
Ferma d, Jular t:-€oredZat3 Ttraoezoma!

SueraE!:a [mD) 1 2150 1400 2500
rccccrere: "'" sn Plan .an

Ferixle l}allra:e "',,"'" nusem nuSl.il1. nusun:

I U:t'f,ai ( en el J apa I gaz t cana1Zare 1 da/da!<la/da/Ca daldaldaldalda da/da/da/da/da da/dalda/da/da
8, dru~ p!a:rufsau asfal:ai\
9 zonee; rez.i.jeffiaJ, comercial rezk!en:31, cc..-r.erdal rezi.:lemal, ccmerca rezm.ma!, comercial

10 Cea ma. eune uf!z.ara ccmerc!al oomertial romerdai ro.•nerdal
Pr~f mp (EURi 22,5 19,28 19
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Raport de Evaluare
Evalua!or: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare
comoeretuterenurr

Ek:PWJIuIW CQUPMW!E
Taşnad ştrane-la şosea

Prpprititate,t 5U.b:iIl# P~bl.Ji.il- Compar,hUli.B ~ihj~
r~d,~aştranrl-la T ;ljnW. rona şlrand.Ja ~(lSe8, n~arl,101Ia1framJ.la 1 răşnad.l!)tl(lşirand~a,şoseş·1

1'!l~ţa infelio,ară şosea, inlenoaril 1 lnfetioaril j
prezent No>.201Ş No.,2!l15 Noo!.Z015

€,12;59 "1_W J "'~ ,1

""" ""~ •••.,"' .,,, .,,..
I-EV5 -E 1,93 -EtW

(20,25 €17,l!i �17,1C

I
f{jr~rest:rictii Iarorestridii far<lreslriclii mroresirictfl

O O O
€Il,ce €O_CD €O.OO

€W.2S €11.3S € 17,10

nuscnt şîm~are s[mUaw ~jmllare

...... O O O

I€O,OO EOm in,DO
E2(l_25 E 17,35 E 17,\0

n;)lmale (lOrm~kl oommlf ,.-
enoc eom fO,OO IE 20,25 € 17,:>5 €17,10

Mrmale rl(lrmale /lCImale _-,
" " "

I
f.OCO euro €O,OO

E2G,25 € 17,35 € 17,10.~, NOi,2015 NOi :Ki15 NpI.2015
O,OO'ro fJ,OO% (1,00%
~O,C{) EC,OO H,OO
(20,25 € 17,35 € 17,10

Ţil1road,;ormaştn.lll(M<,~a. Ţa~ad, llm5 ;tromHa TtşruJd. zona !j!rarni-I~ şosea.
l~Y.l,':YIa",a'~".lIl"..S(!' inJe!lMrâ ~~"a,'nie"oUcl ",fe'lOartl

3% 5% 15%
(0,61 (O,S? (2,57

€ ,D,U € 18,22 e 19,61

,r..!~deY4nQnl@R4npj-criteriultia
~&.

:TlPCOMPAR ..••BILA
Tipmmp1llllbila
Ccrecae unilara sau procentcera
fO,~~tie ,!()tal,~penl~ ..~~I,~p_~rabil~i
Pret clevanure corectat
DREPTUL CE PROPRIETATE
Drepturi de ~:lJp;itt1ll~..~.<l!1.~.I!::ise
Coreetia unitara sau pro,;:e<lluala
ccecue tclala pentru Drepturi ce prcooetale
Fle\ ececet (EURimp)
RESTRICTII LEGAlE

3~i~1 ,1~9~.I:.:_"~~i_en:i~~_an'sti9
~~i~ ,~n"~~~_5_1l'J_~,u~.a.".
ccecşe Iclala pe!11roRe..<t'ictiilegalE coeficienti
"rbams~ci
Prei corectat (EURlmpj

:CONDIŢII DE FINANŢARE
Condi~i de finanţare
ceecue unitara sau procemuata
Corecţie \c~~la pentru liro<ln\a<e
Preţ corecet (EURfmp)
CONDtŢtlDEVÂNLA.RE
C:mdi\ii <R .â,=re
coecne un~ara,~au prcC!m,~uala
Corecţie kilBla pennu c;mljţii devimmre
P'e\=ectal[EURlmp)

:CONDIŢtI DE ~ŢÂ
Condi\ii ale pielei
Ccrecua unitara ~ ~luil1a
Cor~ie lc::ala.~.nlru_ccn(!i~i.ale pieţei
Pretcorecat (EURinlp)
LOCALlL!RE

Lcceieare
COlectia unil;lr~ s~u ?~nluala
ccecşe !ct~ta pentru Ic-c!llt:are
P<e! ccecet (EUR.'mpj
c.tR~CTERISTtCI FIZICE

d Marime idirr~.n_si~n~) 511?fI!"l
ccecte un!tar3 ~ e~.ual.~
Coreqi~ Iotala ~~tru form~ ~idime_~unr

e Topografie
corecee unitara S-aU procenluaJa
Coreqie Iotala pentru Iopogr;;l]e (planeiJate)

d Pericole nalura!~
g_c_r_~Cljaun,lara _~~j_ual_a

., ccrecşe tol3l~ persrupencole nelurale
Prel~tlet(EUR'm;l)

t mp

nu~nt

2150 mp dreptunghiular 14Cl1 n1pne~-ret1l3lli ţ500 111 Tlrapelllitl.>l
0% 0% "",

EO.W €O,DO Hl,!lO

''" ,IM plllfl
0% 0% 0% I€o,OO "O,ca fO,OO

nusunt ry~ 5Un) nusunl

" 0% 0%
fO,OO €O,eo €O,OO

ElD,Sa e 18,22 €19,67

da!d~!dalda!d. dalda/daldalda dof'daldal<:1alda !
0% "' C%

I
EO.C-{l €O.OO €C.ao

€20M s 12.22 €19,67

I
rfZlUenbal, rometC,al relIden~at. comecat re~at, GOme>c!al

0.0% G.O% 0.0%
�D,ce 1'0,00 fO,OO If 2C.~a € lU2 € 19,67

c;mercial eomeiCial cceecer
00% 0,0% V,O%

Ea,O{) EO,OO E'O,OO
e 20,26 e 18,22 e 19,61
f20_65 €1S,22 €19.67
�lM -etcs €0,67
-?% -13% 4%

€2,a6 ezee E4,47
14% 1.6% ".

UTtLlTAŢt DtsPONISILE
LlIi!iWtiI en el iapa i~ez!ceoaeare Jdnrrnpie~uil
5ftUilSfaltmi
ccrecue unitera sau ccceenete
Coreclje totala persu ut,lit.l\i disponibile
~ţcorecla1 (EUR,imp),

ZONAREA

daidaldaidaida

[Zonerea - dfs~natia I€~ala pe-nasa

l
ieoreClie un~ara,au. ".=~tuala
Coreqi< totata pentru zcnere
Preţccrecat (EUR'm~,

10 CEAMAJBUNAUIILIZARE
Cea maibunâutitiza:.
ccece unnea ssvpocemueia
Corecţie \claIa penlro Cea mai bcoâ utilizare
Preţcorectet

Piei corectatfEUR!m~)
ccecşe Iomlii neu (sDOQIIIli

iprocenluaQ
(absotut)

(proce.-llualjcoecşe totală brutâ
Su~,e!ula (n,!,)
Opinie/mp
\;~Ioare es1imala EUR/mp teren
Vetolfe emmatl __EURO
Vilolf1LRO~

,
E 20,00
20,00

20
so

CU(Si-aluUlr
Date ~\'3Iuarii v
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Raport de Evaluare
Evaluatar: Sa bău Vasile Oarinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Yalea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare

fil1fo;matii de DI.iăI.r,;nurÎ
C1Wişi~d&~~;

Nrtft
o '-Ţt;Uj COJl1 abileJ

1 Ore :uride r r~ îransm\se
2 Re-akt"i ale-
a Cornfil da tnsnare
4 ~Jda vanzare
5 Con&l!e )s:eî:

tcceeere:
5

rcres:
Su;rafa:'3 -':lip)

rcccerete:
Pericoie metira:e

Ui:.a~ ( fin el Iapa I gaz I caneeere I

.. - ..- ,.ITăsnadşirand:Căs~te CPAOf.î
1.âr?JHJe evalQs!: 'f"

sseare simiare
00Nl''''' ..""",.
norma:e nc.rmale

NOII.2015 Marte 2014
T~nad. zona ştTand, 'răşneo. zona ştTand, siniar

ilWf.oară

A

Iararesb'n fararestricii
1111 SUIt simt:are
oorlJ'.o~ normale
ocrms'e OOJmRe
prere~ NO"'.2015

Tăşnae. zena de agJ<;;:;er.t Tăşn3d, zena ş:rantHa
srana ŞOS€:I, irnettoarâ

dre"·:l.lflg.hruisr ~predzaiă • h.lUlar
1 215:1 4200 zzo

can plan oen 'en
ne sus. oo&tIn: nus.u:t: nlJsum

da/daldald3'/d<! da/da{da/daillil da I da! da I da I da da I da I da I da I da

reZldeo'"a!, oomelda! reziderr:'aJ, ccmerciai re , comerda! "ezll:fer.~al,oomerdal
ccmercia! OOIl'I9rciaJ _"'" ccmerdal

22.5 24 45,45FreU(l",o'EUR

9 zcnare.
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Raport de Evaluare
Evalua!or:SabăuVasileDorinel Da!aevaluării:15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Ratiu jud. Satu
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Rajiu jud. Satu
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Salu
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Yalea Morii şi Raliu jud. Satu
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri în zona Tăşnad şi localităţilecare aparţin,

administrativ,de OraşulTăşnad
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Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasil. Dorlnel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţlle care apartin,

administrativ de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig,Blaja,Val.a Moriişi Raliu jud. Satu
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud, Satu
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urh~nistir:o
Pret corecta! (EUPJmp)

:CO/'JDIŢII DE FlriANVRE

~_~i~ide,~_r:a_~~:
ccece unilara sau p'ccenluala
ccecşe blola pentru finantare
Preţ ccrecet (EURimp)
CONOIŢIIOEVmZARE
COI1di~i ee vllrlzale
Co.'eCI'Dceneresau i-"QGenruaia
ccecşe ~)lala pen~'II_()OOdi\lide \-amare
Pre\ co:eaat (EiJR-':rr.ji) .

'CONDIŢII DE P1AŢÂ
CMdj!Ji ale pie(ei
ccecâe unitaro sau procenluala

,ţa~~;-10~!'~'~_~~~~~!.~;pe~i
Fre(ro-ectat (EURlrnp)
LOCALll_~RE

Locelza-e
ccrecae unitara sau ~'l)centuala
coecue l:laJa pentrul?t~Iiza!e
Pre! corecat (EUR<m,)
CAR;CTERISTICI FIZICE

plan

a Marime i dimensiune) si Io!ma
Co-ecâa uouera sau p:ocentuala
Corectie Iotala .,enllll forrP.(işi dimensiuni

c TOpo;;jla[le
Coceclia un~ala sau ţl!ocentuala
~reqie tatala-penllll k>pOgmr,~( ptan~itaje)

d Pericole nelurale 1lU5unt
ccecua unitara sau p!llcentu~
ccecşe IJlala pentru periccre natu(al~
Preţwred.l1IEURrl1p)
UTILlT.ql DISPONIBILE
Utilililti 1 en ~jiapa; ~az' <:<lImlizare.ij'\ltn pieh-u~
S<lU~sla!latl
ccece un~amsoop'ocen\Uala
Cclf'cţre Iotala pentru utililii~ di$p;;nibile
?re\ corectat (EUR/mp)
ION,lRE~

da, dai da I dai da

?on_~r~_: ~sl!natia leg_ala~r.r:'!!,~
Colf'die unitara sau procentual a
Coteqie 1ctilla penllll zonere
Pret ccredat(EURill';:]
CEA MAI SUflA UTILIZARE
Cea ma. buna u~lillre
(:medie (!l1Jlarasau p<lcen~_aJ~
Ccrecşe li:tala pentru Cea mai bu~ă u~Iu.,",
Pre\co,eaal

Frej corectat (EURlmp)

(:!bsolul)
(Pfxenlual)

(abY.llut)
(procenrual)

1
f2,10
W
'10
9.45

4,5005
15.12.2Dl~

corecte blală netă

C~Ie<:\ielCtaiâbrutil
Suplafate (rnp)
Opmie!mp
I'atoa:e esumeta EUR'mp jeen

ValC>:lle ettimata EURO
VaIQare_RON
Cu,;;'alu!ar
Oala e'alu1Vi,
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rezidenţial, cqmerci81
O,1l%

eoce
€ l,g1

I
I

I
ccmeca

-5,0%
~O,IO
f 1.81
e t.ar
-€C.44
-jg%

EO,44
23%-
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud, Satu

Mare
,

-----------:----_. ---_. __ !

:Informatii de pia!ă terenuri :Sărăuad periferic la sosea i

'N,at
Cltet1!;ji~tJe r.ompât$ ,.,.•..~ " erei!wl ~~_r

,A B C
o Ti. bt\el 'rrenzeee Tr8tlZocW ...,;

1 Dreplm de pr ~i; trar.sm!:;e: fara re&rîOl Iil:ra~iCâi fara restra arareSrd

2 Re&6 " ne sem ;J.'l!itare s."!Sare -J. C<:.rtdEl de tnan'.E:te r,~ale ncrmale r.ormaJe -.: C()ru:f81de •••amare ncrm3le normale oolT!lâe -, 5 Cood.ite ple:e;: rezem 2011 2:'.)10 MaIte 2015

tocetzere Sătăuad, periferic Sărăuad. pet.lerk,;8: Sărăuad, parllEric Cîg, peNarle,
6 ecsee
7 Cata~r!~::\tzce

Forma: ~ula2 d, h1u!ar nepreciza9.

Supra1aa lffipj 1 10iX;::) 5SOOO 100>'
Topogratrr p/;n uşor !r,dr;a:Cli par'ja!ir.dt'lataprox 10 P'"

derfvelan ,,>de
Perr"..Glenaurae nu surs nu 51..m: 1'11.1 suit. nus.um

Lr:~1\ eli el/apa 'gaz I canatzara I da/da/nlJinu/da dalc!a/nuJnulda da/ea/nu/flulda ca/da/nu/nu/da
S. drum pif::rtt: sau asfatat) -'" cavet ro dale de beb1l, zcnee: rez!:lerqar, CC,7.-erc!al. agr;::o! reZidenţaI, comercial, re~a\, oomerdal, reliderfj3l, comercial,
9 aarb:>l *lrk::ol aQroo

10 C€3 ma bl.'t1a u"JZare: <iQrt:d3 p!;cL"iiliira ~ rico:ă aqrb:iă

Pret! nm rEUR'l O,JoI O,S{) 0,25
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

Identificare

""Pn$II deVinrare{EORlmp.l·criterlul ee
comparnt!e
ŢIP COMPAR!BILA

Comparaţlt terenuri
I;:IemftntI!Hw,t~AAAI

Sarăuad perfferlc la sosea
P«ip'rle '" ~ar .• IÎlIA '~blI&S ja~

S~rOOa~, periferic Săr:ăuad.periferi~I~~ Sârăuod, p~riferic Cig,perifetic
pme:nl "" ""' Martie 2015

t1l-,34 .Q,Şt1 (u,
TriWad,le Tlanzaclle .•",

0% 0% '"~O,OO fO,OO .€O,C4
€0.34 €C,ao €O,21

fa'6Iestrk~i fararesniCli, farareslrictii fl:Irar~hictii
O O ,

€G,OO eoro HCO I€\l,34 €O,aO fO,21

I
OlIsunl s!mHare ,imilare s.imilare _j

e O I
I

~O,CO €lI,OO EO,OO IE'G,34 EO,SO fO,21 ,
nom'all! normale nIl<male ~'"

fO,DO €O.OO fO,OO IH.34 fO,80 €O,21

normale llOtmale nO!'ll1ale ncrrrt ••

O"' "" '"€a,OO f1l)l() fO,X
€O,3<I EO,aO fO,2:1

prezenl :wn 2~11) MattieN1.!i
.25,00%

i
-30,0Q% 0._

-€O,lJ9 .eu 24 eueo
€O)1) ~O,5€ H2!

sat~uad, pene-c
SătaUM. peI1retlc,l~ şosea SIlrăulld, perileri!; Cig,petifeflc

"' "" '""�OOO EC,W ~O,C2:
€0,26 iO,56 Ea,23

1 rup IOWG mp neregulaUi 550-00 mp drephmghiular WOOO"!il nepreciza1ă
0% "' ""~O,OO enee EO,OO

plan u~ Indllliil cv denl>-elari psrţcallllCllnat aprox Hlgmde plan
0% "' "'"0,00 EO,O{! EO,OO

ruJsvol nusunt nu ~unl ",""
'" ""

0%
€O.OO €Il,OO fO,OO
€C,26 €~,55 €O,23

t!aid:;inui nu,ld. j;)lda! nul nu! dij ~raltat ~a IdD! nu Inulda pll';alcu
da!d~:nufnuÎdadale de beton

"' 0% "'€O,OO €O,OO fO,OO
€C,26 €O,56 fO,23

_j
rellden~al ccoercet agt1wl rezidetl~(il, COIl'ercial agncnl relJ~enJ.Ial. rom~lal. <'grlrol relld€'lljia( r;:omerciaJ,agflC1)1 I

0,0% 0.0% 0,0%

I€O,CO €O,OO €O,OO
EO)6 HI,5€ fO,23 I

I

Ţ.jpromp~il~, .

~~r~li€ un!lara_~u_e'?C:en~,:la".
CJrecti€ totala pentru lipull;Omparabil€1
Pret de VlIlIZsre eOr1l<:t.t
DREPTUL DE PROPRlETATE

~:~~~_~er?p~~~e_~.~.Î$f!
ccecse unitara sau p!oc.e:lluala
Ccredje IctaIll pentru Drepturi de pmp:Îewle
Ple\ corectat (EURimp)
RESTRICTHLEGALE
Res~icliilegale· ooelicienti urbal1istici
(;(;n:_cti~ urmara sau ţ~.entuala
ccrecşe lotala penav RestrietJi legale ccencena
urtJ,;n~~~1

Pret ccrectct (EURo"mpj
COflDIŢII DE Flt-ll>.NŢARE
Cond,~j de f.nant_are _
Corecte unitara sau pccentaela
coecşe tclala prolru Malltare
Pret ccredet !EUR1mp)
CONDIŢII DE VÂNZARE
Condi\li de \'iiflZilre
Corectia lIT1Îtara5a~ jlIOCe_n,~_al~
C,:xec(ie rot~la penhu cor>di~i de ţfll1liUe
Pre\ccre~1a1 tEURimp)
CONDIŢIIDEPlqĂ
CondiUi alep!.ejei
cceoe unil3lasau ;;_<lJC~nlll~.I~
coecşe loIalD pentru oondiVi a,fe pieţei

Pret corectat (EURimpi
lOCALIZARE

L=lizore

~1~iau~,,_ta.:~,.~,~~ntll~l~
Core~e tolala~.ntJ:'J_~.~.?:~
Preţccrectat (El!Romp)
CARACTERISTICI FIlICE

a Ma~me( djrr~nsrune)si (()rma
COlectia un~ara sau p:ocentuala
coecşe lI)lala pen1ru formă ~ dimen~iun,

c Topografie
COlectia unitara sau pecenteela
C,reC\i~ teti:lla pentru \O~rafie ( planeilalei

o Penccle nil~Urale
Corecna unMfiI sau ~'OCenlu~a
ccecşe tolala penku pericole natl,·rale
Pre\=eclal(EURirr."l
UTILlT.~ŢI DISPONIBILE
Ulillt~~ ! en ei iapa! gill! cenenaie Jdrum pietruit
~uasfallel'
CnrecUe uouara sau p'ocen!uala
coecşe Ict1lla penku 'Jlihtâţid;~poniblle
Pret corectat (EURimp)
lCNARE.-;

-s%
€0.{)6

""

• sM\AU ~>
~~SIU\lUalll\~71 ~ II

~ &1\1<1"~'Nr. \ i!
~ le 'i,\.~~20\\~.if;

i?-.~Ifz area, ~\, .$~
~. ANE'iI'-~

zere-ee - cte._~malialegala permi;~
coecee unnera sau pcocentuala
Corectie IDrala [)fntru zcnere
Pret ccrer;re!iEUR·mp!

le eEM!JBUNAUTIlIltRE

Cea mei buna ufilitare
ccece unil3la5i!Upocenruala
Co_!eG\re to_!a~pent;U Eea-~~ţ;;~a_~bl~re

pi~jcul!Ula

0,0%
':-000
<0)6
{0,26

aglivola
0.0%

fO,OO
~O,23

""
Ple\=ewt

agriool&
0,0%

€O,OO
H',S6
(0,56

Corecţie loiala netâ -EC,24
-J[)%

ED,24

30%

Prel cormat(EURlmp)

Supra!"'" (mp)
Opjni~ Imp
Vaf1Jare eslim~(a EUR.'~pter€n
Valoart'~timm_EURO
V!loarejWN
Cur"alllill
Datae.·olu~rii

(absclul)
(p.-ooentuall

{ah~clutl

(procen!UaI]

€O,W
25%

(O.2S".
O)'
1,17

4 5005
15·12·2C15
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile

administrativ, de

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare

.__ ...- -- -_ ....•._--- --_. __ .-:
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare,
Cerne arain terenuri cla ctmiti, , ,

, ,
1,.;;;;,';',

,
,0:" ...,.€O"

I, I
.. 0% 0% _15%

, 1 �O:,. ~:;:€o."

1C:~rBC1~U~~~ Sa1J_ţ}l~\U'ala

, I

o U e
Icored.i€ tclalacS::~ Drepturi ee ;»uprietale

<O'~ <O.'" :~~
, I

il , I

Ic;;~. O c O

r - - I , II~f~~i;ti~;_ ... €O,CO :~:: €fi.OO

<O." 'OJt

3 11 ,
10000'1O'""~ţore.... , "'"',',, pooenluala

II :~:: :~:: f:~,OO

~

Wt, ,
, C% ,% '"

I ,

<O:~ <0.11
I

€O.'"
5 ,

i'i I , " -!oik I

I ·25,00' '.00'

..__Ia~n~_ cwditiiale pietei
, . , €o,;' ",;, ena

1'00,"" ,.,,,0 , Sărouod, pe-nfe~c, la şosea SÎlrauad, perilenc Cig, pen1etie

!eoreaia un!ara sau ptocenluala '" ·\0% 5%

Iccreqt€ totala pentro localizare -€ 0,06 I

. :'I~, ",23 ":50 ".22

IMa1mt( . I
, ,

I Gorectia unilara sa-: FrC<:€llt.ual.~ •• " .~oo,C:;~;bt~la peotru lorma şi dimensiuni €O.CO €O.Ct>

1''''''''"' , , I , I "'",
;, ",,",1;, .:::, ,:':0 .~otJ, I

IP,"OO'"""" , ,
, prvcenlu(ilB ,:~ ,~"

a%
, 1 <0,00

i
I ,

Jiihl<JlJ( i . , ,
dBi!l6inu.nu:da ." '''"".'""iee ~~ •• '~,~; da.idaloolnUlrla

I'~"""'! , c'" C% '"
t "PM," , , , :~:: €o", , '".23

,

1''"''''' ~",".,''.
, t, i , II, O.~, 0.0% 0.0%

ta pentu €O,OC
, ! m3 <0.50 <022 1

W CEA"'! ,
ICearr,01 NJnâ ulÎlillIre --. , , I
IC3rectt;; unrtalll seu pro.;enlllala ;.C% 5.0% S,O%
Ic"redie loiala penbtJ Cea moi bună utilt?:~lg

,0"2< ;053
iC,OI

",,,''""' <0.23

,;:~~;" ",::: "~~ ";~2,
!,O.'.) .' ,t

",31 ".06
, , , ,,

t

= , 023 ,········i

,~ V ~;.w0"""0ll~", ~ '""""" r., ., /
, !'O\:SABAU '",\
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat: Adresa imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care apartin, Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Ratiu jud. Satu

administrativ,de OraşulTăşnad Mar.

'in' i de plată- ..........•.ICi!! ~;;~;;~i.'Iia s'osea ..1 i
,

, I
,

,
"",'

.."
- •. •, o, jara

,.sunt
ncrmea
"",ma.

~,<EI'"
IL"""'" . Cig Cer.:raLMEJ;fin Să':,,;,,m::"'.

;-,
I

,- 5I}'
-';;;;. "'" cenF,_ , = ","re """'"~'~~';.'~' ds/da/llliÎl1ulda I ",,,,,.1 nu 10, ca/da/nu/nulda ~'". ',.Ida

, [zooee ~""agrro I "_':::rrial.,
~.llare, ce.."''''" re"',"'" re"''''''

le"'l 2.2' 2 1.74
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Oorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Salu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad
Comparaţii ter~nuri

IdtcoitPAAĂ,11.E
Identificare

ela central sau la sosea
?ro lE!tet!lUU~

Cig Centra~Median

""Pro;ulcl&,VlnUflI (EuRifrip). criturlu/n
comparatîe
TIP CCMPA.Rt,BILA

prezent

Tip.?=p~~~!_1a
Corectie unitea sau p-=nluala
Corectie loiala pentru tipul ccmp~r<lbilei
Pret de vanzare corectat

'DREPTUL DE PROPRIETATE

Dl~~_~._~~_.~r.~~~._~.~n_ş_~_i'J.e __
coecea unitara sau procentueta
Corec(ie toIala pentru lliepturi de pr,J9rietare
Preţ corectat {EUR,'mp)
RESTRfGTlIlEGAlE
Restri;:!iilegol~. ~Idenl' _urbanistici
COlectia un~ara ,au ccceraoae
coecee Kllala pentru Restrictii legale - coeficienti
u<bllm5llCl

Pret Cll{e\;k)\ (EURlmp)
,CONDITII DE FIN.*iTAAE
Cood~i de ~nan(are

Cmedia.u~~.i1_'l<ll:'~~~~.I~ ...
0":.dj~.~~.~.~.~..~.~\1l~.
Prel rored3l (EURimp)
GONDlŢIID8:ĂNlARE
Condi(ii de vânzare
Corectia u~ilara ~3Ucrocereuere
Corecţie totala penav rondflii de .;jnlalf
?feţ~al(EUfZ,mp)

CONDIŢIIOEP~IĂ

nMl".ale

Condi(ii "le pieţei
corecte u~llilla~ PrJ.~~.~~?lil
0reqielot1llapEn~u condiţii ale piel~
Pret ccreclol (EUfVmp)
LOCALIZARE

Leca1iz.J.'e
Coredja unrtara sau pro~n(uaI8
corecue totala pentru 1cca1iza:e
P,el~ctm(EUR/mp)
C..;f;.~CTERISTICI FIZICE

a l.1,nme I din~ens,une)si ferma
Coersa unitara sau p'a.;enluala
ccecşe 101~lapenln! formii şi dimellSivfil

c TopografiE
Coreclla umtar~ sau procentuela
Coreqie Iotala pentru lo>'09ralie (planelt~le)

d Pericole naturale

Corectiaunitara ~u ~~.~~'!.a"(a
Corecţie Iotala pentru pericee nahlra~
Pre\=eclal (EUf<,·mpi

\m;:

nU sunt

UTlLlTÂII DISPONIBILE
Utililati ( en eli apa igilZ! caneraere idrum pielru~
sau a>fallal)
Corectie unit::ra sau ~rocenluala
corecşe loial" pentru utilil.ă\ldl$poriibiie
PIE\ro:ecta\ IEURe"rnp)

Z0NARE'

daido!nu!nulda

zeoeea - destinali61~~la p€,mi~~
COlectie unitara seu procentuala
Colectie lclal~ peoo._u~f1Ie
Ple\ ccecer ~EUR'mpi

10 CEAMAIBUN.;UTlLlVRE
Cea mai buna u~lizare
ccecae uni\ar~ seu pt>Jcenluala
ceeoe lclilla pentru Ce~ mai booâ u~lizare
P,eI corectat

Preicorectat (EUR!mp)

ujihl!ltepubljC<l

Coreqie t:;wIă nela

Su;rafal~ (mp)
Opinieimp
\'aloaree,timataEUR!!TIjlI~n
ValQaleeslimm _EURO
V~loare_RON
CUlSv~'ular
Datae·;aloarii

(ahsolulj
(;:,ocenlu~l)

(ats-olul}
(m~nlual:

E1.S0
1,80
,>O
8.10

4,5005
':>-12·20t5
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

iInfoimatiide plaÎă terenu~ ... IClilll"rii"rtc
, Cfr=•• _ ce~:
,Nrq!_-

D Tinul romparabile!
1 Dl'ecl1ri de orocrte:a:e ~anssri5e:
2P~!froa~
3 CcnCn:ee taanare
.; c.::m;'ii de vanzare
5 Con:1riJe c1e:e!:

i tocarzere.
s
7 carmrtn:! ttice

Taren4e e'iamt Tetentlthfe< aoo
A -""e

TratlZatje: TraflZCldje ...'"
fata res&l:3\ li!ra~~ fara res:ri.di farares!ridii

nu see ~lrri!are smw:ne w.are
ncmee ecrmae norma~ """"'*rlCUl",aJ.;! normale _<e """"'*rezera Feb.201'3 """'" Marie 2015

Ci;! periEr;': Sărâ:u:ad, central Sărâuad, eecen, C",_
iI'1t:ooară

r.erequili r,epr~ nenredzc",§
\ serJ l2O-:} \0000

pE, ci'" pl':rn

nu sunt nuSllnl nu sunt nusurt!

daldafnl,iJnu/r.u da/c3/nulnufda da/da!nu/r.ufda da/da/nu/r.uJda

rezlderr.al, romerdaJ, aara:J remerillsl, cometd<ll teUlema!,oolnertiai: re~aI, a<lrJoo!
eaecc ccmercal ffimen"ai "'''''''2,25 2 0,25

Forma:
sucraaa (mpl

TOţO,:lra1e:
Petece newe'e

U:~':.ai( en ei f apa f gaz! caneaare f
a dru:Tic;@J!tsauasfata:)
f- zenare.
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud, Salu

Mare
Ccm araţh terenuri GJg periferic

Şt!!MJl!V1 ~jjţpJilP~tfE. Proprietlite.Ulubi_eet ~~iI&A CQmparapj12 B ~lIil(j
lde!1tifi~ Cig ţelif_erIc sa_~ad< q!!ltral ~ad. me-r:lia~.inlerioară CIg.periieric

'" p!1)le~1 re. 2013 '_' Manie 2015
Pteţufdt Vinwe.(ElJRhq!} .Qtteduh:11I

fW1eornp3_~1! {,~Ş €;UlQ

TIf>COMPARABILA

Tip,.~P~.~.~il~_. Tnmzac!ie traruacfie •••
Corectieunitarasaupr~~la " 0% -15')0

c~CiieW1aIăpe~'bU~piji;;~rabilei EC,OO €O,OO -iO,04

~ret devanzal1l tQ~ht E2,25 W, tcl,21

'DREPTUL DE PROPRrETATE

_~repluri de prvprie!,~~et,:~_~~~_ !.:I'flreWictJi ~rares1r(ctfi larare5lrktii filrnreWictiJ

Go:ec1i3uni~~~.U.,~~~~ o o
~?red,ie ('lIiI1il.per~ Q!"e;;turi(iep~~el<:te iO,DO fU.OO €O,OO

Pret ccrectal (EUR.'mp) .:;,25 HOO €O,21

iRESTRICTII LEG..l,lE

~:slrictiil_e$Ja_'.~:.,~~e~_t,r.,~~.~ni~~ci nu>unl 51miJare 5imililre 5imllm:

Cvrectia unilara sau PfQl;en~Jala O
CoreCtie i:;t;·~-~;:rtro-Re;;ctii~9ale coeficienti
urbani5~ci ~C,OO EC,CG E-O,OO
Preţ roredal (EIJRlmp) f2.25 El.CD EO,21

'CONDITII DE FINANŢARE
Goo;ji~r de finan~", normale ne••• e ecrrere normale

~ia unim:'! SilU.prccentuala
ccecşe loiala penlr\l finantare €o.Ci) EO,OO eoco
Pre\ weCt1!1 (EU~n:j)) t:2.l5 f2.00 EO,21

CONDIŢII DE VĂNVRE
CGn:!i1jidevân~~ . ncrmete normale _" _'"
CQ'll,di~ un_~:a ~"~ ~nly~a ". " ,.
CcreC1je iGlilla penlru ClJndi~i ce ~;lrlUlre ecjo Hl,OO Hl,OO
Pleţ co;edal{EUR'mp) € 2,25 �'OO EO,21

:CONDlTUDEPI-I,ŢĂ
Goodiţii ~Ie~\:i " pr~11J Fet.2013 reC€ry! MMÎeÎ{llS

Co;e-=!ia unilard.~ 1?";;>~~IcI"la .2(}_0'1% ',00% 0,00%

ccecşe lOiala penL'U coodi!ii ale pieţei -tD,45 EO,DO EO,DO

Fret cceca (EUR.'mp) i 1,80 E2,OU EO,21

LOCALIZARE

toceleae Clg penrenc
S!1~uad,cen!ral Stlreued, median, interioara CIQ,l)erlfe!1c

Cere-Clia unita:a sau proceoteeta ,50% "'" '5%
C-ereC1je!ilIDla pentru ~Iwre .fO,W -t 1,20 EO,03
Pre\CG~I!EIJRlmp) fO,9G EO,SO €O,24

CARACTERISTICI FIZICE
~ MNime ( ~iJllensilNle) si ~)rma lmp .:.oompneregulat i200mpoe!lfeCizaIă 10000 mp necreceeta

ceecea unii"", sau prCce:~tJala 0% '"' '"Cc:edje tctala p€nlr\l formii ~i dimenSIUni Hl,OO €O.OO €O,OO
c Topogra!e ." plM ." p,,"

Cc:ecllauni!ar'8 500 procenbala C% 0% "CcIfC\ie lo!a!a ceuu topcgr~rle ( ~anertatel ill,OO "" €I\OO
d Pericole nolurala nu sunt "USIIn! nu sun! nu eurs.

Cc,r€o;IiaunJ!a'a sau pccerauera " " "CoteC1je totala pentru cencce nafurale fC,DO ~O,W €O,OO

Plf\a;redal(EIJR'mp) ~(),90 €O,SC EO,24
uTlur.i.TI DlSPONIBILE
Utilit3ti ( efi eli apa.' gaz! canalizare forum pietruit

dai4alnu'nUinu dalria'nuinu!da d$ldainu/nu;d~ <.'Ia/dalnu/nu.lda
sau esaen
ccecae unrt<lra sau procentuala ·5% -5% .%
ceecşe loial" pentru iJ1iIM~dis;:;anibile .fO,O:; iO,G4 ·tu,Ol

Preţ ccrecret iEURimpi EO,1lQ ecze €O,23

ZON~A
Zona,ea -de,\_~n_ati~lejl~1a. perrn~ ,ezideotjal, comecel aJncol reziden1lalcornercal reziderljiaJ, ccmercer IfZillenlial,agricol
Ceeciie unilara sau prCcent~ala 0,0% 0,0% 0,0%

ccecşe lOiala pentru zcnere €C,OO €O,OO fC,C{)

Preţ wroal (EURlmpi €G,BS €O,7fi €O,23
te CEA MAIBUN_~UTILII ~RE

cee ma. llu~ii ytiliz~le f'gricol comercial ,elidenyal egricol

CO"ectie unuara Iau plOcen\ual~ -lG,G% .10,0% D,O%

Itoecie Ictale penl'U Cea mai bună caeee -�O,11 -€O,oa €O,OO
Prfrl=ectrd �D,68 €O,SS iO,l.!

Preţ coreclat (fURlmp) e c.sa fO,58 €0.23 I
Corecţie l<ilalil netă (absolul) .€ 1.51 ~1,32 .fO,02

(pc-cen\uilli ,'"' .00% ••
(~t:..<clul) f 1,57 € ~.32 fO,OS

C<JreqiE lotala brulii (procentJalj '"' 66% 40%

Suprofata (mp) ,
Opinie1mp €0,23
vece-e ('Slin~atoEVR.'mpleren '"Valoaree5~m;ta _EURO '" ~'UOJlClR".:î
Valoare_RON 1.0~ ~, atOt autorrzac U,. U.
CU~<'l!Iu1a, 4,5005 j/ ~\..." , . ~
Oâae~aluam 15-12-2015 • SABA\l ~_;

Î '1ASlli O~RI~~~71~121
~

leg\t1maţla r. ~
~ J) V.1,~" 201 \_,,"<'B~"""'IIz,,","<vI, ,.J
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri în zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

TOCQGraî€':

Blaja central
T•• ari"'~ T_""_"~ 9 C

Trenzece Tr~ _.ă
1ara reS.ti:ti tita resrcă fara res.ridi erarestrd

fiti. 'StJI'f: ~lmtare sîml!gre -"ncreae ncrmaa ncrmale """"'"notma'€ rcrmae norm~ ".""".
oreres Feh.2313 recent N~rie2{)15

Biaja, ceNla! şi eeosn la Sărăuad, cen:ral sărăueo. me:1iEln, Bla;a, cen(fa!, sinilară
scsea i1leOOară

rcereQu!& tedzafă --1 500 22.10 24'"
csn "'an cien ,,'"

nl:sfillt tIV $un~ nu ase nlJst.ml

da/da/daida/da da/d3lm .•lnlJ/da <Etdalml/r.uJda da/da/nu/nufda

rezklerf"a1, comardal retdem3!, ccsnercal lemen~3\,comercial reillen!al, ccnerca
de 4"#.a:s ut.kă cc.'lletd3:l rezj(jen~al comercial

2,25 2,25

........... ;

nformatii de piatăierenu~
Crleri~~de·~.

(J Titlu' cn..nOfll'ataei
1 Drecluri da o,:o;;e~transmiS€':
2 Re#c.ii~ ale
a COndf.ii de tnanare
,4 Conc!I'if de vanzare
5 CoI'l.<fEe :OI

tccszare:

•7 cara':talit.'::i li2:ioo
Ferma:

Silprafa;; (lftP:

L~.a: (enel ape tg~/C3f!alii:arel
8 1rlJffi-':nut~au asfa::an
S zorare:

te cea m'abuna useere:
PreUmc (EUR
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sa bău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţite care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud, Salu

Mare
Comp;Ha~iterenuri Blaja central

Ef~ţWl.;e'COMjMRAtl5 PrG~_au~i~ \'l~l!1RlIl'lb!I~A (3b!':t~ _~il:r
Blaia, cenlraI ~imedian la

53r~uad,r;entr~1
Sărluad,lllel'!ian,

Blaja, tenlr<ll, 51rmlarâ
Identi!icare şosea infellQarâ

,"" p~nl Feb 2013 ~"' Nckmbrie21115
~14a 'fil\D(e{SJAAnpt. mt.mlll-ek

1~lImJllmÎ!l -EUS ţ_:M_O -e E_U$
TlPGOMPAMBllA

ŢipCOOl?&!~la To'- T_
""'"Corectie unif?;ra sau procen1u.~a 0% ()% ·15%

Corectie loiali! pentru ~pul (ciT1parabileÎ (0,00 HI,OI] -€O,34
Pretdevanu!'llcoreebl "" "" EUl
DREPTUL DE PROPRIETATE
Drepturi.d€p~tate han~mise w'a,estnc!ii I'lrilreo;lridii fararestridil fara<eslrictii
Corectii) unilara ~ pr()cel1t~~ O
CCreqie biata pent'U Drepturi de proprietate ~C.OO ~O.OC UI.OO
Pret coredm [EUR';;:;p) €225 ~2.00 €1,91

RESTRICTII LEGALE
Reslridii Ie-J<lie- coesceou urbani51ici rw sunl similare similare si01llate
Ccrec1ia unitar~ sau prw..entuela e

I
C'.cr~cVe lOiala pen!nl Re5l:1ctii legal~ ccescena
~rb~}Sbci €O,OO <000 €O,OO iPreţ ccecet (EUR/mp) €2.25 €2,OO e 1,91
CONDIŢII DE FIN.~NTARf
CQn~r1ji~e fi_n<lfl\are r,ormale QClTIl<lIe ~,' """,", 1
~,ectia unital~S<I~.P1OC~~I~ala

Iccecşe blal~,~~nllU flnan\il~ fO,OO EO.OO ~O.OO
Preţ=c1oIIEUR!mpj i 2,25 €2,OO ~1,~1
GOr40IŢII DEVÂNZARE
Cortdi\iide>II=1'Ii oom'Ble ~m'" nonn~le rcrmee
CO:OCIMun;~a!'!I!_procent:'aJa 01'. " 0%
Corecşe Maia pentru condi1)i de.,imzare €O_OO tOM H,OO
Pre\alledaHEURimp) €2.25 E2,OC E \,91
CONDIŢII DE ?lA TÂ

~~_~:r~i al~pl_e_t~i oeeeot Fe!;.2C1J recent Noiemil[ie2015

~recl!,a"u~~r."_S<luP!'(I_~~t.u,~!.a .. ·20,00% I O,GOI)!, O,'"
~eClie 10l<ltapen!"", C<lnd~; ale pielei -iO,45 (ll,ac EO,OO
Preţ ceeeet iEURimp) s 1.&1 i €2,OO ~1,911=_

Sărăuad. cenITal
5firâuad, median,

Blaj3, ceeel 3imilată
tccseee B~, =>,~="'•.,..., mfenoara
CGI?t1ia umtara seu p<ocentuala 0% 10% G%
coecne !ctalapentu locaIimre €o,CG ~O,21l €O,OO
Pre(o:>:ewrt IEUR1mp) E 1,80 E 2,2i: € 1.91
ew.cTERISTICI FIZICE

a Marime (dimen;iun~)si forma I rrţ ;00 mp neregulat 2200 mp nepreylm,lâ 2400mjlaepr~~
Colectia unitar~ seu procenlu~la 0% 0% 0%
Co<ecVe lOiala pen!nl ~a şi dimensiuni EC.OO EC.OO E:C,OO

G~CMralie plan "M "" p,"
Gonoctia unitara sau procentual~ "' 0% 0%
CQt<"Cl)etotata pen~u topografie I planeitate) €O.OO €~,OO fO,OO

d Penrcle na!urale nus.tJm nu sunt nu sunt nu sunt
Corecua unilii:~ sau pl'ooonlua1c .. "' 0% G%
COcC\l< totala ~ntru pericole naturale EO,OO EO.OO EII,OO
Pret cercetat (EURimp) E 1,00 U2Q E 1,91
UTlLlTi,TI DISPONIBILE
Utilitati 1en el! apa! gaz; cMalit~r~ idrur1' _iell\-,il

da,'da; da. lIao'da da' dai nu 'nuija daidainu;nuida daidainuinu1da
5a.) asf,~al)
ccrece unitara ,au prccentuala G% 0% G%
Ccredje loiala ~nt'lJ utilitilVdişp"nitile HOO ~C.OO fO,OO
Pre\c.c'eclal (EURimp) E 1.80 E2,2C E 1,91
ZOI'lARE..\
lonil,ea - d~Una~a leyala oennee rezrdenl,ial.Cll!TleI't>aI reziden1JaJ,eeme<qa1 !eziden~at COOWClal rezideriQal romereiaf
Corectie unnara sau pocerecre 0,0% 0,0% O,O'l~
~ec~e~_~la_~~lrlJ.!onare €O.W €O,OO EO,lJG
Pret C1lr€clal {EUR:mp\ € 1.80 E2,2C f1,9!

" CE~.1A'.18UNA UTIUlARE
cea mai bunii utilimre deuldi!ale pybllcă ccmermal lezulen\1a1 ccaecer I
Cmedie un~~ra sau pro~n!ual~ ·5.0% 5,0% ·5,e% I
Ccrfdie !olJla Pfn!ru C~a mai bun';' uUlizarE k'O,OS H,1i .fO.1C

IPr€\cofltclat E 1,71 i2,3l E1.S1
Preţ ccrectet {EURrmp) (1.71 E 2,31 f 1,81 I

Cc'~cIjelclalâ netă (absoM) .€C,54 €O,31 .fO,44 I
(procentual) -24% 16% -19% I

labsoMj EG-,54 EO,31 EO,44
Coreeţietctatăcrl:Ui (prccer4uel) '" 15% 13%

Supraret<: (mpj 1
Opiniejmp f2.30
I'aloaree~timal~ EUR'mp jeren ZlG
Valoare etlitmta._EURO ZlG
Valoare RON 10
CW'5\"lIluU!. 4,5005
Data evaluam 15-\2-2015
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
•••• .1

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

lBlala periferic
Teroo'ooev_

'Informatii de piată terenuri

fara res7Idii

.Ţ•••••••lje

A B e
rranzece T,anzadje """A
lata~ fara res!OOl fara res!ric!ii

~.lare sJ,1li3re """"'"
""- ncrma~E- -""m"" .0"""" ""nna~

Feb. Zi13 recent Noiembrie 2015

Sărâuad, teIt:ral Sărauad, seoen. Bl$, ceWaI, smitara
i'lk!r',oară

ne ~ 1'El'<'lla1ă n reaza:â

5:XI 2100 240.0

an "an an

nlJsur,; nUSllnt nu slJfrt

daJdaln!J/nulda d"/da/nt:/nulda dalda/nu/nu/da

rezid~njal, cceercar reD:fen!al. oomerdaI ' comertiai

ccmerda\ rez.idefl.~al ccmercial
2.25 2,25

• L Cila.~~"'_~:
:WOiI'
'Q T!li!oom tllel

1 Orecruri de pr rie'.a\e !rarG!Jk5e"
2 Rez'il:'l\e a~
3 ccocă de tnarrare
.:. CoM!tî:le varaare

l 5 Cond~-:e 'w:ei:
tccaaere:

ti
t C3ra,:Er;r;-d ~

ncntae
ncrmala

nt
5iaj3., perifarică

Ferma:
Sl: rafata (m )

T0PXIlaf>s-: fan
Perb:llenawe'e 00wl1

U1:,'3:i(ene1i a]'3/ gazlcanallalaI da/da! da/da Ida
S dru:lHlie:rui:saU asfatafi
9 zonare: re7id€'~al,cmnertial

10Cea mabuna.l!i'zare" cc:nertiai
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15.12.2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

e•• cee """" m"'~, "", .;mM'"'00,..." </.$

"" :'"
<2.0' -'1.91

o u

;~: "'''
• o

::: €O,OO
--,'"

1 r i

, .

j'j

eccc EOm

"" ",!l'

,"" ,"" ,
s 0,00 _.,:" ,
<2,00

0,00% ''",'~i: ~

'"re,:". BllIj8, ce!ltltll, Wlilară

~" ,15'

E1.2C , L'2
,

'':"00 ,~~I
i
I

,':":c ';"00 i
-"""'"'-

,~~, ��
€O.OO

da illa! nu; nu; da '"" '
".

0%

":,, ".62
I I

0,0% ~":.
, ',20 -""-
1O,iJ% ',,,::~:~~_<_'f'

'!: S:!'
<s, I

.<f s

I piele;

,'5'
;;,53

I
",

, ,
, ,

I:o,:,~:~'
p'!i)C!'nluala, .

I "
,

I"'~I"'~.'
procen!u~la, . , I

~"""""
i. I

( ,
"

I I

, ,.
I
I

~
"

- '''''-
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud, Satu

Mare

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

'Informalii de piată terenuri 'ValeaMoriicentral·median
,

CfliiliiÎeIameflBde~i T;erendaevaluât ., T6rEmufl~ ",
J~rC(t . , A B

c, '1,

C o T ce,,", ra1lli3j lranza<1ie Tranza::te certă

1 orecande rte'.ffierrar·sl'li3e: tara ff!S!rid\ Iara rec.xO f3rar~ fara restri:ii

'2 Resiticii~a!9" mi. sun: 5tmare Slri:!5I'e similare

a C(:năm de tn&n'.are ncrrrale ncrmse nom:-aie """"'"
4 COnCr.'ide "amare ncrmaa oom'''' ncm-.ale -

•
5 Coodh1e t:~i' crezen' FetJ..2013 recent Ndambrie 2015

toceaare. vaes M:.>r;·Cen:ral M€<j:s:nă sărăcea, central sărăceo. median, Blaja,cen:ral, scperoeră

e sucercară soceroeră

7 Car~riEfd tie
Forma: nereaulst Il.rorectza:ă necrecesă

Su[;raTm (mo) 1 5J.}j 22frJ ,,,,.
Toooorale: """ clan P!BTl esn

Pef~ na::Uta'.e nu SUfi'. nu sun! nu sunt nusuru

Utl.a:! (en e'if apa f "Bazl caneszare I d-a!1a/liu!llI.itda da/dalnli/r,u/da da/ualnuJnulda da/da/nu/r.u/da

S dru~ C:B1oisau asfai:a!j
9 zcnare reweri"aI, romercial rezidema1, coo-erda! rez!def.".d, rorr.erd<l1 re2i:le~, oomertia!

, 10 Cea l':"J3.buna \"oj!zara: raz!:lerl"a! ccffierdsl reroen:ial ccsercer

, Fre;.lmp {EUR
2,25 , 2,25

.. J :..<
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sa bău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri în zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare
Corn, ,,,~Iterenurt

"S&tiWad, cen~al5llpelÎOOfa -~,.
eaas """

t'M"'"
€~~

0%

"" ',"00

, ,
,". o

• '.25 ~;::
;

u o
ED,OO ~ OM
<2.25 <2.00

€O,OO iO,OO
"'5 ".00

,
" "

€2.2S ":,,
; 1013

«lOG" 000%

":80 • ':00

""''''. ' "'::~:.~
'"" ~5%

€O.SO HlC

;00, ,

.:~o .~;c, ,""
0% .:"""""
"" .~':,<0,00

'.
~ ,

0%
'"euro.'se "", ,

'"" 0.0%

<0.90 ....,
~"'""0.0% 0.0%

<0.90 ,,-,o
<1.10

~~s
H.SO

~

, I,.,,,...,
,

, .,m~o",,"
II

IU~nht;C1I pent"-'Re5lrictilleg31~. ceescent

,

··mi

'.1 . '. _._ :__ ':'.~:::,'~'"''," "
, . '

15.

":,,

",'m.o< , ;

,
" şi dimenslum

l'~~"fi'.

, i

o

ll,oor.

I€o.oo
mi

Blaja,cenIral, ~upe!iooră

·50%

;~;:
I

':"00

~~~,
,~";"

IUtilil.>olllen, , ,

1"" ",.,,,"
, p,ooentuala

"1 I J

Cea mai bună u~!il.iI,t

p",~"",

, I

V.,,,,,_

, "
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15.12.2015

,
· .~L

ide- piată z: - -- .._,. - ._- - <~ •• "._.._" _w_._ . -- ._~--iRati':' ,,
"1' ·.L-NTO!

" .A'· o
".,,'"

"• Icc,~ ,,,,m'" ...-c,cffi1'" ",,_.· ,""'C.Iloca~,,,. R,," S,j,"";;,!:""" • S";vad,",_ Cig,,,,_

'O""' ,,,""w,,;
~~,o

"",-',,"OJ '0000
T"!X'9"" i.

v~~~=OJ pian

"""'''' mi S"" """""1""'" ! el dai1\u{r,u!/jv/m.r "i"/nv/"ulda ~:~:/nv/""Id'!1,,"" . ,,,' '-''''! _-..
,'zom"

! "liJ.i!::"" ••, ~;~ '""""',,,rorne""',;,.... '

"iiOi! ,;,
180 0,25

Imobil evaluat: Adresaimobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin, Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

administrativ de Oraşul Tăşnad Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
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Raport de Evaluare
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Raport de Evaluare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15.12.2015

Imobilevaluat: Adresaimobil evaluat:
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Dataevaluării: 15-12·2015
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15.12.2015
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

Adresa imobil evaluat:
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sa bău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri in zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud, Salu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care apartin,

administrativ de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud, Satu
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Raportde Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15.12.2015

, ,
, Centralizator Terenuri pe zone

Valoare unitară ,

Locatia justă teren ,

(EUR/mp) ,
'Tăşnad central 25,00
[Tăşnad semi-central 20,00
ITăşnad median 12,00
[Tăşnad median-periferic 10,00
ITăşnad periferic - Petru Maior 3,00 !

!
Tăşnad periferic Lăcrămioarelor 6,00
Tăşnad periferic Înfrăţirii 7,00
Tăşnad periferic Crasnei 6,00
Tăşnadul Nou Central 6,00
Tăşnad ştrand-zona de agrement 1 40,00
Tăşnad ştrand-Ia şosea 20,00
Tăşnad ştrand-căsuţe CPADM 30,00
Tăşnad ştrand-zona de agrement 2 30,00
Tăşnad ştrand-sere 25,00
5ărăuad central si median la sosea 2,30
lsărăuad semi-central 2,10
15ărăuad periferic la sosea 0,26
lsărăuad periferic la cimitir 0,23
'Cig central sau la şosea 1,80
Cig periferic 0,23
Blaja central 2,30
Blaja periferic 1,53
.Valea Morii central-median 1,00,
Raţiu 0,22
Tăşnad extravilan lacuri 0,28
Tăşnad, Tăşnadul Nou, 5ărăuad, Cig, Blaja, Valea

0,15Morii extravilan păşuni
Raţiu extravilan păşuni 0,12
Tăşnad extravilan pădurea Oraşului 0,16
Tăşnad extravilan pădurea Blaja 0,19
Tăşnad teren viran zona de agrement 15,00

Imobil evaluat:
Terenuri În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin,

administrativ de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA l'J.R~2
LA HOTĂRÂREA NR. §_/2016





RAPORT DE EVALUARE

PROPRIETATEA EVALUATĂ:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

situate În: Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu Mare

Proprietar: PATRIMONIUL PUBLIC AL ORAŞULUI TĂŞNAD; PATRIMONIUL PRIVAT AL
ORAŞULUI TĂŞNAD

CLIENT: DESTINATARRAPORT:

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD
Tăşnad, str. N. Bălcescu, nr. 1, Jud. Satu Tăşnad, str. N. Bălcescu, nr. 1, Jud. Satu
~re ~re

DATA EVALUĂRII: EVALUATOR:

15-12-2015 SABĂU VASILE DORINEL
Legitimaţie ANEVAR 15877
e-mail: vasilesabau@yahoo.com
Tel: 0745646177

/
j
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15-12-2015

Imobil evalual:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Către: PRIMARIA ORAŞULUI TAŞNAD

Stimate doamne, stimati domni,

Prezenta lucrare este adresată către PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂŞNAD, in calitate de client si destinatarului PRIMĂRIA

ORAŞULUI TÂŞNAD. Raportul de evaluare va fi utilizat pentru inscrierea in raportarile financiare ale clientului.

A.CADRUL JURIDIC AL EVALUĂRII (REEVALUĂRII):

1.0RDONANŢ Ă nr.81 din 28 august 2003 (*actualizată*)- şi NORMELE DE APLICARE privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate În patrimoniul instituţiilor publice (actualizată până la data de 18 aprilie 2008*)

ART.2A1
Reevaluarea active lor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora ....

ART.2A2
Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate În
patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, În condiţiile prevăzute la art. 2A1 .

ART.2A3
(1)Se supun reevaluării activele fixe corporale aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale, date În administrare regiilor autonome, care, potrivit art. 2 alin. (2) lit, c) din anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a
mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, nu au fost reevaluate.

(2) Reevaluarea se efectuează, În condiţiile prevăzute la art. 2A1, de o comisie numită de conducătorul
instituţiei publice titulare a dreptului de proprietate sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale În
vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi Înregistrate În contabilitatea instituţiei tilulare a dreptului de
proprietate până la finele anului 2008.
2. ORDONANTA nr. 24/2011 din 30 august 2011 privind unele măsuri În domeniul evaluării bunurilor
[1][ACTUALlzATĂ 2013]
(1) Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat,
dobândită În condiţiile prezentei ordonanţe, care sunt Înscrise În Tabloul Uniunii Asociaţiei şi dovedesc aceasta
cu legitimaţia de membru sau autorizaţia valabilă la data evaluării. Tabloul Uniunii Asociaţiei se publică anual În
Monitorul Oficial al României, Partea 1.
(3) Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor
reglementate de prezenta ordonanţă.
3. ORDIN MF nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de activ şi de pasiv
4. ORDIN MF nr, 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe corporale aflate În patrimoniul instituţiilor publice

5. STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE-lAS 16, lAS 17, lAS 36, lAS 40, IFRS 5 IFRS 13

Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sector Public (IPSAS 17,21 etc.)

6. STANDARDE ANEVAR 2015

SEV 100, SEV 101, SEV 102, SEV 103 etc. SEV 300
2



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Prezentul Raport de Evaluare se referă la proprietatea imobiliară formată din Drumuri şi străzi În zona Tăşnad
şi localităţile care aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad situată la adresa: Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea
Morii şi Raţiu jud. Satu Mare aflate in patrimoniul PATRIMONIUL PUBLIC AL ORAŞULUI TĂŞNAD;
PATRIMONIUL PRIVAT AL ORAŞULUI TĂŞNAD la 15·12·2015.

Având În vedere scopul si utilizarea evaluării, s-au avut În vedere recomandările Standardului de Aplicaţie a
Evaluării - SEV (IVS) 300 " Evaluări pentru raportarea financiara". Referitor la baza de evaluare,
recomandarile acestui standard sun!:

1. "Evaluările efectuate pentru a fi incluse într-o situaţie financiară vor fi realizate astfel Încât să respecte
cerinţele Standardelor de Raportare Financiară aplicabile. Se aplică şi principiile conţinute În
Standardele generale (SEV (IVS) 101, 102 şi 103), cu excepţia cazului În care acestea sunt modificate
În mod specific de către o cerinţă a standardului de contabilitate relevant sau a acestui standard."

2. Pentru a se conforma cu SEV (IVS) 101, paragraful 2(e), tipul valorii va fi clar identificat. Exemple de
astfel de tipuri ale valorii cerute de standardele de contabilitate includ valoarea justă, valoarea
realizabilă netă şi valoarea recuperabilă. Definiţia lor este conţinută În standardul de contabilitate
relevant.

În Ghidul de aplicare al SEV (IVS) 300 se precizează:

"G1. Valoarea justă reprezintă fie tipul valorii solicitat, fie o opţiune permisă pentru multe tipuri de active sau
datorii, În conformitate cu IFRS·urile. IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă conţine următoarea definiţie:
«Valoarea justă este preţul care ar fi Încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii
lntr-o tranzacţie reglementată Între participanţii de pe piaţă la data evaluărli.»>"

"G2. Această definiţie şi comentariul asociat din IFRS 13 indică În mod clar faptul că valoarea justă, conform
IFRS, este un concept diferit de valoarea justă, aşa cum este aceasta definită şi comentată În SEV (IVS) 100 .
Cadrul general. Comentariul din IFRS 13 şi, În special referirile la participanţii pe piaţă, la o tranzacţie normală,
tranzacţie ce are loc pe piaţa principală sau pe cea mai avantajoasă piaţă şi pentru cea mai bună utilizare a unui
activ, arată clar faptul că valoarea justă, conform IFRS·urilor, este coerentă, În general, cu conceptul de valoare
de piaţă, aşa cum aceasta este definită şi comentată În SEV (IVS) 100- Cadrul general. Astfel, pentru multe
scopuri practice, valoarea de piaţă, conform SEV (IVS), Îndeplineşte cerinţa de evaluare la valoarea justă,
conform IFRS 13, supusă unor ipoteze specifice cerute de către standardul de contabilitate, cum ar fi stipulările
privind unitatea de cont sau ignorarea restricţiilor de vânzare."

Scopul evaluarii prezente este estimarea la valoarea justă luând ca bază de evaluare valoarea de piaţă
pentru teren şi costul de Înlocuire net pentru carosabil, trotuare şi rigole. La baza efectuarii evaluarii au
stat informatiile privind nivelul preturilor corespunzatoare lunii Decembrie 2015. Data evaluarii este 15·12·2015.
Evaluarea a fost realizata in luna Decembrie 2015.
Inspectia proprietăţii supuse evaluarii a fost efectuata de evaluator in Decembrie 2015, in prezenta
reprezentantilor clientului. Evaluatorul nu răspunde, pentru eventualele informatii eronate, false sau incomplete
puse la dispozitie de catre reprezentanţii clientului.

Terenurile de evaluat au diverse suprafaţe conform tabelului din anexa. Constructiile edificate pe unele din
parcele de evaluat nu fac obiectul prezentei lucrări. Terenurile de evaluat sunt folosite ca şi drumuri şi străzi.

Extrasele de carte funciara,
evaluatorului de catre client.



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

La descrierea imobilului sunt mentionate urmatoarele: conform anexe.

La inscrierile privitoare la proprietate este mentionat: conform anexe.

Inscrieri privitoare la sarcini: conform anexe

Raportul a fost structurat după cum urmează: (1) Rezumatul faptelor principale şi al concluzii/or importante; (2)
Premisele evaluării - în care se găsesc principalele elemente cu caracter specific care delimitează modul de
abordare al evaluării; (3) Prezentarea datelor - in care sunt prezentate proprietatea imobiliară analizată, datele
juridice si studiul de vandabilitate; (4) Analiza datelor - conţine aplicarea metodei de evaluare, rezultatul obţinut
şi opinia evaluatorului; (5) Anexe - conţin elemente care susţin argumentele prezentate in raport - informaţii
despre oferte comparabile, fotografii, documente ale proprietăţii, tabele de calcul, etc.

Metodele de evaluare aplicate in prezentul raport au fost: comparaţii pentru terenuri şi cost pentru structura
carosabil ului, a trotuarelor şi rigolelor. In cuprinsul raportului sunt prezentate metodele de evaluare şi
relevanţa acestora in cazul evaluării prezente.

Evaluarea executată conform prezentului raport prezintă o evaluare a costului de înlocuire net al activelor
evaluate aşa cum este acesta definit în standardele ANEVAR. Conform standardelor definiţia costului de
înlocuire net este următoarea:
Costul de înlocuire net (sau depreciat) reprezintă "Costul curent de înlocuire sau de reconstrucţie a unui activ
din care se scade cota aferentă uzurii fizice şi tuturor formelor relevante de depreciere şi optimizare". În cazul
proprietăţilor de tip imobiliar metoda se bazează pe o estimare a valorii de piaţă curente a terenului pentru
utilizarea curentă (dacă terenul se află în proprietate) plus costul brut curent de înlocuire (sau reconstrucţie) a
construcţiilor minus cota alocată pentru uzura fizică şi pentru toate celelalte forme de depreciere. Rezultatul care
nu este o valoare de piaţă se numeşte estimarea costului de înlocuire net sau depreciat.

In urma aplicării metodologiei de evaluare si a reconcilierii rezultatelor, opinia evaluatorului referitoare la
valoarea justă a activelor evaluate, ţinând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este:

Tabel centralizator drumuri-străzi
Curs BNR 4,5005 Data evaluării 15-12.-2015

Suprafaţă (mp) Valoare justă (RON) Valoare justă (EUR)

Teren aferent 837.991 20.299.138 4.510.418

Carosabil 306.239 12.196.175 2.709.960

Trotuare 28.985 1.231.734 273.688

Rigole 1.383 82.371 18.303

TOTAL 1.114.598 33.809.418 7.512369

o valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate În
prezentul raport şi este valabilă în condiţiile generale şi specifice aferente perioadei Decembrie 2015;

o valoarea prezentată include valoarea terenului a structurii carosabilului, trotuarelor şi rigolelor;
o valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu şi de costurile implicate de conformarea la cerinţele

legale;
o valoarea este o predicţie; valoarea este subiectivă; evaluarea este o opinie asupra unei valori;
o cursul mediu valutar luat În considerare pentru calcule a fost de 4,5005 RON= 1 EURO; ~:"'"'l0i:;'!~
o valoarea nu conţine T.v.A. )., ""~.:t,;",''''""'0'"_., '" u'''-;.\''':1'' .v- .,.:". ~\
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat: Adresaimobilevaluat:
Drumurişi străziÎnzona Tăşnadşi localităVlecare Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMoriişi Raliujud. Satu

aparjin,administrativ,deOraşulTăşnad Mare

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor si metodologiei de lucru recomandate de către
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România cuprinse În Standardele de Evaluare ANEVAR
editia 2015.

SEV 100-- Cadru general

SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării

SEV 102· Implementare

SEV 103 - Raportarea evaluării

SEV 300 . Evaluări pentru raportarea financiară

Cu stimă,
Ing. SABĂU VASILE DORINEL,

E"""''' _""J' E8M
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
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Mare

Cap. 1. Introducere

1. 1. Rezumatul faptelor principale şi al concluzii/or importante

1. 1. 1. Scopul şi utilizarea raportului
În prezentul Raport de Evaluare s-a urmărit determinarea valorii juste a imobilului descris in antet. Evaluarea
a fost solicitată de clientul PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD. Destinatarul raportului de evaluare este PRIMĂRIA
ORAŞULUI TĂŞNAD. Evaluarea va fi utilizată de client pentru raportare financiară.

1.1.2. Tipul şi premisa valorii
În prezentul raport s-a estimat valoarea justă.

1. 1. 3. Data evaluării
Data efectivă a valorii estimate este 15·12·2015.

1. 1. 4. Abordări utilizate şi rezultate obţinute
f T '1 O I d uitate:Au ost ufilizate abordări e marcate cu, A' in tabelu e mai jos ŞI s-au obţinut urmatoarele rez

Metoda Utilizată Rezultat obtinut: valoarea justă (RON)
Abordarea prin comparaţia directă NU -
Abordarea prin costuri DA 33809418
Abordarea pe bază de venit NU -

1. 1. 5. Reconcilierea valorilor
Pentru proprietatea evaluată s-a estimat:

Tabel centralizator drumuri-străzi
Curs BNR 4,5005 Data evaluării 15-12-2.015

Suprafaţă (mp) Valoare justă (RON) Valoare justă (EUR)

Teren aferent 837.991 20.299.138 4.510.418

carosabil 306.239 12.196.175 2.709.960

Trotuare 28.985 1.231.734 273.688

Rigole 1.383 82.371 18.303

TOTAL 1.174.598 33.809.418 7.512.369

Valoarea de mai sus include valoarea terenului a structurii carosabilului, trotuarelor şi rigolelor;. Metoda
selectată pentru a estima valoarea justă este metoda bazată pe comparatii pentru terenuri şi cost pentru
structura carosabilului, a trotuarelor şi rigolelor şi la alegerea acesteia am avut În vedere pe de o parte
rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanţa acestora şi informaţiile de piaţă care au stat
la baza aplicării lor, şi pe de altă parte scopul evaluării şi caracteristicile proprietăţii imobiliare supuse evaluării.

1. 2. Certificare evaluator
Subsemnatul Sabău Vasile Dorinel declar următoarele:

• În limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, afirmaţiile prezentate şi susţinute În acest raport sunt
adevărate şi corecte;

• nu am nici un interes prezent sau de perspectivă in proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului
Raport de Evaluare şi nici un interes sau influenţă legată de părţile implicate;

• am ,,,,,",1personal inspecfia proprietăţii de ':""'1 'o P"ffij"'I'ru,",
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Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015
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• analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate şi condiţiile
limitative specifice si sunt analizele, opiniile şi concluziile mele personale, fiind nepărtinitoare din punct
de vedere profesional;

• onorariul evaluatorului pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea in raport
a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze clientul şi nu este
influenţată de apariţia unui eveniment ulterior;

• In elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte persoane
in afara evaluatorului care semnează mai jos;

• analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate in conformitate cu cerinţele din standardele,
recomandările si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţionala a
Evaluatorilor Autorizaţi din România). Evaluatorul a respectat codul deontologic al AN EVAR;

• prezentul raport se supune normelor ANEVAR si poate fi expertizat (Ia cerere) şi verificat, in
conformitate cu Standardele de verificare ANEVAR;

• la data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează mai jos este membru ANEVAR, a
Îndeplinit cerinţele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR si are competenţa
necesară Întocmirii acestui raport;

• la data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează mai jos are Încheiată asigurarea de
răspundere civilă la ALLlANZ·TIRIAC ASIGURARI SA;

Ing. Sabău Vasile Dorinel
EvaluaterAO'''''J EBM

2. 1. Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării. Instructiunile evaluării

Cap. 2. Premisele evaluării

Evaluarea de faţă are ca scop determinarea valorii juste a imobilului situat la adresa din antet. Evaluarea a
fost solicitată de clientul PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD, iar destinatarul raportului de evaluare este
PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD. Evaluarea va fi folosită de client pentru raportare financiară. Nu există alte
instrucţiuni exprese ale clientului.

2. 2. Ipoteze speciale şi conditii limitative
La baza evaluării stau o serie de ipoteze şi condiţii limitative, prezentate În cele ce urmează. Opinia
evaluatorului este exprimată În concordanţă cu aceste ipoteze şi concluzii, precum şi cu celelalte aprecieri din
acest raport. Principalele ipoteze şi limite de care s·a ţinut seama in elaborarea prezentului Raport de Evaluare
sunt următoarele:

Ipoteze si conditii limitative speciale:
~ Evaluatorul nu a avut la dispoziţie documentaţia cadastrală integrală şi recentă aferenta proprietatii

evaluate ci numai documentele prezentate În Anexa 3. Identificarea proprietăţii, localizarea acesteia,
limitele sale au fost indicate de către proprietar/reprezentantul proprietarului. Evaluatorul nu este
topograf/topometrist/geodez şi nu are calificarea necesară pentru a măsura şi garanta locaţia,
suprafeţele şi limitele proprietăţii aşa cum au fost ele indicate de proprietar şi descrise in raport. Acest
raport are menirea de a estima o valoare a proprietăţii identificate şi descrise În raport În baza inspecţiei
efectuate de evaluator şi a documentaţiei pusă la dispoziţie de proprietar;

~ Evaluatorul NU a avut la dispoziţie toate documentele din care să reiasă descrierea legală a proprietăţii;
identificarea şi descrierea se bazează pe informaţiile din documentele puse la dispoziţie de
client/reprezentantul clientului.
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Ipoteze:» Valoarea opinată in raportul de evaluare este estimată În condiţiile realizării ipotezelor care urmează şi
in mod special În ipoteza În care situaţiile la care se face referire mai jos nu generează nici un fel de
restricţii in afara celor arătate expres pe parcursul raportului şi a căror impact este expres scris că a fost
luat În considerare. Dacă se va demonstra că cel puţin una din ipotezele sub care este realizat raportul
şi care sunt detaliate În cele ce urmează nu este valabilă, valoarea estimată este invalidată;

» Aspectele juridice (descrierea legală şi aspecte privind dreptul de proprietate) se bazează exclusiv pe
informaţiile şi documentele furnizate de către proprietar/destinatar şi au fost prezentate fără a se
Întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil şi
transferabil (in circuitul civil). Afirrnaţiile făcute de evaluator privitoare la descrierea legală a proprietăţii
nu se substituie avizelor juridice exprimate de specialişti; evaluatorul nu are competenţă În acest
domeniu;

» Se presupune o deţinere responsabilă şi un management competent al proprietăţii.
» Se presupune că toate studiile inginereşti puse de proprietar / destinatar la dispoziţia evaluatorului sunt

corecte. Planurile de situaţie şi materialele ilustrative din acest raport au fost incluse doar pentru a ajuta
( cititorul raportului În vizualizarea proprietăţii.

» Evaluatorul nu are nicio informaţie privitoare la faptul că proprietatea ar fi traversată de reţele magistrale
de utilităţi sau zone de restricţionare care ar limita dezvoltarea acesteia altele decât cele descrise În
raport; În urma inspecţiei pe teren nu au fost descoperite indicii care să arate o astfel de restricţie;
evaluatorul nu a facut nicio investigaţie suplimentară pentru a descoperi aceste restricţii şi nici nu are
abilitatea de a Întocmi eventuale studii care să certifice dacă proprietatea este afectată de o astfel de
restricţie sau nu.

» Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de zonare,
urbanism, mediu şi utilizare, În afara cazului În care a fost identificată o ne-conformitate, descrisă şi
luată În considerare În prezentul raport.

» Nu am inspectat acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate În
starea tehnică precizată, conform informaţiilor primite de la proprietar/utilizator. Nu ne putem exprima
opinia asupra stării tehnice a părţilor neinspectate şi acest raport nu trebuie Înţeles ca ar valida
integritatea structurii sau sistemului clădirilor/construcţiilor;

» Ca parte a procesului de evaluare evaluatorul a efectuat o inspecţie neinvazivă a proprietăţii şi nu s-a
intenţionat a se scoate În evidenţă defecte sau deteriorări ale construcţiilor sau instalaţiilor altele decât
cele care sunt prin execuţie aparente. Prezenţa unor astfel de deteriorări care nu au fost puse În
evidenţă ar putea afecta În mod negativ opinia evaluatorului asupra valorii. Evaluatorul recomandă
clienţilor preocupaţi de un asemenea potenţial negativ să angajeze experţi tehnici care să investigheze
astfel de aspecte.

» Nu am realizat nici un fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei contaminanţilor. Se presupune că nu
există condiţii ascunse sau ne-aparente ale proprietăţii, solului, sau structurii care să influenţeze
valoarea. Evaluatorul nu este responsabil pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor
necesare pentru a le descoperi; Cu ocazia inspecţiei nu am fost informaţi despre existenţa pe
amplasament a unor contaminanţi; Nu am realizat nici un fel de investigaţie suplimentară pentru
stabilirea existenţei altor contaminanţi;

» Se presupune că toate licenţele, autorizaţiile şi acordurile de funcţionare precum şi orice alte cerinţe
legale necesare funcţionării au fost sau pot fi obţinute şi reînnoite pentru orice utilizare considerată
pentru evaluare În acest raport;

l' Situaţia actuală a proprietăţii imobiliare, scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de
evaluare utilizate şi a mocalităţilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să conducă la
estimarea cea mai probabilă a valorii proprietăţii În condiţiile tipului valorii selectate;

~ Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare .~
considerând datele care sunt disponibile la data evaluării; ! ;r"c~;"".:;;::;'"'.· ""'<i\

~ Evaluatorul a utilizat În estimarea valorii numai informaţiile si dotu entele ~ ca~r.sr~:_;a;::;a\)~);~a~i'
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dispoziţe, existând posibilitatea existenjei şi a altor informajii sau documente de care evaluatorul nu
avea cunoştinjă.

}> Orice referinjă În acest Raport de Evaluare la rasă. etnie. credinţă, vârstă sau sex sau orice alt grup
individual a fost făcută În scop informativ. Aceste date prezentate s-a considerat că nu au niciun efect
asupra valorii de piaţă a proprietăţii evaluate sau a oricărei proprietăţi În zona studiată.

}> Se consideră că proprietatea evaluată se conformează tuturor cerintelor de acces pentru persoane cu
dizabilităţ. Nu au fost efectuate investigajii În aces sens şi evaluatorul nu are calificarea necesară
pentru a face acest demers.

}> Evaluatorul a avut la dispoziţie documentele ce s-au anexat prezentului raport şi considerate parte
integrantă. din care s-au extras datele mai sus prezentate. Proprietatea a fost evaluată şi considerată ca
fiind liberă de sarcini. Orice diferenţă Între situatia luată În calcul de evaluator şi cea reala impune
invalidarea prezentului raport.

Conditii limitative:
}> Prezenta evaluare a fost Întocmită pentru scopul declarat În cadrul raportului şi asumat prin contractul

de prestări servicii Întocmit Între evaluator şi beneficiar/destinatar. Acest Raport de Evaluare nu va
putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat.

}> Evaluatorul a facut măsurători parţiale ale proprietăţii. Dimensiunile proprietăţii au fost preluate din
descrierea legală a proprietăţii ( Inventarul bunurilor care apartin Domeniului Public al Oraşului Tăşnad,
extrase de carte funciară. documentatie topografică). din măsurătorile efectuate de evaluator şi din
informaţiile puse la dispoziţie de client; evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste documentajii.
Toate planurile construcţiilor/terenurilor. schitele. planurile de situajie puse la dispoziţia evaluatorului se
consideră a fi corecte;

}> Evaluatorul a objinut informajii. opinii. estimări din surse considerate a fi corecte şi de Încredere;
}> Evaluatorul nu are cunoştinţă de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau vecinătăji care să

afecteze proprietatea evaluată;
}> Opinia evaluatorului este cu referire la proprietate asa cum reiese din documentele şi titlurile de

proprietate puse la dispozitie de proprietar/utilizator. fiind limitată exclusiv la acestea;
}> Raportul de evaluare este valabil În conditiile economice. fiscale. juridice şi politice din perioada Decembrie

2015. Dacă aceste conditii se vor modifica concluziile acestui raport Îşi pot pierde valabilitatea.
}> Intrarea În posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;
}> Evaluatorul. prin natura muncii sale. nu este obligat să ofere În continuare consultanţă sau să depună

mărturie În instanţă relativ la proprietatea În chestiune;
}> Nici prezentul raport. nici părţi ale sale (În special concluzii referitoare la valori. identitatea evaluatorului)

nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul scris prealabil al evaluatorului;
}> Orice valori estimate În raport se aplică Întregii proprietăţi şi orice divizare sau distribuire a valorii pe

interese fracţionate va invalida valoarea estimată. În afara cazului În care o astfel de distribuire a fost
prevăzută În raport.

}> Suprafeţele considerate se bazează pe valorile Înscrise În documentele puse la dispozitia evaluatorului
şi pe măsurătorile efectuate de evaluator;

}> Valorile estimate in RON sunt valabile atât timp cât conditiile in care s-a realizat evaluarea (starea
pietei. nivelul cererii si ofertei. inflaţie. evoluţia cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe
pietele imobiliare valorile pot evolua ascendent sau descendent odată cu trecerea timpului si variajia lor
in raport cu cursul valutar nu este liniară);

}> Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;
}> Valoarea a fost exprimată ţinănd seama exclusiv de ipotezele. conditiile limitative si aprecierile

exprimate În raport si este valabilă În condiţiile generale si specifice afere " '.'~L!r.· Decembrie
2015' Al ~~,,\ a'Jt');U,;( - \~_ ...' -e-: ~, ••, -i'

}> Valoarea nu tine seama de responsabilităjile d;]me iu si de costuri ··,mPli(~wt~:~;I?'\.f~nffi" area la
cerinţele legale; g ·'h)\;~.;.o\'·':'"· i5j,*- \.e~\.\\li' - " ~,\)\_, ",:'"~
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~ Valoarea este o predicţie; valoarea este subiectivă;
valori;

~ Valoarea exprimată În prezentul raport nu reprezintă valoarea pentru asigurare.

evaluarea este o opinie asupra unei

2. 3. Drepturile de proprietate evaluate
Dreptul de proprietate imobiliar are următoarele atribute: posesia, folosinţa şi dispoziţia. Acestea includ dreptul
de a utiliza, de a ocupa, de a vinde, de a Închiria, de a testa (a lăsa moştenire), de a dona sau de a alege, de a
exercita oricare sau nici unul dintre acestea. În anumite situaţii, un anumit atribut poate fi separat şi transferat,
Închiriat sau Înstrăinat, În condiţiile legii. Prerogativele sau beneficiile corespunzătoare dreptului real imobiliar
sunt stabilite prin lege.

Uzual, dreptul de proprietate poate fi subiect al unor limitări externe impuse de către stat, precum impozitarea,
exproprierea, confiscarea, reglementarea, planificarea urbană sau preluarea de către stat a proprietăţilor fără
proprietar sau moştenitor.

Dreptul de proprietate absolut, care este limitat numai de stat, este cunoscut sub denumirea de drept de
proprietate deplin.

Proprietatea imobiliara este Înscrisă in documente conform anexe.

La descrierea imobilului sunt mentionate urmatoarele: conform anexe.

La inscrierile privitoare la proprietate este mentionat: conform anexe.

La inscrierile privitoare la sarcini sunt trecute următoarele mentiuni: conform anexe

Evaluatorul a avut la dispoziţie documente conform anexe. În cazul de faţă se evaluează dreptul de proprietate
deplin.

2. 4. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate
Având În vedere scopul si utilizarea evaluării, s-au avut În vedere recomandările Standardului de Aplicaţie a
Evaluării - SEV (IVS) 300 " Evaluări pentru raportarea financiara". Referitor la baza de evaluare,
recomandarile acestui standard sunt:

1. "Evaluările efectuate pentru a fi incluse Într-o situaţie financiară vor fi realizate astfel Încât să respecte
cerinţele Standardelor de Raportare Financiară aplicabile. Se aplică şi principiile conţinute În
Standardele generale (SEV (IVS) 101, 102 şi 103), cu excepţia cazului În care acestea sunt modificate
În mod specific de către o cerinţă a standardului de contabilitate relevant sau a acestui standard."

2. Pentru a se conforma cu SEV (IVS) 101, paragraful 2(e), tipul valorii va fi clar identificat. Exemple de
astfel de tipuri ale valorii cerute de standardele de contabilitate includ valoarea justă, valoarea
realizabilă netă şi valoarea recuperabilă. Definiţia lor este conţinută În standardul de contabilitate
relevant.

În Ghidul de aplicare al SEV (IVS) 300 se precizează:

"G1. Valoarea justă reprezintă fie tipul cerut al valorii, fie o opţiune permisă pentru multe tipuri de active
sau datorii, În conformitate cu IFRS-urile. IFRS 13 Evaluarea valorii juste conţine ", fini\ie:
«Valoarea justă este preţul care ar fi primit pentru a vinde un activ sau pl" .'~lt.it~i:f·i;ir~1î.a o
datorie Într-o tranzacţie normală Între participanţii pe piaţă la data evaluării.> r:s-'"·-.o° \\"}';~'\:\\';'" o '%:\1

j
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"G2. Această definitie şi comentariul asociat din IFRS 13 indică În mod clar faptul că valoarea justă,
conform IFRS, este un concept diferit de valoarea justă, aşa cum este aceasta definită şi comentată În
SEV (IVS) . Cadrul general. Comentariul din IFRS 13 şi, În special referirile la participantii pe piaţă, la
o tranzactie normală, tranzactie ce are loc pe piata principală sau pe cea mai avantajoasă piaţă şi
pentru cea mai bună utilizare a unui activ, arată clar faptul că valoarea justă, conform IFRS·urilor, este
similară, În general, cu conceptul de valoare de piaţă, aşa cum aceasta este definită şi comentată În
SEV (IVS) - Cadrul general. Astfel, pentru multe scopuri practice, valoarea de piată, conform SEV
(IVS), Îndeplineşte cerinta de evaluare a valorii juste, conform IFRS 13, supusă unor ipoteze specifice
cerute de către standardul de contabilitate, cum ar fi stipulările privind «elementul de Înregistrare»
sau ignorarea restrictiilor de vânzare."

In prezentul raport s·a urmarit o estimare a valorii juste având ca bază de evaluare valorea de piaţă a activelor
asa cum este aceasta definita in Standardele de Evaluare - SEV (IVS) Cadru general:

Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, Între un
cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, Într·o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi În care
părîile au acţionat fiecare În cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.

Metodologia de evaluare recomandata de ANEVAR cuprinde trei abordari: abordarea prin costuri a evaluarii,
abordarea prin metode bazate pe venit (metode de randament) si abordarea prin comparati a vanzarilor.

In principiu acestea se refera la:

In abordarea prin costuri este determinat costul de reconstructie sau de inlocuire al cladirii si amenajarii
terenului la data evaluarii, impreuna cu o estimare valorica a pierderilor ce au avut loc datorita uzurii fizice,
neadecvarii functionale si conditiilor externe. La costul estimat, dupa scaderea deprecierii cladirii, se adauga
valoarea estimata a terenului. Totalul reprezinta valoarea indicata de abordarea prin costuri.

In abordarea pe baza de venit se urmareste estimarea valorii proprietatii imobiliare prin prisma rentabilitatii pe
care o reprezinta aceasta pentru proprietar, respectiv pe baza veniturilor provenite din inchiriere. In calculele
pentru determinarea valorii se foloseste o metoda de capitalizare adecvata si ratele de capitalizare
corespunzatoare.

In abordarea prin comparatia vanzarilor se urmareste estimarea valorii proprietatii imobiliare prin analiza pietei
pentru proprietati similare si prin compararea acestor proprietati cu proprietatea supusa evaluarii. In metoda
comparatiei directe, valoarea de piata este estimata prin compararea proprietatii imobiliare cu proprietati
similare care au fost recent vandute, sunt propuse pentru vanzare , ori sunt contractate.

In mod practic, tinand cont de tipul de valoare estimat si de metodele disponibile pentru evaluator au fost
aplicate abordarile marcate cu « DA » in tabelul de mai jos:

Metoda Utilizată
Abordarea prin comparaţia directă NU
Abordarea prin costuri DA
Abordarea pe bază de venit NU
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2. 5. Data estimării valorii
La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor corespunzătoare lunii Decembrie 2015.
Data la care se consideră valabile ipotezele luate in considerare şi valorile estimate de către evaluator (data
evaluării) este 15·12·2015. Data raportului este 15·12-2015.

2. 6. Moneda raportului
Opinia finală a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR. Având În vedere că metodele utilizate conduc la
exprimarea valorii finale in EUR, cursul de schimb utilizat pentru transpunerea in RON este 4,5005 RON pentru
un EUR. Exprimarea in RON a opiniei finale o considerăm adecvată doar atâta vreme cat principalele premise
care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investiţii similare,
cursul de schimb şi evoluţia acestuia comparativ cu puterea de cumpărare şi cu nivelul tranzacţiilor pe piaţa
imobiliară specifică etc.)

2. 7. Modalităţi de plată
Nu este cazul;

2. 8. Inspecţia proprietăţii
Inspecţia proprietăţii a fost efectuată personal de către evaluator În Decembrie 2015 În prezenţa
reprezentantului clientului. Au fost preluate informaţii referitoare la proprietatea evaluată, s-au realizat descrieri,
s-a fotografiat proprietatea etc. Nu a fost făcută analiza subsolului. Nu a fost făcută analiza de mediu.

2. 9. Riscul evaluării
în timpul unor perioade de tranziţie de piaţă, caracterizată de creşteri sau scăderi rapide de preţuri, există riscul
supra sau subevaluării În cazul În care se acordă o importanţă excesivă informaţiilor istorice, sau dacă se
utilizează ipoteze nefundamentate, referitoare la evolutia viitoare a pieţei.

Proprietatea de faţă a fost evaluată printr-o estimare prudentă a posibilităţii vandabilităţii viitoare a proprietăţii,
prin luarea În considerare a aspectelor mentenabile pe termen lung ale proprietăţii, condiţiilor normale si locale
de piaţă, utilizării curente şi utilizărilor alternative adecvate ale proprietăţii.

2.10. Sursele de informaţii utilizate
Informaţiile utilizate au fost:

o Situaţia juridică a proprietăţii imobiliare şi suprafeţele construcţiilor;
o Informaţii privind piaţa imobiliară specifică (preţuri, nivel de chirii etc.):
o Alte informaţii necesare existente in bibliografia de specialitate;

Sursele de informaţii au fost:
o Proprietarul pentru informaţiile legate de proprietatea imobiliară evaluată (situaţie juridică, suprafeţe,

capacităţi, istoric) care este responsabil exclusiv pentru veridicitatea informaţiilor furnizate;
o datele despre vecinătăţi şi amplasare au fost obţinute În urma inspecţiilor efectuate;
o presa de specialitate si evaluatori care Îşi desfăşoară activitatea pe piaţa locală;
o baza de date a evaluatorului;
o informaţii furnizate de către agenţii imobiliare privind tranzacţii similare;
o informaţii existente pe site-urile: www.comcas.ro, www.tocmai.ro, www.olx.ro, www.agentiavenus.ro ,

www.multecase.ro. revistele de profil, piaţa imobiliară referitoare la oferte şi cereri de proprietăţi
imobil!are similare din ţară, din judeţul Satu Mare şi din zona in care se situează imobil~l~
evaluarii. :\(pl.\.\A!OIW(";.'I~.~~

{?<;::.:.;riţ:i~:::;~~:~~j
~ lEgi'i!"'(l·p'N~ .. j-~/. !$oI

13 ~ Jf., """;\':!,:\t';itl
~.s~:!a!ii.'lI'~,~:,,1::\:;,~

~\j;-~"

http://www.comcas.ro,
http://www.tocmai.ro,
http://www.olx.ro,
http://www.agentiavenus.ro
http://www.multecase.ro.


Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localită~le care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
2. 11. Clauza de nepublicare
Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către reprezentantul proprietarului,
corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. In conformitate cu uzanţele din
România valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată in raport şi Încă un interval de timp
limitat după această dată, În care condiţiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta opiniile
estimate.

Opinia evaluatorului trebuie analizată in contextul economic general (Decembrie 2015) dată pentru care are loc
operaţiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare al pieţei imobiliare din judeţul Satu Mare şi scopul prezentului
raport. Dacă acestea se modifică semnificativ in viitor evaluatorul nu este responsabil decât În limita informaţiilor
valabile si cunoscute de acesta la data evaluării.

Acest raport de evaluare este confidenţial, destinat numai scopului precizat şi numai pentru uzul clientului
PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD şi destinatarului PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂŞNAD. Nu acceptăm nici o
responsabilitate dacă este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, in nici o
circumstanţă.

Cap. 3. Prezentarea datelor

3. 1. Identificarea proprietăţii. Descrierea juridică
Proprietatea imobiliară este inscrisă in documente conform anexe.

La descrierea imobilului sunt menţionate urmatoarele: conform anexe.

La inscrierile privitoare la proprietate este mentionat: conform anexe

Informaţii privitoare la sarcini: conform anexe

Evaluatorul a avut la dispoziţie documente: conform anexe.

Evaluarea s-a făcut in ipoteza in care proprietatea este liberă de sarcini.

Din informaţiile aflate la dispoziţia evaluatorului şi potrivit discuţiilor purtate cu clientul, acesta nu este supus nici
unor alte" restricţii sau limitări deosebite, restricţii contractuale, servituţi, leasing, ipoteci, care ar putea influenţa
sau îngrădi dreptul de proprietate al acestuia.

3. 2. Date despre localitate, zonă, vecinătăţi şi amplasare
Descrierea zonei. Oraşul Tăşnad este staţiune turistică şi are un numar de aproximativ 8500 locuitori.
Economia Oraşului Tăşnad este stabilă dar slab dezvoltată. Cei mai importanţi agenţi economici care activează
in zona localităţii Tăşnad sunt: SOMETA SA- construcţii metalice, PROMAT SRL - agricultura, AGRIND SA -
agricultura, SFL TECHNOLOGIES SRL - construcţii metalice. În vecinătatea proprietăţii de evaluat sunt
amplasate proprietăţi rezidenţiale, agricole, comerciale sau industriale.

Accesul la proprietate. Proprietăţile de evaluat sunt situate În zona localităţilor Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,
Valea Morii şi Raţiu jud. Satu Mare. Drumul de acces către proprietăţile de evaluat este asfaltat, pietruit sau de
pământ.

1 Faţă de cele prezentate in documentele puse la dispozitia evaluatorului.
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Utilităţi. Locaţiile dispun de utilităţile conform tabele din Anexa 5.

Proiecte de modernizare a zonei. Există în derulare proiecte de introducere canalizare şi de reabilitare a unor
drumuri şi străzi..

3. 3. Informatii despre amplasament

• Suprafaţa
);> Parcelele de teren are diverse suprafeţe conform documente ataşat;

• Situaţia juridică
);> Conform documentelor puse la dispoziţia evaluatorului proprietarul parcelelor este PATRIMONIUL

PUBLIC AL ORAŞULUI TĂŞNAD; PATRIMONIUL PRIVAT AL ORAŞULUI TĂŞNAD;
• Forma şi dimensiunile parcelei de teren

);> din documentaţia pusă la dispoziţie de client nu rezultă forma tuturor parcelelor de teren;
• Contracte de concesiune

);> Nu avem informaţii despre existenţa unor contracte de concesiune;
• DrepturilSarcini şi obligaţii care influenţează valoarea

);> În documentele puse la dispoziţia evaluatorului nu sunt menţionate informaţiile referitoare la astfel
de aspecte;

• Poluare
);> nu există informaţii referitoare la posibile contaminări;

• Structuri de clădiri situate În lateral proprietăţii de evaluat
);> nr. nivele clădiri dreapta P-P+4E sau fără clădiri şi stânga P-P+4E sau fără clădiri;

• Cele mai bune privelişti
);> zona publică;

• Pericole naturale
);> conform tabel din Anexa 5;

• Dotări ale amplasamentului
);> conform tabel din Anexa 5;

• Legătura la stradă
);> alee betonată/pietruitălasfaltată/de pământ;

• Obturări imagini faţadă
);> nu există;

• Elemente de amplasament
);> Elementele de amplasament sunt prezentate în Anexa nr. 3;

3. 4. Descrierea amenajărilor şi construcţiilor
Terenurile au fost evaluate în ipoteza că sunt terenuri libere.

3. 5. Zonarea
Proprietăţile de evaluat sunt situate în zona localităţi lor Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud.
Satu Mare şi u diverse utilizări.

3. 6. Date privind impozitele şi taxele
Datele privind impozitele şi taxele au fost furnizate de departamentul impozite şi taxe din Primăria Tăşnad.

3. 7. Istoric vânzări anterioare. Oferte şi cotatii curente

15
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3. 8. Analiza pieţei imobiliare. Studiu de vandabilitate

Această analiză se face pentru a determina vandabilitatea unor terenuri libere echivalente cu cele de
evaluat.
Piaţa imobiliară se defineşte ca un gnup de persoane sau firme care intra in contact in scopul de a efectua
tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt
banii. Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influenţată de
reglementările guvernamentale şi locale. Cererea si oferta de proprietăţi imobiliare pot tinde către un punct de
echilibru, dar acest punct este teoretic si rareori atins, existând întotdeauna un decalaj intre cerere si ofertă.
Oferta pentnu un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel
ca de multe ori să existe o supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt
întotdeauna bine informaţi iar actele de vânzare-cumpărare nu au loc in mod frecvent. De multe ori, informaţiile
despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietăţile imobiliare sunt
durabile si pot fi privite ca investiţii. Sunt puţin lichide şi de obicei procesul de vânzare este lung.

In cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale imobiliare specifice, s-au investigat o serie de (
factori, începând cu tipul proprietăţii. Aceasta este o proprietate imobiliară utilizata ca si Drumuri şi străzi în zona
Tăşnad şi localităţile care aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad., compusă din spaţii deschise.

Având in vedere cele prezentate anterior, piaţa imobiliară specifică poate fi considerată piaţa terenurilor
intravilane şi extravilane. Pe aceasta piata vandabilitatea proprietatilor imobiliare de acest tip este medie.

Analiza cererii. Pe pieţele imobiliare, cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate pentru care
se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, intr-un anumit
interval de timp.

Pentru că pe o piaţă imobiliară oferta se ajustează încet la nivelul şi tipul cererii, valoarea proprietăţilor tinde să
varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influenţată de cererea curentă. Cererea poate fi analizată sub
cele două dimensiuni ale sale: calitativ si cantitativ.

Cererea pentru proprietăţi imobiliare similare este medie in cadrul judeţului Satu Mare, si in particular in zona
localităţii Tăşnad, fapt ce se datorează dificultăţii de a obţine finanţare, ceea ce conduce la un nivel scăzut al
tranzacţiilor.

Cererea poate fi influenţată în sens pozitiv prin implementarea de proiecte de finantare.

Ca urmare a evoluţiei pieţei imobiliare din ultimii 7 ani şi pe fondul crizei financiare mondiale, se estimează ca
cererea pentru imobile similare celor de evaluat va stagna cel puţin în următorul an.

Analiza ofertei. Pe piaţa imobiliară, oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil
pentru vânzare sau închiriere la diferite preţuri, pe o piaţă dată, intr-o anumită perioadă de timp. Existenţa
ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit preţ şi un anumit loc indică gradul de raritate a
acestui tip de proprietate.

Oferta de proprietăţi care pot fi utilizate cu această destinaţie este scăzută spre medie.

Echilibrul pietei. Având in vedere cele prezentate anterior la nivelul judeţului Satu Mare, in general, si la nivelul
zonei Tăşnad in particular, există un echilibru intre cerere si ofertă. Cererea şi oferta de a~!e,Lfl~ proprietăţi sunt
medii respectiv scăzute spre medii. Această tendinţă se va transforma intr-o tendin - ,;iSlag~areff eţurilor pe
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piaţa terenurilor intravilane şi extravilane, fiind aşteptată chiar şi o uşoară creştere in următoarea perioadă ca
urmare a evoluţiei pieţei imobiliare in ansamblul ei care urmează să treacă pe un trend crescător.

Cap. 4. Analiza datelor şi concluzllle

4. 1. Cea mai bună utilizare a terenului considerat ca fiind neocupat

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietăţii selectată din diferite
variante posibile care va ccnstitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor
de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau construit
care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat cea mai mare valoare.
Cea mai bună utilizare este analizată uzual in una din următoarele situaţii:

a cea mai bună utilizare a terenului liber
a cea mai bună utilizare a terenului ccnstruit.

(

Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să Îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie:
a permisibilă legal
a posibilă fizic
a fezabilă financiar
a maxim productivă

Practic, ţinând cont de tipul terenurilor si de amplasarea acestora, cea mai bună alternativă posibilă pentru
activul analizat este cea de terenuri de utilitate publică. Prin prisma criteriilor care definesc noţiunea de
C.M.B.U. această abordare:

a este permisibilă legal;
a Îndeplineşte condiţia de fizic posibilă.
a este fezabilă financiar.
a este maxim productivă

4. 2. Cea mai bună utilizare a proprietăţii considerată cum este construită
Proprietatea de evaluat, Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care aparţin, administrativ, de Oraşul
Tăşnad, respectă toate cerinţele din definiţia celei mai bune utilizări. Având in vedere localizarea terenului şi
caracteristicile construcţiilor de pe acesta rezultă că, cea mai bună utilizare a sa este cea actuală.

4. 3. Abordarea prin comparaţia directă
Metoda ccmparaţiilor de piaţă Îşi are baza În analiza pieţei şi utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea
valorii se face prin analizarea pieţei pentru a găsi proprietăţi similare, comparând apoi aceste proprietăţi cu cea
"de evaluat".

Premisa majoră a metodei este aceea că valoarea de piaţă a unei proprietăţi imobiliare este În relaţie directă cu
preţurile de tranzacţionare a unor proprietăţi competitive şi comparabile. Analiza comparativă se bazează pe
asemănările şi diferenţele Între proprietăţi şi tranzacţiile care influenţează valoarea.

Metoda este o abordare globală, care aplică infonTaţiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piaţă,
reflectate În mass-media sau alte surse credibile de informare. Ea se bazează pe valoarea )1a($J'e-Zlill.ată În
urma tranzacţiilor cu imobile similare sau asimilabile efectuate În zor ă, sau zone comparj,aiisÎăi:ă\6'tiţ,"'>,

, ţ.. c,<-+" " ", ~;):\'I
j:r ;~'~'<'~;'.,I,·;~~Ji;\"1 ~!\
Q "18',' "''',,);1, "/~ \" \:.1..,... .Ch
~ \.e'?\t\lr.3\ . ,\ ,...:)~S d'.j9~f

~ ',ja\"-'V>'!- ţ<;i' <;:",,-:~\_.
~!pe(jaJjLil\'"",~~.: ':;'_.-
~- ANt~'/

17



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015
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s-a aplicat aceasta metoda, pentru a estima valoarea justă a terenurilor deoarece s-a considerat ca relevanta
datorită existenţei ofertelor/tranzactiilor cu imobile similare pe piata locala. Tabelele de calcul sunt prezentate in
Anexa 5.

4. 4. Abordarea prin costuri

4.4.1. Evaluarea construcţillor

Evaluarea executată conform prezentului raport prezintă o evaluare a costului de înlocuire net al activelor
evaluate aşa cum este acesta definit în standardele ANEVAR. Conform standardelor definiţia costului de
înlocuire net este următoarea:
Costul de înlocuire net (sau depreciat) reprezintă "Costul curent de înlocuire sau de reconstrucţie a unui activ
din care se scade cota aferentă uzurii fizice şi tuturor formelor relevante de depreciere şi optimizare". În cazul
proprietăţilor de tip imobil iar metoda se bazează pe o estimare a valorii de piaţă curente a terenului pentru
utilizarea curentă (dacă terenul se află în proprietate) plus costul brut curent de înlocuire (sau reconstrucţie) a
construcţiilor minus cota alocată pentru uzura fizică şi pentru toate celelalte forme de depreciere. Rezultatul care
nu este o valoare de piaţă se numeşte estimarea costului de înlocuire net sau depreciat.

4.4.2. Evaluarea terenului

In evaluarea terenului se pot utiliza şase tehnici: comparaţia vanzarilor, alocarea, extracţia, parcelarea si
dezvoltarea, tehnica reziduală şi capitalizarea rentei funciare. Alocarea şi extracţia combină metoda costului cu
metoda comparaţiei directe; tehnica reziduală combină metoda capitalizării cu metoda costului, iar parcela rea
combină cele trei metode.

Metoda comparaţii lor directe este o metodă globală care aplică informaţiile culese urmărind raportul cerere- ofertă
pe piaţa imobiliară, reflectate in rnass-rredia sau alte surse de informare. Se utilizează la evaluarea terenului liber
sau care se consideră liber pentru scopul evaluării. Metoda este cea mai utilizată şi preferată atunci când există
date comparabile. Prin această metodă, preţurile referitoare la loturi similare sunt analizate, comparate şi corectate
în funcţie de asemănări sau diferenţieri. Se bazează pe valoarea pe metru pătrat a terenurilor libere tranzacţionate
sau expuse la vânzare pe piaţa imobiliară locală.

Sursele de informaţii pentru imobilele de comparaţie au fost din baza proprie de date, de la agenţiile imobiliare
colaboratoare şi parţial de la instituţiile şi persoanele direct implicate în tranzacţii.

Din analiza datelor referitoare la oferte si tranzactii cu terenuri similare a rezultat valoarea de piata şi pe baza
acesteia am estimat valoarea justă a terenurilor aferente străzilor evaluate. Tabelul cu valoarea justă unitară a
terenurilor aferente străzilor evaluate se află în tabelul din Anexa nr. 5.

Teren in exces
Nu este cazul.
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4. 5. Abordarea pe bază de venit
Nu s·a aplicat această metodă din lipsa informaţiilor suficiente pe piaţa locală privind inchirieri terenuri.

4. 6. Reconcilierea valorilor. Valoarea estimată propusă. Concluzii

Pentru proprietatea evaluată s·a estimat:
Tabel centralizator drumuri-străzi

Curs BNR 4,5005 Data evaluării 15-12·2015

Suprafaţă (mp) Valoare justă (RON) Valoare justă (EUR)

Teren aferent 837.'l91 20.299.138 4.510.418

Carosabil 306.239 12.196.175 2.709.950

Trotuare 28.9&5 1.231.734 273.688

Rigole 1.383 82.371 18.303

TOTAL 1.174.593 33.809.418 7.512.369

Pentru a estima valoarea justă am avut În vedere pe de o parte rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor de
evaluare, relevanţa acestora şi informaţiile de piaţă care au stat la baza aplicării lor, şi pe de altă parte scopul
evaluării şi caracteristicile proprietăţii imobiliare supuse evaluării.
Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerente privind valoarea sunt:
o valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate În

prezentul raport şi este valabilă În condiţiile generale şi specifice aferente perioadei Decembrie 2015;
o valoarea prezentată include valoarea terenului a carosabilului, trotuarelor şi rigolelor;
o valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu şi de costurile implicate de conformarea la cerinţele

legale;
o valoarea este o predicţie; valoarea este subiectivă; evaluarea este o opinie asupra unei valori;
o cursul mediu valutar luat În considerare pentru calcule a fost de 4,5005 RON= 1 EURO;
o valoarea nu conţine T.V.A.

Prezentul raportul a fost pregătit in conformitate cu standardele, recomandările si metodologia de lucru
recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor Autorizaţi din România).

Raportul are 21 de pagini (fără anexe) la care se adaugă anexele:
ANEXA NR. 1 - OFERTE ŞI INFORMAŢII DE PIAŢĂ UTILIZATE ..25 .. pag.;
ANEXA NR. 2 - FOTOGRAFII ALE PROPRIETĂŢII ..17.. pag.;
ANEXA NR. 3 - DOCUMENTE ALE PROPRIETĂŢII ..106 .. pag.;
ANEXA NR. 4 - LOCALIZARE ŞI SCHIŢE ALE PROPRIETĂŢII ..2 .. pag.;
ANEXA NR. 5 -TABELE DE CALCUL ..115 .. pag.;

4. 7. Calificare evaluator
Subsemnatul Sabău Vasile Dorinel declar că am urmat cursurile de "Evaluarea proprietăţilor imobiliare"
organizate de ANEVAR şi am aplicat cunoştinţele dobândite pentru prezenta evaluare.

Ing. Sabău Vasile Dorinel
Evaluator Autorizat EPI, EBM
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Cap. 5. Anexe
Fac parte integrantă din prezentul Raport de Evaluare următoarele anexe:

• ANEXA NR.1 - OFERTE ŞI INFORMAŢII DE PIAŢĂ UTILIZATE
• ANEXA NR. 2 - FOTOGRAFII ALE PROPRIETĂŢII
• ANEXA NR. 3 - DOCUMENTE ALE PROPRIETĂŢII
• ANEXA NR. 4 - LOCALIZARE ŞI SCHIŢE ALE PROPRIETĂŢII
• ANEXA NR. 5 - DESCRIERE CONSTRUCTII SI TABELE DE CALCUL
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ANEXA NR.1- OFERTE ŞI INFORMAŢII DE PIAŢA UTILIZATE

Terenuri comparabile pentru estimare valoare justă teren străzi

Comparabila 1

~':" 1 ('.

25 rcoren-bne 2015

Pret Vanzare: 30000 €

Suprafata Construita

Telefon: 0763050912

Casa si teren de vaezare casa batraneasca in tasnad. strada crasne. cu gradina si hvada cu pomi fructlfen. suprafata totala 1500 mp.

Prin extractie se obtine pretul de oferta pentru teren 13 euro/mp

Comparabila 2

06 Decembrie 2015

Pret Vanzare: 7500€

Telefon: 0751145810

Teren 1800mp, central vand teren in tasnad jud. satu-mare cu suprafata de 1800 mp,front stradal si utllttatt cu posibilitatea de parcelare
daca doriti teren mai putin 600 mp la 7500 euro o sau astept propuneri. terenul este aproape de strend. ideal pentru constructie casa sau

penstune.

4.16 euro/mp pe Avram Iancu langa distilerie

Comparabila 3

(
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06 Decembrie 2C15

Pret Vanzare: 30000 €

Suprafata Construita 1018 m2

Telefon: 0771059216

casa 3 camere tasnad 1018 mp. central vand casa Intasnad cu 3 camere.vereanda si coridor Inchlse, camara,pivnita,doua curn.dependlnte
si qradtna. adresa este pe strada closca numarul 7. casa se afla la aproximativ 1 km de statiunea popasul merisor zona de apa termala a
orasului tasnad.

Prin extractie se obtine pretul de oferta pentru teren aprox 15 euro/mp

Comparabila 4

(Il Decembrie 2015

Pret vanzare: 55000 €

Suprafata Construita

Telefon: 0762656240

casa tasnad vard casa cu patru carne-re- mari, hol, bucatarie mare, camara, baie, garaj curte frumoasa si gradina cu pomi fructiter! In

tasnad zona i

Pe Avram Iancu vis-a-vis de dr. Turcu. Terenul este 580 mp. se = 275 mp. Se cere 50000 Euro
Prin extractie terenul este 25-27 euro/mp

Comparabila 5

Tip proprietate: teren intravilan cu casă
Suprafaţa: 3000 mp
Front: 19 m
Tip comparabilă: tranzacţie
Data: 2015, recent
Locaţia: Sărăuad, zona periferică
Utiiităţi: electricitate, apă, drum pietruit
Prin extracţie se obţine valoarea de piaţă a terenului aferent
Preţ 1,25 Euro/mp
Sursa informaţiei: cumpărător

Comparabila 6
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Tip proprietate: teren extravilan
Suprafaţa: 30000 mp (aprox)
Front: 98 m
Tip comparabilă: tranzacţie
Data: 2011
Locaţia: Tăşnadul nou, zona periferică, extravilan
Utilită]: electricitate, apă, drum asfaltat
Preţ: 0,75 Euro/mp
Sursa informaţiei: cumpărător

Comparabila 7

Tip proprietate: teren intravilan
Suprafaţa: 1400 mp (aprox)
Front: 17 m
Tip comparabilă: tranzacţie
Data: 2013
Locaţia: Tăşnad, str. Crişan, zona periferică, intravilan
Utilităţi: electricitate, apă, drum pietruit
Preţ: 7 Euro/mp
Sursa informaţiei: vânzător

Comparabila 8

Pret Vanzare: 10500 €

21 Noiembrie 2015

Suprafata Teren 3000 m2

Telefon: 0755287541

Teren 30 arii intravilan vand loc de casa intravilan intra zona linistita pe strada teiului in tasnad cu o suprafata de 30 ari deschidere la

strada de 34 mI adancime 90 mi , detin si proiect de constructie pentru cine doreste,se poate dezmembra in doua parcele a eate 15 arii,

Comparabila 9
Teren intravilan cu suprafata de 280 mp, situat in zona semi-centrală a Oraşului Tăşnad, În imediata apropiere a
sălii de sport, in spatele Cladirii Policlinicii s-a vândut În noiembrie 2012 cu 5000 euro (aprox. 17,86 euro/mp).
Topografie teren: plan. Fără pericole naturale. Utilitaţi: electricitate, apă, gaz, canalizare, drum asfaltat.
Informaţii la telefon 0743458389.

Comparabila 10
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Anun!ul urmator ,.-----

Teren 1080mp, Central 35.000.'''0
TASNAD Terenuri o·<e; .~::;)

FRE- TIP ,l,I-IlAH POST.>,T Of

35.000euro Oferta varuare Persoana

oesenere P: Un credit pana la sonole! tu

p03te aduce premiul de 1000 leil
teren ultra central (fosla statie petfOm~
tntannat ta>!e la zi

Detalii

TilSni!d

ZON., Central

1080 mp

,IP -:ERE.N intravilan

andrei
Inca 3 anunt,;n

SALVEAZA ANUNTUL

Anunturi de la
andrei

bibli(! vethll

2.500 euro

Ii'at Coei ~!7a. 1997
~ 1.49ge<lro

Adauga 13V",,'alori !'3var!tl

10 PREMII

Comparabila 11 ,
1. Casa şi teren vandute in Tasnad În 2011, localizare pe str. Virgil Salajan, colt cu Aleea Salcamilor, zona'

semi-centrală. Suprafaţa construită desfaşurată aprox. 60 mp, suprafaţa teren 500 mp. Prin extracţie se
obţine preţul terenului 32 euro/mp.

2. Teren intravilan cu suprafata de 230 mp, inclinare aprox. 5 grade situat in zona serni-cenfrală a Orasului
Tăsnad, s-a vândut În 2011 cu 32 euro/mp. Formă teren aprox. trapezoidală. Fără pericole naturale.
Utilitaţi: electricitate, apă, gaz, canalizare, drum asfaltat. Terenul vândut are front la două străzi.
Informatii la telefon 0744288342.

Comparabila 12
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Teren in orasul Tasnad, central!
Satu Mare. Judet Satu Mare Mau\lm La 09,27 24 Noiemărle 2315. Numalllnc~1. 43977583 13€

I"roprl~tar Intravilan

vere teren Intravilan langa sera da sport. IngradH. poarta da Intrare. acces la pez.eoe.cenat si

curent. 24 m ieume.ecte la zi cu extras CF

Comparabila 13

Teren tasnad strada viilor
reenee. Judet_Satu Mare AdaugaI La 16 41 26 Norembne 2015. Numar anunt 46007937

•. ~ ",< Proprietar mtrevnen

1 700 m2

varc teren mnevnen 1700 mp. front 22m. CF{intabulat). lIIiHtatl. sltual pe strada viilor.

Comparabila 14

,~.....

'-~ Teren

X ccnnnmeu

t: m1JIOJ.' ilnun~

14000 €

~;.y,r

.;2 Ţ ..s.nad }udel Salu l.tIare

" v-z ;~""~T1'"

, x.,_
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X Conlul meu

" tnapcl ,~_' Urmatorul anur,i ,

Vand loc de casa in Tasnad
Tasnad, judet Satu Mare Adaugat La 13:21. 22 Noiembrie 2015. Numar anunt: 72966580 12000 €

•,.:- Prcm~veilZa ~nur.tu:

,"'-:"./" TaSOlld. Jooet SalU Mare
V••z! pe hartJ

Stefan

Anunturile Ull1iza:on,lul

Proprietar Intravilan
seweeaa ce favor~

nce-eete
ModJnca1 200 m2

Vand loc de casa in Tasnad situat pe str.camputut Zona linistita strada astanata. 21m fiant
stradal,posibilitate de racordare la apa ,gaz.canalizare si curent]!

Comparabila 15

Teren intravilan cu suprafaţa de 2100 mp, cu construcţii tip baracă metalică cu suprafaţa construită de 1100 mp,
situat in zona periferică-Lăcrămioarelor, s-a vândut in anul 2013 cu 25 000 Euro .. Prin extracţie se obţine preţul
terenului de 13500-14000 euro (aprox. 6,5 euro/mp). Topografie teren: plan. Fără pericole naturale. Utilitaţi:
electricitate, apă, gaz, canalizare, drum asfalta!. . Informaţii la telefon 0741632939.

Comparabila 16
Extravilan - 38 ari Nord-Vest
Tasnad.judet Satu Mare Adaugat La 22:14, 23 Noiembrie 2015, Numar anunt: 50569417

I tllri!I.JiI' EIIim l~_
6€

,"* Promoveaza ~nuntUI

"'''1''''-
r'(:;\ Ti'lsnarl, jUdEt sam Mare
\1 \ie~i [le hilrta

TcrJ!: Laszlo

Proprietar Extravilan An~nturll •• utilizatorului

Salveaza ca favorit

Teren extravilan in suprafata de 38 ari.situat linga soseaua Zalau-Tasnad-Carei.pe partea dreapta

la intrarea in Tasnadu-Nou,parcela compacta de 165x23 m.posibilitati de includere in

iotrevnen.curent-paz-apa in apropiere

Tipareste

Modi~e"

J
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Comparabila17
O~)(

. '. ", . "

Casa de vanzare Tasnad (Tasnadul Nou)
Iesnad. jydet Satu_MlJIe Adaugat La li3:22 2~ noiembrie zc 15. Numar a!'1:r.l: 32014437 58000 €

Proptiet,lr 2 camere

De vanzare casa In rasnao pe strada rnrramt {r asnaour Nou pt. cuncscarom recent renovense manccreaza) cu scorareta de 8~2
mp rotooua car-iere.cucatene.raie (in curs de corrsnucnej.rantana rerata receoteoa mstaieta.teresa.curte mare.sura Mare
piuepomare.qraona pt. vie 398 mp,gradina eraoua 5103 mp .s.a m.d..poze reale
Pentru mal multe inlormatil suoau pe nI de telefon ansat.pretu este negOciabil

Corectie pt oferta -10% -~ 52200 euro
Extractie constructii 20000 euro -~ 32200 Euro
Total teren 6343 mp -~ unitar 32200 Euro/6343 mp = 5.07 euro/mp

Comparabila18

- "'1"

3~ Noielrbrie 2015

Pret Vanzare: 2350 €

Suprafata Teren

Telefon: 0754029411

Teren tasnad langa strand pe soseaua principala"vis il vis de hotel teamm.zz m desctadere la strada.apa.qaz.rurent.canalnare ... s€ poate

face acces si pelateral terenul fiind situat pe un colt!!!ideal hctel.pensiune.campinqltlteren intravilan,21,5 ari zzsoeu-c aria negociabil

Comparabila19
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Raport de Evaluare
Evaluatar: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi loealităple care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Vand teren Tăşnad langă strand
Tasnad, jud!!:t Satu Mare Adaugat La 15:19, 24 NOIembrie2015, Numar anunt. 50422450 24€
't.WEIJ!II ~-Gi,

't.'"' vrcooveczo "~,}r'.ti

Neg()Ciabii

PARCElE DE VANZARE
tel. 0729515808 10729515909

1 =~ I'i..AKL'tSln:,'ltF

I .• " • ~~.7.::;-~·-1 i~
• ,... • •• 1

1••• ".,.....-
S·UI..., -

((~: Tasnad judet sete Mare
J

Liviu F"1an

Proprietar

4 200 ni

vând teren intravilan răşneo. lângă ştrandul termer. parcelabil. 4200 mp

Comparabila 20
Tip proprietate: teren intravilan liber
Suprafaţa: 220 mp
Front: 9,8 m
Tip comparabilă: tranzacţie
Data: martie 2014
Locaţia: Tăşnad, zona ştrand, similară
Preţ: 10000 Euro (45,45 Euro/mp)
Sursa informaţiei: cumpărător, tel. 0743055976

Comparabila 21

I
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Teren de vanzare
Tasnad, jut;!et S{ltu M,ue Alaugall.a 17-30, 30 NCI8'1lbne 2015, Ncjmal anunt. 30QS5.309

ItI!jiII@liIlEro:
•\~ o.c 1"1';//1=-126'JP •.' ~,~'

27000€
Negociahil

tesnac Judet Salu Mare
v",.:.:;)",I".~i-J

-cfe ',,--

,~,_' .

Proprietar Intravilan

14000 rrt

terenul se afla. in zona Sirandului terrnel din localitatea Tasnad judetul Salu Mare la o distanta fala

de strenc de aproxlmatlv 100 de metri

Comparabila 22
ft; .,?::_",.!~r~~'~_ţ~",~''''''l'''",'''' _.,,:~"_ ~'-~,;;;,iJ;;.iJ"'I''""•..;1,"~ __''"'-" '.~ '..;".~C·-:l'-~'-'''':..c·c_ '.~~ __ ,_:-:_~.....",.--~._

~ C' ti j 011<",.~~'-"1";\3 '(:·;:5.":'·~1,,·,nl' .• ::".;" ,,~c-:-. ,r~...,,~-j;)', '~ •.•."Gl34'i.._]r.'.

',' ""''''... Fu""", r s.."," fr "'_ D """_PC;::' l,_" ~ o.,.." 'to F",,,~n...,,,".Jn..

l'rmf.tQrJ.(I0LJnI >

Vand 2500 mp intravilan Tasnad 19 euro/mp
Tasnad. Iudei Salu Mare AdalJgat L~ 17:\1l 13 NOr€mbr,e2015 Numar anunt 23Wl;)~3

19 €

T•• rod IUdei SalU Mare

Proprielar Intravilan

Vand parcela 2500 mp. rasoec. intravilan. !ronl mare la s\tada asfaltata (Stefan cel Mare I Tudor
Vlaolmirel!Cu). gard solid la strada. vecini cumsecade si utilitatlla, poarta. Ia 5-10 min de complexul
turistic. Se preteaza pentru locuinte. penslune nmence elco

:"", -~
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobilevaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localiIălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Săriuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Rapujud. Salu

Mare
Comparabila 23
Tip proprietate: teren intravilan liber
Suprafaţa: 500 mp
Front: 10 m
Tip comparabilă: tranzacţie
Data: Februarie 2013
Locaţia: Sărăuad, zona centrală, similară
Utilităţi: electricitate, apă, drum pietruit
Preţ: 2,25 Euro/mp
Sursa informaţiei: cumpărător, tel. 0745216220

Comparabila 24
Tip proprietate: teren intravilan cu casă
Suprafaţa: 2200 mp
Front: 26 m
Tip comparabilă: tranzacţie
Data: 2015, recent
Locaţia: Sărăuad, zona mediană, inferioară
Utilităţi: electricitate, apă, drum pietruit
Prin extracţie se obţine valoarea de piaţă a terenului aferent
Preţ: 2 Euro/mp
Sursa informaţiei: cumpărător

Comparabila 25

26 Noiembrie 2.015

't~

Pret vanzare: 24000 Lei

Suprafata Teren 2400 m2

Telefon: 0743659273

Teren 24 a, central vand 24 arii teren intravilan la sosea in localitatea bleje zona centrala la 4 km de statiunea balneare tasnad

Comparabila 26
Teren intravilan liber vândut În Sărăuad, În 2011, localizare periferică, la şosea, suprafaţa 10000 mp, front 90
m. Topografie teren: inclinat 5 grade. Formă neregulată. Fără pericole naturale. Utilitaţi: electricitate, apă, drum
asfaltat. Preţ de tranzacţionare 1,5 RON/mp (aprox. 0,34 EURlmp) Terenul vândut are o localizare superioara
terenului de evaluat.

Comparabila 27
Teren extravilan, arabil şi cu~i construcţii, cu un grajd şi o magazie, suprafaţa construită totală de 1100 mp,
suprafata teren de 55000 mp, situat in zona periferică a localităţii Sărăuad, În imediata apropiere a terenului de
evaluat, vândut În 2010 cu 90000 euro. Topografie teren: pa~ial plan, parţia' inclinat 10 grade. Fără pericole
naturale. Utilitaţi: electricitate, apă, drum cu dale de beton. Prin extracţie e obţine preţul terenului tranzacţionat
aprox. 0,80 EURlmp.

30



Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi slrăzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare

Comparabila 28

. r_:":_. _:;

Pret vanzaee: 1.25 Lel,' m2

Suprafata Teren 10000 m2

Telefon: 0753870710

Teren 1 ha dq centene vand 1 ha teren cu loc de casa in iocantatea oq (tasoadj.jerenul se afla in sat. pret 12500 ron neqoclabil

Comparabila 29

(

15 MiIi 2~'15

Pret vanzare: 9000€

Suprafata Teren

Suprafata Construita

Telefon: 0756231418

C<:ISiIcu 3 camere cig vand casa la tara la 7 km de tasnad sat (19 judetul satu mare.cu 3 camere/hol camara de alimente cu doua curti

mari,suprafata total a 1100 mp{ll ari),mobllatLltili1ati curent electrtc.apa in fata ceser.pret 9000 euro o.

Prin extracţie se obţine preţul terenului aferent aprox. 1,74 EURImp

Comparabila 30
Tip proprietate: teren agricol extravilan
Suprafaţa: 6000 mp
Tip comparabilă: tranzacţie
Data: Recent
Locaţia: În zona localităţii Sărăuad (Ia aprox 3 km de Tăsnad), jud. Satu Mare, extravilan
Preţ: 2500 EURIha (aprox. 11080 RON/ha)
Sursa informaţiei: vânzător, tel. 0740203081

Comparabila 31
Tip proprietate: teren agricol extravilan
Suprafaţa: aprox. 30000 mp
Tip comparabilă: ofertă
Data: Noiembrie 2015
Locaţia: În zona localităţii Sărăuad (Ia aprox 3 km de Tăsnad), jud. Satu Mare, extravilan
Preţ: 2500 EURIha (aprox. 11080 RON/ha)
Sursa informaţiei: vânzător, tel. 0740203081

31

Comparabila 32
Tip proprietate: teren agricol extravilan
Suprafaţa: 6000 mp



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localItălile care

.parjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

Tip comparabilă: tranzacţie
Data: Iulie 2015
Locaţia: În zona localităţii Sărăuad (Ia aprox 3 km de Tăşnac), jud. Satu Mare, extravilan
Preţ: 2300 EURIha (aprox. 10000 RON/ha)
Sursa informaţiei: vânzător, tel. 0752032847
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evalua!:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Devize de lucrari drumuri

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Primaria Tasnad
Modernlzari strazi de pamant In orasul Tasnad
Modernizare str. Florilor In Cig

F3 • LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
-Iei ---_-----

pag'"ll
:=;==::!:;:;=='=;1

<flll1lilnaluni h 60 It l 2SD
DU raport da 1:5
format racomgndst

.IPQ.bml)
N~-IBC
------ . --

nr:
nr.

Proiect:
Plansa:
Faza:

30'10.~g.1§._J
ISECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

greutate materiale W;:e1 1~::48;t--- -··------ ..~'~"'~'---T

1_

5r- ~:~~pera Strat de agregate naturale clllndrate.avand""'l:lm"c:--'-"'1"'4"'0"0",.-------11 7!C--------1639"71
functia de rezidenta filtranta. Izolatoare, • --------=--1"--------___________!---'-:-··"

atarial: 0.37 51_.9._7.
anuqellva si enucecltare.cu ~___ .

. astemere ...mecanîca; ut;~~per~: ~ -.------ ~~C==]}.~~:~~
------r.ner =-d__-I:.a,nsportJ _!~~L ..J';_~l

greutate mater'a.~le;_ ~--+.:c:2:-eT+: 344.50 1__~------1
~5~.L~~:2~~~~jC~ra Balasl nesp:C.::;lat::-C:d;::eC:ri;"u.~~O:-~7to~::;m~m~=_5_1_.B_Ol~:c~~+=18m=----~8~O~t~---1·Aăir32

6 RA01A10 :~E:=~~;;~i:~:~b:;c,.~e~~cu tona ateri:':o t:===~;:~f.__1~~:~%
0.00 0.00------0.00

r. Capitolul de lucrari

o 1
1 C03F1 Sapatura mecanica cu excevetonnde 0.40-

0.70 mc,cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehlcule teren catg
2

2 RA01A05P Transportul rutier al...pamantuiui sau molozului tona
cu autobasculanta dist.= 5 km

Nivelarea terenului nalural si platformelor de
terasamente cu buldozer pe tractor pe
senlte.pnn taierea damburilor si Impinge rea in
goluria pamantului eecet.ce: ...buldozer pe
tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2

4 SE0681 Pregatirea platfonneidă pamant in vedereâ-
aetemerf unui strat izolator sau de reparatie
dni nisip sau balast,prin nivetareamanuale sÎ
compactarea cu ruloucompresor static
autopropulsal,de 10·12 t.in: ...pamant coealv

Strat de fundatle sau reprofilare dln piatra
sparta pentru drumun, .cu asternere

I greutale mate!~,:_._
~ manopera

A12B17

TOTALuL
(exclusiv TVAI

-IeI. -Iei- I
-.!-~-~-~-_:.:4-·:Jr'_~_'~,!

0.00 0.00
+---'---01°.0050 -------761-43

0.00-------_.
0.03

--0:00

Pretul unitar
(exclusIv 1VA)

-------0.00
0.00;1---

1.50 761.40
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Drumurişi străzi in zona Tăşnad şi localitălilecare

aparţin,administrativ,de OraşulTăşnad

Adresa imobilevaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig,Blaja,Valea Moriişi Raliujud. Satu

Mare

I '-~---------------T Pag2'

STADIULFIZIC: ModernizantsIT. FlortlorInCig --~
~O~~~~ ~==~~1~ -k=2~ 3~~ __ 4 5=3x4 --1
8 RA01A60 Transportulrutier

al...materlalelor,semlfabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

tona 290.0 18.50 5,36~.o
material: '0.00-- 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilai: ---- 0.00 0.00

r--'- ..,-:=::==_ _:===--:::=~=F"'::n:.:s~rt: 18.50 5,365.00
I procent] materiali manopera utliaJI transport ~ota!J

Cheltulen directe: 7,548.691 1,785.61 4,068.441 7,746.23 21,148.9?J
Recapltulatla: A&VTasnad 2015 I

FC~A'isF==-----'-"'2;;:0.;;:80:;;0"%iir=:::O::':;~",.0"'0"----·"37"1'.4"'1"----''''''0."'00 ----0:-00 371.41
Sanatate 5.200% 0.00 ·-:'::':~9~2.~85~:'::'::'::'::':_".,o".o",Oj_---6~ăO-·-------92.85

""S'=o"'m=-a::=j=-----+--;0 ...500~"%;t-----"'0."'00,..j--_· . 8.93 0.00 - 0.0 ------8.93
J-"Fo"'n"'d'd"'e=ris::cc-----+-"0-..2"'5<'"%+- 0.00 -4:48 ·--·---·o"."'oon!-----·-'o".o"'o _. 4.48
I-;Ci"a;;;m~er;;;a:-;di::e:.:;m;:u:::n::;ca=----r-oo.noon.o;;%rr---'o;;.o;;o.t-----:on."oo;;l-----,o"'.ooi;i;i-"--o.of --------.0:00

Fond de garantare 0.250% 0.00 4.46 0.00 ---if.iiC 4.46
Concedii si 0.850% 0.00 15.18 0.00 0.00 -----''5:18·
indemnizatii __J

TotalInclusivCheltuieliDirecte: 7,548.69 2,282.92 4,068".44a ..:.7.:;.7:,;4;;;6::;.23<f--.E~.!:.~I
~~C~he~~~u~ie~Ii~·i~nd=i~re~d~e~~~1~1~.OOO~..:.%t_--_=~75..:.A~9~-~~2~2.~8~3~--~~4~O~.6~8~----~~77~.46=+-----~~2~16~.48~1
Tolallncluslv Cheltuieli indirecte: 7,624.17 2,305.75 4,109.12 7,823.69 21,862.74

Profit ==r:__=2.=00c:0-,%+_-::-:'=52:-.4:::8:l-_-.:--:c48:7:.1~21--_-:-:~8:;:2.-:-,8:+-_ 156.47----·--431-:-2'5
rT=o~ta=I~ln7c~IU=S=lv~p=r~ofi:;:"~:~~~~__ -4. ..:.7~,77~6~.6~61-__.~2~,3~6~1.~847~__ ..:.4~,1~9::.1:.:.3::.1j__.__._:7,~9=80~..1~6 ~2~2,~30~O~.O~O
IcT:'::Oo,T;_:A.:.:Lo..GocE:::N.:.:E:.:RA=L"'(f:.:;a::,:ra:.,TV=A"'):;__-L.'-- ...L.------1----::--:=-:::- 2_2,~OO.~
TVA: 24.00 % 5,352.00
f==-c,-::-:==-:--------------------'------ ---.----TOTALGENERA_L:_. . • . . .. .__ 2_7,~_:;~.OO

~ecutant,
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobilevaluat:
Drumurişi străzi În zona Tăşnad şi localitălilecare

aparlin, administrativ,de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig,Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

I I I Pag 1
TERTI 2016 Proiect: nr: -LUCRARIDEDRUMURI Plansa: or: -
Modernizare drum (asfaltat), L=1000,OOmi Faza:

I
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
-Iel-

SECTIUNEA TEHNICA

"'r.ICaIJitoIIU··I'de lucrari

2 3

Pretul unitar
(exclusiv TVA)

~Jei-

SECTIUNEA FINANCIARA

pamantului pana la 10 m,in: ... teren calg.3

i .cu ".UI~ozerpe '1100 12,O(
senile de 81-180 CP,inclusiv imping;~~ I f."'" mc

~.M. ~antiultea

utilai:

lutilaj:

uUtaj:

utilaj:

utilaj:

mc

TOTALUL
(exclusiv TVA)

-Iei-

1

TERAS~~~~~~'6~~iE DRUM~PE
IMBRACAMINTIASFALTICE

4 5=3x4

O,OC 0,00

O.OC 0.00
36, 7e 4.352,40

C oc 0,00

soc
o.oc
o,oc

O,OC
362,7~

~~~\~TSCI9,TSC20·SIT~C2~:!.:~':nart. I~":~~~2~7'6E[===~11:7~~.4<lOCF-==~~43·9501~)',,440~0
transportul pamantulul pe fiecare 10 m in
plus,pestedistantaprevazutala artlcolele 0,0<: ~'OC
respective...TSCI9 teren catg. 2 inconditiile utilaj: 179,40 4.951.44
gospodarlrtlapelor 0,00 . 0,00

268,95
0,00
0,00

268,95

3
distante de :.. .lncercare in a~v:~r~~I'~1'::::
incarcator frontal pe pneu,' de 1.5-4.0
mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de

27.6C

4.968,OC
0,00
3.50
0,00
0,00
0,00
3.50

0.00
0.00

1
0,00

0.00
0.60
0.00

11·20m

~~~~~~~~~~~~~lo~re~~~~OI,,~'O!O!Ir===~~====~~======~~~
6 rrSE04Bl lIerenului.':••u,., ";'MM' I 1"00 ~~k40'OCE==~14'43E===: 51!7]7"~201tera"leamentecu buldozerpe •••.':"'. pe mp 0,00 0.00

sem ,pnntaiereadamburilorsi impingereain Onn
goluri a pamantului sapat,cu: ...buldozer pe . _ ,v'" 0,00
tractorpe senile de81-180CP teren catq.t si Z utilaj: 14,43 57?~?~

__ 0,00 0,00

40.0C 229,41
2.00

4 ••
cu t.=5km

t

dni nisipsau balast.prlnnivelareamanuala si
compactarea cu rulou compresor static
autoprcpulaat.de10·12t,in:...pamantcoealv

400.0C

108,4'
119,00

0,00

28,84
0,46
4.;14

80,00

4.760,00
0.00

,6 :-..:'_~ I!n vederea 100
asternertl unuistra~iz~lai<.'rsau de reparatie mp

~one
ţore

4O.0(
361.3!

utilaJ: ~3.94
/0.00
/

11.536.60
185,60

1.715.00

pAoeB1 ~~~I:ed:g~:::.na!Ural " ;Zolato~r~~and
antîgeliva si anticapilara, cu
asternere...mecanlca;
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localităple care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

ISTADIULFIZIC:
I

,drum,
I

3

I Pag2

1 2 I
[tone 984.21
lore 148,OC

Balast "iu 0.: 'o mm mc
I ",tier, 1. , tona

t... .:~\ i cu aulobasculanta pe
dist.· 85 sm.

"an.,,:," ,~:i., . 1. i . ,Itona 92,81 5,60 510,40

cu ... autovehic.speclale(cistema,beton.etc)pe ~~~i~I~t====~o,nn!====~~o~nn~j~5 -- ~
0.00 v,v_

"'ilai: 0.00 0.00
5.50 510,40

o

18

luJllaj:

524,41

41
I

16,001.L 2200393

5=3x4

891,41 ,35,70
0.00 0.00
0.00 O.OC
0.00 ' 0.00

35,70

suat ee '"'.'"0". sau 'di~!,iatra imc 800,01 113,64 90.911,52
sparta pentru drumuri ....cu astemere I::",=ate,,:;:rliia"1:1='l-----..:7~2,01~1·----..:;.;;577..~607~'..•6~"2i
mecanica executate cu impanare euonoretre: 9:60 7:679:90

32,03
0,00 0,00

!10 DA12Al

Itonel
ţcre I

al...materia~:~~!emlfabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

1

12

dist.= 85km.
(~alast},Semifab;icatelor cu autobasculanla pe tona

13

'14 P1301131

iutllaj:

639,99
iCon. 1.634,01

[natarial:

~tilaj:

25,20
0.00 0,00
0.00 0,00
0,0< 0.00

. 2S.2C

"tila;:

utilaj:

~:.n::~~h~~~peci.'e(Ci.t.ma,b.tonetc)pe iCona 1::",:::::_,_:'.,._2:..::.:,O.O'90( .~ ~;,,;"6C;@-.----.:.ll ..:,.:1:.;;O00:\'~~~~1
dlst.de 5 ,,, ••• ,,.,, ~';;; ..••

_,.. 0,00

imbraoemlntilorsau tratamentelcr bituminoase
a straturilor suport alcatuite din :... macadam
sau pavaj de piatra. nebltumat, executata cu
perie mecanica; ~lIaj:

!15~
i ţtcne 1 20,0<

I . 'd~ baza sau ,lOD
1 In ...vvederea mp

~~!I~~~unul strat deuzura din mixtura
asfaltîca, executata cu: emulsie cencntce cu
rupere rapida

material:

!utilaj:

i16

~one 3,8(
lore 80,01

60)'~~~~", le. i i
pedist de 70

iutilaj:

117 p1319Gl I rce r mp
mare, executata la cald, in groslmeQ~~~:.6cm
cu astemere mecanica

utilaJ:

36

349,5.

0.0( 0,00
5,5C . 1.100,00

3S,7C
o,OC 000.
O,OC 0,00
O,OC 000

35.7C 12.477,86
O,O! 368,00
0.01 4000

~:~ ~:~~~
0.0< '0.00

112,3!4O,OC
81.95
24.0C
6.3!
0,0(

960.00
254.40

0.00

1,8. 29,4C
o.oc

53,61
0,00

o.oc
O,OC

29,4C
3,4:1
0,02

0,00
0,00

53,51

!
64,00'

0.76
2,64
0.00 0.00



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

J I I Pag 3
STADIUL FIZIC: Imi

2 I 3 I 4 5=3x4o I 1

564.0(
tona 564,Ot

",atenal:

~!ilaj:

265 ,00
~9,40

00

°,00
0,00

29.40

0.00
0,00
0.00
0,00

"'
28,84
0'46
4.44

23.94
0,00

16.00
35,70
0.00
0.00
0,00

35.70
6,60
0,00
0.00
0.00
5.50

113,64
72.01
9.60

32,03
0,00

16.681,60
0.00
0.00
0.00

16.'581.60

sene I .564.0<
lore I 252.01

,BA16
" '.~mixturi

~~f~~~~.semifabricatelor cu
pe dlst.= 70 km.

mc 80,01

materiat

utilaj:

Imaterial:

lutllaJ:

jtone 196.81
lcre 29,61

..Balast , riu 0-'0 mm mc 104,81

37,12
355,20

0,00

rranspcrt rutier il,
cu•..autovehic.speciale{cistema,beton.etc)pe
dist.de 5

o LAT1M~DE 0,50 ~~';.:;';iE'te ~~~~,~U
CM BALASTSilO CMPIATRASPARTACU
IMPANARE

~trat_de Bgregate naturale II , avand
functia de rezidenta filtranta. izolaI08(e,
antigeliva si anticapltara. cu
asternere ... mecanica;

19

tona 18,61
material:

102,30
9,00

.0,00

122 DA12A1

utilaJ:

Strat de fundatie sau , di~_piatra mc 100,01
sparta pentru drumuri .... cu astemere material:
mecanica executate cu lmpanare si lnnoroire:

Iton·1
lor. I

Transportul ~tier
al ... malerialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dis!.= 50 km.

Iona 25,O(

ulllaj:

utilaj:

25,20
0.00
0,00
0,00

25,20
,5,50
0,00.
0,00
0,00
5,50

.

959,99

0,00

0,00
0,00
O,OC

137,50
0.00
0,00
0,00

137,50
total

24 t rU:i.r . I I

dlst.de 5

utilaJ:

UI ilaJI

j

1
I

37 ~/



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Ra~ujud. Satu

Mare

-- _.
I - T-Pag4-I .

STADIULFIZIC, Modernizare drum (asfaltat), L=1000,OO mi

01 1 I 2 3 I 4 '-1 5=3x4
Recapltulatla: R TERTI 1 2016

CAS . 15,800 % 0,00 3.016,54 0,60 E-- 3.016,54-'Sanatate 5.200 % 0,00. - 0,00992,78 992.78
Somaj - 0,500% 0,00 95.46 0,00 0.00 ------- 95,46
Fond de risc 0.251 % 0.00 -47.92 0,00

_.
0,00 47,9i

Camera de munca 0,000% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00'
Fond de garantare- 0,250%

..
0,00 47,73 -0:00 -------47,730,00

ConcedII si 0,850% 0,00 162,28 0,00 0,00 '--'162,28
indemnizatii

130,491,121
.

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 228.023,37 23.454,72 73.634,86 465.504,06
Cheltuieli indirecte I 7,000% 15.961,6' 1.641,83 5.147,44 9.134,38 31.005,28

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 243.985,00 25.096,55 78.682,30 139.625,50 487.389js
Profit I 5.000 % 12.199,25 1.254,83 3.934,12 6,981,27 24.369,47

-=rc;t;jinclusÎv Profit: 266.184,25 26.351,37 82.616,42 146.606,77 511.758:01
TOTAL GENERAL (fara TVA), c-t-----._-.-----

1 511.768,81
TVA: -- 20,00 % ' 102,351,~6

TOTAL GENERAL: 1 614.110,58

;

I

1 euro = 4,53lel, curs la data de 24.12.2015

Fxecutant, I
[

Pirector General,
I ""df:-;:.;~;~;;;.ţ~~.:~.~

Raport generat QJISDP ,www.devize.ro, e-mail: suport@inteISOftdeviz.ro, iei: 0236 477.007 "';."'"'#}>"~."'"""''-''L'~I~~..........._... "'----_ .......... "'"' '.',~ """'-~~~""""""'~\'"
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobilevaluat:
Drumurişi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud, Satu

Mare

I
OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

-Iel-

DRUM DIN DALE DE BETON
Obiect
Deviz

I I Pas 1

Proiect: nr: --
Plansa: nr: --
Faza:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr, ICa,pll"lul de lucrari

2

o 1
'CUbulaoze~!,e.tractor pe

senile de 65-80 CP,incluslv Implngerea
pamantulul pana la 10 m,in: ...teren catg. 2

2 3 4. 5=3x4
1~~~~~,~3I"O~" ~3~69I'S,9~e+- l:~,,1:0;91~~71°1
,.... ~aterial: o,cc 0,00

O,OC 0,00

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar
(exclusiv TVA)

-Iei-

",ilaj: 369,9C l.t09,70
o,oc 0,00

I!?~ 6,9(
,'''- ~aterial:

3

Spor la . 'de,~~;,~~'ldin art.
00,' o~.usi TsC21,pentru

transportul pamantului pe fiecare 10 m in
plus.peste distanta prevazuta la articolele
respective .. .TSC18A1 teren catg. 1

• 1 terenului. natural si I
terasamenle cu buldozer pe tractor pe
senile,prin taierea damburilor si Impingerea in
goluri a pemannnut sapat,cu: ...buldozer pe
tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2

179,5!
O,OC 0,00
O,OC 0,00

~maj:' 179,5e 1.238,90
O,QC 0,00

1:::: ",aterial
30

,OI

"'ilaj:

16,81506,25
O,OC 0,00
O,OC 0,00

re.ea 500,25

lmc 300,01

O,O! 0,00

25,414 PA06Bl

:5

functia de 1-.~ltrClnn:..lzclatoare.
antlgeliva si anncecnara, cu
estemee ...mecanlca;

~i~Psortatmm

~one 600,5Ii
lore 111,00

I , rau si acuri 0,0-7,0 lmc

I",aterial:

lutilaj:

15,55

0,22
',32

21,92
O,OC

69,60
999,00

0,00

:4.L 2200525 393,3( 18,OC '.V'O,

16 FI06Al

17 2611731

al...materialle~O~~~mifabricatelorcu
autobasculanta pe dist.= 25 km.

.

itona 668,6!
",aterial:

11,~
O,OC
0,00

7.622,31
0,00
0,00

[utilaj: 0,00
7.522,31

armat cu macaraua pe pneuride ...9,9 tf . I

i I ltone
lor.g~~DE BETON ARMA' PT

. Itone I 1.440,OC

lutilaj:

I DIN lbuc I
imaterial:

~maj:

39

0,00
11,25

112,76
10,01
11,25
91,se
0,00

11.250,00
91.500,00

0,00

0,00
0,00
0,00

920,O~
920,OC

O,OC
O,OC
O,OC

/



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi 10caiităliie care

aparţin administrativ de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare, ,
.

I
.

i ._L.. pa_!!~l
STADIULFIZIC: Deviz r-o 1 231 4 5=3.4
8 RA04A05 Transport rutier materiale semifabricate cu na 1.440,00 2i~ ____ 39.600,00

autoremorchere cu remorci treiler sub 20t mat.Mal: O, -------1pe ...dis. 5 km.
~~pera: -iî.OO 0,00___ """I utilaj: 0,00 0.00

ansport: 27.50 39.600,00

I procentl materiali manopera utilaj transport ---total..
Cheltuieli directe: I 937.155,46 12.249,00 '.!10.930,~~_ 47.122,31 1.09~~~!,~,?,
Recapltulatla: R TERTI 1 2016

CAS 15,800 % 0.00 1.935.34 ____ ~~ __ .o.oo 1.935,34

~~atate 5,200 % 0,00 -iisTs 0,00 0.00~~==9Somaj 0,500% 0,00 61,25 0.00 0,00
Fond de risc 0.251 % 0.00 ~

f.-. 0.00 "0,00
Camera de munca 0.000% 0.00 0,00 - 0,00' 0,00 0.00
Fond de garantare 0,250% 0,00 30.62 0.00 0,00 -----3"0.62

Concedii si 0,850% 0,00 104,12 0.00 0,00 104.12
indemnizatii

Total Inc;.luslv Cheltuieli Directe: 937.155,46 15·048,02 100.930,85 47.122,31 1.100.256,64
Cheltuieli Indirecte 1 7.000% 65.600,88 1.053.36 7.065,16 3.298,56 ----77.017;9"6

TotallncJusiv Chettulellindirecte: 1,002,756,34 16.101,38 107.996,00 50.420,87 ',177.274,~~
Profit I 5,000% 50.137,82 805,07 5.399,80 2.521,04 5886373

Total Inclusiv Profil: ___ ---' _ 1.052.894,16 16.90:=t= 113.39~~ __ 52.941,92 ___ '_.236c'3~,~
TOTAL GENERAL (fara TVAl: ._---- ~ 1,236.138,33
TVA: 20,00 1)/0 _ _ __ !!!:'~2_! ,67
TOTAL GENERAL: 1.483.366,00

. -----_. --- ... -----------

I

I

1 euro = 1,00 Iei, curs la data de 24.12.2015 _. ----1Executant,

pirector General,
"" "."" ..-a-. I

;/ I!f"{~~?',';":;/;.~:~}i;-,~\d
-- -_:- c;' ',; ::o" '~' ~~-Raport generat cu ISOP •www.devize.1O, ,~~II: su~rt@intetsoftdeviz.ro, tel. 0236477.007
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant

Primaria Tasnad
Modernizari strazi de pamant in orasul Tasnad
Drum de acces In Sarauad

N~-IBC
----- -_ - ----
Proiect: _
Plansa:
Faza:

nr:
nr:

F3· LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
• Iei •

SECTIUNEA TEHNICA' ŞECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar
(exclusiv TVA)

·Iel·

mc,cu motor cu ardere interna si
comanda hldraulica,in :,..pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehlcule teren catg
2

i sau.

41



Raport de Evaluare
Evaluatar: Sabău Vasile Darinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localită!ile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Rapu jud. Satu

Mare

.__ :J.
-----T""--~-

...
1'"autobasculanta pe dist.= 50 km.

I
jnancpera: 0.00
lutil';;

__ o

0.00,,----~~f.-._-
!transport: 18.50._

1ci;;'ltuleli directe:
I procent materiali manopera utilajl transpo~I- ..__

•___ .~. 3,405.451 816.67 1,654·841 ._3!07.!i~L __
Recapltulatia: ..A!,~~'d 2015 ---m,------ C"""'._-_. --!-.CAS 20.800 % 0.00 . 169.87 0.00 0.00

Sanatate - 5.200%
.

0.00 42.47 0.00 '-0:00 -
Somaj 0.500 % 0.00 4.08 0.00 0.00

" Fond de risc 0.251 % 0.00 2.05 ___ 'O.~~f.-.--...<'.:.~_.--.
Camera de munca- 0.000% 0.00 ------;;ne0.00 0.00

-~I----Fond de garantare 0.250% 0.00 2.04 0.00 0.00
Concedii si 0.850% 0.00 6.94 0.00 0.00
indemnizatii

f----- ..
Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 3,40SA5 1,044.~~___ 1,654.~J....--,2,~,!~0 1---

Cheltuieli Indirecte I 1.000 % 34.05 10.44 16.55 ~~6 ----
~.Inclusiv CheltuieliIndirecte: 3,439.51 1,054.55 1,671.38 3,106.96
I-Profit I 2.000 % 66.79 "..1·~",--'-
~~1 Inclusiv ProHt: 3,508.30 _= "075'~t 1,~~.81 ,,~ ~=:!~:~~O..!OTAL~.EN~RAL (fara TVA):__
TVA: 24.00 %

-" ._----
TOTAL GENERAL: L____ " -

becul.n!,

•....,...-;,-;~"2:~.

-------2.432.75
totiil-= 8~~!~.16

~E==1:~~
~- ~:~~

0.00
---"'2:'64

6.94

----~'1:~·~fj------_1
9,272.41

--185-:45
9,457.86

~~~~:::~~
11,727.751

Firector General,

b""---,...._ ..~~:~



Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi s!răzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

OBIECTIVUL:
OBIECTUL:
STADIULFIZIC

Tertl_2015
Amenajare drum de piatra
Amenajare drum de piatra

OFERTA PE PRET
Pentruamenajareadrumului de piatra spa~~~:::-:--==== __

SECTIUNEATEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

I
Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar' TOTALUL

Simbol (exclusiv TVA) (exclusivTVA)
·Lel- -Lei·'!

I-+~.-t--------+--+-~!---e--_. _J
F.-=-0+-=1 2 3 4 5 6=4x5 J
1 TSC21'~C'11,-l;~;;:a:;:pa;;t:':ur;::.';m;;;e:;ca::;n;;;ica~c;::u;~a~ut;;og:;;;red::;::er;;d<;e:-;pa=na:;;:la:-!:;;10;:;orl-":::"5,'5;;OO~---'::"·2ăB.6i._ M87.301

175CP,inclusivrmprasUereapamantuluila 10 fmc material: 0.00 ~O.OO
m,in: teren catg.3 manopera: -----O:oor-------- 0.001

Uj)J!'.L_ _---.288.60r-------l :s.mE:I
::::-;:=""-;;;::;;==::::~=,.._"',_*~1,t;.:ra"'ns:!:p"'ort"':""L o.od 0.00

Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a 100 r' 63.00DL ----18.?r 1.!!~:}~
uprafetei terenului natural si a platformelor de mp material: OM 0.00
erasamente,prtn taierea damburilor si manopera: °iOa! ~---'"o-oO

deplasarea in goluri a pamantulul sapet er ~.
eren catg.3 .!!IJ!!Ij: 18.7 1.179:36

=,===_.-t-=:-;;-::-:c===-:;:-=====::-:- __b:;-lFtransport: o. 000s-- TSE06B1 regatirea plattormelde pamant În vederea 100 l-:_- 63.00( 9~~~" -= 6.!!~..:.~
stemerti unui strat izolator sau de reparatie mp material: 1.V\ J 63.00
ni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si

compactarea cu ruloucompresorstatic rnanopera:· 31.62 1,992.00
~utopropulsat,de 10·12 t,in: parnant coeziv ~;__.-+-- s3JiOt--. "" 3,9~~

transport; o.oq 0.00~~~~--~~~~~~~~~~+.=~~~~---I ~:!4 DA12B1 \Strat fundatie reprof din piatra sparta pentru mc 456.000 18.03 .!!!.~!:.:a.~
!drum cu astemere mecanica executate cu material: 0.151 69.61
mpanarefara innoroire ~~OPe-;â~~-·--- 3f --.:::_._{364~;

~. f-.-----~.! ---~~~"
transport: 0.0 0.00

2- TSE05Cl

Nr.

total manoperă I>re 671.390
rt:::o~ta;:l=g;:'o:eu;;ta;:;;te:.m=a.:;te"r"I.",le=- . I~::ne::.L~1,c1:0:.1::.7:.;6:.:5+- ._o<._.__ " "
articole TRA~~~7--------------~-trcinsport auto 0.00

/
DEVIZ 1INVESTITie OBieCT
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Drumurişi străzi in zona Tăşnad şi localitălilecare

aparţin, administrativ,de Oraşul Tăşnad

Adresa imobilevaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig,Blaja,Valea Moriişi Raliujud. Satu

Mare

STADIUL FIZIC~ Amenajare drum de platra[W) -- ~~

rrr 1 ~ 2 ___:I.:.:,·c3c:c.I!:..:.:.+4'-=::+5 __~".:.n:.:cls~=.ortl6= 4 x 5 -to-ta-~II----------.....L- procen~ materia~ manoperaJ utila'
Cheltuieli directe: ! 132.61 3,356.951 13,499.2~ O.~~_-6~S8.~_2i

~!te cheltuieli directe. _.

__ -,~"'ti=~".L"e-::ge""a::-:l:-:2"";-;--+1_2"'0..80"''''o%",+r-_-_~~-_;6'"'~0c;-;;f-r--_.~~~69:••8"'.'"2;;;5:~~~===.••~"'00..-_-.---000 698.25
Somaj Legea 121 I 0.500% o.oc 16.78 0.00 0.00 16.78
2010

1----F;;o:.:n"d"ac:c.."cl-:;de=n"'t"d""e-+--,0".2"4"'2%::+---...,0"'.0"*c----'8".1"'2!-----;;0.00--·---co'.0 ••.0d-----·"'8.12·
munca{asig. pt.
acc.de munca si
boliprof.·HG
144/2008)

174.56

1---

Sanatate{fond
sanatate-Legea 11 1
2010.)
Fond asigurare
sanatate(cont. pt
conc. si indem.
medicale L.l1 1
2010)

5.200% o.oc 0.00 0.0( 174"36

---2853'1'0.00 0.00
I

O.oc 28.530.850%

0.00 0.00Camera de
munca(L 130/1999)

1--'F;:Oo'::-nd'i'ideOCga=ra::nt:i.a::re'::'-+-O'-.2"'5"'0%::+----;;0:0"*a----80.3"'9;f-·_--o~.00.,.l---~0·~OO--·--·-8-.3-9
a drepturilor
satanate- Legea 12
12010

T~-ta-l-c-h·-e-lt-u-ie-li-D-lre-c-te-:-'-----_·-+----1-3-2-.6-1+--'-4-,3-1-6.-7-71--1-3-,4-9-9-,2-+6'--'- O,Oiir·-17,948.6)

0.750% 25.18 0.00 25.18

Cheitulelllndirecle ± 3.000% 538.46

TOTA~~f';"N-E-R-AL-"'fa'-ra-:TV-A-:----=======:::------' .--------- --!~:::....-.::---19.~:·~iil
TVA: T 24.00 % 4~i;70,O~

--------_._-_._--------_._--_._--------_,----_.
Executant Beneficiar

Raport generat cu programul W1nDoc Deviz. Web-Site: WVtIW.deviz.ro; E·maiJ: w;ncJoc@soffm8g1JzJn.ro; Te:::le:::fon:::.:_::·O::23:::6:.::.4::07::0~76::::::::::::::::::-_-::::::. __ -._~_=

INVESTmE OBIECT ,(
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Raport de Evaluare
Evaluator:Sabău Vasile Dorinel Oalaevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare ,
=:_"~-:.!~~'~'~-~~_~~""'~'~";:i~~~';_~·_~~~r _;~i~:~~_~~{~f~~:'.':~·_-:--__-.'l:.;-",,-,.~'l~~::i-j~}\~_-:-;::.=. ~~ •• ~.~ ~ ~ ~ ~

'" C ti ~www.euronS(fuetof_ro_V:!-',·vtr ~-;, F'. .,.,J";-P':>;ţ \..xC. _, €I ~::
; ::: ~pl<oţ

i
I

li

!
I
I

'1

I
I
I

Cele mai populare subiecte
Subiecte fără răspunsuri

Pret trotuare, pavaje, irnprejmuiri
FORl~n:RI

Nr. Denumire articol UM Material Mancpera Utilaj
• Forumul euconstructcr

• Cum adaug imagine in forum Ei~IJ!E!_!!E~dIn beton clasa BG10 (B150). turnat pe loc, fara

sclfvlseala. cu rosturue biturnate
22.66 2.90mp 35.50

SCBJECTE RECE~;TE 2
Pret trotuare dIn asfalt de 3 cm grosime, turnat pe fundatie din

1650 15.24 035
beton, exeteota

mp

Pret trotuare dm placi prefabricate din baton de 8-10 cm

3 grosime, asezate pe un slrat de niSIp de 5-6 cm. cu rosturi/e mp 45_00 12.63 3.35

umplute cu nisip

_P~tp!!v~e.ţlr~~ de 15 cm grosime medie. din bolovani de rau

4 sau ptalra bruia de canere, asezate pe un suat de nisip sau mp 2490 35.48

balast de 15 cm grosime. cu rcsrurue umplute cu rnsip

• montaj tablă

• Probleme la subscj
• Cum adaug imagine pe forum

• Cum ecep.de igrasie

• ofer servicii de arhitectura
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităjile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

ANEXA NR. 2 - FOTOGRAFII ALE PROPRIET ÂŢII
Domeniului Public al

199 200

201 202

205 206
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi 10caiitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

i.

208

211 212
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobilevalua!: Adresa imobil evalua!:
Drumuri~şistrăzi in·zona Tăşnad~şi locafltă!lle care Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Morii~şiRaliu jud. Satu

.--- __ �.... _".".,.,..a:;p:.;a;.;":;;in::." a;::d:;:m:;:l:;:ni;;.;stratlv,de Oraşul_Ta_;"ş~n_ad..,. M_a_r_e ..,.... _

213 214

217 218
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localHă!ile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

221 222
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223



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localîtălile care

, administrativ, de~ •.•......:.....;~
Adresa imobil evaluat:

Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu
Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localită!ile care

apartin, administrativ, de Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Ratiu jud. Salu

Mare

231

233

232

234

237 238
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localităţile care

administrativ, de

Adresaimobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,ValeaMorii şi Raţiu jud. Satu

Mare

243 244
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

245 246
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil.valual:
Drumurişi străzi În zona Tăşnad şi localitălile car.

administrativ, de

Adr.sa imobil.valual:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Salu

Mar.

251 252,275

253 254

<~t:

255 256
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobilevaluat:
Drumurişi străzi in zona Tăşnad şi 10calilălil. car.

administrativ, de

Adresa imobil.valual:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Val.a Moriişi Raliu jud. Salu

Mar.

257

260

258

259



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

265 266

267 268
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, eig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

271 272

274



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localităţile care

aparţin, administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

281 282

4
58



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităjile care

administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

288 289
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localită!ile care

aparţin, administrativ, de

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Ra~u jud. Satu

Mare

(

294,295 296



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi slrăzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

297 298

303

61



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

62



Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

ANEXA NR. 3 - DOCUMENTE ALE PROPRIETATii
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresaimobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

'.!
. . e-v.v"

s.
: '3:">

"'<$':

i,:g,:"
".-0-.',,:, _,

;......0-'.'.-,."

.. -',

--.Ci·:
.... --

'O r-. W o. o~ - - "" <>', '
!"-,o > '\ ~.

, .152

65



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

.....r.
_-'.:'

.0... .

....'G...

. ~:,:.J:" _' •

"'o g:. "'.":cri:i<:.::'
_~ "0-.".0'-

"~~'.. :-G:'~';_:'~j- . i .

'~.",0:,,-'
).

66



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localită!ile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Salu

Mare
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Raport de Evaluare
Evalualor: SabăuVasile Dorinel Oalaevaluării: 15-12-2015

Imobil evalua!:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi slrăzi in zona Tăşnad şi localHălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Ra~u jud. Salu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile car.

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evalual:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Salu

Mare
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Raport de Evaluare
Evalua!or: Sabău Vasile Dorinel Da!a evaluării: 15·12·2015

Imobil evalua!:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi 10calităjilecare

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

i
""';'a.

"

"._,--

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Ra~ujud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităjile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităple care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localităţile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Salu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

~'; .

.;,..-

".;.'

(
!'.-

.,:.-:' -1·-'
"

' .._ .r '-_Î"

.~',.

','

_.;.,_ ..

. I : - ,.

"" r-- ce "'" .~:> _,. c-t "', ,

~.- ţ:l '" -~',' ..•. -et- .,.
'" N ~. N N '"

>.'_

86 ,j
173



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi Iocalltăţlle care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Ra~u jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumu,i şi străzi În zona Tăşnad şi loealităjile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Mo,ii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evalua!:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile car.

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluatar: Sabău Vasile Darinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localităţlle care

aparţin, administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluatar: Sabău Vasile Darinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evalual:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localilălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localiIălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

.tJ~
~Jd'1" ,.

ANep)
••,ţ",t!~ l<~1.1"""\.. ,' , " ~" , .' .."" •."""""',,,,;,<

1 Nr. cerere f 11371

I ZiUi3 I

1 Luna I

,.
10

Anul ! 2009

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate lmobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

TEREN intravilan

CARTE FUNOARA NR. 10~428
C;olnuna!O,ds/MuOlCipîu: Fasoad

, ,

B. Partea.II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 100428

prin tene. cota initiala 1/1, coti)

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FuNerARA NR. 100428

Pagina 1 din 2
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

Anexa N.-. r ta Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. 100428
Cmrlulla!O,ctsJMunîcipill: 'tasnao

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la Incheierea actelor aotcnttflcate de ooterul public.
S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliara 211,

Asistent - registrator,
IRINA GEORGETA AJTAY
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Nr.-een:re 1137...•
Ziua , 19 ,

1 .- ~~~~J-'~--~lQ_~G~-~__3~~_.~.;
'1..,1'"T'~ •••'; ""'-'" \
", • " ~ • , , • I "~"••,' .•••• ,~,,·.tll"'"

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

TEREN intravilan
Adresa: 'Tasnad, Strada CRISAN

CARTE FUNCIARA NR. 10Q419
Coml.lr1a/Oras/M\Jnic,ţ.J1u: Tasmld

~:... '. i' C. ,.
Al 100419 Din acte:142Z6;

Masurata:14226

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

cota

__ 0 • __ __l __j

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 100419
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţln, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. 1.004~9
Comuo2ljDras/Mu!IÎC'.jpilJ: T;"5;n;l.Il

Cortiftc ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funerara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de O RONI pentru serviciul de publicitate Imobiliara 211,

Asistent - registrator,
IRINA GEORGETA A1TAY

---~-- \

'-.:,~, \
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare

Nr. cerere 11368
Ziua 19 .-
!.\JI)<:l 10~- 70Q~

'<'p\ r-, .""" ••H ,
\" , , ,.., " "
~;'•." '1".' .•··•...••

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (foaie de avere)

TEREN intravilan
Adresa: Tasnad, Strada INFRATIRll

CARTE FUNCI_ARII, NR. 100422
Cornl,lnE'l/Or.,~/MUrllcjDLU: TiJSllo1d

'. " ..100427. Din acte: 5883;
Masurata:$883

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

_-

~~~-_. ----------normativ, 967, I I I
din 15.10.2009 emis de Consiliul local Tasftad;act i nr.8511

erres de Institutia Prefectului Judetului Satu Mare, documentatie

c. Partea 111. (foaie de sarcini)

CARTE FUNerARA NR. l(l0422
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud, Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE fUNCIARA NR. 100422
Comuna/Or<lsiMunicipla: 'rasneo

Cert:ific ca prezentul extras corespunde mtrutotut cu pozitiile in Vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.
Sva achitat tarttul de O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliara 211,

Asistent - registrator,
IRINA GEORI'IiTA AJTAY

\
1;,., "', I

'\\I'\l.~;"r,:'.\
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

•1J1~
#'f..

ANCPI

.... - -v-r-:
Nr. cerere 11369
- "ZIU<I~ 19

Luna [O
Anul 2E~

\•.••~i'I' :lo'.'TH''N'''~''
f' •••• _. , 1.' ~I
"<o,, "'11 •••••BI.!,_".

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A.Partea 1. (Foaie de avere)

TE_RENintravilan
Adr~a: Tasnad, Strada INFRATlRII

CARTE FUNCIARA NR, 100438
Comuna/OraS/Municipiu: 'tasetad

'; . -'f, \,." ..- .
Al 100438 Dtn acte: 17881;

Nesurerau raai .t _j-_.,,'-----

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR.

I prin Lege, cota initiala 1/1, cota

c. Partea III. (Foaie de sarcini)
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorlnel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi 10caiitălilecare

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. Ira Partea 1

CARTE Ft:)NCJARA NR. 100438
Com~na/Oras/Hunicipju: 'raaned

CertifiC ca prezentul extras corespunde tntrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la Incheierea actelor autentiftcate de notarul public.
S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de pubiicitate imobiliara 211,

r'Asisţ~[1!.::L~!~~~!9_r,_
MAG~1\~I)I~t~~,~ENA'. .

"', ..:., -;.; ,...,:"., ,1:-' I
L. _ _._j
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localită!ile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Rapujud. Satu

Mare

, ~~.ci~.~;!_~·Ti361-
Ziua 19
Luna 10
Anul 20~

••••f"TI~ N.\"'I"'N \1,.\
'" • ~ ••• ,. , t I ~,

" ••••. IUU .".,."" •.••.

Oficiul de Cadastru şi Publicttate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

TEREN intravilan
Adresa: Tasnad, Strada MARGARET'ELQR

CARTE fUNCIARA NR. 100427
Comuna/Oras/Municipiu: 'resneo

, o" I.0:,:.;:1' ..
100427 Din acte:l1BB;

Masurata:118B

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 100427
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţlle care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 11a Partea 1

CARre: fUNerARA NR. 100427
Comuna/Oras/Municipiu; Tasnad

certtrtc ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara ortqinala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la Incheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achil-at,.tP.tiful de O RON, pentru servtoul de pvblic:itateimobiliar.a 211,

, l\

::l1~~~~~~1
'--_-- ,.~
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

! Nr. ceren- 11]57
,1_~_~=l,,;U"'-';_~-_~.L_'9
I Luna 10I Anul 2009

\<; ••• ,1.\ ""In •.•" '!.'
'" '.' '" ~ • fI, "" ."0;".1" 1""" ".'

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE fUNCIARA NR, 100426
Comuna/Oras/Municipiu: "rasnad

NUCILOR

Al
L____ __.

100426 Din acte:1271;
Masurata: 1271

B. Partea II. (Foaie de propr-ietate_)

CARTE FUNCIARA NR. 100426
COn1una/OrasfMunicipiu: 'rasnac

I
i

11357/19.fo.2009
Ac.tcer normaev, 967, 05.09.2002, emis de Guvernul Romaoie\ act administrativ
nr. 96 din 15.10.2009 omis de Ccnsdwllcca! 'l'asnad; act' admlntstrativ nr. 8511
din 16.10.2009 emis de Institutia Prefectului Judetulw Satu M.lfe, o().ţun1entatie
cadastrala
lntabulare, drept de PROPRIETĂTE, dOb-andir p;il~Leqe, cota ~~,t'<II<!1/1, cota

1 ""';lu"'"'."I"I",I===",,,.,..,,,,,,=,.-,,= ==' 4'_

1 ! DOMENiUL PUBliC Al ORAŞ'-!.L~~TA~!'J~~._·_._. L _j

Il,
j

c. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARH: f-UNCIARA NR_ 100426

-- ---_._----------
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Ra~ujud. Satu

Mare

Anexa Nr, 1 la Partea 1

CARle FUNCIARA NR,. 100426
Comuna/Oras/Municipiu: Iasnad

Certjfic ca prezentul extras corespunde lntrutotut cu pozitiile În vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciare! nu este valabil la inchelerea actelor autentificate de noterul public.
S-a achitat tariful de O RON

I
pentru serviciu! de publicitate imobiliara 211,

Asistent - registrator,
IRINA GEORGETA AJ-TAY

W..,. '\ .
.j ;,<,\, •

" .~\ ,
'\('i\

~,\

\,
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

r:--_ ......,-ccc==~
Nr.cerere 11742

ZIua 27

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INfORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

intravilan
CARTE FUNCIARA NR. 100471

Comuna/Oras}r"lunicipiu: Tasnad

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCtARA NR. 100471

c. Partea III. (Foaie de sarcini)

, :
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat: . .
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care • • • Adresa I~ob" evaluat:

aparţin, administrativ de Oraşul Tăşnad Taşnad, Sarauad,C,g, BlaJa,Valea Morii şi Raliu jud. Satu
f Mare

Ane:xa Nr. 1 la Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. 100471
comune./Oras/Municipiu: rasnad

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in Vigoare din cartea funciara original
a,

pastrata de acest birou.Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la IncheIerea actelor autentificate de notarul public.
5-;;3achitat SatifU! de O RON, pentru serviciu! de publicitate imobiliara 211,

, I
Asisten~C~.istratori-
MA~~A! ..p~~~A 1.

.\"I~tit,\ -e ;.. 'i'~., I
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi 10calitălilecare

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

.#.;0"
tP fi'"' ',..,
ANCPI

, ••r'lll.\ N'l"U)J<;..H.I
" ••• ' It , •• r ~" "
••• J .r;-'<'H •••" •• , '~."

Nr. cerere 11356 :
19 iZiua

Luna

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

TEREN intravilan
Adresa:

CARlE FUNCIARA NR. 100425
Cumuna/Oras/Municipiu: Tasnad

100425'

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. J 00425
C mu /0 IM . 'piU' TOI do ne '"' urucr sn_iiI

'. .. " . .:_,;t. " ''''.:; ': -...
o

, '.
r-#3~!U19:10.2009 .~ _

.
Act act normativ, 967, 05.09.2009, emis de GUVERNUL ROMANIEI, Otet cdministrativ
nr; 96.15-10-2009 emis de CONSILIUL LOCAL TASI'&AD; act administrativ nr,
851!.16·10·~!:O09 emis de INS.TITUTIAPREFECTULUI; documentatie cadastrata

1 Inlabulere, drept de PROPRIETATE~:--dobandit prin Lege, cota initiala 1/1, cota Al J.
o •.actuala 1/1, 1 IDOMENIUL PUBUC AL"ORASULUI TASNAD

.- ._ _ .
;

.. 0_. --
C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 100425
Comuna/Oras/""unicipiu: Tasnad

'j':: ;: ;;' : ;;: ~4i11$liî'M4\tl\iJ.M:im'1
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa NI'".l.a Partea I

CARTE FUNCIARA NR. t00425
Comuni\/Ora5/Munkj~h:: 'rasnao

cernnc ca prezentul extras corespunde Intru totul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la Încheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliara 211,

AsistoiiiF r.I~rator, ~:;":'~'Ş':;;'0-.
DÂil:'N~~ . c·",· ':-"'\

MAG L3' t"'~ '." C~'H~p
"~D't. "
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Oorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localilăVle care

aparţin,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

.
Nr. cerere 11355

Ziua 19..~-
Luna 10

_~A~uJ 2~

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A~ Partea 1. (Foaie de avere)

TERENintravilan
Strada ROZELOR

CARTE FUNC1ARA NR. 100430
Comuna/Orasj'''IuRu:IDiU: reseeo

8. Partea II. (Foaie de proprietate)

C. Partea ni. (Foaie de sarcini)
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evalual:
Drumuri şi străzi în zona Tăşnadşi localltăţile care

aparjin, administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evalual:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa N.-. 1 la Partea 1

CARTE t-:UNCIARA NR. 100430
Comun3/0rag/Muf1iC,P1U; tasned

Certific ca prezentul extras corespunde Intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor eutentrncete de notarul public.
S-a achitat ti3riful de O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliara 211,

Asistent - registrator,
MARIA BERES
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităllie care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

"r;0
ANCPI

\Gf"i 1"1\ ":"TIO'~ \1.••.
••• k ,i ,o) \" , .' .,
;<~t"'nAT' ""·tI',, •••

II.~~:._~~~!:.~.__~~_~GS
ZiUH 19

I Luna 10i AnuJ 2009

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

TEREN intravilan
Adresa: Strada

CARTE: FUNCIARA NR. 1O{)43l
Comuna/Oras/Municipiu: Tasnad

100431

B. Partea II. (Foai~ de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 1004] 1
Comuna/O 'as.jr"1unicip",,-J· Tasnad, ,

. .' "' ,1· ~; ;.'c , e: .;qŢ ~:.Unt1'j'., . . . 'ir'l~~,."" . -iti; , , .
t 11365/ i9.10_2Q09,

Act act normativ, 967, 05.09.2002. emis de Guvernul Romantei, act acmtntstrattv II, nr. 96 din 15.10.2009 emis de ConSllJulloc."l1Ia:sni!d;act <u::lminlstfiitiv nr; 8511, dm 16.10.2009 emis de .In~titutia Prefectului Judetuli,n Satu Mare, dOC:LJmentalie i
cedestrela

! 1 tntebulere. drept de PRO-PRIITATf., d;;h~dTt"p.rin lege, cote initiala 1/1, cota Al I ,
actuala 1/1
1 I DOMENI!Jl PUBU~~~ O~s~llIi 'Iesnad ,

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

116



Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. t ta Partea 1

CARTE FllNCEARfI, NR. J.00431
C~muna/Or3s/M{jnk;;pi!l: r••sn••d

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la Incheierea actelor autenttăcete de noterul public.
S-a achitat tariful de O RONr pentru serviciul de publicitate imobiliara 211,

Asistent - registrator,
IRINA GEORGETA AlTAY

" ,"
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localită~le care

apar1in,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

~crc' _;E..tL_
ZiUl) I 19

---"luna l 10
Anul 2009

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

TER.ENintravil~n

CARTE FUNCIARA NR. 100424
CornursaJOr&siMunicipiu: Tasnao

VUIA
Al

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR, 100424

c. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR.. 100424
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localităjile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. 10C!414
C(mluna/Oras/r"'unjdpi"u~ Tasnad

certtnc ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea Funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la Incheierea actelor autennncate de notarul public.
S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliara 211,

Asistent - registrator,
MARIA BERES

-------_.~
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităVlecare

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Nr. cerere _,__},ţJ~Z___
Ziua 19
luna 10
Anul 2009

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE:
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 100433
Comuna/Oras/MuniCipiu: resnad

TEREN 'intravilan
Adresa: Tasnad,. Str;;Jda l"RAND~FIRlLOR,

Din acte:126'32;
_'- -'- __ -'-'M"'.S,,"'"=til: l~~E ....1 .1

100433

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 100433

C. Partea III. (Foaie de sarcini)
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea 1

CARlE FUNCIARA NR. ::.00433
Comullo/Oras/Municipiu: 'resnec

Certlflc ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara oriqinala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte fu nclara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliara 211,

Asistent - registrator,
MARIA BERES
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

liPU"
.ANCPI

Nr. cerere 11396
Ziua 20

.. Luna 10
Anul 2009

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

TERENintr2lviian
Adresa: Tasnad, Strada ŢUDOR VLADIMIRESCU

CARTE FUNCtARA NR. 100437
Comuna/Or.:is/MuniCipiu; 'resnao

s "
..~.

Al 100437 Din acte: 21937;
Masurata;21937

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

~-/I
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorin.1 Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa N:-. 11a Partea 1

CARTE FUNCiARA NR, l0()437
Comuna/Oras/Municipiu: 'tasnad

cerunc Ce prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara origlnalal

pastrata de acest birou.
p-ezent rl extras de carte funerara nu este valabil la incheierea actelor autentmcete de notarul public.
S-a ach.tat tariful de-.._,ORONI pentru serviciul de publlcltete Imcbdiera 211,

il·
As~st~nt- re~ţ_l\J:at()J:r
rJlAGPJ\'!;-~!"!~:.~f1.I

r :;:'1..,1-.,.",;" ,J''''' .;..}...•.•.,..I'.•• 1
.s:» . ..:r l

~ •• __.J

.__ ..._.~__.. U__
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localită~le care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

..,ţI.~;
etJ!
10'
ANCPI

"j(~JI" ;o;.,\'rl";-'_H~
~.f;'''.'''.' "., ""'11." ''''''''''''

! Nr, l;:erere 1 11366
Ziua 19

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (foaie de avere)

TEREN intravilan
Adr~sa: Ta~nad, Sfri,!da VIIţOR

CARTE fUNCIARA NR_ 100421
Comuna/Oras/Municipiu: resnao

.!..~ • ., . .
100421 Din "cte:3990;

~ -,- ",M",.s",u~tJ!~~_92°,-__ -,- ~

B. Partea Il. (Foaie de proprietate)

CARTE fUNCIARA NH_ ]0042]

prin Lege,cota initiala cere••••~_ţ========~~
c. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. IOCK21
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 11a Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. 1004),1
Comuna!OrCls/M;Jn'].clpiu: Tasnad

certmc ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de pubtlcrtate imobiliara 211,.. . ._.0 ....., 0c;C';~
.ASlstent - regl tor, ,:y..;.,~~;.,:::liţ.r.:',.V~-. ;\
MAGDALEN·A'·. .' I .'J'.;,:':.:,,"""<"""\

, '_ .~,,~t~'~:.: \ ~J~~;~;~~~i)
tI,;':},;, •
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

"gf,'sr
, ••0

ANCPI
",I'1.tl\ -:'1"ION,IL,1... <.,. ~I .', ~,
., 0\" ••• it """"'lO,

Nr. cerere I 1137o_.._
Ziua 19

OficÎ\J1de Cadastruşi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A~Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 100423
Comuna/Oras/Municipiu: "rasnad

TEREN intravilal'Ji

Din ;;ICfe!1956i
t-tasurara: 1956

Al

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNC3ARA NR. 1004:13

C. Partea III. (Foaie de sarctnt)



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. a te Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. l00423
Comuna/Oras/Munit'.ipiu ~T'I$narJ

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozlttile In vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de Q·RONlpentru serviciul de publicitate Irnobtllara 211,

Asistent" registrator,
MARIA BERES

127
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

apartin, administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

1

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
INFORMARE r~~~~--~~~-

lAnul 2013
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

pentru

A. Partea L (Foaie de avere)

TEREN intravilan
Adresa" Tasnad Strada Crasnel

CARTE FUNqARA NR. 102490
Comuna/Oras!Mţmicipju; Tasnad

1: Nr.cadasb"i'1 Suprafata· (mp) Observatii I ReferinteNr~topografic:
, Al 102490 Din acte: B45j .L _!.!.arurata; 645

B. Partea II. (Foaie de proprietate)
CAR-TE"FUNerARA NR. 102490

Comuna/Oras/Murllc!plu: resoec
Im.crieri priviţoare' la pl'"opdetate Observatii I Referinte
8030 I 08.04.2013

Act admInistrativ nr; ~g. din 28.02.2013, emis de Primaria 'resnac, documentatie
cacestrata., Inscrierea provizorie, drept de PROPSUfTATE,In baza u.c.r. nr; 29!l013, dobandrr Al _j_

i prin lC9C. cota actuala 1/ 1 -!,
1 DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI TASNAD

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

Inscrieri pnvitoare la sarcini

CARTEFUNQARA NR. 10]490
Comuna/OraS/Municipiu: T"snOJd

Observatii t Referintt'!
NU SUNT



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud, Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea i:

TEREN intravilan
Adres~: TSSI1ad, Strada Crasnel

CARTE FUNCIARA NR•.
Comuna/Oras/Municipiu: "0

SuprafiltB
masurati!<

(mp) .-

845

Ob~ervatii I Referinte

I
102490

•. Suprafata este determinata i!l pianul de proieCtle Stereo 70.

Date referitoare I ta eeen

I~
Categoria Intra Suprafata N" N" N"

de foll)slnta vuan (mp) tarta. parcela opografl ObservOltii I Referinte

1 drum DA Din acte.c: . 127 strada crasnet (drum de acces It;!
Masurata: B4 Statia de pornpere a apei potablr~)

Lungi"me Segmente

1) vetcrue IUI"I!Jimiior segmentelor
sunt obtînute din pro' cti - Ire e m eren,

Punct Punct Lungime
inceput sfarsit segment [" (m)

1 2 11
2 3 26
3 4 3.
• 5 1
5, 6 31
6 7 8
7 S 20
8 9 3.
9 10 21

:-:_,'

Document care conţine date cu car-ac:terpersonal, prr.;Jtejate de ţJt'~vederi}e Legii Nr. 6 ·7/2001.
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

1:glme Segmente!1) Valorile lungimilol' segmentelor

l
i sunt obtinute dÎn proiectie in plan

•• Lungimlle segmentelor sunt determinate In planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la metru •
•.-*. Distanta dintre puncte este formata din segmente eueunete c:e sunt mai mici detat valoarea 1 metru.

I

Punct :Punct Lunglrru!!
.inceput $farsit seg",ent t·· (m)

lO 11 15
11 1 1

Certific că prezentul extras corespunde intrutotuf cu pozitiile in vigoare din cartea funciara' originală,
păstrată de acest birou. .
Prezentul ·!~:xtrasde carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public,
iar Informatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condltlile legii.
S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,
Data sOlulionăril,
15/04/2013

Asistent-registriJtor,
MAGDALENA C AKO

(

(

Document care conţine diJte cu caracter personal, protejille de prevederile Legii N,.. 671/2001.
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

Nr. cerere i 11758
Ziua 27
tuna I 10
Anul I .~

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

AwPartea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCiARA NR, 100<180
Cornuna/OrasjMunîdpiu: tasoeo

TERENintravilan

8. Partea U. (Foaie de proprietate)

CARTE rUNC1ARA NR. 100480
il

Actact normativ, 967, emis de
nr. 98.21-10-2009 emis de CONSIUUL LOCAL AL

nr. 8924.26-10-2009 emis de ~NsnnmA

c. Partea III. {Foaie de sarcini}

, .

NR, lOD480
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 11a Partea 1

PARCELE

CARTE: FVNClARA HA. 100480
Comuna/Oras/Municipiu: Tasnad

Nr. Cit.",' Categoria lntravilall Suprafata Nr, titlu Nr. 't~rla Nr. Nr. Observatii I
de (mp) pli~e:ef21 Topogr'"afic Referinte

"-' folosinta _---..•.~---
Certific ca prezentul extras 'corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de' acest birou.
Prezentul extras de Carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentmcete de notarul public.
S-a achitat tarlful de O RON, pentru serviciul de publicitate Imobiliara 211,

ASisl~i:.~ir~' istrator, ~ ~I' '
MAGD-At.1!}ii)\N·ZAKG<NA "

[~~~-1.r~_'·"'.'r~""1 )
.._--_;
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localHălilecare

apaFlin,administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Nr.cerer-e l.l75·1
Ziua 27

" ~,""," ",,',".'" .

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 100478
Comuna/Oras/Municipiu: tesnso

TEREN intravilan
~dre5a: Tasnad

w ..
Al 1D0478 Din <ict!.':15t94;

Maslirata:t5194

B_Partea IL (Foaie de proprietate)

[ARTE FUNCIARA NR. 100478

C_ Partea nI. (Foaie de sarcini)

CAR'r!i FUNCIARA NR 1Q047.$
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localită~le care

apartin,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Ra~ujud, Satu

Mare

Anexa N.-. 1 ia Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. 1004'1'8
Comuna/OrasfMunic.ipiu~ "rcsnad

Certlflc ca-prezentul extras corespunde întrutotul CUpozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la Incheierea actelor autcntlârate de notarul public.
S-a acnnet tariful de ORON, pentru serviciul de publiCitate imobiliara 211,

Asistent - registrator,
IRINA GEORGETA AJTAY

" -+';-"" ---,
AJTAYfRINAG~i~.$m,

ASIstent regiAtr ~f ~
\ j' \ \' \

\.
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sa~ău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobilevaluat: A . .O •. t. .. • dresa Imobilevalual"
rum~;a~i~.':~~~:t~:ti!a:;~~şi ul~cTa!itălidlecare Tăşnad, Sărăuad, Cig,Blaja,Valea Moriişi Raliujud. Satu

,aşna Mare

Anexa Nr4 1 la Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. 100477
Comuna/Oras/Municipiu; 'rasnad

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funclara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.
5-a achitat tarifUI~~e O RON, pentru serviciul de publicitate lrnobtliara 211,

Asistent - re~ trator, '
MAGDALeJIIC;: . "9.~ ~-~~,

! ;;ZA}!, l"I,(,(;O..:..:''::N '1
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

1'1".",g~fI
,v" ., .

.- ANCPI
••.I"I'·..·TI"~"~
". , \11 \' ,.,' oj.' ."."\" ",,,.,,,. ~\

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1.. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 100<17(,
Comlma/Orils/MUl'liC1Diu: resneo

TEREN intravilan

100476 ; 13S4;
_______ L .. _::"~,",_:."'__"'_C!~_5.~._

8. Partea II. (Foaie de proprietate)

c, Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 100476
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea 1

CARTe FUNCIARA NR. 100476
COn-l\lT1<:l/OraS/MuT1Ic1Plu: "rasnac

CertifiC ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitille in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata. de acest birou.
Prezentul extras de carte fundara nu este valahll la incheierea actelor autentificate de notarul public
S-a achitat tariful de O RONI pentru servtclul de publidtate imobiliara 211,

Asistent - re~istrator,
IRINA GEOR A AJTAY- -_-

M IRINA COl': \\\ " A
.,stant ,e9j.t~
----... ,
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

,,1fI~
:iti
P'
ANCPI

,,,,'_\I ~"H"','1\.-, ,,>, ••• '
r ••.•• oI;"~ '~"""."

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 10044'3-
Comuna/Oras/Municipiu! 'rasnao

TEREN intravilan
Tasnad

B. Part~a Il. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 100449

cota initiala 1/1, cota

C. Partea III. (foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 100449
Comun<l/Dras/Municipiu: 'rasnac
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străziÎn zona Tăşnadşi localitălile care

aparlin,administrativ,de Oraşul Tăşnad

Adresaimobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. i.a Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. 100449
Comuna/Oras/Municipiu: 'resnad

Certific ca prezentulextras corespundetntrutotul cu pozitiile In v·lgoaredin cartea funciara originala,
pastrata de acest blrou,
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de .publicitate imobiliara 211,

Asistent - registrator,
IRIN AJTAY

_' ._- ~'\' GETA
AJTAV IRINA . ~ , I

A$\s\el:\t feg ~ ,v.\ ._

(

\

140



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare.-~".~,o
ANCPI

.•l".,lJ.:-ru ,""7ID""'LII
~ '" t ~ It .,. 1 ." ~,
.•,.••" '''~10;••"." " ••

Anul 1 2009

Nr. cerere 1 11747

~~-I,--~
LUoi3 J 10

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea J. (Foaie de avere)

TEREN intravilan
Adresa: Tasnad

CARTE FUNCIARA NR. 100474
CornunajOrasjMlmicipill': 'resnao

r
mţi;·i~'~CMW6@.f#?"_ i3@·!UMi·jWh'

Al 100474 Dinacte:6584;
L- __ _.1 __ o • __ ~__ Masurata:6S84

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CAR.TE FUNCIARA NR. 100474

---'

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

"
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localită~le care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 11a Partea J

CARTE RJNCIARA NR. 100474
ComuniiIOrds/MUrikipiu: 'resreo

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile In vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extra de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de noterut public.
S-a achitat tari ul de O RONI pentru servidul de publicitate imobiliara 2111

Asistent ~~
MARIA B \J

gistrator,
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

[ Nr. ·~;'re-;;;·--·lmo-
r·--ZJL'ia 27

I Luna 10
~!__~ 2009

Oficiul de Cad astru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 100455
Comuna/Oras/Municipiu: 'tesnao

TEREN intravilan
Adresa: Tasnad

B. Partea n. (Foaie de proprietate)

CARTI:' fUNCIARA NR. 100455

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. lOD455
Comuna/Oras/Municipiu: Tasnad

.t Mim.ţm;tH"PMMT1*~" .
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea 1

CARTE FUNCIARA NR" 100455
Comuna/Ora.s/M1..Ulkipiu: Tasn-iJd

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotut cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de' carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentiflcate de noterul public.
S-a achitelt tarif. I de O RON, pentru serviciul de publtcitate imobiliara 2111

Asistent.,., egistrator,
MARIA ES
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evalual:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Nr. cerere .• -'l.;,'7~4'."Sc...;
ZiUil 27
Luna ;-' 10-'
Anul 2009

~••[."fI.· ~·'rn"~'\
.' .. ,..,'" .,., •• "" •••• "".,10 •• ·

Oflciul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 100454
Comuna/Oras/Municipiu: Ta5nad

TEREN intravilan
Adresa: Tasnad 0I': .• .." . ~'.

" . -.
Al IOU454 Din acte: 1468;

r-tasurata: 1468

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE fUNCIARA NR. 10Q454

rnmata 1/1, eera

C. Partea III. (Foaie de sarcini)
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evoluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi 10eolitălilecare

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi RaVujud. Satu

Mare

Anexa Nr~1 la Partea 1

CARTE FUNClţ\RA NR. 100454
Comuna!Oros/Mullil;lpiu: 1<Jsnild

Certiftc ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozrrtue in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou. .
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autenttflcate de noterul public.
S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de puhlicitate imobillara 211,

Asistent - registrator,
IRINA GEORGETA AlTAYr.__---'-"'f.

1,,' '\.;).., GETI.
AJI t-i IRINA OII;,:, t.

~~ ••ten,r~9~~\1 __

\ --
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

apaTlin,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Ra~ujud. Satu

Mare

Anul 2009 J

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea l. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR, 100448
Comuna/Oras/Municipiu: Tasnad

TEREN intravilan

l0044a

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA r>.lR.100448
C /O/M Tdcmuna COS iumopru: asna. "' .. .. ,-

11739! 27.10.2009 I
Act act »orrneuv, 967, 05.09.2002, emis de GUVERNUL ROMANiEI, act administrativ

,..

nr. 98.21-10-2009 emis de CONSIUUl LOCAL TA$NAD; act edrmntstrattv nr.
8924.26-10-2009 emis de INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL SATU MARE;
documentatie cadastrale

l' tntabutare. drept de P.ROPRIETATE,dobandit prin lege, cete initiala 1l1, cota Al I
actuala 1/1 ----_--_ -~-
1-1 DOM~N1U-L PUBUC AL ORASULUI TAS~~D I

c. Partea III. (Foaie de sarcini)
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sa~ău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat: . .O ..• .• • Adresa Imobil evaluat·
rum~pn'~i~tr=~~~nZ"s0tratina.Tadşnaodşi IOlc

T
a!ită!i1ecare Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaj., Valea Morii şi Ra~ujud. Satu

'}> , v, e raşu aşnad Mare

Anexa Nr. 1 la Partea 1

CARTE FUNCIARA NR.. 100448
Comulla/Oras/ML,lnicipiu: Tasnad

Certiflc ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara ortqmata,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autenttâcate de notarul public.
S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de publidtate imobiliara 211,

Asistent - re~i~ator,
M~G.PAJ..E:NAcpz~q

._._-

\
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi local~ă~lecare

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Nr, cerere 11749

Ziua 27

~_LlJfla JD
Anul 2009

OfiCiul de Cada.stru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publlcltate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 100475
COmuna/Oras/Municipiu: 'tasnad

TEREN intravilan
Adresa: Tasnad

,ij.!f@t)i@ijM
Din acte:1329;
Masurata:1329

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

lege, cota initiala

c. Partea III. (Foaie de sarcini)

Pagina 1 din 2
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localilălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Ra~u jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea 1

CARTE FUNOARA NR. 100415
comuna/Oras/MuniCIpiu: 'rasoed

PAReELE

~:,' • J".~ de
·.i;o,I~l.,J!.~1:lJpsj

Certiftc ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte fundara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achîtat t~iful de O'RON, pentru serviciul de publicitate imobiliara 211,

Asi!;ter"lt~ ~e~istrator,

M~G,~A~~l:!~,~~~l.
I '"~' v . j~' ;-":", I .'
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Luna 10
Anul 2009

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru Şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 100479
Comuna/Oras/Municipiu: 'rasnad

TEREN intraviJan

8. Partea II. (Foa ie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 100479

LOCAl ,act
ROf'1ANIEI; act admir1istratlv

C. Partea III. (Foaie de sarcini)
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităIile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea 1

CARTE FUNOARA NR. lQ04J9
Comuna/Oms/MunÎc!piu: T.asn;Jd

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara ortqmata,
pastrata de acest birou.
Prezentul extra de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentiflcate de notarul public.
S-a achitat tari ul de O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliara 211,

ASistentr," j egistratori
MARIA ES

/Î
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

Ne, cerere ;.!~
Ziua 27
luna 10
Anul 2009

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiltară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Irnobllla ră Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A~pertee 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR, 100451
COi'nuna/Or.aS/Mufiiciplu: Tasnad

TERENintravilan
Adresa ~Tasnad

91!.1r'firiWii '1'@fiItt4;1\jiJi!.B'::J[w··•••r"..+!.$It!I!tJ@\.!@i!l. ••1
Al 100451 Din acte:7176;

Masurata:7176

B. Partea ll. (Foaie de proprietate)

c. Partea III. (Foaie de sarcini)
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Oorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evalual:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi lecalltăţlle care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evalual:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa N,.. 1 la Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. 100451
CCJ.muna/Otas/Mun!clpi-u: 'rasnad

Certlfic C~ prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile In vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de~est birou.
Prezentul es de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarut public.
S-a ~chttat ta iful de O RONI pentru serviciul de publicitate imobiliara 211,

Asj~ent:-~egistrator,
MARIA' ES

"
\
'/
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localită!ile care

apaTlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

".",II'p/
ANCPI

.M:'!.NTL\ ","''tIl,liNAU
"" ~., ~ 4 • ~ • , •• 'rnuf'"'''' ,••••"" •.••

~~~.i;e~~'>l-·\'1740-" 1
Ziua 27---;

Luna 10
Anul 2009 __i

OfiCiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE RJNCIARA NR. 100470
ComunajOl"as/Huniciplu: 'rasnad

TERENintravilan
Adresa: Tasnad ., .

Al Din acte:3631i
__________ L. __ ."1l!_~'=r~~.2.631. _l_ _J

100470

B~Partea D. (foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 100470

c. Partea III. (Foaie de sarcini)

, . :c:
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi RaVujud. Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea 1

CARTE FU~CIARA NR, 100470
Comuna/Oras/Munidplu: T;l~r'Jd(1

certrnc ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitule in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul e~s de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentiflcate de notarul public.
S:"a achitat •. riful de O RONr pentru serviciul de publtcitate Imobiliara 211J,
ASisten~. registrator,
MARIA .·RES

'1

. \ '
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

r Nr. CErere 11753
I Ziua 27

I l~~ ~~LAr'lul 2009

Oficiul de Cadastru şi Publicitate ImobiHară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 100456
Comuna/Oras/Municipiu: Tasnad

TEREN intravilan

i •

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 100456

c. Partea tII. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 100456

•
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_~-:g:~jlto.~1 din 2

fG[~0:)



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi 10caiitălilecare

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nt. lla Partea 1

PARCELE
CAR,TE FUNCIARA NR. 100456

Comuna/Oras/Murlldpiu; "rasnad

Nr, Crt. Categoria lntravllan Suprafata Nr, titlu Nr. taria Nt. Nr. Observat!!/'~
de (mp) eerceta Topografic Referinte \. ~1)~-- - . ~-~_1DmII .m1II_ __

certrrtc ca prezentul extras corespunde Intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara orlqmala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentlficate de notarut public.
S-a achitat tarif 1de O RON, pentru serviciul de pubtlcltete imobiliara 211,

Asistent -
MARIA' (

(
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localilă!ile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

Nr. cerere 11372 •

Ziua -~~l.- .L~!!~_
Anul 2009.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A_Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 100420
Comulla/Orcls/Municipiu: T2ISO<ld

TEREN intravilan
Adresa: Tasnad, strada STEFAN CEL MARE ..• • •• 'J ., .~,..

AI Din a:cte:9791;
______ J..... ~asurati'i:9791

\00420

8. Partea II. (Foaie de proprietate)

NR. 100420
. resneo

prin Lege, cota Initi?,ll<J

c. Partea rrr. (Foaie de sarcini)

~::. 1. :;~
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi 10calită!ilecare

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sătăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea 1

CARIE F-UNCIARA NR. 100410
Comuna/Oras/Municipiu: Tasnad

Certiflc ca prezentul extras corespunde: intrutotul cu pozitiile În vigoare din cartea funciara origInala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este~ ..v.,.>.iinn4cţ-.e. ierea actelor autentlflcete de noterul public.
S-a achitat tar-iful de O RON, pentru sery("'"~:~~p'~~Îtateimobiliara 211,

,~./""_~•.., ..;,~,,;ru ţ. ..•;<:;.; :'--<~,

As.istent - ator, :t~.1);~C4.~I'. \(.;ţ..~:
MAGDALE~ KO ;.'\~ ',./.~ r2

1- _- ~ -. '--.. ~~.~ '"2.t;"/.. ?l~'~~:~>~:':i'lc~.I\"_··' ~->,.rn&ii::':'NA! V 3~l\'1'_"c$""'- .•.., •• ' • .,. ·"'1···,-1 .•.•1;;. ""', • Vljlf\"\"O

• /-. ,- .' ' _ ; : I : ,. ::' 1 I
1 ___j
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

aparjin, administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

•11'plf!..
ANCPI

,.,J:OIŢl.' ."'''lIrJ!>.\i.1,.,' '" , ••.,. '." 0'.,.'''nu ••••h~''!' •.'

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere}

CARTe FUNCIARA NR. 100429
Comuna/Oras/Municipiu: 'resnad

TEREN intravilan
Strada STEFAN

Al

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 100429

C. Partea III. (Foaie de sarcini}

"
it
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobil evalual:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localită!ile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea]

CARTE FUNCIAR.A NR_ 100421)
Comu~Oras/Municipiu~ "rasnac

cernnc ca prezentul extras corespunde Intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funerara nu este valabil la incheierea actelor autenttncete de notarul public.
S~a achitat tariful de O RO!,?,pentru serviciul de publidtate imobiliara 211,

Asistent ~registrator,
MARIA BERES

- ------
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

IIfJ/
{il'fP,",,""

ANePI
•••1••.r" ". lI"-.·" ,, . ':' ,-.." ,.
•,~,;,."."'''',~II'.''

1 Nr. cerE;'n:>' 11757
Ziua 27
Luna 10

\ Anul 2009

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

TEREN intravilan
Adresa: Tasnad

CARTE FUNCIARA NR, 100458
Com\ll'la/Oras/r-'!1J[)!tiniu: Tasnad

Al 100458 Din dctc:3DI05;
I'-lasurata:3010S

't ".

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

"O~U"O"'" Roman'ei, act administrativ
'resned: act ••• drntntstratrv 8924, din

1n<"',,'"a p,'.,ectu',,' Judetul Sar,l Milrl;':; aer ;ldmir"ll~tr.'Tj\l nr.

lll, cete

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CAH.:rt.: "'UN:C1ARA NR. 10D458

NR_ 100458
. i Tasnad

~ •• 0<:.
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localită~lecare

aparţin,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresaimobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliujud. Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. 100458
COmuna/OraS/Municipiu: resnao

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliara 211,

Asistent - registrator,
IRINA GEORG!h JUTAY-_. - - "--'l~!r" --,

AJTA'V IRINA ~f(~

(
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

f Nr. cerere I l1i'~~
: Ziua !._2"!,
j • \HlOl ' 10 Ii-'-· '----1 .-. -,,-
r Anl-11 I _~(~~9s:

t\NCPI
U.'·,f;' "'0""" \" ," .., -, ."
• ~,,, oi'" ,~." " •••

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE fUNCIARA
pentru

INfORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 100473
Comuna/Oras/Municipiu: 'resnad

TEREN intravilan
Adresa: Tasnad

• • •• -J.i .. r-ss, . ~ ~ .• o ••

100473 Din acte:;3599;
Masurata :3599

B_Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 100-173
(omuna/DRIs/Municipiu; Tasnad

•• - ţ;,.~'" 'w' 'J.I
111745! 27_lO.20C9

c. Partea III. (Foaie de sarcini)

~uSUNT
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi 10calită!ilecare

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Ra~ujud. Satu

Mare

Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE fUNCIARA NR. 100473
Comuna/Oras/Municipiu; 'tesnad

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozttnte in vigoare din cartea funciara origInala,
pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara nu este valabuta incheierea actelor autentlflcate de notarul public.
S-a achitat tariful de ORON, pentru serviciul de publicitate lmobiliara 211,

Asistent - registrator,
IRINA GEOR~~TA AlTAY

AJTAY IRIN::'~l~"'GET'"
Asistent(e~ ~~orI

\ .

(
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evalua!:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evalua!:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

Nr. cerere 11755
ztue n
Luna 10

.~
.

Anul 2009

"'r:.It •••·T•.• 'I:.~t"",:,uJ,
III •• " ~_6.' , ••. ,' , •
•,.~,,,;ţ~" •••'••.n•.•.•.'

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE

A. Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. l004S,7
Comuna/Ora5/Municjpil.J~ Tasnad

TEREN intravilan
Adresa: Tasnad ..

AI
T'

100457 Din acte:S001;
Masurata:SOOl

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

emis de
CON5lUUL LOCAL TASNADi ac:

INSTITUTIA PREFECT\.llUI JUDETUL

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

167 ~



Raport de Evaluare
Evaluator: Sa~ău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobilevaluat: .
Drumurişi străzi În zona lăşnad şi localitălilecare • • • A~resa ,~obil evaluat:

aparlin,administrativ,de Oraşul lăşnad laşnad, Sarauad, C'g, BlaJa,Valea Moriişi Raliujud. SatuMare

Anexa Nr. 11a Partea 1

CARlE FUNQAAA NR. 100457
cornuna/O~/Munkipiu: 'tesead

Certific ca prezentul extras corespunde tntrutotut cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,

pastrata de acest "birou.Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la jncheterea actelor autentificate de notarul public.
S-a actlltatţaliful de ORON, pentru serviciul de publldtate Imobiliara 211,

I \'
Asist~"t - t-IWistratot,-
MAG !\IA CZAKO .,""'" -r· "', ..... ·.ENA IL i~:f;'l~i.-" "'. "f •• .rr I

-- ... .....___...j
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi 10calităjilecare

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

ANEXA NR. 4 - LOCALIZARE ŞI SCHIŢE ALE PROPRIETATII
Activele evaluate sunt situate in raza Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu Mare. Schiţele

cele Întocmite de
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi slrăzi În zona Tăşnadşi localitălile care

administrativ, de

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare



Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare

ANEXA NR. 5 - TABELE DE
CALCUL

Estimare valoare justă unitară teren aferent străzilor
Nr. Curent

in Inv. Valoare Valoare

Bunurilor justă. justă

care Oferte terenuri estimată estimată

apartin Teren aferent similare (EURlmp) teren teren

domeniului stradă stradă

public al (EURlmp) (RON/mpl
Orasului

199 Str. Garii 5 6 5,00 23

200 Str, Infratirii 5 32 10,00 45

201 Str. Santaului 3,5 5 3,00 14

202 Str. T Vladimirescu 5 19 7,00 32

203 Str. Stefan cel Mare 19 22,5 18,00 81

204 Str. Stefan cel Mare 15 19 15,00 &8

205 Str. Crisan 7 19 13,00 59

206 Str.Belsugului a.ts 19 7,00 32

207 Str.Margarelelor 4,lti 4,16 4,00 18

208 Str.Crasnei 4,1ti 13 e.oo 3ti

209 Str.ăvram Iancu 8,23 25 10,00 45

210 Slr.Avram Iancu 4,16 8,23 6,00 27

211 Str.Viilor 8,23 8,23 7,00 32

212 Str.Spicului 4,16 8,23 6,00 27

213 Str.Viitorului 8,23 8,23 7,GO 32

214 Str.Rozelor 8,23 8,23 7,GO 32

215 Str.Trandafirilor 8,23 12 10,00 45

216 Str.Trandaflruor 8,23 8,23 7,00 32

217 Str.Tralan Vuia 4,16 8,23 6,aO 27

218 Sir.Pompierilor 8,23 12 9,00 41

219 Str.Livezilor 4,16 12 6,00 27

220 Str.Florilor 4,16 4,16 4,GO 18

221 Str.M Eminescu 4,16 4,16 4,00 18
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Nr. Curent
in Inv. Valoare Valoare

Bunurilor justă justă
care

Teren aferent
Oferte terenuri estimată estimată

apartin similare (EUR/mp) teren teren
domeniului stradă stradă

public al {EUR/mpI (RON/mp)
Orasului
. - - - . _,... - - - - - -- -- -'0 _

222 Str.M Eminescu 4,16 4,16 3,00 14
223 Str.Garoafelor 8,23 12 10,00 45
224 Str.Nucilor 8,23 12 10,00 45
225 Str.Strandului 8,23 12 10,OD 45
226 Str.Biro Lajos (jos) 8,23 12 10,00 45
227 Str.Biro Lajos (sus) 8,23 12 10,00 45
228 Str.Closca 8,23 12 10,00 45
229 Str.Horea 8,23 12 10,00 45
230 Str.Teiului 3,5 12 7,00 32
231 Str.Ciresilior 3,5 10 6,00 27
232 Str.Gheorghe Doja 6,5 10 1,00 32
233 Str.Castanllor 6,5 10 1,00 32
234 Str.Ady Endre 6,5 10 6,00 27
235 Str.Lacramioarelor 25 32 25,00 113
236 Str.Lacramioarelor 10 32 17,00 77
237 Str.Lacramioarelor 6,5 12 10,00 45
238 Str.Virgii Salajan 12 32 20,00 90
239 Str.Caisilor 12 32 25,00 113
240 Str.N Balcescu 12 32 20,00 90
241 Str.Campului (sus) 10 12 10,00 45
242 Str.Campului (jos) 6,5 10 7,00 32
243 Str. Petru Maior 4,16 6,5 5,00 23
244 Str.M. Sadoveanu 6,5 10 8,00 36
245 Str.Salcamiior 12 32 20,aO 90
246 Str.Zorllor 12 32 20,00 90
247 Str.AI. Zorilor 12 32 20,aO 90

Imobilevaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localiIălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator:Sabău VasileDorinel Dataevaluării: t5·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare, ,
Nr. Curent

in lnv, Valoare Valoare

Bunurilor justă justă

care Oferte terenuri estimată estimată

apartin
Teren aferent similare (EURlmp) teren teren

domeniului stradă stradă

public al {EURlmp} {RON/mp}

Orasului
-

248 Str.N. Iorga 12 32 25,00 113

249 Str.lnfratirii 3,5 5 2,50 11

250 Str.laterala In Tasnadul Nou 0,15 5 1,00 5

251 Drum de legatura Tasnad- Tasnadul NOI 0,75 5 1,00 5

252 Sarauad 1 2 2,25 2,00 9

253 Sarauad 2 2 2,25 2,00 9

254 Sarauad 3 1,25 2,25 2,00 9

255 Sarauad 4 2 2,25 2,00 9

256 Sarauad 5 1,25 2 1,25 6

257 Sarauad 6 1,25 2 1,50 7

258 Sarauad 7 1,25 2 2,00 9

259 Sarauad 8 0,25 1,25 1,00 5

260 Sarauad 9 1,25 2 1,50 7

261 Sarauad 10 0,25 1,25 1,00 5

262 Sarauad 11 0,25 1,25 0,50 2

263 Sarauad 12 1,25 2 1,50 7

264 Sarauad 13 0,25 1,25 0,50 2

265 Sarauad 14 0,25 1,25 O,SO 2

266 Sarauad 15 0,25 1,25 0,50 2

267 Sarauad 16 1,25 2 1,00 5

268 Sarauad 17 0,25 1,25 0,50 2

269 Sarauad 18 1,25 2 1,50 7

270 Sarauad 19 1,25 2 1,40 6

271 Sarauad 20 1,25 2 1,50 7

272 Sarauad 21 0,25 1,25 0,75 3

273 Sarauad 22 0,25 1,25 0,30 1

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin administrativ de Oraşul Tăşnad
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

, ,
Nr. Curent

in Inv. Valoare Valoare
Bunurilor justă justă

care
Teren aferent Oferte terenuri estimată estimată

apartin similare {EURlmpl teren teren
domeniului stradă stradă

public al (EURlmp) tRON/mpl
Orasului

< <O

274 Sarauad 23 0,25 1,25 0,50 2
275 Drum de legatura Tasnad. Sarauad 0,23 0,25 0,23 1
276 Cig 1 0,25 1,74 1,50 7
2n Cig2 0,25 1,74 1,50 7
278 Cig 3 0,25 1,74 1,50 7
279 Cig4 0,25 1,74 1,30 6
280 Cig 5 0,25 1,74 1,30 6
281 Cig 6 0,25 1,74 1,30 6
282 Cig 7 0,25 1,74 1,30 6
283 Cig 8 0,25 1,74 1,30 6
284 Cig 9 0,25 1,74 0,50 2
285 Cig 10 0,25 1,74 1,00 5
286 Cig 11 0,25 1,74 1,50 7
287 Cig 12 0,25 1,74 1,50 7
288 Cig 13 0,25 1,74 0,50 2
289 Cig 14 0,25 1,74 1,00 5
290 Cig 15 0,25 1,74 1,30 6
291 Drum de legatura Tasnad. Cig 0,23 0,25 0,23 1
292 Blaja 1 1 2,3 2,aO 9
293 Blaja 2 0,25 2,3 0,50 2
294 Blaja 3 0,25 2,3 0,75 3
295 Blaja 4 0,25 2,3 0,75 3
296 Blaja 5 0,25 2,3 1,50 7
297 Blaja 6 0,25 2,3 1,50 7
298 Blaja 7 0,25 2,3 0,15 3
299 Blaja 8 0,25 2,3 1,50 7

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi locaUtăplecare

apartin administrativ de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Rapujud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

, ,

Nr. Curent
in Inv. Valoare Valoare

Bunurilor justă justă
care Oferte terenuri estimată estimată

apartin Teren aferent similare {EURJmp} teren teren
domeniului stradă stradă

public al {EURJmp} (RON/mp)
Orasului

300 Blaja 9 0,25 2,3 0,15 3

301 Blaja 10 0,25 2,3 1,00 5

302 Drum de legatura Tasnad- Blaja 2 22,5 2,00 9

303 Drum de legatura Tasnad. Valea Morii 0,23 0,25 0,23 1

304 Drum de legatura V.Morii 0,23 0,25 0,23 1

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localltăţlle car.

aparlin administrativ de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Val.a Morii şi Raliu jud. Satu

Mar.
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi slrăzi in zona Tăşnad şi localită!ile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Ra~ujud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuar:.~lor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str. Garii

QI Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public ai•..
Orasului Tasnadrou

li:.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc: 199
QI domeniului public ai Orasului Tasnad""ti-

Nr. de inventar 7516

Localizare Tasnad

Descriere Piatra cubica
E Lăţime carosabil (m) 6:::J•..

""ti Lungime drum (m) 875,ro•• Suprafaţă carosabil(mp) 5250:::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 243,63:::J..

Depreciere fizica carosabilQi 75%
Valoare justa carosabil (RON) 319.764

Trotuar 1 Trotuar 2

QI Tip Trotuar beton..ro Suprafata trotuar (mp) 287 O:::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00..
to-

Depreciere fizica trotuar 70% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 5.257

c: Suprafaţă teren aferent (mp) 13125QI..
Q,I

Valoare justă teren aferent (RON) 295.345to-

10
Valoare justă totală.•..

"3 620.366N teren+carosabil+trotuare (RON)QI
II:
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Raport de Evaluare
Evaluater: Sabău Vasile Derinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

Imobit evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi lecalitălite care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului,

trotuarelor şi rigolelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări
Denumirea bunului evaluat Str. Infratirii

Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

(LI Orasului Tasnad•..
!liu

:;:: Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
•••• 200
1: domeniului public al Orasului Tasnad
(LI

"C- Nr. de inventar 7517

localizare Tasnad

Descriere Asfalt

E Lăţime carosabil (m) 6
::J•..

"C Lungime drum [rn] 2200
.!lI•.. Suprafaţă carosabil (mp) 13200
::J
1:> Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 127,94
::J•..

Depreciere fizica carosabilti 37%

Valoare justa carosabil (RON) 1.063.949
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar pavaj beton•..
!li Suprafata trotuar (mp) 1785 1910
::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 99,81 61,06...
1- Depreciere fizica trotuar 0% 75%

Valoare justa trotuare (RON) 207.317

QJ Suprafata [rnp] 1383
O Cost curent de reconstrucţie unitar rigole (RON/mp) 59,56

.!!.O
CI:: Valoare justă [rnp] 82.371
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 44000
QJ...
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 1.980.2201-

"Iii Valoare justă totală.•..
"3 3.333.857
N teren+carosabil+trotuare+rigole (RON)QJ

CI:: .
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localtlă!ile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
..- - ..-

.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str. Santaului

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L.

Orasului Tasnadrou
li:.- Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin.•..
c: 201QJ domeniului public al Orasului Tasnad
"-

Nr. de inventar 7518

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 6::J
L.

Lungime drum [m]" 250.ro
L. Suprafaţă carosabil(mp) 1500::J
U Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 127,94::J
L.

Depreciere fizica carosabil~ 50%
Valoare justa carosabil (RON) 95.955

Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar
L.ro Suprafata trotuar (mp) O o::J
'O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 0,00 0,00L.
1-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RON) O

c: Suprafaţă teren aferent (mp) 4375QJ
L.

QJ
Valoare justă teren aferent (RONJ 59.0691-

tii
Valoare justă totală.•..

'3 155.024N teren+carosabil+trotuare (RON)QJa:
A\'~-':~";)"...::.:.v:· ",11.1:"

si estimarea valorii juste a străzii
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
- - - -

.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str. T Vladimirescu

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

•... Orasului Tasnad(IIu._-._ Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin•...
c:: 202
QJ domeniului public al Orasului Tasnad

-o-
Nr. de inventar 7519

localizare Tasnad

Descriere Asfalt

E Lăţime carosabil (m) 6
::J•...

lungime drum (m)-o 1200
.ro•... Suprafaţă carosabil(mp) 7200
::J
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94
::J•...

Depreciere fizica carosabilti 50%

Valoare justa carosabil (RON) 460.584
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar•...
ro Suprafata trotuar (mp) O O
::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00•..
1- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
c:: Suprafaţă teren aferent (mp) 21937
QJ•..
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 691.0921-

ro Valoare justă totală•...
"3 1.151.676
N teren+c:arosabil+trotuare (RON)QJo:: -_p,,", , \.,

si estimarea valorii juste a străzii
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str. Stefan ce! Mare

QJ Apartenenta bunului evaluat Domeniul Public al•• Orasului Tasnadmu
:;::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 203QJ domeniului public al Orasului Tasnad-c-

Nr. de inventar 7520

localizare Tasnad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 6::J•• Lungime drum [rn]-c 1225,m•• Suprafaţă carosabilţrnp] 7350::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabiIIRON!mp) 127,94::J••
~ Depreciere fizica carosabil 50%

Valoare justa carosabil (RON) 470.180
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar••m Suprafata trotuar (mp) O O::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar IRON/mp) 0,00 0,00..
1-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RON) O

1: Suprafaţă teren aferent (mp) 30625QJ•..
QJ

Valoare justă teren aferent (RON) 2.480.9011-

"Iii
Valoare justă totală.•..

"3 2.951.081N teren+carosabil+trotuare (RON)OIa::
•• ,•• J •• ~_

.
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str. Stefan cel Mare

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

~ Orasului TasnadIIIu._-��� Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 204t::
QJ domeniului public al Orasului Tasnad

"'CI-
Nr. de inventar 7521

Localizare Tasnad

Descriere Piatra cubica

E Lăţime carosabil (m) 5
::J~ Lungime drum (m)"'CI 775

.111~ Suprafaţă carosabil(mp) 3875
::J
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 243,63
::J~ Depreciere fizica carosabiltii 80%

Valoare justa carosabil (RON) 188.813
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton
~
III Suprafata trotuar (mp) 775 O
::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00
~
1- Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 14.196
t:: Suprafaţă teren aferent (mp) 10695
QJ~
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 721.9931-

10 Valoare justă totală•...
"3 925.002
N teren+c:arosabil+trotuare (RON)QJct:

~.,:\:~~
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de înlocuire net a structurii drumului

şi_trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str. Crisan

QI Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•..
Orasului Tasnaditiu

li:::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 205
QJ domeniului public al Orasului Tasnad-c-

Nr. de inventar 7522

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil [rn] 5::J•..

Lungime drum (m)-c 981
,iti•.. Suprafaţă carosabil(mp) 4905::J
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J•..

Depreciere fizica carosabilQî 90%
Valoare justa carosabil (RON) 6.440

Trotuar 1 Trotuar 2

QI Tip Trotuar beton•..
iti Suprafata trotuar (mp) 491 O::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•..
1-

Depreciere fizica trotuar 80% 0%
Valoare justa trotuare (RONJ 5.990

1: Suprafaţă teren aferent (mp) 14226QJ•..
CU Valoare justă teren aferent (RON) 832.3131-

10
Valoare justă totală.•..

"3 844.143N teren+c:arosabil+trotuare (RON)cu
" ---- -

#(--:"""\''''''''6-!~' ·~._qr,.1~1";,. -~"",..V'"" , _'"

f
g .~!.sX~,~:'<
~ \_t~;\"i.·'(""':~;,~:"
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

apa<!in,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii,

Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Belsugului

Q.I Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

•... Orasului Tasnadrou
q::
'';::::; Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 206c:

Q.I domeniului public al Orasului Tasnad
"O-

Nr. de inventar 7523

Localizare Tasnad

Descriere Piatra

E Lăţime carosabil (m) 4
:l•...

Lungime drum [rn]"O 532
,ro•... Suprafaţă carosabil(mp) 2128
:l
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13
:l•...

Depreciere fizica carosabilQ) 90%

Valoare justa carosabil (RON) 2.794
Trotuar 1 Trotuar 2

Q.I Tip Trotuar beton
•...
ro Suprafata trotuar (mp) 266 O
:l
'O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•...
1-'- Depreciere fizica trotuar 80% 0%..

Valoare justa trotuare (RON) 3.248
c: Suprafaţă teren aferent (mp) 5729
Q.I..
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 180.4841-'-
ro Valoare justă totală.•..
"3 186.526
N teren+carosabil+trotuare (RON)Q.I

""ka: "",,~ ..'
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localităţile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Rapu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Margaretelor

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•..

Orasului TasnadII!u:o::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
C 207Q) domeniului public al Orasului Tasnad"tl-

Nr. de inventar 7524

localizare Tasnad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5::J•..

lungime drum (mi"tl 140
,II!... Suprafaţă carosabil(mp) 700::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J•..

Depreciere fizica carosabilti 55%

Valoare justa carosabil (RON) 4.136
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton•..
!'CI Su prafata trotu a r (m p) 70 O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•..
1-

Depreciere fizica trotuar 75% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 1.069

c Suprafaţă teren aferent (mp) 1188Q)•..
QJ

Valoare justă teren aferent (RON) 21.386l-

n;
Valoare justă totală~::J 26.591N teren+carosabil+trotuare (RON)QJ

CI::
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Raportde Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Crasnei

(1.1 Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L. Orasului TasnadRIu:;::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
C 208
(1.1 domeniului public al Orasului Tasnad

"C-
Nr. de inventar 7525

Localizare Tasnad

Descriere Piatra

E Lăţime carosabil (m) 4
::J
L.

Lungime drum (m)"C 1500
.RI"- Suprafaţă carosabii(mp) 6000::J
1:) Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13
::J•. Depreciere fizica carosabilin 60%

Valoare justa carosabil (RON) 31.512
Trotuar 1 Trotuar 2

(1.1 Tip Trotuar beton
"-RI Suprafata trotuar (mp) 613 O
::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 61,06 0,00
••1- Depreciere fizica trotuar 75% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 9.350
c Suprafaţă teren aferent (mp) 15000
(1.1..
(1.1 Valoare justă teren aferent (RON) 540.0601-

'Iii Valoare justă totală.•..
"3 580.922
N teren+c:arosabil+trotuare (RON)(1.1
a:: ~/--;-;'-r-.~;.

185



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şl localltăţlle care

aparţin,administrativ,de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Avram Iancu

IV Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al..
Orasului Tasnadrou

:;:.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc:: 209QJ domeniului public al Orasului Tasnad"C-
Nr. de inventar 7526

localizare Tasnad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil [rn] 4::::1..

lungime drum (m)"C 300,ro.. Suprafaţă carosabil(mp) 1200::::1
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94::::1..

Depreciere fizica carosabiltii 70%
Valoare justa carosabil (RON) 46.058

Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton..ro Suprafata trotuar (mp) 300 O::::1
Ci Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00..
1-

Depreciere fizica trotuar 70% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 5.495

c:: Suprafaţă teren aferent (mp) 3030Q.J..
Q.J

Valoare justă teren aferent (RON) 136.3651-

15
Valoare justă totală.•..

"3 187.918N teren+carosabil+trotuare (RON)Q.J
a:

~-;~j-::::n
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţlle care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Avram Iancu

GJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L. Orasului Tasnad!IIu
;;::
•• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
1: 210
GJ domeniului public al Orasului Tasnad

"C-
Nr. de inventar 7527

localizare Tasnad

Descriere Piatra

E Lăţime carosabil (m) 4
::J
L.

"C Lungime drum [rn] 850
,!II
L. Suprafaţă carosabil(mp) 3400::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 15,92
::J
L. Depreciere fizica carosabilQî 40%

Valoare justa carosabil (RON) 32.471
Trotuar 1 Trotuar 2

GJ Tip Trotuar beton
L.

!II Suprafata trotuar [rnp] 425 O
::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00
L.

1- Depreciere fizica trotuar 65% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 9.083
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 12155
QJ
L.

GJ Valoare justă teren aferent (RON) 328.2211-

"Iii
Valoare justă totală••"S 369.781

N teren+carosabil+trotuare (RON)Q.I
a:

4---;:\':';;
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Vlllor

QI Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L.

Orasului Tasnaditiu
:;::•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 211
QI domeniului public al Orasului Tasnad"U-

Nr. de inventar 7528

localizare Tasnad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5:::1
L.

"U lungime drum [rn] 363,ro•• Suprafaţă carosabil(mp) 1815:::1
1) Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13:::1
L.in Depreciere fizica carosabil 80%

Valoare justa carosabil (RONj 4.766
Trotuar 1 Trotuar 2

QI Tip Trotuar beton beton
L.ro Suprafata trotuar [mp] 98 107:::1
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 61,06L.1--

Depreciere fizica trotuar 65% 65%

Valoare justa trotuare (RON) 4.371
1: Suprafaţă teren aferent [rnp] 3990Q.I•..
QI

Valoare justă teren aferent (RON) 12S.6991--

1ii
Valoare justă totală•...

:::1 134.836N teren+carosabil+trotuare (RON)QI
o:::



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Spicuiui

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al.. Orasului Tasnad!tiu

li::•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 212s::::
QJ domeniului public al Orasului Tasnad

"O-
Nr. de inventar 7529

Localizare Tasnad

Descriere Piatra

E Lăţime carosabil [m] 3
::J..

Lungime drum (m)"O 400
.!tI•... Suprafaţă carosabil{mp) 1200::J1:; Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 13,13
::J.. Depreciere fizica carosabil 30%Qi

Valoare justa carosabil (RON) 11.029
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton..
!ti Suprafata trotuar (mp) 200 °::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 61,06 0,00•.•.
1- Depreciere fizica trotuar 65% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 4.274
s:::: Suprafaţă teren aferent (mp) 3628
QJ..
dI Valoare justă teren aferent (RON) 97.9671-

10 Valoare justă totală•...
:; 113.270
N teren+carosabil+trotuare (RON)QJo::

/ ~.:."".~.
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şitrotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Viitorului

(11 Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public ai•• Orasului Tasnadrou

li::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 2131:
(11 domeniului public al Orasului Tasnad-o-

Nr. de inventar 7530

Localizare Tasnad

Descriere Piatra (fost Asfalt)
E Lăţime carosabil [rn] 4::J•• Lungime drum [m]-o 233,ro•• Suprafaţă carosabil(mp) 932::J
1:) Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13.13::J•• Depreciere fizica carosabil~ 80%

Valoare justa carosabil (RON) 2.447
Trotuar 1 Trotuar 2

(11 Tip Trotuar beton beton..ro Suprafata trotuar (mp) 117 117::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 61,06..
1-

Depreciere fizica trotuar 80% 75%
Valoare justa trotuare (RON) 3.201

1: Suprafaţă teren aferent (mp) 1956(11••(11
Valoare justă teren aferent (RON) 61.6211-

ro
Valoare justă totală.•..

:i 67.269N teren+carosabil+trotuare (RON)(11a:

;tt!!f!;/:":;::';~~\l',U;-<'.,", 'y
-t

,~

i r ..,!,.\",~'.. '. t7I- ...' , ..-
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localltăţile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Rozelor

(1.1 Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

~ Orasului Tasnad111u
;;::•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 214C

Q.I domeniului public al Orasului Tasnad
"C-

Nr. de inventar 7531

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt

E Lăţime carosabil (m) 4
::J•..

Lungime drum (m)"ti 337
.111~ Suprafaţă carosabil(mp) 1348
::J
U Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 30,98
::J•.. Depreciere fizica carosabilti 50"k

Valoare justa carosabil (RON) 20.881
Trotuar 1 Trotuar 2

(1.1 Tip Trotuar beton
~
111 Suprafata trotuar (mp) 169 °::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 61,06 0,00•..
1- Depreciere fizica trotuar 80% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 2.058
c Suprafaţă teren aferent (mp) 2772
(1.1•..
Q.I Valoare justă teren aferent (RON) 87.3281-

'Iii Valoare justă totală~ 110.267::J
N teren+earosabil+trotuare (RON)(1.1
a: «,,,

h~~\_~-;'"'o;",-;;~.::~,~~

'>i~~i)191



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Trandafirllor

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•..
Orasului Tasnadrou=+:o Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 215QJ domeniului public al Orasului Tasnad

"'C-
Nr. de inventar 7532

localizare Tasnad

Descriere Piatra (fost Asfalt)
E Lăţime carosabil [rn] 5::J•..

Lungime drum (m)"'C 373,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 1865::J
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 15,92::J•• Depreciere fizica carosabilQi 80%

Valoare justa carosabil (RON) 5.938
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton beton..ro Suprafata trotuar (mp) 185 97::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 61,06••t-

Depreciere fizica trotuar 65% 70%
Valoare justa trotuare (RON) 5.722

1: Suprafaţă teren aferent (mp) 5222QJ•..
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 235.016t-

10
Valoare justă totală.•.•

"3 246.676N teren+c:arosabil+trotuare (RON)QJa:
~...,,_.. •• =~"-,(,,,,,_", ,

192 cI- ~~r ~~,~'.,:/,,{
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Trandafiriior

dJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L. Orasului Tasnadro.~-.•.• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 216c
dJ domeniului public al Orasului Tasnad

"'C-
Nr. de inventar 7533

localizare Tasnad

Descriere Piatra

E Lăţime carosabil (m) 5
::J
L.

Lungime drum (m)"'C 570
.ro
L. Suprafaţă carosabil(mp) 2850::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 15,92
::J
L. Depreciere fizica carosabil 80%ti

Valoare justa carosabil (RONJ 9.074
Trotuar 1 Trotuar 2

dJ
Tip Trotuar beton beton

L.ro Suprafata trotuar (mp) 118 173
::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61;06 61,06
L.
1- Depreciere fizica trotuar 50% 50%

Valoare justa trotuare (RONj 8.853
c Suprafaţă teren aferent (mp) 7410
dJ
L.

dJ Valoare justă teren aferent (RONj 233.4411-

tii Valoare justă totală!:: 251.368::J
N teren+carosabil+trotuare (RON)dJCI::

!

t;:~;;;':,c,;::,
o( I~ ",.,.".."... .
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi 10caUtălilecare

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Traian Vuia

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L.

Orasului Tasnadrou:;::
••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc 217QJ domeniului public al Orasului Tasnad"C-

Nr. de inventar 7534

localizare Tasnad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 4::1
L.

Lungime drum (m)"C 152,ro
L. Suprafaţă carosabil(mp) 608::1
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 15,92::1
L.

Depreciere fizica carosabilQi 80%
Valoare justa carosabil (RON) 1.936

Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton
L.ro Suprafata trotuar (mp) 76 O::1
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 61,06 0,00L.
1--

Depreciere fizica trotuar 50% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 2.320

c: Suprafaţă teren aferent (mp) 1555QJ
L.

QJ
Valoare justă teren aferent (RON) 41.9901--

1ii
Valoare justă totală~::1 46.246N teren+carosabil+trotuare (RON)QJa::

=:«:
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Pompierilor

QI Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al.. Orasului Tasnadrou

li::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 218c:
QI domeniului public al Orasului Tasnad
'U-

Nr. de inventar 7535

Localizare Tasnad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 4
::J..

lungime drum (m)'U 604
,ro.. Suprafaţă carosabil(mp) 2416::J
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 15,92
::J..

Depreciere fizica carosabilQî 70%

Valoare justa carosabil (RON) 11.539
Trotuar 1 Trotuar 2

QI Tip Trotuar beton beton..ro Suprafata trotuar [rnp] 255 255
::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 61,06 61,06•..
1- Depreciere fizica trotuar 70% 70%

Valoare justa trotuare (RON) 9.342
c: Suprafaţă teren aferent (mp) 5515
QI..
QI Valoare justă teren aferent (RON) 223.3821-

10 Valoare justă totală.•..
"S 244.263
N teren+c:arosabil+trotuare (RON)QIa: _ ..,...• "'"

~; .."..y o.,
'f' ' •. ,~. ", . 1'I!t

; " ':'" - .'
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuareler
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.livezilor

ti) Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L.

Orasului Tasnaditiu
:;::.- Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin.•.•

2191:
ti) domeniului public al Orasului Tasnad"ll-

Nr. de inventar 7536

Localizare Tasnad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 4::J
L.

Lungime drum (m)"ll 525
,iti
L. Suprafaţă carosabil(mp) 2100::J
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J
L.

Depreciere fizica carosabilti 65%
Valoare justa carosabil (RONJ 9.651

Trotuar 1 Trotuar 2

ti) Tip Trotuar beton
L.
iti Suprafata trotuar (mp) 263 O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 61,06 0,00L.
1-

Depreciere fizica trotuar 75% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 4.007

1: Suprafaţă teren aferent (mp) 7176ti)•...
ti)

Valoare justă teren aferent (RON) 193.1741-

1iî
Valoare justă totală.•.•

"3 207.432N teren+c:arosabil+trotuare(RON)ti)a:
/."(::;"

;1' .••_. _(



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Florilor

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al.. Orasului Tasnad10u;o::

••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 2201:
QJ domeniului public al Orasului Tasnad

"C-
Nr. de inventar 7537

Localizare Tasnad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil [m] 3
:::1•...

Lungime drum [rn]"C 207
'10•... Suprafaţă carosabil(mp) 621:::1t; Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13
:::1•...

Depreciere fizica carosabilin 70%

Valoare justa carosabil (RON) 2.446
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton..
10 Suprafata trotuar (mp) 104 O
:::1
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•...
1- Depreciere fizica trotuar 75% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 1.580
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 1329
QJ..
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 23.9251-

10 Valoare justă totală•••
"S 27.951
N teren+carosabil+trotuare (RON)QJa: ..•." "

,", j:'
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de inlocuire net a structurii drumului

şi trotueretor
şi estimarea valorii juste a străzii
Baza de evaluare: deviz de lucrări

o

Denumirea bunului evaluat Str.M Eminescu

CII
L..

rouo_-o_.•.•
c:
CII

"'C

Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al
Orasului Tasnad

Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
domeniului public al Orasului Tasnad 221

Nr. de inventar 7538

Localizare Tasnad

Descriere Piatra
E::J
L..

"'C
,ro
L..

::J
ti::J
L..

tii

Lăţime carosabil [m] 4

Lungime drum (m) 345
Suprafaţă carosabil(mp) 1380

Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13
Depreciere fizica carosabil

Valoare justa carosabil (RON)
60%

7.248

beton

0,00

CII
16
::J
ti
L..
1-

Tip Trotuar
Suprafata trotuar (mp)

Trotuar 1 Trotuar 2

173
Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06

Depreciere fizica trotuar 80% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 2.107
c:
CII
L..

CII
1-

Suprafaţă teren aferent (mp) 3221
Valoare justă teren aferent (RON) 57.984

ni.•.•
::J
N
CIIa:

Valoare justă totală
teren+carosabil+trotuare (RON)

67.339
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.M Eminescu

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

•... Orasului Tasnad(II
u

:;:::•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
c: 222
QJ domeniului public al Orasului Tasnad

"O-
Nr. de inventar 7539

Localizare Tasnad

Descriere Piatra

E Lăţime carosabil (m) 4
:::1•...

Lungime drum (m)"O 166
,(II•... Suprafaţă carosabil(mp) 664
:::1
1:) Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13
:::1•...

Depreciere fizica carosabilin 60%

Valoare justa carosabil (RON) 3.487
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ
Tip Trotuar beton

•...
(II Suprafata trotuar (mp) 83 O
:::1
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00
••1- Depreciere fizica trotuar 85% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 760
c: Suprafaţă teren aferent (mp) 1468
QJ•...
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 19.8201-

"Iii
Valoare justă totală•...

"S 24.067
N teren+carosabil+trotuare (RON)QJa:: .-

pf~f.-:;,~:~:";·:";~-:,,~
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităllie care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii-
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Garoafelor

O!.I
Apartenenta bunului evaluat

Domeniul Public al•..
Orasului Tasnadrou

;;::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc:: 223G.I domeniului public al Orasului Tasnad"U-
Nr. de inventar 7540

localizare Tasnad

Descriere Piatra cubica
E Lăţime carosabil (m) 4::J•..

"U lungime drum (mJ 198,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 792::J1:; Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 243,63::J•..
Depreciere fizica carosabilQî 80%

Valoare justa carosabil (RON) 38.591
Trotuar 1 Trotuar 2

G.I Tip Trotuar beton beton•..
ro Suprafata trotuar (mp) 91 64::J
t5 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 61,06•..
1-

Depreciere fizica trotuar 75% 75%
Valoare justa trotuare (RON) 2.358

c:: Suprafaţă teren aferent (mp) 2057G.I•..
O!.I

Valoare justă teren aferent (RON) 92.5751-

15
Valoare justă totală.:!::

::J 133.524N teren+carosabil+trotuare (RON)G.I
IX: - ,-
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Imobil evalua!:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Nucilor

CI Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•.. Orasului Tasnad(li

u
;
•• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 224C
CI domeniului public al Orasului Tasnad

"O-
Nr. de inventar 7541

Localizare Tasnad

Descriere Piatra

E Lăţime carosabil (m) 4
:l•..

Lungime drum (m)"O 119
,(li•.. Suprafaţă carosabil(mp) 476
:l
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13
:l•.. Depreciere fizica carosabiltii 40%

Valoare justa carosabil (RON) 3.750
Trotuar 1 Trotuar 2

CI
Tip Trotuar beton beton•..

ro Suprafata trotuar (mp) 60 50
:l
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 61,06•..
1-- Depreciere fizica trotuar 50% 50%

Valoare justa trotuare (RON) 3.344
c Suprafaţă teren aferent (mp) 1271
QJ•..
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 57.2011-

'Iii Valoare justă totală••:; 64.295
N teren+carosabil+trotuare (RON)QJa: ~~f:~~-_."~:



Raportde Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localiIălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Ra~u jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuareler
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Strandului

4.1
Apartenenta bunului evaluat Domeniul Public al

L.

Orasului TasnadIVu._-'';::; Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc:: 2254.1 domeniului public al Orasului Tasnad
"-

Nr. de inventar 7542

Localizare Tasnad

Descriere Piatra cubica
E Lăţime carosabil (m) 5::J
L.

" lungime drum [m] 296'III
L. Suprafaţă carosabil(mp) 1480::J
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 243,63::J
L.

Depreciere fizica carosabil~ 80%
Valoare justa carosabil (RON) 72.114

Trotuar 1 Trotuar 2
4.1 Tip Trotuar beton beton•...
ro Suprafata trotuar (mp) 148 90::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 61,06L.
1-

Depreciere fizica trotuar 60% 60%
Valoare justa trotuare (RON) 5.813

c:: Suprafaţă teren aferent (mp) 35994.1•...
4.1

Valoare justă teren aferent (RON) 161.9731-

tii
Valoare justă totală.•..:; 239.900N teren+carosabil+trotuare (RON)4.1

a:
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Raport de Evaluare
Evaluatar: Sabău Vasile Darinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuare lor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Biro Lajos (jos)

01.1
Domeniul Public al•.. Apartenenta bunului evaluat Orasului Tasnaditiu

1<:
'+, Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 226c:

01.1 domeniului public al Orasului Tasnad
""CI-

Nr. de inventar 7543

Localizare Tasnad

Descriere Piatra

E Lăţime carosabil (m) 4
:::1•..

""CI Lungime drum [m] 194
,iti•.. Suprafaţă carosabil(mp) 776

:::1
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13
:::1•...

Depreciere fizica carosabilQl 60%
Valoare justa carosabil (RON) 4.076

Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton
•...
iti Suprafata trotuar (mp) 97 O
:::1
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•...
1- Depreciere fizica trotuar 75% 0%

Valoare justa trotuare (RON) '1.481
c: Suprafaţă teren aferent [rnp] 1953
01.1•..
01.1 Valoare justă teren aferent (RON) 87.8951-

ro Valoare justă totală•...
"3 93.452
N teren+carosabil+trotuare (RON)!li
~

~ "'. .
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi 10calitălilecare

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Biro Lajos (sus)

<LI Domeniul Public al•.. Apartenenta bunului evaluat
Orasului TasnadIIIu.--.- Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin•••

2271:
<LI domeniului public al Orasului Tasnad
"-

Nr. de inventar 7544

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt peste Piatra
E Lăţime carosabil (mJ 5:::J•..

Lungime drum (mJ" 168
'III•.. Suprafaţă carosabil(mp) 840:::J
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 318,12:::J•..

Depreciere fizica carosabiltii 71%
Valoare justa carosabil (RONJ 77.494

Trotuar 1 Trotuar 2

<LI Tip Trotuar beton beton•..
III Suprafata trotuar [rnp] 84 84:::J
Ci Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 61,06•..
1-

Depreciere fizica trotuar 65% 60%
Valoare justa trotuare (RONj 3.847

1: Suprafaţă teren aferent (mp) 1354<LI•..
<LI Valoare justă teren aferent (RON) 60.9371-

'Iii
Valoare justă totală•••"3 142.278N teren+carosabil+trotuare (RON)<LIo::

4:.;; .~.,:'

204



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Closca

al Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•.. Orasului Tasnadrou

li:
•• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
c: 228
al domeniului public al Orasului Tasnad

"'O-
Nr. de inventar 7545

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt (fost Piatra)

E Lăţime carosabil (m) 4
:l•..

"'O Lungime drum [rn] 515
,ro•.. Suprafaţă carosabil{mp) 2060
:l
t; Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 56,09
:l•..
ili Depreciere fizica carosabil 16%

Valoare justa carosabil (RON) 91.058
Trotuar 1 Trotuar 2

al Tip Trotuar beton•..
ro Suprafata trotuar (mpJ 258 °:l
Ci Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•..1-'- Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 4.111
c: Suprafaţă teren aferent [mp] 6180
al•..
al Valoare justă teren aferent (RON) 218.1311-

11i Valoare justă totală••"3 319.906
N teren+earosabil+trotuare (RON)ala: ".,.,..~.,- '
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12-2015

Imobil evaluat: Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de OraşulTăşnad

FISA DE CALCUL
priVind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii-
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Horea

Q.I
Apartenenta bunului evaluat

Domeniul Public al•..
Orasului Tasnadrou

u::
'';::; Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 229Q.I domeniului public al Orasului Tasnad"O-

Nr. de inventar 7546

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt peste Piatra
E Lăţime carosabil (m) 4::J•..

Lungime drum [m]"O 365,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 1460::J
t Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 318,12::J•..

Depreciere fizica carosabilih 71%
Valoare justa carosabil (RON) 134.692

Trotuar 1 Trotuar 2
Q.I Tip Trotuar pavaj
Iv Suprafata trotuar (mp) 496 O::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 99,81 0,00•..
1-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 49.506

1: Suprafaţă teren aferent (mp) 4380G.I•..
Q.I

Valoare justă teren aferent (RON) 197.1221-

1U
Valoare justă totală.•..

"3 381.320N teren+carosabil+trotuare (RON)QJa:
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evalua!:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Teiului

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•.. Orasului Tasnaditiu

;;::•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 230c:
QJ domeniului public al Orasului Tasnad

'1J-
Nr. de inventar 7547

Localizare Tasnad

Descriere partial Piatra+partiai

E Lăţime carosabil [rn] 3
::J•..

Lungime drum [rn]'1J 713
,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 2139
::Jt; Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 30,98
::J•...

Depreciere fizica carosabiltii 50%

Valoare justa carosabil (RON) 33.133
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton•..
iti Suprafata trotuar (mp) 357 O
::J
15 Cost curent de reconstructieunitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•.
1- Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 6.530
c: Suprafaţă teren aferent (mp) 5001
QJ•..
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 157.5491-

'Iii
Valoare justă totală•...

:; 197.212
N teren+e:arosabil+trotuare (RON)(li
Il::

,,_"''':''"
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuare lor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Ciresiilor

d! Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L

Orasului Tasnad!Uu
;;::
••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc: 231d! domeniului public al Orasului Tasnad
"-

Nr. de inventar 7548

Localizare Tasnad

Descriere Piatra cubica
E Lăţime carosabil (m) 3::s
L

" Lungime drum (m) 350
,!U
L Suprafaţă carosabil(mp) 1050::s
~ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 243,63::s
L

Depreciere fizica carosabil~ 95%
Valoare justa carosabil (RON) 12.791

Trotuar 1 Trotuar 2

d! Tip Trotuar beton•..
!U Suprafata trotuar (mp) 175 O::s
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•..
1-

Depreciere fizica trotuar 98% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 214

c: Suprafaţă teren aferent (mp) 2241GI•..
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 60.5141-

1ii
Valoare justă totală.:!::

::s 73.519N teren+carosabil+trotuare (RON)QJ ~-:;-;7n;,ra: .;'
'\.'-~ .- ,·.v ....•!-
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile car.

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Gheorghe Daja

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

•... Orasului Tasnadrou
;:
••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 232C
QJ domeniului public al Orasului Tasnad
'U-

Nr. de inventar 7549

Localizare Tasnad

Descriere Piatra

E Lăţime carosabil (m) 3
::::1•...

Lungime drum (m)'U 600
,ro•... Suprafaţă carosabil(mp) 1800

::::1
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13
::::1•...

Depreciere fizica carosabiltii 55%

Valoare justa carosabil (RON) 10.635
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton
•...
ro Suprafata trotuar (mp) 300 O
::::1
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•...
1- Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 5.495
c: Suprafaţă teren aferent (mp) 4532
QJ•..
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 142.1741-

1ii Valoare justă totală~ 158.904::::1
N teren+carosabil+trotuare (RON) 4f[f~,::QJa::

It '.
~,.;~; \,

,; ;,::\': '; '-~~'1< Le\!" ;u",;_- -,,"- . '_' :,.;,'. ,. )_
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităple care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Castanilor

GI Apartenenta bunului evaluat Domeniul Public al..
Orasului Tasnadrou

u::
••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin

233C
GI domeniului public al Orasului Tasnad"1J-

Nr. de inventar 7550

Localizare Tasnad

Descriere Piatra (fost Asfalt)
E Lăţime carosabil (m) 5::s..

"1J Lungime drum (m) 500,ro.. Suprafaţă carosabil(mp) 2500::s
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::s..

Depreciere fizica carosabilQî 55%
Valoare justa carosabil (RON) 14.771

Trotuar 1 Trotuar 2

GI Tip Trotuar pavaj beton..ro Suprafata trotuar (mp) 404 177::s
'O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 99,81 61,06..
1-

Depreciere fizica trotuar 0% 75%
Valoare justa trotuare (RON) 43.000

c Suprafaţă teren aferent (mp) 6584GI..
GI

Valoare justă teren aferent (RON) 207.419l-

Ri
Valoare justă totală•••"3 265.190N teren+c:arosabil+tr'otuare (RON)GI

CI::
~"'~ ..._'L.'....,,'"~·-"V'·:!~.\')lii'~,.

/ (;~::;~2
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Săriuad, Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi loealitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de inlocuire net a structurii drumului

şi trotuare lor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucriiri

Denumirea bunului evaluat Str.Ady Endre

dI Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

•• Orasului Tasnadrou
:;::•... Nr. Curent in Inventarul Bunuriior care apartin 234C
dI domeniului public al Orasului Tasnad
-c-

Nr. de inventar 7551

Localizare Tasnad

Descriere asfalt (fost Piatra)

E Lăţime carosabil (m) 6
:::J•. Lungime drum [rn]-c 425

,ro.. Suprafaţă carosabil(mp) 2550
:::J
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 56,09
:::J•. Depreciere fizica carosabilti

10%

Valoare justa carosabil (RON) 128.727
Trotuar 1 Trotuar 2

dI Tip Trotuar beton
••(II Suprafata trotuar (mp) 155 O
:::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00..
1- Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 2.839
c Suprafaţă teren aferent (mp) 7879
dI•.
dI Valoare justă teren aferent (RON) 212.7571-

15 Valoare justă totală•••
"3 344.323
N teren+earosabil+trotuare (RON)dI d,;~;;",,;7'ii
c:: 11 • ;,"::"'"

, r.~ i!'.Y
/ \1. 1_:c,.~:;~:;~.',?;.:'~'.'~
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15-12-2015

Imobilevaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mar.e

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii-
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Lacramioarelor

(II Apartenenta bunului evaluat Domeniul Public al._
Orasului Tasnadrou

:;::
••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 235(II domeniului public al Orasului Tasnad"'O-

Nr. de inventar 7552

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil [m] 6:J._

"'O Lungime drum (m) 250,ro._
Suprafaţă carosabil(mp) 1500:J

U Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94:J._
e,; Depreciere fizica carosabil 37%

Valoare justa carosabil (RONJ 120.903
Trotuar 1 Trotuar 2

(II Tip Trotuar pavaj pavaj._
ro Suprafata trotuar (mp) 675 675:J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 99,81 99,81._
~ Depreciere fizica trotuar 5% 5%

Valoare justa trotuare (RON) 128.006
c Suprafaţă teren aferent (mp) 4250(II"-(II

Valoare justă teren aferent (RON) 478.178~

'Iii
Valoare justă totală•..•

"3 727.087N teren+carosabil+trotuare (RON)(II
Il:

':;_ -~-'.".,:~
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor~ ~
.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Lacramioarelor

01.1 Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

•... Orasului Tasnadrou
li::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin

r:::: 236
01.1 domeniului public al Orasului Tasnad-e-

Nr. de inventar 7553

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt

E Lăţime carosabil (m) 12
:J•...
-c Lungime drum (m) 350
,ro•... Suprafaţă carosabil(mp) 4200
:J
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94
:J•...
~ Depreciere fizica carosabil 50%

Valoare justa carosabil (RON) 268.674
Trotuar 1 Trotuar 2

01.1 Tip Trotuar pavaj asfalt
•...
ro Suprafata trotuar (mp) 1663 138
:J
"5 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 99,81 119,35•...
1- Depreciere fizica trotuar 0% 30%

Valoare justa trotuare (RON) 171.491
r:::: Suprafaţă teren aferent (mp) 10500
01.1•...
01.1 Valoare justă teren aferent (RON) 803.3391-

"IV
Valoare justă totală.•..

"3 1.249.504
N teren+carosabil+trotuare (RON)01.1
~

4,:~,~':;):,:C_".- ..~ •••

\,:1 -'-.-f·

si estimarea valorii juste a străzii
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localită~le care

aparţin, administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuare lor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Lacramioarelor

G.I Domeniul Public al•... Apartenenta bunului evaluat
Orasului Tasnadrou:o::

'';::; Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
2371:

G.I domeniului public al Orasului Tasnad-o-
Nr. de inventar 7554

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (mJ 6::::1•...

lungime drum (m)-o 1050,ro•... Suprafaţă carosabil(mp) 6300::::1
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94::::1•...

Depreciere fizica carosabil~ 50%
Valoare justa carosabil (RONJ 403.011

Trotuar 1 Trotuar 2
G.I Tip Trotuar beton asfalt•..
ro Suprafata trotuar (mp) 780 1100::::1
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 119,35•..
1-

Depreciere fizica trotuar 50% 75%
Valoare justa trotuare (RONj 56.634

1: Suprafaţă teren aferent [rnp] 19950G.I•..
G.I

Valoare justă teren aferent (RONJ 897.850l-

n;
Valoare justă totală.•..

"3 1.357.495N teren+carosabil+trotuare (RON)G.I
a: ~':~):i!:;'~.~,ţfj!i 'i' «a -'l;''-_; 'iLaI

g ':'::,~;!~\!;,l
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evalual:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Virgii Salajan

ilI Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al.. Orasului Tasnadrou

li::
•••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 2381::
ilI domeniului public al Orasului Tasnad

"C-
Nr. de inventar 7555

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt

E Lăţime carosabil (m) 5
::J•..

Lungime drum (m)"C 375
,ro.. Suprafaţă carosabil(mp) 1875::J
1:> Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mpJ 127,94
::J..

Depreciere fizica carosabil 50%
~

Valoare justa carosabil (RONj 119.944
Trotuar 1 Trotuar 2

ilI
Tip Trotuar beton beton..ro Suprafata trotuar (mp) 375 375

::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 61,06
•••1- Depreciere fizica trotuar 60% 50%

Valoare justa trotuare (RON) 20.608
1:: Suprafaţă teren aferent (mp) 4125
ilI..
ilI Valoare justă teren aferent (RON) 371.2911-

'Iii
Valoare justă totală••••:; 511.843

N teren+carosabil+trotuare (RON)ilI ~'.JCI:
.%..~.":< . ".",_/r .
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevalua!:
Drumuri şi slrăzi in zona Tăşnad şi localltăţlle care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuare lor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Caisiior

Q} Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L.

Orasului Tasnadrou
:;.•.. Nr, Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc 239GJ domeniului public al Orasului Tasnad"C-

Nr. de inventar 7556

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 3::J
L.

Lungime drum [rn]"C 140.ro•... Suprafaţă carosabil(mp) 420::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94::J•...

Depreciere fizica carosabilQî 50%

Valoare justa carosabil (RON) 26.867
Trotuar 1 Trotuar 2

GJ Tip Trotuar beton
L.ro Suprafata trotuar (mp) 105 o::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00L.
1-

Depreciere fizica trotuar 75% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 1.603
s:: Suprafaţă teren aferent (mp) 1400GJ•...
GJ Valoare justă teren aferent (RON) 157.518l-

n;
Valoare justă totală.•..

"'S 185.988N teren+carosabil+trotuare (RON)GJo:: -~-:.;_..:

#:;~'ts~;..:.;";.",
';- . ~'."
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evalual:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.N Balcescu

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

•... Orasului Tasnadrou
li:•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
c: 240
Q.I domeniului public ai Orasului Tasnad

"'O-
Nr. de inventar 7557

localizare Tasnad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 6::s•...

Lungime drum (m)"'O 475
.ro•... Suprafaţă carosabil(mp) 2850::s
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94::s•...

Depreciere fizica carosabilâî 37%

Valoare justa carosabil (RON) 229.716
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar asfalt asfalt
•...
ro Suprafata trotuar (mp) 475 475::s
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 119,35 119,35•...
1- Depreciere fizica trotuar 10% 10%

Valoare justa trotuare (RON) 102.044
c: Suprafaţă teren aferent (mp) 9275
QJ•...
Q.I Valoare justă teren aferent (RON) 834.8431-

'Iii
Valoare justă totală•...

"3 1.166.603
N teren+carosabil+trotuare (RON)QJo:: .~



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Campului (sus)

41 Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•...
Orasului Tasnaditiu:o::

••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
C 24141 domeniului public al Orasului Tasnad'ti

Nr. de inventar 7558

localizare Tasnad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 6::1•...
'ti lungime drum (m) 502
>1tI•.. Suprafaţă carosabil(mp) 3012::1
1) Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94::1•..

Depreciere fizica carosabilQî 37%
Valoare justa carosabil (RONJ 242.174

Trotuar 1 Trotuar 2

41 Tip Trotuar beton beton•..
ro Suprafata trotuar [mp] 502 502::1
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 61,06•..
1- Depreciere fizica trotuar 65% 65%

Valoare justa trotuare (RONj 21.456
c Suprafaţă teren aferent [rnp] 996941•..
QJ

Valoare justă teren aferent (RON) 448.6551-

1ii
Valoare justă totală!::

::1 712.885N teren+carosabil+trotuare (RON)QJ
!li:
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Campului (jos)

Q.I Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•.. Orasului Tasnadrou

q::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 242c::
Q.I domeniului public al Orasului Tasnad

"- Nr. de inventar 7559

Localizare Tasnad

Descriere Piatra

E Lăţime carosabil (m) 5::l•..
Lungime drum (m)" 1125

,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 5625::l1:; Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94
::l•..

Depreciere fizica carosabil~
60%

Valoare justa carosabil (RON) 287.865
Trotuar 1 Trotuar 2

Q.I Tip Trotuar beton•..
ro Suprafata trotuar [mp] 1125 O
::l-o Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•..
1- Depreciere fizica trotuar 55% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 30.912
c:: Suprafaţă teren aferent (mp) 18000Q.I•..
Q.I

Valoare justă teren aferent (RON) 567.0631-

10 Valoare justă totală•••:; 885.840
N teren+earosabil+trotuare (RON)Q.I
o::

#f{~'~;,';"

I
. y ,"','Ig \'I~\'ir(r" -:
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Petru Maior

(1.1
Apartenenta bunului evaluat

Domeniul Public al
L.

Orasului Tasnad111u._-._ Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin•...
s:::: 243(1.1 domeniului public al Orasului Tasnad"ll-

Nr. de inventar 7560

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 6:::J
L.

lungime drum (m)"ll 800
.111
L. Suprafaţă carosabil(mp) 4800:::J
U Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94:::J
L.

Depreciere fizica carosabilQî 65%
Valoare justa carosabil (RON) 214.939

Trotuar 1 Trotuar 2
(1.1 Tip Trotuar
L.
111 Suprafata trotuar [rnp] ° °:::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00•..
1-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RON) O

c Suprafaţă teren aferent (mp) 11187(1.1
L.
(1.1

Valoare justă teren aferent (RON) 251.735l-

n;
Valoare justă totală•...

"3 466.674N teren+carosabil+trotuare (RON)(1.1
o::

~~,;.
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.M. Sadoveanu

III Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

•... Orasului TasnadIIIu
:;::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 244c:
III domeniului public al Orasului Tasnad

"'C-
Nr. de inventar 7561

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt

E Lăţime carosabil (m) 5
::J
"- Lungime drum (m)"'C 350

'III"- Suprafaţă carosabil(mp) 1750::J
U Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94
::J
"- Depreciere fizica carosabil 70%tii

Valoare justa carosabil (RON) 67.169
Trotuar 1 Trotuar 2

III Tip Trotuar beton
"-III Suprafata trotuar (mp) 175 O
::J
'O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00
•••1- Depreciere fizica trotuar 65% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 3.740
c: Suprafaţă teren aferent (mp) 3631
III
"-cu Valoare justă teren aferent (RON) 130.7311-

ro Valoare justă totală•...
:i 201.640
N teren+carosabil+trotuare (RON)cua: "" ;;_

~;~:ţ\.>,
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Salcarnllor

G.I
Apartenenta bunului evaluat

Domeniul Public al..
Orasului Tasnadrou

:;::
••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin

245r:::
G.I domeniului public al Orasului Tasnad"O-

Nr. de inventar 7562

localizare Tasnad

Descriere Asfalt peste Piatra
E Lăţime carosabil [rn] 5::J._

lungime drum [rn]"O 185,ro.. Suprafaţă carosabil(mp) 925::J
t:l Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 318,12::J..

Depreciere fizica carosabiltii 71%
Valoare justa carosabil (RON) 85.336

Trotuar 1 Trotuar 2
G.I Tip Trotuar asfalt pavaj..
RI Suprafata trotuar (mp) 125 390::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mpJ 119,35 99,81..
1-

Depreciere fizica trotuar 55% 0%
Valoare justa trotuare (RONj 45.653

r::: Suprafaţă teren aferent [rnp] 1665OI..
OI

Valoare justă teren aferent (RONj 149.8671-

10
Valoare justă totală•••:; 280.856N teren+carosabil+trotuare (RON)G.I

ca::
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şitrotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Zorilor

Q.I Domeniul Public al•.. Apartenenta bunului evaluat Orasului Tasnaditiu._--.•.• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 246!:
Q.I domeniului public al Orasului Tasnad

"'C-
Nr. de inventar 7563

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt peste Piatra
E Lăţime carosabil [m] 4::J•..

Lungime drum [rn]"'C 480
.1tI•.. Suprafaţă carosabil(mp) 1920::J
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 318,12::J•..

Depreciere fizica carosabil 71%Q)
Valoare justa carosabil (RON) 117.129

Trotuar 1 Trotuar 2

Q.I Tip Trotuar beton pavaj•..
10 Suprafata trotuar (mp) 278 146::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 99,81•..
~ Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 19.680
!: Suprafaţă teren aferent (mp) 4800Q.I•..
Q.I

Valoare justă tere~ aferent (RON) 432.048~

'Iii
Valoare justă totală.•.•

"3 628.857
N teren+caros.abil+trotuare (RON)Q.I
a:: --,~.-'~....
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Raportde Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localităţile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.Ai. Zorilor

GJ Domeniul Public al
L. Apartenenta bunului evaluat

Orasului Tasnadrou
:;::.- Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin•••!: 247

CII domeniului public al Orasului Tasnad
"-

Nr. de inventar 7564

Localizare Tasnad

Descriere asfalt (fost Beton)
E Lăţime carosabil (m) 6:::1
L.

" Lungime drum (mJ 350,ro.. Suprafaţă carosabil(mp) .2100:::1
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 219,97:::1
L.

Depreciere fizica carosabil.,; 70%
Valoare justa carosabil (RON) 138.581

Trotuar 1 Trotuar 2

CII Tip Trotuar pavaj beton
"-ro Suprafata trotuar (mp) 515 114:::1
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 99,81 61,06L.
1-

Depreciere fizica trotuar 0% 60%
Valoare justa trotuare (RONj 54.206

!: Suprafaţă teren aferent (mp) 3500GJ
L.

CII Valoare justă teren aferent (RONj 315.0351-

ro
Valoare justă totală•••"3 507.822N teren+carosabil+trotuare (RON)Q.J

Il::
~-~_:'~:~i"[";~:--;.-,~·,__
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi 10caliIălilecare

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz ile lucrări

Denumirea bunului evaluat Str.N. Iorga

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•. Orasului Tasnadrou._--.:; Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc: 248

QJ domeniului public al Orasului Tasnad
"tii-

Nr. de inventar 7565

Localizare Tasnad

Descriere Asfalt peste Piatra
E Lăţime carosabil (m) 4::J..

Lungime drum (m)"tii 400
.ro•. Suprafaţă carosabil(mp) 1600::J
tJ . Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 318,12::J•.
Qi Depreciere fizica carosabil 71%

Valoare justa carosabil (RON) 147.608
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton pavaj•.ro Suprafata trotuar (mp) 185 30::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mpJ 61,06 99,81•.
1-" Depreciere fizica trotuar 50% 5%

Valoare justa trotuare (RON) . 8.493
c: Suprafaţă teren aferent (mp) 6000QJ•.
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 675.0751-

"Iii
Valoare justă totală.•..

"3 831.176
N teren+carosabil+trotuare fRON)QJa: d;.-:;-;_<·
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/cf



Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Salu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat
Str.lnfratirii Tasnadul

Nou

QJ Apartenenta bunului evaluat Domeniul Public al
"- Orasului TasnadIII
u
li::
".;::; Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 249QJ domeniului public al Orasului Tasnad"C-

Nr. de inventar 7566

Localizare Tasnadul Nou

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 6::J•.

Lungime drum (mJ"C 1225,ro•. Suprafaţă carosabil(mp) 7350::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94::J•• Depreciere fizica carosabilin 55%

Valoare justa carosabil (RON) 423.162
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton••!'II Suprafata trotuar (mp) 403 O::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00..
1-

Depreciere fizica trotuar 65% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 8.602

1: Suprafaţă teren aferent (mp) 26950QJ••QJ
Valoare justă teren aferent (RON) 303.2211-

"Iii
Valoare justă totală•••:; 734.985N teren+carosabil+trotuare (RON) ~~f~(;?~~~G.I

a::
Il/"'o' .'i ,,-' s .,1. ..
S \'< .., -
~ \.:~~~)~'.,' , /,. .'
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Raport de Evaluare
Evaluator:SabăuVasileDorinel Dataevaluării:15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi 10calitălile care

aparţin, administraliv, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
priVind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii-
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat
Str.laterala In
Tasnadul Nou

Q.I Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•..

Orasului Tasnadrou._-._ Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin.•..
1: 250
Q.I domeniului public al Orasului Tasnad-c-

Nr. de inventar 7567

Localizare Tasnadul Nou

Descriere Piatra (fost Pamant)
E Lăţime carosabil (m) 3:l•..

lungime drum (m)-c 120
,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 360:l
U Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 3,02:l•..

Depreciere fizica carosabilVi 50%

Valoare justa carosabil (RON) 544
Trotuar 1 Trotuar 2

Q.I Tip Trotuar•..
ro Suprafata trotuar (mp) O O:l
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 0,00 0,00•..
1- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 1440Q.I•..
Q.I

Valoare justă teren aferent (RON) 6.4811-

ro
Valoare justă totală.•..

:; 7.025
N teren+earosabil+trotuare (RON)Q.I
ce _"'" ·C

.r""', ,'_'"
.-,
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşlloealitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor- -
.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Drum de legatura
Denumirea bunului evaluat Tasnad- Tasnadul

Nou
G.I

Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L..

Orasului Tasnadca..,
:o::•..• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin

251C
QI domeniului public al Orasului Tasnad"C-

Nr. de inventar 7568

Localizare °
Descriere Asfalt

E Lăţime carosabil [rn] 6::J
L..

lungime drum [rn]"C 1100,ca
L.. Suprafaţă carosabil(mp) 6600::J
1:> Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94::J
L..

Depreciere fizica carosabilti 55%
Valoare justa carosabil (RON) 379.982

Trotuar 1 Trotuar 2

QI Tip Trotuar
L..
ca Suprafata trotuar (mp) ° O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00L..
1-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RON) O

c Suprafaţă teren aferent (mp) 22000QI
L..
G.I

Valoare justă teren aferent (RON) 99.0111-

1iî
Valoare justă totală•...

"3 478.993N teren+carosabil+trotuare (RON)QIa:
~-;;-:G·~:\'ni',

si estimarea valorii juste a străzii



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparjin, administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuare lor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 1

Q,I Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•.. Orasului Tasnadrou

li::
•••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
c: 252
Q,I domeniului public al Orasului Tasnad

"O-
Nr. de inventar 7569

Localizare Sarauad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 6
:J•..

Lungime drum [m]"O 1525
,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 9150:J
1:> Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94
:J•..

Depreciere fizica carosabiltii 37%

Valoare justa carosabil (RON) 737.510
Trotuar 1 Trotuar 2

Q,I Tip Trotuar..ro Suprafata trotuar (mp) O O
:J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00•..
1- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
c: Suprafaţă teren aferent [rnp] 27450Q,I•..
Q,I

Valoare justă teren aferent (RON) 247.0771-

ro Valoare justă totală••••:; 984.587
N teren+carosabil+trotuare (RON)Q,I

CI:: ••.'!~::'=-:~...•.' .

229



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localilălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 2

Q) Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L.

Orasului Tasnad111uq::::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
r:::: 253Q,I domeniului public ai Orasului Tasnad."-

Nr. de inventar 7570

Localizare Sarauad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 5::J
L.

Lungime drum [m]." 550
.111
L. Suprafaţă carosabil(mp) 2750::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94::J
L.

Depreciere fizica carosabilQî 50%
Valoare justa carosabil (RON) 175.918

Trotuar 1 Trotuar 2
Q,I Tip Trotuar beton
L.

111 Suprafata trotuar (mp) 275 O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00L.
1-

Depreciere fizica trotuar 55% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 7.556

r:::: Suprafaţă teren aferent (mp) 6050Q.I
L.

Q)
Valoare justă teren aferent (RON) 54.4561-
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 3

G)
Domeniul Public ai•... Apartenenta bunului evaluat Orasului Tasnad!IIu

ti::•... Ne. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
s::: 254
G) domeniului public al Orasului Tasnad

""O-
Ne.de inventar 7571

Localizare Sarauad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil [rn] 5::J••""O Lungime drum [rn] 175

,!II.. Suprafaţă carosabil(mp) 875::Jt; Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 56,09::J•• Depreciere fizica carosabilQ) 16%

Valoare justa carosabil (RON) 41.226
Trotuar 1 Trotuar 2

G) Tip Trotuar beton
•...
!II Suprafata trotuar [rnp] 88 O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00
••1- Depreciere fizica trotuar 55% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 2.404
s::: Suprafaţă teren aferent [mp] 2450
G)•...
G) Valoare justă teren aferent (RON) 22.0521-

10 Valoare justă totală•...
"S 65.682
N teren+carosabil+trotuare (RON)QJa: ...*!~~,,,:-~~:;~~",

A",;,ţ;' .. ;..,.



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localiIălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Ra~u jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de inlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
şi estimarea valorii juste a străzii
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 4

Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al
Orasului Tasnad

Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
domeniului public al Orasului Tasnad

255

Nr. de inventar 7572

Localizare Sarauad

Descriere Asfalt
E::J•...ou

,ro•...
::J
1:)
::J•...
Qî

Lăţime carosabil [rn] 5

lungime drum [m] 175

Suprafaţă carosabil(mp) 875

Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 56,09

Depreciere fizica carosabil
Valoare justa carosabil (RON)

16%

41.226

betonQ.J•...ro::J
Ci•...
1-

Tip Trotuar
Trotuar 1 Trotuar 2

Suprafata trotuar (mp) 88 °
Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00

Depreciere fizica trotuar 55% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 2.404
r::
Q.J•...
Q.J
1-

Suprafaţă teren aferent (mp) 2450

Valoare justă teren aferent (RON) 22.052
1U
~ Valoare justă totală
:il teren+carosabil+trotuare (RON)_-=O:::......J --l. .,.:'!1'~,~=....:I.-. i'i6::;.~--..

•' 11J,~•.j....AP,.1:" ","..• v••". ._

~9<Y ţ-.5.::.·':...-.·•.·.·>·.-~.•. ~.'-.( ...: .". \rv~
,=- ,.' i: .,,<',,~,~~.••1

(:]. t€'i'L\((j"'·~" - ..,< i 3~~~:r_:;'~;'';~'..o)}'.- ,- _-',232
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 5

CII Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

"- Orasului Tasnadrou
li::•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 256c:

CII domeniului public al Orasului Tasnad-e-
Nr. de inventar 7573

Localizare Sarauad

Descriere Dale beton
E Lăţime carosabil (m) 3::1"- lungime drum (m)-c 700

,ro
"- Suprafaţă carosabil(mp) 2100::1
1:j Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 412,00::1"- Depreciere fizica carosabil(Ii 95%

Valoare justa carosabil (RONj 43.260
Trotuar 1 Trotuar 2

QI Tip Trotuar beton
"-ro Suprafata trotuar (mp) 350 O::1
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00,._
1-'- Depreciere fizica trotuar 80% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 4.274
c: Suprafaţă teren aferent (mp) 11200
CII"-QI Valoare justă teren aferent (RONj 63.007t-

ni
Valoare justă totală•...

"3 110.541
N teren+carosabil+trotuare (RON)QIo:::

fi:~::~,-,.~.::..->
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 6

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•• Orasului Tasnad10u

li:.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
257s:::

Q,I domeniului public al Orasului Tasnad"'C-
Nr. de inventar 7574

Localizare Sarauad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil [rn] 5::J•• Lungime drum (m)"'C 175

'10•• Suprafaţă carosabil(mp) 875::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J•• Depreciere fizica carosabilti 45%

Valoare justa carosabil (RON) 6.319
Trotuar 1 Trotuar 2

Q,I Tip Trotuar beton..ro Suprafata trotuar (mp) 88 o::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00..
1-

Depreciere fizica trotuar 65% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 1.870

s::: Suprafaţă teren aferent (mp) 1313QJ••QJ
Valoare justă teren aferent (RON) 8.8601-

ro
Valoare justă totală.•..

:; 17.049N teren+carosabil+trotuare (RON)QJa::
Af{~;~~.,;.'. ..

~-3' •
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 7

QJ Domeniul Public al... Apartenenta bunului evaluat Orasului Tasnadrou.--+: Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc: 258
QJ domeniului public al Orasului Tasnad

"'C-
Nr. de inventar 7575

Localizare Sarauad

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 4::J...

Lungime drum (m)"'C 210
,ro... Suprafaţă carosabil(mp) 840::J
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 56,09::J•..

Depreciere fizica carosabilti 16%

Valoare justa carosabil (RON) 39.577
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton...ro Suprafata trotuar (mp) 105 O::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 61,06 0,00...
1- Depreciere fizica trotuar 55% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 2.885
c: Suprafaţă teren aferent (mp) 2625QJ...
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 23.6281-

1ii
Valoare justă totală•••"3 66.090

N teren+c:arosabil+trotuare (RON)QJo:: "..,.•..-~~..._:,'

2351



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi RaVujud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuare lor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 8

QJ Domeniul Public al•... Apartenenta bunului evaluat
Orasului TasnadfUu

:;::
'';::; Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 259al domeniului public al Orasului Tasnad
"O-

Nr. de inventar 7576

Localizare Sarauad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil [rn] 4::J•...

Lungime drum (m)"O 400
'fU•... Suprafaţă carosabil(mp) 1600::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J•...
Qi Depreciere fizica carosabil 50%

Valoare justa carosabil (RONJ 10.504
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton•...
fU Suprafata trotuar (mp) 200 O::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•...
1- Depreciere fizica trotuar 75% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 3.053
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 7600Q)•...
al Valoare justă teren aferent (RON) 34.2041-

'Iii
Valoare justă totală•••

::J 47.761N teren+carosabil+trotuare (RON)al
IX:



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apaTlin,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 9

CII Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L.
Orasului TasnadIUu

;;::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
t: 260
CII domeniului public al Orasului Tasnad
~-

Nr. de inventar 7577

Localizare Sarauad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5::J
L.

~ Lungime drum [m] 450
'IUL. Suprafaţă carosabil(mp) 2250::J1:; Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J
L.

tii Depreciere fizica carosabil 25%

Valoare justa carosabil (RON) 22.157
Trotuar 1 Trotuar 2

CII Tip Trotuar beton
L.
III Suprafata trotuar (mp) 225 O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•••1-' Depreciere fizica trotuar 55% 0%

Valoare justa trotuare (RONj 6.182
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 7650CII
L.

CII Valoare justă teren aferent (RON) 51.643l-

Ri
Valoare justă totală.•..

"3 79.982
N teren+earosabil+trotuare (RON)CII

Il!:: ~ft"'''',_" o',,..~--
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi tro_tuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 10

GJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L-

Orasului Tasnadrou._-._ Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin.•..
1: 261GJ domeniului public al Orasului Tasnad-c-

Nr. de inventar 7578

Localizare Sarauad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5:::t
L-

Lungime drum [rn]-c 450,ro
L. Suprafaţă carosabil(mp) 2250:::t
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13:::t
L-

Depreciere fizica carosabili'l 50%
Valoare justa carosabil (RON) 14.171

Trotuar 1 Trotuar 2

GJ Tip Trotuar beton
L-ro Suprafata trotuar [mp] 225 °:::t
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00L-
f-

Depreciere fizica trotuar 60% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 5.495

1: Suprafaţă teren aferent (mp) 7650GJ
L-
GJ Valoare justă teren aferent (RON) 34.429f-

tii
Valoare justă totală.•..

"3 54.695N teren+carosabil+trotuare (ftON)GJa: 7',;;::-':"',,!
0-'-:"," Z~\~''''';'I-

\.,:,io"~;..,;,,~,~ ,t_\

/ (§-:iS';';;

t ~ - ~,'
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localităţile care

aparţln, administrativ. de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad.Sărăuad.Cig. Blaja.Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 11

QJ Domeniul Public al•... Apartenenta bunului evaluat Orasului Tasnadrou
li:.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 262c::

QJ domeniului public al Orasului Tasnad
'U-

Nr. de inventar 7579

localizare Sarauad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 6::J•...

Lungime drum (m)'U 400
,ro•... Suprafaţă carosabil(mp) 2400::J
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J•...

Depreciere fizica carosabilQ) 60%

Valoare justa carosabil (RON) 12.605
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton•...
ro Suprafata trotuar (mp) 98 O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•...
1-- Depreciere fizica trotuar 60% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 2.381
c:: Suprafaţă teren aferent (mp) 8800QJ•..
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 19.8021--

15
Valoare justă totală.•..

"3 34.788
N teren+carosabil+trotuare (RON)QJ ~;e7~~i':Il:

••.•:;.-~.,~r-: , C'" '<".' v ,.,
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Raport de Evaluare
Evaluater: SabăuVasile Derinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 12

Gl Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L.

Orasului Tasnadrou
~ Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin.•..
t: 263
Gl domeniului public al Orasului Tasnad"C-

Nr. de inventar 7580

Localizare Sarauad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil [rn] 6::J
L.

Lungime drum (m)"C 575,ro
L. Suprafaţă carosabil(mp) 3450::J
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J..

Depreciere fizica carosabiltii 35%
Valoare justa carosabil (RONj 29.444

Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton
L.ro Suprafata trotuar (mp) 288 O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00L.
1-

Depreciere fizica trotuar 55% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 7.900

c Suprafaţă teren aferent (mp) 7475QJ
L.
G.I

Valoare justă teren aferent (RON) 50.4621-

tii
Valoare justă totală.•..

"3 87.806N teren+carosabil+trotuare(RON)G.I
o:::

#f.(i:':::.' ,-,:,.

j ,::_,\I:: '::!o';.
"..

";""".- "
(:~.:

,Hg ·~i.,~r;:~ . :'" .
~ \ e"'\(ln.,,\'~ ,-
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 13

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

•• Orasului Tasnadrou
:;::
'- Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin•••1: 264
QJ domeniului public al Orasului Tasnad
"-

Nr. de inventar 7581

Localizare Sarauad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (mi 5::J"-" Lungime drum (m) 400

.ro
"- Suprafaţă carosabil(mp) 2000::J
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 3,02::J"- Depreciere fizica carosabilQî 50%

Valoare justa carosabil (RON) 3.020
Trotuar 1 Trotuar 2

al Tip Trotuar
"-ro Suprafata trotuar (mp) ° °::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00
"-~ Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
1: Suprafaţă teren aferent [rnp] 4000QJ
"-al Valoare justă teren aferent (RON) 9.001~

1ii
Valoare justă totală•••

"3 12.021
N teren+carosabil+trotuare (RON)QJa::

I

t~
241 cx.f"



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţlle care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi RaVujud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
şi estimarea valorii juste a străzii
Baza de evaluare: deviz de lucrări

°

Denumirea bunului evaluat Sarauad 14

Q.I•..
ro.~- Apartenenta bunului evaluat

Domeniul Public al
Orasului Tasnad

Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
domeniului public al Orasului Tasnad

265

Nr. de inventar 7582

Localizare Sarauad

Descriere Piatra
E::J•..
"ti
,ro•..
::J
ti::J•..
ti

Lăţime carosabil (m) 5

Lungime drum [rn] 400

Suprafaţă carosabllţmp] 2000

Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 3,02

Depreciere fizica carosabil
Valoare justa carosabil (RON)

50%

3.020

betonQ.I

la
::J
15•..
1-

Tip Trotuar
Suprafata trotuar (mp)

Trotuar 1 Trotuar 2

88
0,00Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06

Depreciere fizica trotuar 70% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 1.603

c:Q.I•..
Q.I
1-

Suprafaţă teren aferent (mp) 4400

Valoare justă teren aferent (RON) 9.901
ro.•..
"3
N
Q.I

CI::

Valoare justă totală
teren+carosabil+trotuare (RON)

I
242 vk
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi 10caiitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morti şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 15

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•...

Orasului Tasnadl'Ou._-._ Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin.•..
C 266
QJ domeniului public al Orasului Tasnad-o-

Nr. de inventar 7583

Localizare Sarauad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5::J•...

Lungime drum (m)-o 400
.l'O•... Suprafaţă carosabil(mp) 2000::J
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 3,02::J•...

Depreciere fizica carosabiltii 50%

Valoare justa carosabil (RON) 3.020
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar•...
ro Suprafata trotuar (mp) o O::J-o Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00•...

1"- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
c Suprafaţă teren aferent (mp) 5600QJ•...
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 12.601l"-
Ri ..•.. Valoare justă totală:; 15.621
N teren+earosabil+trotuare (RON)QJa: ~(_., ~.-..

10":,'

243 j (~4~t
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localită!ile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad, Cig, Blaja,ValeaMorii şi RaVujud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii-
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 16

(LI Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•...
Orasului Tasnad(ti

u._-••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 267
(LI domeniului public al Orasului Tasnad""C-

Nr_de inventar 7584

Localizare Sarauad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5::J•...

""C lungime drum (m) 105
,(ti
'- Suprafaţă carosabilţmp] 525::Jt; Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J•...

Depreciere fizica carosabil~ 60%
Valoare justa carosabil (RON) 2.757

Trotuar 1 Trotuar 2

(LI Tip Trotuar beton•...
(ti Suprafata trotuar (mp) 53 O::J
"O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00.._
1-

Depreciere fizica trotuar 65% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 1.122

1: Suprafaţă teren aferent (mp) 840(LI•...
(LI

Valoare justă teren aferent (RON) 3.7801-

1ii
Valoare justă totală•••

"3 7.659N teren+c.arosabil+trotuare (RON)(LIa:
.-!"--~-';~;:::;~',:-':-'''>'''''



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi 10caiităliiecare

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii

(

.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 17

CII Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•.
Orasului Tasnad!tiu

li:•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
!: 268
CII domeniului public al Orasului Tasnad

"C-
Nr. de inventar 7585

Localizare Sarauad

Descriere Pamant
E Lăţime carosabil (m) 5:;J•.

"C Lungime drum (m) 100
,!ti•. Suprafaţă carosabil(mp) 500:s
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 0,00:s•.
Q) Depreciere fizica carosabil 0%

Valoare justa carosabil (RON) O
Trotuar 1 Trotuar 2

CII Tip Trotuar beton..
!ti Suprafata trotuar (mp) 15 O:s
'O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 61,06 0,00•••1- Depreciere fizica trotuar 75% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 229
!: Suprafaţă teren aferent (mp) 1000CII•.
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 2.250l-

n;
Valoare justă totală•...

"3 2.479
N teren+carosabil+trotuare (RON)CIIa:

245



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat: Adresa imobil evalua!:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 18

Q) Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•..
Orasului Tasnad1'0

u
:;::
'0:; Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 269
Q) domeniului public al Orasului Tasnad"C-

Nr. de inventar 7586

localizare Sarauad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5::J•..

Lungime drum [rn]"C 250
'III•.. Suprafaţă carosabil(mp) 1250::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J•..
CIi Depreciere fizica carosabil 20%

Valoare justa carosabil (RON) 13.130
Trotuar 1 Trotuar 2

Q) Tip Trotuar beton•..
III Suprafata trotuar (mp) 125 O::J
t5 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•..
1- Depreciere fizica trotuar 55% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 3.435
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 3000Q)•..
Q)

Valoare justă teren aferent (RON) 20.2521-

"Iii
Valoare justă totală•...

:; 36.817N teren+carosabil+trotuare (RON)Q)
o::

~~:~~;~~~?;~:'.:'.,;~



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitătile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Ra~ujud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuare lor
şi estimarea valorii juste a străzii
Baza de evaluare: deviz de lucrări

o

QJ
Iii
u.--.-•....
r:::
QJ

"C

Denumirea bunului evaluat Sarauad 19

Apartenenta bunului evaluat

Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
domeniului public al Orasului Tasnad

Nr. de inventar

localizare

Domeniul Public al
Orasului Tasnad

7587

Sarauad

270

E::J•..
"C
,ro
L.

::J
tl::J•..
tii

Descriere

Lăţime carosabil (m)

Lungime drum [rn]

Suprafaţă carosabil(mp)

Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp)

Depreciere fizica carosabil

Valoare justa carosabil (RON)

Asfalt

2750
56,09

129.568

5

550

16%

QJ
Iii
::J
'O
L-

I-

Tip Trotuar

Suprafata trotuar (mp)

Trotuar 1 Trotuar 2

beton

275
0,00Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06

Depreciere fizica trotuar

Valoare justa trotuare (RON)

55%

7.556
0%

r:::
QJ•.
QJ
1-

Suprafaţă teren aferent (mp) 5500

Valoare justă teren aferent (RON) 34.654

1iîz::
::J
N
QJ
Il::

Valoare justă totală
teren+c:arosabil+trotuare (RON)

171.718
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităjile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 20

~ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•...
Orasului Tasnadrou

1;::
••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc 271~ domeniului public al Orasului Tasnad"t:l

Nr. de inventar 7588

Localizare Sarauad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 6:::l•...

"t:l Lungime drum (m) 90,ro•... Suprafaţă carosabil(mp) 540:::l
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13:::l"- Depreciere fizica carosabil~ 20%

Valoare justa carosabil (RON) 5.672
Trotuar 1 Trotuar 2

~ Tip Trotuar
"-ro Suprafata trotuar (mpJ O O:::l
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00"-1-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RON) O

t: Suprafaţă teren aferent (mp) 990~"-~ Valoare justă teren aferent (RON) 6.6831-

10
Valoare justă totală!::

:::l 12.355N teren+carosabil+trotuare (RON)~o::
=-'-,,--"

248



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localităţile care

apartin, administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Ra~ujud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 21

CI) Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L. Orasului Tasnad1'0u
;:.- Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin•••s:: 272

CI) domeniului public al Orasului Tasnadou-
Nr. de inventar 7589

Localizare Sarauad

Descriere Pamant
E Lăţime carosabil [rn] 5:::J•..

Lungime drum (m)OU 125
,1'0
L. Suprafaţă carosabil(mp) 625:::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 0,00:::J
L.

Depreciere fizica carosabil~ 0%

Valoare justa carosabil (RON) O
Trotuar 1 Trotuar 2

CI) Tip Trotuar
L.

1'0 Suprafata trotuar (mp) O O:::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00
L.

1-- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
s:: Suprafaţă teren aferent (mp) 938CI)
L.
CI) Valoare justă teren aferent (RON) 3.1641--

tii
Valoare justă totală!::

:::J 3.164
N teren+carosabil+trotuare (RON)CI)
a: "'"~~;,1(' 'c' "' .•." .r;~·ţ.·~.":....,
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localilălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 22

Q)
Apartenenta bunului evaluat

Domeniul Public al•• Orasului TasnadIIIu
li:
•••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin

273r:::
Q) domeniului public al Orasului Tasnad"O-

Nr. de inventar 7590

Localizare Sarauad

Descriere Pamant
E Lăţime carosabil (m) 5:::J•• Lungime drum (mi"O 400

'III•• Suprafaţă carosabil(mp) 2000:::J
1:) Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 0,00:::J•• Depreciere fizica carosabilin 0%

Valoare justa carosabil (RON) O
Trotuar 1 Trotuar 2

Q) Tip Trotuar••ro Suprafata trotuar (mp) O O:::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00••1-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RON) O

r::: Suprafaţă teren aferent (mp) 4400Q)••Q)
Valoare justă teren aferent (RON) 5.9411-

10
Valoare justă totală••••

"3 5.941N teren+carosabil+trotuare (RON)QJo::
""",-- '.

fi-~.~'.~~:~,~,;~'~~;
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Sarauad 23

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•..
Orasului TasnadIIIu

:;::
••• NI. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
1: 274
(LI domeniului public al Orasului Tasnad-c-

Nr. de inventar 7591

localizare Sarauad

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5:J•..
-c lungime drum (m) 350
,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 1750:J
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 13,13:J•..
tii Depreciere fizica carosabil 45%

Valoare justa carosabil (RON) 12.638
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton•..
III Suprafata trotuar (mpJ 175 O:J
'O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•..
~ Depreciere fizica trotuar 60% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 4.274
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 7350(LI•..
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 16.539~

ro Valoare justă totală•••
"3 33.451
N teren+earosabil+trotuare (RON)QJa::

_"
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi slrăzi in zona Tăşnad şi 10caUtălilecare

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi RaVujud. Salu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuare lor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Drum de legatura
Tasnad- Sarauad

CII Apartenenta bunului evaluat Domeniul Public al•• Orasului Tasnadrou
t;::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartins:::: 275CII domeniului public al Orasului Tasnadou-

Nr. de inventar 7592

Localizare °
Descriere Asfalt

E Lăţime carosabil [rn] 6:J••ou lungime drum [rn] 1151.ro•• Suprafaţă carosabil(mp) 6906:J
1:) Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94:J••Qî Depreciere fizica carosabil 37%

Valoare justa carosabil (RONJ 556.639
Trotuar 1 Trotuar 2

CII Tip Trotuar•...
cu Suprafata trotuar (mp) ° O:J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00•...
1-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RON) O

s:::: Suprafaţă teren aferent (mp) 20718(LI••(LI
Valoare justă teren aferent (RON) 21.4461-

1U
Valoare justă totală~:J 578.085N teren+carosabil+trotuare ·(RON)(LI

IX:
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Raport de Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Dataevaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 1

GJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•...
Orasului TasnadIIIu

;;::.- Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin•...
C 276
GJ domeniului public al Orasului Tasnad

"C-
Nr. de inventar 7593

localizare Cig

Descriere Parţial asfalt, parţial
E Lăţime carosabil (m) 6::J••"C Lungime drum (m) 1550

'III•• Suprafaţă carosabil(mp) 9300::J
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON!mp) 127,94::J••
ti Depreciere fizica carosabil 65%

Valoare justa carosabil (RON) 416.445
Trotuar 1 Trotuar 2

GJ Tip Trotuar beton•...
III Suprafata trotuar [rnp] 775 O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•••....

Depreciere fizica trotuar 70% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 14.196

c Suprafaţă teren aferent (mp) 27900Q.I••Q.I
Valoare justă teren aferent (RON) 188.346•....

1ii
.!:: Valoare justă totală::J 618.987
N teren+carosabil+trotuare (RON)GJa:

253



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

§i trotuerelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 2

Q.I
Apartenenta bunului evaluat

Domeniul Public al
L..

Orasului Tasnadcau:o::.- Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin.•..
277c

Q.I domeniului public al Orasului Tasnad""C-
Nr. de inventar 7594

Localizare Cig

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5::l
L..

lungime drum (m)""C 275.ca•... Suprafaţă carosabil(mp) 1375::l
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::l•...

Depreciere fizica carosabiltii 45%
Valoare justa carosabil (RON) 9.930

Trotuar 1 Trotuar 2
Q.I Tip Trotuar•...
ca Suprafata trotuar [mp] O o::l
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00•...
1-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RON) O

c Suprafaţă teren aferent (mp) 2475Q.I•...
Q.I

Valoare justă teren aferent (RONj 16.708l-

n;
Valoare justă totală.•..

"3 26.638N teren+carosabil+trotuare (RON)Q.I
a: .•..,r",'.,

~-" .~{.-_';1,.:f·;;·.



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii

(

.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 3

QI Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L. Orasului Tasnadrou
li:
•••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
1: 278
QI domeniului public al Orasului Tasnad

"O-
Nr. de inventar 7595

Localizare Cig

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil [rn] 5::J"- Lungime drum (m)"O 850

,ro
L. Suprafaţă carosabil(mp) 4250::J
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J
L.

Depreciere fizica carosabilQi 50%

Valoare justa carosabil (RON) 27.901
Trotuar 1 Trotuar 2

QI Tip Trotuar beton
L.ro Suprafata trotuar (mp) 425 O::J
O Cost curent de reconstrucţieunitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00
L.

1- Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 7.785
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 10625
QI
L.

QI Valoare justă teren aferent (RON) 71.7271-

tii
Valoare justă totală••••

'3 107.413
N teren+carosabil+trotuare (RON)QIa: -

~.<~_!~~



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evalual:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 4

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al..

Orasului TasnadIIIu
;;::•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartins:: 279
QJ domeniului public al Orasului Tasnad"O-

Nr. de inventar 7596

Localizare Cig

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil [rn] 4::J•.

"O Lungime drum [m] 250
'III.. Suprafaţă carosabil(mp) 1000::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J..

Depreciere fizica carosabiltii 60%

Valoare justa carosabil (RON) 5.252
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar..
III Suprafata trotuar (mp) O O::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00..
1-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RONj O
c Suprafaţă teren aferent (mp) 2500QJ•..
QJ

Valoare justă teren aferent {RONJ 14.6271-

tii
Valoare justă totală•...

"3 19.879N teren+c:arosabil+trotuare (RON)QJti:: _,,~~-;:~:7;~~
,... o', \' .'
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evalual:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evalual:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
priVind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 5

QI Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

'"' Orasului Tasnadrou
li:.- Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin•...
C 280
QI domeniului public al Orasului Tasnad

"C-
Nr. de inventar 7597

Localizare Cig

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil [m] 5::J•.

Lungime drum (m)"C 250
,ro
'"' Suprafaţă carosabllţmp] 1250::J
1:) Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 13,13::J
'"' Depreciere fizica carosabiltii 65%

Valoare justa carosabil (RON) 5.744
Trotuar 1 Trotuar 2

QI Tip Trotuar beton
'"'ro Suprafata trotuar [mp] 125 O::J
'5 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 61,06 0,00
'"'...,.

Depreciere fizica trotuar 70% 0%.
Valoare justa trotuare (RON) 2.290

c Suprafaţă teren aferent (mp) 2750QI..
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 16.089...,.
ni

Valoare justă totală•..•
"3 24.123
N teren+carosabil+trotuare (RON)QI .o:: ~!,"~~:'.

//~\ 7. " -
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Raportde Evaluare
Evaluator: SabăuVasile Dorinel Oalaevaluării: 15·12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi 10calitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Săriuad, Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 6

Qj Domeniul Public ai•.. Apartenenta bunului evaluat
Orasului Tasnadrou.--'';::; Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinr::: 281Q,I domeniului public al Orasului Tasnad

"'C-
Nr. de inventar 7598

localizare Cig

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5::J•..

Lungime drum (m)"'C 650,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 3250::J
1:j Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J•• Depreciere fizica carosabil~ 70%

Valoare justa carosabil (RON) 12.802
Trotuar 1 Trotuar 2

Qj Tip Trotuar beton•..ro Suprafata trotuar (mp) 325 O::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 61,06 0,00•..
1- Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 5.953
c Suprafaţă teren aferent (mp) 9100Q,I•..
Q,I

Valoare justă teren aferent (RON) 53.241l-

Ri
Valoare justă totală•••

"3 11.996N teren+carosabil+trotuare (RON)Qj

~r;~'CI:
.4':""_ ~~';".('" '!,<",;;"'id
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

apartin,administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Ra~ujud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 7

(1,1 Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•.. Orasului Tasnadrou

li:•• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
s:::: 282
(1,1 domeniului public al Orasului Tasnad

""C-
Nr. de inventar 7599

Localizare Cig

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 6:J•..

""C Lungime drum (m) 550
,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 3300:Jt; Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 13,13:J•..

Depreciere fizica carosabiltii 75%

Valoare justa carosabil (RON) 10.832
Trotuar 1 Trotuar 2

(1,1 Tip Trotuar beton•..
ro Suprafata trotuar (mp) 275 O
:J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 61,06 0,00•..•...

Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 5.037
s:::: Suprafaţă teren aferent (mp) 9900(1,1•..
(1,1 Valoare justă teren aferent (RON) 57.921•...
ii

Valoare justă totală.•..
"3 73.790
N teren+earosabil+trotuare (RON)(1,1
a: _....•.•..~, .
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităjile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 8

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•...
Orasului TasnadCUu

:;::
.';::; Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin

283r:::
QJ domeniului public al Orasului Tasnad"C-

Nr, de inventar 7600

Localizare Cig

Descriere Parţial piatră, parţial
E Lăţime carosabil [m] 5::J•..

Lungime drum (m)"C 275,ro•... Suprafaţă carosabil(mp) 1375::J
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 3,02::J•...

Depreciere fizica carosabilQi 50%
Valoare justa carosabil (RON) 2.076

Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton•...
ro Suprafata trotuar (mp) 138 °::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•..
t-

Depreciere fizica trotuar 70% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 2.519

r::: Suprafaţă teren aferent (mp) 3300QJ•..
QJ

Valoare justă teren aferent (RON) 19.307t-

tii
Valoare justă totală•••

'3 23.902N teren+carosabil+trotuare (RON)QJa:: ~~.
/:;,.J,'~'•..:
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raţiu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 9

GJ Domeniul Public al
L. Apartenenta bunului evaluat Orasului Tasnadrou

;;::•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 284c:
GJ domeniului public al Orasului Tasnad

"C-
Nr. de inventar 7601

Localizare Cig

Descriere Pamant
E Lăţime carosabil (m) 4::J
L.

lungime drum [m]"C 275
,ro
L. Suprafaţă carosabil(mp) 1100::J
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 0,00::J
L.

Depreciere fizica carosabilti 0%

Valoare justa carosabil (RON) O
Trotuar 1 Trotuar 2

GJ Tip Trotuar....
ro Suprafata trotuar (mp) O O::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00
L.1-:- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
c: Suprafaţă teren aferent (mp) 1925
GJ
L.
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 4.332l-

n;
Valoare justă totală•...

"3 4.332
N teren+carosabil+trotuare (RON)GJa:: »:\-,,;:~,

. .

, ~. L'~;~;'~
I ~ s: v;'.261 ~f:"i·, -..,'I!
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităple care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii-
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 10

GI Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•..
Orasului Tasnadrou

Zi:��� Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 285GI domeniului public al Orasului Tasnad"C-
Nr. de inventar 7602

Localizare Cig

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5::J•..

Lungime drum (m)"C 275,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 1375::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::J•..
~ Depreciere fizica carosabil 45%

Valoare justa carosabil (RON) 9.930
Trotuar 1 Trotuar 2

G.I Tip Trotuar•..
IV Suprafata trotuar (mp) ° O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00•..
(-

Depreciere fizica trotuar 0% 0".-6

Valoare justa trotuare (RON) O
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 3438GI•..
G.I

Valoare justă teren aferent (RON) 15.470(-

1iî
Valoare justă totală•••:; 25.400N teren+carosabil+trotQare (RON)G.I

..#!
j,.",.,.

" ,.,);'yt:-"'l.:'ţ~i."~\'a'.l{
.f.v"'?' ~~ r ,"

~ .,'o "'1 t.C",\' ,
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evalua!:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi loealilălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii

(

.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 11

CI.I Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•...

Orasului Tasnadrou
li::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc:: 2B6

CI.I domeniului public al Orasului Tasnad
"Q-

Nr. de inventar 7603

Localizare Cig

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 4::l•...

"Q Lungime drum (m) 400
,ro•... Suprafaţă carosabil(mp) 1600::l
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13::l•...
~ Depreciere fizica carosabil 50%

Valoare justa carosabil (RON) 10.504
Trotuar 1 Trotuar 2

CI.I Tip Trotuar beton•...
ro Suprafata trotuar (mp) 200 O::l
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00•...
1:" Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 3.664
c Suprafaţă teren aferent (mp) 3600III•...
CI.I

Valoare justă teren aferent (RON) 24.3031-

tii
Valoare justă totală.•..

:; 38.471
N teren+earosabil+trotuare (RON)CI.I
o::
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorin.1 Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumurişi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

apartin,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor_. -

.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 12

G.I
Apartenenta bunului evaluat

Domeniul Public al•...
Orasului Tasnadrou

;;:.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc 287G.I domeniului public al Orasului Tasnad"U-
Nr. de inventar 7604

localizare Cig

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil(m) 5:::J•...

"U Lungime drum [rn] 250,ro•... Suprafaţă carosabil(mp) 1250:::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13:::J•...

Depreciere fizica carosabilQi 30%
Valoare justa carosabil (RON) 11.489

Trotuar 1 Trotuar 2
G.I Tip Trotuar•...
ro Suprafata trotuar (mpJ O O:::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00•...
1--

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RON) O

c: Suprafaţă teren aferent (mp) 5000G.I•...
G.I

Valoare justă teren aferent (RON) 33.7541--

"Iii
Valoare justă totală.:!::

:::J 45.243N teren+carosabil+trotuare (RON)G.I ~-::~~-~;~.. ~a:
~..:,~0.~;'\'\'" 'iJ'-

~~":-"':,~_.'. '.'. :,.,

,I r c::>?··· ...
~ ......
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

apar1in,administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii

(

.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 13

(il Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L. Orasului Tasnadrou
;
••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
t: 288
CII domeniului public al Orasului Tasnad

"O-
Nr. de inventar 7605

localizare Cig

Descriere Pamant
E Lăţime carosabil (m) 5~
L.

lungime drum (m)"O 150
,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 750~
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 0,00~
L.

Depreciere fizica carosabiltii 0%

Valoare justa carosabil (RON) O
Trotuar 1 Trotuar 2

CII Tip Trotuar
L.ro Suprafata trotuar (mp) O O
~
'O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00•.••• Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
t: Suprafaţă teren aferent (mp) 1650CII•.
CII Valoare justă teren aferent (RON) 3.713•••
ni Valoare justă totală•••:i 3.713
N teren+carosabil+trotuare (RON)CIIa: ;_~o:'!.;;; ".-.-~.,.:\'V.f:_'V'·;)
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evalual:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localiIălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evalual:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 14

G.I
Apartenenta bunului evaluat

Domeniul Public al•..
Orasului Tasnadrou

li::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinr::: 289G.I domeniului public al Orasului Tasnad"O-
Nr. de inventar 7606

localizare Cig

Descriere Piatra
E Lăţime carosabll (m) 5:J•..

"O Lungime drum (m) 100.ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 500:J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 3,02:J•..

Depreciere fizica carosabilQî 60%
Valoare justa carosabil (RONj 604

Trotuar 1 Trotuar 2
G.I Tip Trotuar•..
ro Suprafata trotuar (mp) O O:J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00•..
1- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RONj O
r::: Suprafaţă teren aferent (mp) 700G.I•..
G.I

Valoare justă teren aferent (RONj 3.150l-

Ri
Valoare justă totală.•..

"3 3.754N teren+carosabil+trotuare (RON)Q,I

IX
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Cig 15

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

•• Orasului Tasnadrou
:;::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
&:: 290
QJ domeniului public al Orasului Tasnad-o-

Nr. de inventar 7607

Localizare Cig

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 4:s••-o Lungime drum (m) 350

,ro•• Suprafaţă carosabil(mp) 1400:s
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 13,13:s••
~ Depreciere fizica carosabil 50%

Valoare justa carosabil (RON) 9.191
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar
••ro Suprafata trotuar (mp) O O:s
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00••~ Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
&:: Suprafaţă teren aferent (mp) 2450QJ..
QJ Valoare justă teren. aferent (RON) 14.334~

ro Valoare justă totală.•..
"3 23.525
N teren+earosabil+trotuare (RON)QJ
Il:: .~ _C~.", ;' '.\'- :\
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de inlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat
Drum de legatura

Tasnad- Cig

GJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•...
Orasului Tasnadmu.--+o Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 291

GJ domeniului public al Orasului Tasnad
"-

Nr. de inventar 7608

localizare O

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil [rn] 6::J•...
" lungime drum [rn] 4029,m•... Suprafaţă carosabil(mp) 24174::J
1:j Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94::J•...

Depreciere fizica carosabiltii 70%
Valoare justa carosabil (RON) 927.846

Trotuar 1 Trotuar 2

GJ Tip Trotuar•...m Suprafata trotuar [rnp] O O::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00•...
1- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 50363GJ•...
GJ Valoare justă teren aferent (RON) 52.131l-

n;
Valoare justă totală.•..

"3 979.977N teren+carosabil+trotuare (RON)GJa:
~.-;:.::-.,'

I
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localită~le care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire neta structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Blaja 1

CII Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

•• Orasului Tasnad10u.--.- Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin•••C 292
CII domeniului public al Orasului Tasnad

""C-
Nr. de inventar 7609

Localizare Blaja

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 6:l••""C Lungime drum (m) 2300

.10•• Suprafaţă carosabil(mp) 13800:l
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94
:l••

CIi Depreciere fizica carosabil 60%

Valoare justa carosabil (RON) 706.229
Trotuar 1 Trotuar 2

CII Tip Trotuar
••10 Suprafata trotuar (mp) O O:l
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00••1- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
c Suprafaţă teren aferent (mp) 31050
CII••CII Valoare justă teren aferent (RON) 279.4811-

ni••• Valoare justă totală"3 985.710
N teren+carosabil+trotuare tRON)CII
~
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Blaja 2

G.I
Apartenenta bunului evaluat

Domeniul Public al•• Orasului Tasnadrou
li:

•• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc: 293(II domeniului public al Orasului Tasnad"C-
Nr. de inventar 7610

Localizare Blaja

Descriere Pamant
E Lăţime carosabil [rn] 4::J..

Lungime drum [rn]"C 240,ro•• Suprafaţă carosabil(mp) 960::J
1) Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mpI 0,00::J•• Depreciere fizica carosabilQi 0%

Valoare justa carosabil (RONj O
Trotuar 1 Trotuar 2

G.I Tip Trotuar..ro Suprafata trotuar (mp) O O::J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00••1-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RONI O

c: Suprafaţă teren aferent (mp) 2400G.I••G.I
Valoare justă teren aferent (RON) 5.4011-

"Iii
Valoare justă totală•••

"3 5.401N teren+earosabil+trotuare (RON)QJa: -~~.;?
•••••,...,;;:;.:,_v'.-.:." ',-,
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi 10calitălilecare

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja, Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Blaja 3

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al..

Orasului Tasnadrou
li:
o;:::; Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 294!:
QJ domeniului public al Orasului Tasnad

""C-
Nr. de inventar 7611

Localizare Blaja

Descriere Pamant-piatra
E Lăţime carosabil (m) 5::l..

""C lungime drum [rn] 500
.ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 2500::l
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 3,02::l..

Depreciere fizica carosabiltii 50%

Valoare justa carosabil (RON) 3.715
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar beton
Iii Suprafata trotuar (mp) 18.5 °::l
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00..
1- Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 3.389
!: Suprafaţă teren aferent (mp) 5000QJ..
CIJ Valoare justă teren aferent (RON) 16.8711-

ro
Valoare justă totală.•..

"5 24.041
N teren+carosabil+trotuare (RON)CIJ
~ . ~~~:~

A;":::'S-·~U
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi 10calită~l.car.

aparţin, administrativ, de OraşulTăşnad

Adresaimobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig,Blaja,Val.a Morii şi Ra!iu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Blaja 4

Q.I
Apartenenta bunului evaluat

Domeniul Public al•• Orasului Tasnaditiu1;:::
••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin

2951:
CII domeniului public al Orasului Tasnad~-

Nr. de inventar 7612

Localizare Blaja

Descriere Pamant-piatra
E Lăţime carosabil (m) 5:J••~ Lungime drum (m) 350

,iti"- Suprafaţă carosabil(mp) 1750:J
tî Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 3,02:J•• Depreciere fizica carosabilQî 65%

Valoare justa carosabil (RON) 1.850
Trotuar 1 Trotuar 2

QI Tip Trotuar beton••iti Suprafata trotu ar (mp) 150 O:J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00••1- Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 2.748
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 3500CII••QI Valoare justă teren aferent (RON) 11.8141-

1ii
Valoare justă totală•••"3 16.412

N teren+carosabil+trot.uare (RON) /.4;/{f~?,:CIIa:
#5:«' ,,"..•.(,.;}" (,.

'1 .,',. '
I S. :~.::..,I"-- ",..• '1- \.">' 'J";
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Blaja 5

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L.
Orasului Tasnadrou

~•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc: 296
QJ domeniului public al Orasului Tasnad

"C-
Nr. de inventar 7613

Localizare Blaja

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 4::J•..

"C Lungime drum (m) 300
,ro•.. Suprafaţă carosabil(mp) 1200::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 127,94::J•..
ti Depreciere fizica carosabil 35%

Valoare justa carosabil (RON) 99.793
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar•..
ro Suprafata trotuar (mpJ O O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 0,00 0,00••1- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
c: Suprafaţă teren aferent (mp) 3300CII•..
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 22.2771-

ro
Valoare justă totală•...

"3 122.070
N teren+carosabil+trotuare (RON)CII
o:: z~-:fo

tJ,.\>;·
19~ I..e.g':,.,\f(,.

:?-; •. 'h
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin, administrativ, de OraşulTăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Săriuad, Cig, Blaja,ValeaMorii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuare lor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Blaja 6

QJ Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al...
Orasului Tasnadrou.--.;; Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin1: 297QJ domeniului public al Orasului Tasnad

"-
Nr. de inventar 7614

Localizare Blaja

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 5::J...
" Lungime drum (m) 175,ro... Suprafaţă carosabil(mp) 875::J
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmpl 30,98::J...
Qî Depreciere fizica carosabil 50%

Valoare justa carosabil (RON) 13.554
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar...ro Suprafata trotuar (mp) O O::J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmpl 0,00 0,00...
1- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 2975QJ...
QJ Valoare justă teren aferent (RON) 20.083l-

n;
Valoare justă totală•...

"3 33.637N teren+carosabil+trotuare (RON)(lia:
.'. --'._~'



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15-12-2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evalual:
nşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi RaVujud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Blaia 7

Q.I Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al... Orasului Tasnadrou

li:.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
s:::: 298
Q.I domeniului public ai Orasului Tasnad

"- Nr. de inventar 7615

Localizare Blaia

Descriere Pamant-piatra
E Lăţime carosabil (mi 5:J...

lungime drum (m)" 125
,ro... Suprafaţă carosabil(mp) 625:J
ti Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp 1 3,02:J...

Depreciere fizica carosabiliti 65%

Valoare justa carosabil (RON) 661
Trotuar 1 Trotuar 2

CII Tip Trotuar beton...ro Suprafata trotuar [rnp] 30 O:J
15 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 61,06 0,00...
~ Depreciere fizica trotuar 70% 0%

Valoare justa trotuare (RON) 550
s:::: Suprafată teren aferent [rnp] 938
CII "...
CII Valoare justă teren aferent (RON) 3.164l-

Ri Valoare justă totală.•..
"3 4.375
N teren+carosabil+trotuare (RON)(li

CI:: ~ ~~
• ~.l."""'.,
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localitălile care

aparjin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Blaja 8

G.I Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al

L.

Orasului Tasnadtuu
;;::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin

299c
G.I domeniului public al Orasului Tasnad-c-

Nr. de inventar 7616

Localizare Blaja

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 4::J
L.

Lungime drum (m)-c 200.tu
L. Suprafaţă carosabil(mp) 800::J
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94::J
L.

Depreciere fizica carosabil;n 35%
Valoare justa carosabil (RON) 66.529

Trotuar 1 Trotuar 2
G.I Tip Trotuar
L.
tu Suprafata trotuar [rnp] O O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00L.
1-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RON) O

t: Suprafaţă teren aferent (mp) 2000G.I..
G.I

Valoare justă teren aferent (RON) 13.502l-

Ri
.

.•.. Valoare justă totală"3 80.031N teren+carosabil+trotuare (RON)G.I
Il::

~,~:ţ_-,;:--,~;;.,~~~:~,

(



Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobilevaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii

\

.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Blaja 9

G.I Apartenenta bunului evaluat
Domeniul Public al•. Orasului Tasnadrou

li:•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 300c:
G.I domeniului public al Orasului Tasnad
'O-

Nr. de inventar 7617

Localizare Blaja

Descriere Pamant
E Lăţime carosabil (m) 4::J•.

lungime drum (m)'O 250
.ro•. Suprafaţă carosabil(mp) 1000::J
tî Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 0,00::J•.

Depreciere fizica carosabi Itii 0%
Valoare justa carosabil (RON) O

Trotuar 1 Trotuar 2

G.I Tip Trotuar

"-ro Suprafata trotuar (mp) O O::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00•..
1-:- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
1: Suprafaţă teren aferent (mp) 1750G.I•.
G.I

Valoare justă teren, aferent (RON) 5.9071-:-

1'0
Valoare justă totală•...

"3 5.907
N teren+carosabil+trotuare (RON)G.I
a:

(
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Raport de Evaluare
Evalualor: Sabău Vasile Dorinel Oala evaluării: 15·12·2015

Imobil evalual:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localItălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat Blaja 10

Q,I
Apartenenta bunului evaluat

Domeniul Public al•...
Orasului Tasnadrou

;;::.•.. Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
3011:Q,I domeniului public al Orasului Tasnad"C-

Nr. de inventar 7618

Localizare Blaja

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5:J
L.

lungime drum (m)"C 150.ro"- Suprafaţă carosabil(mp) 750:J
tl Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RONjmp) 3,02:J"- Depreciere fizica carosabilin 10"'{'

Valoare justa carosabil (RON) 2.039
Trotuar 1 Trotuar 2

Q,I Tip Trotuar beton
L.eu Suprafata trotuar (mp) 61 O:J
t5 Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RONjmp) 61,06 0,00•...
1-

Depreciere fizica trotuar 70% 0%
Valoare justa trotuare (RON) 1.108

1: Suprafaţă teren aferent (mp) 1500QI
L.
QI

Valoare justă teren aferent (RON) 6.7511-

m
Valoare justă totală.:!::

:J 9.898N teren+c:arosabil+trotuare (RON)Q,I
o::

.c.._~':~_"'-""
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat
Drum de legatura

Tasnad- Blaja

QJ
Domeniul Public al•. Apartenenta bunului evaluat Orasului Tasnadrou

10:
••• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin
&:: 302
QJ domeniului public al Orasului Tasnad

"'C-
Nr. de inventar 7619

localizare O

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 6:J•.

Lungime drum (m)"'C 1570
,ro•. Suprafaţă carosabil(mp) 9420:J
1:> Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94
:J•.

Depreciere fizica carosabil~
60%

Valoare justa carosabil (RON) 482.078
Trotuar 1 Trotuar 2

QJ Tip Trotuar•.ro Suprafata trotuar (mp) O °:J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00
••1-'- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
&:: Suprafaţă teren aferent (mp) 21195
IV•.
CII Valoare justă teren aferent (RON) 190.716t-

tu Valoare justă totală•••:; 672.854
N teren+carosabil+trotuare (RON)IVa: ,-;,,~,:-

,..--,'l ,_-~-.'
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localită!ile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Ra!iu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat
Drum de legatura

Tasnad- Valea Morii

GJ Apartenenta bunului evaluat Domeniul Public al
L-

Orasului Tasnadrou
;•... Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartinc: 303GJ domeniului public al Orasului Tasnad"'C-

Nr. de inventar 7620

Localizare O

Descriere Asfalt
E Lăţime carosabil (m) 6:l
L-

Lungime drum (m)"'C 2072,ro
L- Suprafaţă carosabil(mp) 12432:l
tJ Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 127,94:l
L-

Depreciere fizica carosabilQî 60%
Valoare justa carosabil (RON) 636.220

Trotuar 1 Trotuar 2

GJ Tip Trotuar•..
ro Suprafata trotuar (mp) O O:l
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00L-
I-

Depreciere fizica trotuar 0% 0%
Valoare justa trotuare (RON) O

c: Suprafaţă teren aferent (mp) 36260GJ•..
GJ

Valoare justă teren aferent (RON) 37.5331-

ro
Valoare justă totală•...

"3 673.753N teren+carosabil+trotuare fRON)GJa:
.< 'Z

~,~,\.,\ţ~:\:--;-

,1
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evalual:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnad şi localităţile care

aparlin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad, Cig, Blaja,Valea Moriişi Raliu jud. Satu

Mare

FISA DE CALCUL
privind determinarea costului de Înlocuire net a structurii drumului

şi trotuarelor
si estimarea valorii juste a străzii.
Baza de evaluare: deviz de lucrări

Denumirea bunului evaluat
Drum de legatura

V.Morii

4.1 Domeniul Public al
"- Apartenenta bunului evaluat Orasului Tasnadmu
;.•.• Nr. Curent in Inventarul Bunurilor care apartin 304s::::

4.1 domeniului public al Orasului Tasnad
"'C

Nr. de inventar 7621

Localizare Valea Morii

Descriere Piatra
E Lăţime carosabil (m) 5:::J"- Lungime drum (m)"'C 1000.m"- Suprafaţă carosabil(mp) 5000:::J
U Cost curent de reconstrucţie unitar carosabil (RON/mp) 15,92:::J"- Depreciere fizica carosabilti 45%

Valoare justa carosabil (RON) 43.780
Trotuar 1 Trotuar 2

4.1 Tip Trotuar
"-m Suprafata trotuar (mp) O O:::J
O Cost curent de reconstrucţie unitar trotuar (RON/mp) 0,00 0,00
"-1- Depreciere fizica trotuar 0% 0%

Valoare justa trotuare (RON) O
s:::: Suprafaţă teren aferent (mp) 100004.1•..
4.1

Valoare justă teren aferent (RON) 10.351l-

Ri
Valoare justă totală.•.•

"3 54.131
N teren+carosabil+trotuare (RON)4.1
a:: "","-" .:'.c_'.:".
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi in zona Tăşnadşi localitălile care

apartin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
Tabel cu valorile juste strazi rezultate in urma evaluarii

Data e al aru 15 12 2015 c rs 45005 RON/EURv u " u , nr,

N'. Suprafaţa
Curent in Valoare justă Rigole teren Valoare justă totală

Inv. NL trotuare valoare justă Valoare justa Descriere aferent Valoare justa teren-carcsabl l-trctuare
Nr crt Denumire mijloc fix Bunurilor inventar (RON) ImDI carosabil (RON carosabil (mp) teren (RON) -+rigole (RON)

1 Str. eern 199 7516 5.257 O 319.764 Piatra cubrca 13.125 295.345 620.366/:;,;,.-
2 Str. rntretuu 200 7517 207.317 82.371 ~ 1.063.94 Asfalt 44.000 1.930.220 3.333.&57

3 Str.Santaului 201 7518 O O 95.955 Asfalt 4.375 59.069 155.024

• Str. T Vladimirescu 202 7519 O O 450.584 Asfalt 21.937 691.092 1.151.675

5 Str. Stefan cel Mare 203 7520 O O 470.180 Asfalt 30.625 2.480.901 2.'351.081

6 Str. Stefan cel Mare 204 7521 14.196 O 188.813 Piatra cubice 10.695 721.993 925.002

7 Str. Crisan "'5 7522 5.990 O 6.440 Asfalt 14.226 832.313 844.743

e Str.8elsugului 206 7523 3.248 O 2.794 Piatra 5.n9 180.484 186.526

9 Str.Margaretelor 207 752. 1.069 O 4.136 Piatra 1.188 21.386 26.591

10 str.cresner 208 7525 9.350 O 31.512 Piatra 15.000 54{1.060 580.922

11 Str.Avram Iancu 209 7526 5.495 O 46.058 Asfalt 3.030 136.365 187.918

12 Str.Avram Iancu 210 7527 9.083 O 32.477 Piatra 12.155 328.221 369.781

13 Str.Viilor 211 7528 4.371 O 4.766 Piatra 3.990 125.699 134.836
N,. Suprafaţa

Curent in Valoare justă RigDle teren Valoare justă totală
Inv. N'. trotuare valoare justă Valoare justa Descriere aferent Valoare justă teren-caresabn-trotuare

Nr crt Denumire mijloc fix 8unurilor inventar IRON) (mp) carosabil (RON) carosabil (mp) teren (RON) -+rigole (RON)-
,. Str.Splculul 212 7529 4.274 O 11.029 Piatra 3.628 97.967 113.270

Piatra (fost
15 Str. VHtorului 213 7530 3.201 O 2.447 Asfatt) 1.956 61.621 67.269

16 Str .Rozelor 21. 7531 2.058 O 20.881 Artalt 2.172 87.328 110.267
Piatra (fost

17 Str.Trandafirilor 215 7532 5.722 O 5.938 Asfalt) 5.222 235.016 246.676

ie str.rranoaftrnor 216 7533 8.853 O 9.074 Piatra 7.410 233.441 251.368

19 Str.Traian Vuia 217 7534 2.320 O 1.936 Piatra 1.555 41.990 46.246

20 Str.Pompierilor 21. 7535 9.342 O 11.539 Piatra 5.515 223.382 244.263

21 Str.Liveziior 219 7536 4.007 O 9.651 Piatra 7.175 193.774 207.432

22 Str.Florilor 220 7537 1.580 O 2.446 Piatra 1.329 23.925 27.951

23 Str.M Eminescu 221 7538 2.107 O 7.248 Piatra 3.221 57.984 67.339

2. Str.M Eminescu 222 7539 760 O 3.487 Piatra 1.468 19.820 24.067

25 Str.Garoafelor 223 7540 2.358 O 38.591 Piatra cubica 2.057 92.575 133.524

26 Str.Nuciior 22. 7541 3.344 O 3.750 Piatra 1.271 57.201 64.295

27 str.strsndutur 225 7542 5.813 O 72.114 Piatra cubica 3.599 161.973 239.900

{



Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

, ,
~ ~

NL suprafaţa

Curent in Valoare ju!>tă Rigole teren Valoare justă totală

Inv. N,. trotuare valoare justă Valoare justa Descriere aferent Valoare justă teren-cerosebn-trotuere

Nrcrt Denumire mijloc fix Bunurilor inventar (RON) (mp) carosabil (RON) carosabil (mp) teren (RONI +rigole (RON)

28 Str.Biro lajos (jos) 226 7543 1.481 O 4.075 Piatra 1.953 87.895 93.452

Asfalt peste

as str.ano Leţcs (sus) 227 7544 3.847 O n.494 Piatra cubica 1.354 60.937 142.278

Asfatt (fost

30 Str.Closca 228 7545 4.717 O 97.058 Piatra) 6.180 278.131 379.906

Asfalt peste

31 Str.Harea 219 7546 49.506 O 134.692 Piatra cubrca 4.380 197.122 381.320

Piatra+partlal

12 Str.Teiului 230 7547 6.530 O 33.133 asfalt 5.001 157.549 197.212

33 str.oresutor 231 7548 214 O 12.791 Piatra cubica 2.241 60.514 73.519

34 str.Gheorghe Doja 232 7549 5.495 O 10.635 Piatra 4.532 142.n4 158.904

Piatra (fost

3S str.castenrrcr 233 7550 43.000 O 14.n1 Asfalt) 6.584 207.419 255.190

asfalt jfost

36 5tr.Ady Endre 234 7551 2.839 O 128.727 Piatra) 7.879 212.757 344.323

~
37 Str.Lacramioarelar 235 7552 128.006 O r 120.903 ) Asfalt 4.250 478.178 727.087

'-----.-.'
38 Str.Lacramioarelor 236 7553 1n.491 O 268.674 Asfalt 10.500 803.339 1.249.504

39 Str .Lacramioare lor 237 7554 56.634 O 403.011 Asfalt 19.950 897.850 1.357.495

40 Str. Virgil serejan 238 7555 20.608 O 119.944 Asfalt 4.125 371.291 511.843

41 str.cersncr 239 7556 1.603 O 26.867 Asfalt 1.400 1.57.518 185.988

N,. Suprafaţa

Curent in Valoare justă Rigole teren Valoare justă totală

Inv. N,. trotuare valoare justă Valoare justa nescrtere aferent Valoare justă tere n-carosabtl.rtrotuare

Nr crt Oenumire mijloc fix Bunurilor inventar (RON) (mp) carosabil (RON) carosab!t (mp) teren (RON) +rigole (RON)

42 Str.N Balcescu 240 7557 102.044 O , 229~;-;:) Asfalt 9.275 834.843 1.166.503
~

43 Str.Campului JSUS) 241 7558 21.456 O
. ---';

Asfalt 9.969 448.655 712.8&5242.n4

44 Str.Camputu! (jos) 242 7559 30.912 O 287.865 Piatra 18.000 567.063 885.84(}

.
45 Str.Petru Maior 243 7560 O O 214.939 Asfalt 11.187 251.735 466.674

46 Str.M. Sadoveanu 244 7561 3.740 O 67.169 Asfalt 3.631 130.731 201.640

estatt peste

47 str.sercemnor 245 7562 45.653 O 85.336 Piatra cubtca 1.665 149.867 280.856

Asfalt peste

48 str.zcrucr 246 7563 19.680 O In.129 Piatra cubtca 4.800 432.048 628.857

asfalt {test

49 Str.AI. Zorilor 247 7564 54.206 O 138.581 Beton) 3.500 315.035 507.822

Asfalt peste

50 Str.N.lorga 248 7565 8.493 O 147.608 Piatra cubica 6.000 675.075 831.176

Str.lnfratirii ... <,

51 Tasnadul Nou 249 7566 8.502 O 423.162 ) Asfalt 26.950 303.2.21 734.985

str.teterere In ~ Piatra (fost

52 Tasnadul Nou 250 7567 O O 544 Pamant) 1.440 6.481 7.025

rasnad- Tasnadul ~~'--'.

53 Nou 251 7568 O O 379.982 ) Asfalt 22.000 99.011 478.993

54 Sarauad 1 252 7569 O O 737.510 Asfalt 27.450 247.0n 984.587

55 Sarauad 2 253 7570 7.556 O 175.918 Asfalt 6.050 54.456 237.930

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnad şi localităţile care

apartin administrativ de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

, ,
N,. Suprafaţa

CUrent in Valoare justă Rigole te re n Valoare justă totală
Inv. N'. trotuare valoare justă Valoare justa Descriere aferent Valoare justă teren-+earosabil+trotuare

rer crt Denumire mijloc fix Bunurilor inventar (RON) (mp) carosabil (RON) carosabil 'mp) teren (RON) -H"igole (RON)

56 Sarauad 3 254 75n 2.404 O 41.226 Asfalt VIS{) 22.052 65.682

57 Sarauad 4 255 7572 2.404 O 41.226 Asfalt 2.450 22.052 65.682

58 Sarauad 5 256 7573 4.274 O 43.260 Dale beton 11.200 63.007 110.541

59 Sarauad 6 257 7574 1.870 O 6.319 Piatra 1.313 8.860 17.049

60 Sarauad 7 258 7575 2.885 O 39.577 Asfalt 2.625 23.528 66.090

61 Sarauad 8 259 7576 3.053 O 10.504 Piatra 7.600 34.204 47.761

62 Sarauad 9 260 7577 6.182 O 22.157 Piatra 7.650 51.543 79.982

63 Sarauad 10 261 7578 5.495 O 14.771 Piatra 7.650 34.429 54.695

64 Sarauad 11 262 7579 2.381 O 12.605 Piatra 8.800 19.802 )4.788

65 Sarauad 12 263 7580 7.900 O 29.444 Piatra 7.475 50.462 87.806

66 Sarauad 13 264 7581 O O 3.020 Piatra 4.000 9.001 12.021

67 Sarauad 14 265 7582 1.603 O 3.020 Piatra 4.400 9.901 14.524

68 Sarauad 15 266 7583 O O 3.020 Piatra 5.600 12.601 15.621

69 Sarauad 16 267 7584 1.122 O 2.757 Piatra 840 3.780 7.659.,. Suprafaţa
Curent in Valoare justă Rigole teren Valoare justă totală

Inv. N'. trotuare valoare justă Valoare justa Descriere aferent Valoare justă teren-carosabn-trctuare
Nr crt Denumire mijloc fix Bunurilor inventar (RON) (mp) carosabil (RON) carosabil (mp) teren (RON) +rigole (RON)

70 Sarauad 17 268 7585 229 O O Pamant l.{)(I() 2.250 2.479

n Sarauad 18 269 7586 3.435 O 13.130 Piatra 3.000 20.252 36.817

72 Sarauad 19 270 7587 7.556 O 129.568 Asfalt 5.S<IO 34.654 171.n8

73 Sarauad 20 271 7588 O O 5.672 Piatra 990 6.683 12.355

74 Sarauad 21 272 7589 O O O Pamant 938 3.164 3.164

75 Sarauad II 273 7590 O O O Pamant 4.400 5.941 5.941

76 Sarauad 23 274 7591 4.274 O 12.638 Piatra 7.350 16.539 33.451
Drum de legatura rs~77 'rasnao- Sarauad 275 7592 O O Asfalt 20.718 21.446 578.085

parţial piatră
78 Cig1 276 7593 14.196 O 416.445 cubică 27.900 188.346 618.987

79 cre a m 7594 O O 9.930 Piatra 2.475 16.708 26.638

80 Cig3 278 7595 7.785 O 27.901 Piatra 10.625 71.727 107.413

81 Cig4 279 7596 O O 5.252 Piatra 2.500 14.627 19.879

82 og s 280 7597 2.290 O 5.744 Piatra 2.750 16.089 24.123

83 Cig 5 281 7598 5.953 O 12.802 Piatra 9.100 53.241 71.996

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localităVlecare

aparţin administrativ de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad, Sărăuad,Cig, Blaja, Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare
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Raport de Evaluare
Evaluator: Sabău Vasile Dorinel Data evaluării: 15·12·2015

N,. Suprafaţa
Curent in Valoare justă Rigole teren Valoare justă totală

Inv. N,. trotuare valoare justă Valoare justa Descriere aferent Valoare justă teren-cercsabn-trotuare
Nrcrt Denumire mijloc fix Bunurilor inventar (RON) (mpJ carosabil (RON) carosabil (mpl teren (RON) +rigole (RON)

84 Cig 7 282 7599 5.037 O 10.832 Piatra 5.!lOO 57.921 73.790
parţial moloz,

85 Cig8 283 7600 2.519 O 2.076 parţial ăamant 3.300 19.307 23.902

86 crg s 284 76()1 O O O Pamant 1.925 4.332 4.332

87 Cigl0 285 7602 O O 9.930 Piatra 3.438 15.470 25.400

88 Cigll 286 7503 3.664 O 10.504 Piatra 3.600 24.303 38.471

as Cig12 287 7004 O O 11.489 Piatra 5.000 33.754 45.243

9{) Cig13 288 75()5 O O O Pamant 1.650 3.713 3.713

91 Cig14 285 76()6 O O 604 Piatra 700 3.150 3.754

92 Clg15 290 7507 O O 9.191 Piatra 2.450 14.334 23.525

Drum de legatura
93 Tasnad- Cig 2S1 7608 O O 927.846 Asfalt 50.363 52.131 979.977

,---_ ..
94 Blaja 1 292 7609 O O 706.229 Asfalt 31.050 279.481 985.710

95 Blaja 2 293 7610 O O O Pamant 2.400 5.401 5.401

96 Blaja 3 294 7511 3.389 O 3.775 camant-ptatra 5.000 16.877 24.041

97 Blaja4 795 7512 2.748 O 1.850 pamant-ptatra 3.500 11.814 16.412

Imobil evaluat:
Drumuri şi străzi În zona Tăşnadşi localitălile care

aparţin, administrativ, de Oraşul Tăşnad

Adresa imobil evaluat:
Tăşnad,Sărăuad,Cig, Blaja,Valea Morii şi Raliu jud. Satu

Mare

Suprafaţa
Valoare justă Rigole teren Valoare justă totală

N,. trotuare valoare justă Valoare justa Descriere aferent Valoare justă teremcarosebn-trctuare
Nr crt Denumire mijloc fix inventar (RONI [mp} carosabil (RON) carosabil (mpi teren (RON) -rlgole (RON)

98 B/aja 5 7513 O O 99.793 Asfalt 3.300 22.271 122.070

SS Blaja 6 7614 O O 13.554 Asfalt 2.975 20.083 33.637

100 Blaja 7 7615 550 O 661 Pamant-piatra 538 3.164 4.375

101 glaja 8 7616 O O 66.529 Asfalt 2.000 13.502 80.031

102 Blaja 9 7617 O O O Paman1 1.750 5.907 5.907

103 Blaja 10 7618 1.108 O 2.039 Piatra 1.500 6.751 9.898

Drum de legatura - -
104 Tasnad- Blaja 7619 O O 482.078.--.' Asfalt 21.195 190.776 672.854-

Drum de legatura --_._- ,
105 Tasnad- Valea Morii 7620 O O ( 636.220 ) Asfalt 36.260 37.533 673.753

Drum de legatura
. _.,-

106 V.Morii 7621 O O 43.780 Piatra 10.000 10.351 54.131

Total 1.231.734 82.371 12.196.175 837.991 20.299.138 33.809.418

Suprafetele luate in calcul au fost preluate din documentele puse la drspozure de Primaria Tasnad: extrase CFsi inventarul bunurilor care
apartin Domeniului Public al Orasului Tasnad. tetrmue medii ale strazilor care nu au schita topograttca si nu sunt intabulate in CF
au fost estrmate de evaluater prin masuratori aproximative.
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Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. ~ 2J /2016

LISTA
drumurilor şi străzilor a căror valori de inventar se diminuează

Nr. Nr. crt. Nr. curent Valoare justă
raport Denumire mijloc fix în inv. Nr. inventar

crt. evaluare bunurilor
carosabil

I 2 str. Înfrăţirii 200 7517 1.063.949
2 37 str. Lăcrămioarelor 235 7552 120.903
3 42 str. N. Bălcescu 240 7557 229.716
4 43 str. Câmpului (sus) 241 7558 242.774
5 45 str. Petru Maior 243 7560 214.939
6 51 str. Înfrăţirii Tăşnadul Nou 249 7566 423.162
7 53 Tăşnad- Tăşnadul Nou 251 7568 379.982

8 77
Drum de legătura Tăşnad-
Sărăuad 275 7592 556.639

9 93
Drum de legătura Tăşnad-
Cig 291 7608 927.846

10 104
Drum de legătura Tăşnad-
Blaja 302 7619 482.078

11 105
Drum de legătura Tăşnad-
Valea Morii 303 7620 636.220


