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SCRISOARE DE TRANSMITERE 

· Dată: 05.01.2022 

· Către: GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL - Prin LICHIDATOR JUDICIAR CII 
GEORGIU IOANA ALEXANDRA

· Alăturat vă transmitem raportul întocmit de Cheșa Florin, membru titular ANEVAR, 
reprezentant al ȘOMEA EVAL SRL, ca evaluare obiectivă și imparțială, ca evaluator 
independent, fără a avea nicio legătură sau implicare cu subiectul evaluării sau cu partea care a 
comandat evaluarea și nici cu ceilalți utilizatori desemnați ai evaluării, deținând competența 
necesară efectuării evaluării, însoțit de declararea conformității evaluării cu Standardele de 
Evaluare a bunurilor 2021. 

· Subiectul evaluării sunt următoarele bunuri mobile: 
213.03 Mijloace de transport 

· Situaţia juridică a proprietăţii a fost preluată de la solicitantul raportului de evaluare, ca atare, fără a 
se efectua verificări suplimentare.

· Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de lichidare – raportat la faptul că 
proprietarul bunului imobil ce fac obiectul prezentului raport de evaluare este în insolvență

Astfel, valoarea de piață a bunului mobil evaluat este:  

Valoarea rezultată este valabilă în limita ipotezelor speciale enunțate în cuprinsul raportului 
de evaluare. 

Datele, informaţiile şi conţinutul prezentului raport sunt confidenţiale, nu vor putea fi copiate în 
parte sau în totalitate şi nu vor fi transmise unor terţe persoane fără acordul scris şi prealabil al 
evaluatorului. 

Prezentul document reprezintă proces verbal de predare - primire al raportului de evaluare solicitat. 
Prin predarea acestuia, solicitantul/destinatarul acceptă valoarea estimată de către evaluatorul autorizat.

Predat 
ȘOMLEA EVAL SRL

prin Cheșa Florin
Evaluator Autorizat ANEVAR
Specializarea EPI, EBM

Primit

GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL -
Prin LICHIDATOR JUDICIAR CII GEORGIU 
IOANA ALEXANDRA

Nr. Nr. Inventar Denumire Nr. identificare Nr. înmatriculare

1 3

Autoturism M1 - MERCEDES 

BENZ C 200 CDI

WDD2040011A883896
CJ 42 AMM

Nr.
Nr. 

Inventar
Denumire Nr. identificare

1 3

Autoturism M1 - MERCEDES 

BENZ C 200 CDI
WDD2040011A883896

Valoare de piață 

Localizarea bunului mobil la 

data inspecției

6.370  €

Valoare de piață 

6.370  € echivalent a 31.509 lei

31.509 lei

Mun. Cluj Napoca, str. 

Onisifor Ghibu nr. 20A, corp 

2, parcare subterană, 

Rezultatele Evaluării
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1. SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE 

1. Tip active evaluate

2. Localizare Mun. Cluj Napoca, Str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp 2, parcare subterană, jud. 
Cluj

3. Proprietar GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL

4. Client GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL

5. Utilizator desemnat GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL - Prin LICHIDATOR JUDICIAR CII 
GEORGIU IOANA ALEXANDRA

6. Scopul evaluării Stabilirea valorii de piață

7. Tipul valorii Valoarea de piață

8. Dreptul de 

proprietate evaluat

Drept real principal

9. Data de referinţă 05.01.2022

10. Abordări în 
evaluare

Abordarea prin piață 

11. Rezultatul evaluării Opinia evaluatorului referitoare la estimarea valorii de piaţă pentru bunul 
evaluat este dată de abordarea prin piață:

VALOAREA NU CONȚINE T.V.A.

Evaluator: Cheșa Florin 

Evaluator Autorizat, Specializarea EPI, EBM

Nr. Nr. Inventar Denumire Nr. identificare Nr. înmatriculare

1 3

Autoturism M1 - MERCEDES 

BENZ C 200 CDI

WDD2040011A883896
CJ 42 AMM

Nr.
Nr. 

Inventar
Denumire Nr. identificare

1 3

Autoturism M1 - MERCEDES 

BENZ C 200 CDI
WDD2040011A883896

Valoare de piață 

Localizarea bunului mobil la 

data inspecției

6.370  €

Valoare de piață 

6.370  € echivalent a 31.509 lei

31.509 lei

Mun. Cluj Napoca, str. 

Onisifor Ghibu nr. 20A, corp 

2, parcare subterană, 

Rezultatele Evaluării
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2. TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII

2.1 Identificarea evaluatorului 

Ø Firmă executantă SOMLEA EVAL SRL
Ø Membru corporativ ANEVAR – Autorizația 0543
Ø Asigurare profesională: Da, 250.000 euro 
Ø Nume evaluator: Cheșa Florin , evaluator extern, independent 
Ø Număr legitimație: 17909 – membru titular ANEVAR 
Ø Specializare: EPI, EBM 
Ø Asigurare profesională: da, 250.000 euro 
Ø Date de contact evaluator: Cluj Napoca, B-dul Muncii nr. 217, bl. C2, et.2, ap. 6, jud.Cluj 
Ø Telefon: 0740 086 246 
Ø Email: evaluator.autorizat.1@gmail.com; somleaeval@gmail.com

2.2 Certificarea, identificarea şi competența evaluatorului

Raportul de evaluare a fost întocmit de către evaluator Cheșa Florin , membru ANEVAR, evaluator 
ce are competența cerută de domeniul specific al evaluării (specializarea EPI și EBM) având legitimația
nr. 17909, valabilă la data evaluării.

Datorită competențelor sale, evaluatorul poate oferi o evaluare imparțială. Nu există un conflict de 
interese pentru evaluator. Evaluatorul a acționat în calitate de evaluator extern, independent. 

Pentru întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul nu a apelat la asistență de specialitate din 
partea altor persoane.  

2.3 Identificarea clientului şi ai altor utilizatori desemnați 

Destinatarul/ utilizatorul raportului este : 

Ø GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL - Prin LICHIDATOR JUDICIAR CII 
GEORGIU IOANA ALEXANDRA 

Nu există alți utilizatori desemnați înafară de cei menționați în raportul de evaluare.
Responsabilitatea evaluatorului este doar față de utilizatorul desemnat.

2.4 Scopul evaluării

Scopul prezentului raport este: stabilirea valorii de piață a bunului evaluat. 
Raportul de evaluare nu va fi utilizat în afara contextului sau pentru alt scop decât cel prezentat. 

2.5 Identificarea activelor  evaluate 

Nr.Nr. Inventar Denumire Nr. identificare Nr. înmatriculare

1 3

Autoturism M1 - MERCEDES 

BENZ C 200 CDI

WDD2040011A883896
CJ 42 AMM
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2.7 Drepturi de proprietate evaluate 

Ø Dreptul de proprietate supus evaluării: drept real principal.
Ø Sarcini: bunul evaluat este în garanție în favoarea DGRFP .
Ø La data evaluării, bunul evaluat se află în proprietatea: GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL

conform fișa mijlocului fix și a Procesului verbal de inventariere nr. 318/08.11.2021.
Ø Actualul proprietar a dobândit bunurile evaluate prin cumpărare conform catalogului de 

mijloc fix, pus la dispoziția lichidatorului judiciar (document anexat).

2.8 Tipul valorii 

Metodologia de calcul a „valorii de piață” a ţinut cont de:

Ø Scopul evaluării

Ø Tipul proprietăţii 

Ø Standardele de evaluare a bunurior din România, Anevar 2020

o SEV 100 - Cadrul general (IVS – Cadrul general) 
o SEV 101 – Termenii de referință a evaluării (IVS 101)
o SEV 102 – Implementare (IVS 102) 
o SEV 103 - Raportare (IVS 103) 
o SEV 104 – Tipuri ale valorii (IVS 104) 
o SEV 105 – Abordări si metode de evaluare 
o SEV 300 – Mașini, echipamente și instalații (IVS 300)

Ø Ghidurile metodologice de evaluare  

o GME 620 – Evaluarea bunurilor imobile 

o Tipul valorii: Valoarea de piaţă conform SEV 104 – Tipuri ale valorii: 

„Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data 

evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing 

adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere”

Premisele evaluării:
 Valoarea opinată ia în considerare utilizarea actuală a bunului supus evaluării, în cazul vânzării sau 
reamplasării bunului fiind considerată o utilizare similară.

Valoarea opinată este valabilă în cazul unei tranzacții nepărtinitoare, în urma unei activități 
adecvate de marketing și nu este valabilă în cazul unei vânzări forțate.

Valoarea opinată nu include costurile vânzătorului generate de vânzare sau costurile cumpărătorului 
generate de cumpărare şi fără eventuale ajustări pentru oricare taxă plătibilă de oricare dintre părți, ca 
efect direct al tranzcționării.

O premisă a valorii sau utilizarea presupusă descrie condițiile în care este utilizat un activ sau o 
datorie. Tipuri diferite ale valorii pot impune o anumită premisă a valorii sau pot permite luarea în 
considerare a mai multor premise ale valorii. 

Printre cele mai uzuale premise ale valorii se numără: 
a) Cea mai bună utilizare
b) Utilizarea curentă/existentă
c) Vânzarea ordonată și
d) Vânzarea forțată.

În cazul de față, premisele evalării sunt:

· Următorul  bun  are utilizarea curentă existentă și sunt functional, cu mențiunea că are o 
defecțiune la cutia de viteză: 
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· Bunurile s-a  evaluat ca element  individual. 

2.9 Restricții ale evaluării

Nu este cazul. 

2.10 Data evaluării/data raportului

Raportul de evaluare a fost întocmit în data de 05.01.2022. 

La baza acestei evaluări au stat informaţiile privind nivelul preţurilor corespunzătoare perioadei 
05.01.2022, data la care se consideră a fi valabile ipotezele ce au fost luate în considerare şi valorile 
estimate de către evaluator.

2.11 Data inspecției

Inspecția bunurilor evaluate a fost realizată de către evaluator Cheșa Florin  în prezenţa 
administratorului special al  GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL, D-na Preduca Alexandra, la data 
de 05.01.2022. 

Cu acastă ocazie au fost preluate copii ale documentelor, respectiv certificate de înmatriculare, 
cartea vehiculului, deviz cumulativ de lucrări nr. 244859 din 01.11.2021, ce stau la baza raportului de 
evaluare. 

2.12 Moneda raportului 

Piața specifică se raportează (ca tranzacții și oferte) în monedă EURO. Opinia finală a evaluării 
este prezentată EURO și RON.

Cursul de schimb utilizat pentru conversie este de: 1 euro = 4,9464 RON.

2.13 Documentarea necesară pentru elaborarea evaluării

Informațiile primare necesare elaborării raportului de evaluare, identificarea faptică şi 
fotografierea subiectului evaluat au fost efectuate de evaluator.  

Bunl  mobil a fost identificate faptic cu ocazia inspecției şi au fost preluate de la proprietar copii 
ale următoarelor documente:

Ø Cartea tehnică
Ø Talon 
Ø Deviz cumulativ de lucrări nr. 244859 din 01.11.2021
Ø Fișa mijlocului fix  pusă la dispoziție de lichidatorul judiciar 

   Prezentul raport a fost realizat pe baza informaţiilor şi a documentelor furnizate de proprietar. 
Veridicitatea, corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea exclusivă a acestuia. 

Amploarea inspecției:
Inspecția a fost realizată în Mun. Cluj Napoca, Str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp 2, parcare 

subterană, jud. Cluj. 
Cu această ocazie au fost preluate de la documentele ce stau la baza evaluării.
Bunl supus evaluării a  fost inspectat  din punct de vedere estetic (prin observare) și funcțional 

(prin demonstrare) cu mențiunea că administratorul special dna Preduca Alexandra  a comunicat faptul 
că mașina are o defecțiune la cutia de viteză, depunând în acest sens devizul cumulativ de lucrări 

Nr.Nr. Inventar Denumire Nr. identificare Nr. înmatriculare

1 3

Autoturism M1 - MERCEDES 

BENZ C 200 CDI

WDD2040011A883896
CJ 42 AMM
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comandă atelier nr. 244859 din 01.11.2021. Bunul a fost pornit și mișcat din parcare, căt să poată fi 
vizulizat corespunzător, și a fost evaluat în starea în care se află:

Nu au fost inspectate elemente tehnice ale subiectului (cum ar fi buna funcționare a 
componentelor individuale ale bunurilor subiect), în aceste condiţii evaluatorul nu a luat în calcul 
eventuale probleme cauzate de defecțiuni ascunse.

Nu se cunosc restricții legale referitoare la utilizarea bunului evaluat.  
Documentarea realizată pentru întocmirea raportului de evaluare a fost suficientă, astfel 

evaluatorul poate emite o opinie justificabilă asupra valorii.

2.14 Natura și sursa informaţiilor pe care se va baza evaluarea

În ceea ce priveşte informaţiile utilizate în raportul de evaluare s-au folosit informaţii din piața 
bunurilor evaluate, având ca surse principale: 

·Documentele avute la dispoziție. S-a studiat existența avizelor/autorizărilor necesare
funcționării bunurilor evaluate și valabilitatea acestora. S-a constatat că documentele există 
și sunt valabile la data evaluării

·Site-uri de specialitate 

· Site-uri privind publicitatea bunurilor mobile similare la nivel local, national și 
inetrnațional

·Arhiva de lucrări a evaluatorului

· Informații privind tranzacții istorice pe piața specifică

·Note telefonice de verficare a ofertelor existente pe piața specifică

·Studii ale companiilor specializate în analiza bunurilor mobile similare 

2.15 Ipoteze semnificative  şi ipoteze speciale

Ipoteze: 
Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către proprietar şi 

au fost utilizate fără a se face verificări sau investigaţii suplimentare;

· informaţiile cu privire la datele tehnice ale subiectului evaluării au fost preluate de evaluator din 
documentaţia pusă la dispoziţie de proprietar, acestea fiind considerate conforme cu realitatea. 
Evaluatorul nu a făcut verificări suplimentare;

· din documentele avute la dispoziție reiese că subiectul evaluării este conform tuturor 
reglementărilor şi restricţiilor de utilizare în vigoare; 

· se presupune că legislația în vigoare se va menține și nu au fost luate în calcul eventuale 
modificări care pot să apară în perioada următoare; 

· dreptul de proprietate este considerat drept real principal, dreptul de proprietate poate fi 
transferat; 

· bunul evaluat este în garanție în favoarea DGRFP; 

· bunul supus evaluării au fost inspectate din punct de vedere estetic (prin observare) și 
funcționale, cu mențiunea că reprezentantul proprietarului a spus că există o defecțiune la cutia 
de viteză, iar dacă se încălzește motorul, cutia de viteză nu mai schimbă vitezele; 

Nr.Nr. Inventar Denumire Nr. identificare Nr. înmatriculare

1 3

Autoturism M1 - MERCEDES 

BENZ C 200 CDI

WDD2040011A883896
CJ 42 AMM
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· caroseria autoturismului prezintă urme de zgârieturi, parbrizul are o mică fisură; 

· nu au fost inspectate elemente tehnice ale subiectului (cum ar fi buna funcționare a 
componentelor individuale ale bunurilor subiect), în aceste condiţii evaluatorul neluând în calcul 
eventuale probleme cauzate de defecțiuni ascunse;

· având în vedere că reprezentantul proprietarului declară că există o defecșiune la cutia de viteză 
automată, depunând în acest sens devizul cumulativ lucrări – comandă atelier nr 244859 din 
01.11.2021; 

· având în vedere această defecțiune, evaluatorul a căutat în piață la fimele de dezmembrări o 
cutie de viteză automată second hand. Din informațiile primite de la terță persoană care se ocupă 
cu dezmembrarea de mașini , am opținut informația că o cutie de fiteza automată second hand 
penru modelul de autoturism marca Mercedes – Benz C 200 CDI an fabricație 2013, costă în jur 
de 4000 lei, tot de la persoana respectivă am obținut informația că costul de demontare cutie 
defectă si remontare cutie second hand  + schimb ulei costă 2000 lei. În aceste condiții 
evaluatorul a ajustat fiecare comparabilă cu costul de adecvare și remediere a defecșiuni; 

· pentru selectarea valorilor exprimate în raportul de evaluare, evaluatorul s-a bazat pe 
informatiile furnizate de proprietar şi pe cercetări individuale;

· rezultatele raportului sunt valabile la data elaborării raportului, întrucât se bazează pe informaţii 
verificate în perioada 05.01.2022. Întrucât piața și condițiile de piață se pot schimba, valoarea 
estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment; 

· în cazul apariţiei unor fluctuaţii a prețurilor pe piața specifică, valoarea estimată poate fi 
incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment; 

· prezentul raport este confidenţial şi va putea fi folosit numai în scopurile determinate în 
contractul semnat de părţi;

· faptul că o terţă persoană intră în posesia prezentului raport sau a unei copii a acestuia, nu îi dă 
dreptul să publice părţi ale raportului său raportul în totalitate. 

· Dacă de dovedește că cutia de viteză nu este defectă valoarea de piață a bunului va retrebui 
considerată.

Ipoteze speciale: 

· Nu este cazul. 

2.16 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare 

Raportul de evaluare se va folosi în întregime, aşa cum este prezentat. Nu trebuie prezentate 
valori alocate separat iar dacă sunt astfel utilizate, rezultatele sunt invalide. Orice prezentare a valorilor 
alocate separat va invalida valoarea estimată, cu excepția cazului în care o astfel de alocare a valorii a
fost prevăzută în contractul care reglementează raportul dintre părţi.

Prezentul raport va fi folosit exclusiv de beneficiar, un alt utilizator va putea folosi raportul de 
evaluare numai cu acordul evaluatorului. 

Posesia prezentului raport de evaluare nu dă dreptul publicării acestuia, nici în totalitate, nici în 
parte fără acordul prealabil scris al evaluatorului.

Conform contractului semnat între părţi, evaluatorul, prin natura muncii sale, nu are obligaţia să 
ofere în continuare consultanţă referitoare la proprietatea subiect.  

2.17 Declararea conformitatii evaluării cu standardele de evaluare ANEVAR

Subsemnata, Cheșa Florin  în calitate de evaluator care a întocmit prezentul raport de evaluare 
prin prezenta Declarație certific următoarele: 
Ø Declarația independenței evaluatorului față de procesul de evaluare: 
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§ Evaluatorul este independent față de procesul de evaluare, evaluarea fiind imparțială și 
obiectivă, fără nici o influență din partea clientului/beneficiarului/proprietarului ori a oricărei
alte persoane. 

§ Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor în bunul evaluat și nici un interes legat de 
părțile implicate.

Ø Declarație privind valoarea estimată
§ Angajarea evaluatorului în această evaluare și onorariul pentru această lucrare nu depind de 

raportarea unor rezultate predeterminate, de mărimea valorii estimate sau de o concluzie 
favorabilă clientului.

Ø Declarație privind confidențialitatea
§ Raportul de evaluare este confidențial, fiind destinat exclusiv destinatarului/utilizatorului 

desemnat în cuprinsul acestui raport. 
Ø Responsabilitatea evaluatorului  

§ Evaluatorul a întreprins toate verificările și analizele considerate necesare pentru efectuarea 
raportului de evaluare și totodată este responsabil de acuratețea informațiilor furnizate în raport 
(date de piață, comparabile etc). 

§ datele prezente în cadrul raportului sunt reale şi corecte;
§ prezentul raport a fost realizat prin respectarea recomandărilor „Codului de Etică al profesiei de 

evaluator autorizat” și se supune „Standardelor de evaluare a bunurilor 2021” și poate fi 
expertizat  (la cerere, cu acordul scris și prealabil al evaluatorului) și verificat, în conformitate 
cu „STANDARDELE de evaluare a bunurilor 2021” în speță SEV 400 „Verificarea 
evaluărilor”.

2.18 Descrierea raportului 

Scopul evaluării, complexitatea activului supus evaluării și cerințele utilizatorului desemnat au 
determinat gradul adecvat de detaliere al raportului de evaluare.  

Formatul raportului, precum și orice excludere de la cerințele SEV 300  (dacă este cazul) au fost 
convenite în prealabil și consemnate în termenii de referință ai evaluării.
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3. PREZENTAREA DATELOR 

3.1 Identificarea bunurilor mobile subiect al evaluării. Descriere tehnică.
3.1.1 Autoturism Mercedes Benz C 200 CDI , cu următoarele caracteristici

Tip bun mobil AUTOTURISM M1 

Nr. inventar 3

Dată achiiție

Nr. de înmatricualre CJ 42 AMM

Marca MERCEDES - BENZ

Model comercial -Tipul varianta 204 H0S1M0

Categoria AUTOTURISM M1

Caroseria AA berlină

Anul fabricației 2013

Numărul de identificare WDD2040011A883896

Masă proprie (kg) 1590

Total masă autorizată (kg) 2105

Sarcină utilă max. Autoriz (kg) 515

Sarcină pe cârligul de remorcare 0

Maxima autorizată pe axa față 1035

Maxima autorizată pe axa spate 1100

Remorcabilă cu dispozitiv de frânare 1800

Remorcabilă fără dispozitiv de frânare 750

Numărul de locuri -Total/În față/pe scaun 5;2;5

Dimenisuni de gabarit (mm) L 4702 / l 1795 / h 1447

Motorul

Tipul / Serie 651.913 / 31685708

Putere 100  kW

Cilindree 2143  cmc

Turație (min-1) 4600

Combustibil motorină

Tractiune 2 x4  spate

Cutie de viteze automată

KM Parcurşi 200729

An fabricație 2013

Dimensiunea anvelopelor

Față 225/45R17 94W SAU 195/60R15 88V

Spate 225/45R17 94W SAU 195/60R15 88V

Zgomotul ((db(A)) în mers / în staționare 70 / 77

Viteza maximă constructivă (km/h) 215

Capacitatea rezervorului (l) 59

Culoare negru

C02:135g/KM; e1*2001/116*0431

filtru de particule

Masa maxim.pt.ans.devehicule:3970kg

Masa proprie reala (kg): 1987

Alte anevelope: 205/55 R16 91V; 225/40 R18 92Y XL; 

225/50 R16 92V; AXA I: 225/40R18 92Y XL; 225/45R17 

91W; AXA II: 245/35R18 92Y XL; 245/40R1791W

CJ/Ca0879370/23-12-2015

Starea bună

Model/Dotări bună

Accidente, lipsuri, defecțiuni Da, cutie de viteză defectă

Elemente necorporale (taxe , etc.) Nu

Stare tehnică

Funcțional - cu mențiunea că după ce se încălzește 

motorul, cutia de viteză nu mai acționează să  schimbe 

vitezele conform declarație reprezentant proprietar

Caracteristici Bun evaluat

Modificări ce nu afectează performanțele 

și caracteristicile de folosință a 

vehiculului
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3.2 Descrierea situației juridice
Ø Dreptul de proprietate supus evaluării: drept real principal.
Ø Sarcini: subiectul evaluat este liber de sarcini
Ø La data evaluării, bunul mobil subiect, se află în proprietatea: GLOBAL ALITRANS 

LOGISTIC SRL

3.3 Caracteristici fizice, economice și juridice
Caracteristici fizice: referitor la starea tehnică a bunurilor evaluate, pe o scară de la 1-10 (unde 1 
reprezintă bun nefuncțional și 10 reprezintă o stare foarte bună) se va considera că bunul este:

· In stare foarte bună (între 9-10): dacă estetic nu prezintă urme de depreciere/deteriorare și dacă 
funcțional îndeplinește toate cerințele în vigoare pentru a funcționa în parametri normali

· În stare bună (între 7-8): dacă estetic prezintă urme de depreciere/deteriorare datortae utilizării 
normale și dacă funcțional îndeplinește toate cerințele în vigoare pentru a funcționa în 
parametri normali, însă având deprecieri recuperabile

· În stare satisfăcătoare (între 5-6): dacă estetic prezintă urme de depreciere/deteriorare însă
funcțional îndeplinește cerințele în vigoare pentru a funcționa în parametri normali, însă având 
deprecieri recuperabile 

· În stare nesatisfăcătoare (între 3-4): dacă estetic prezintă urme de depreciere/deteriorare mari 
provenite din condiții de utilizare neadecvate și/sau dacă funcțional nu îndeplinește majoritatea 
cerințelor în vigoare pentru a funcționa în parametri normali

· Nefuncțional (între 1-2) dacă estetic prezintă urme de depreciere/deteriorare mari provenite din 
condiții de utilizare neadecvate și/sau dacă este nefuncțional.

Caracteristici economice: se pune problema diferențierii între deținerea unui bun similar pentru uz 
personal și pentru obținere de profit. În acest caz bunul este deținut de proprietar în vederea uzului 
personal. 

3.4 Aspecte privind utilizarea. Active necorporale atașate
Nu s-a constatat existența vreunui bun mobil atașat ce nu face obiectul evaluării sau a altor bunuri 

necorporale necesare funcționării bunurilor evaluate. 
Bunul evaluat funcționează independent de alte bunuri.

4 ANALIZA PIEŢEI 

4.1 Date privind aria pieței

Piaţa reprezintă mediul în care se tranzacționează bunurile, serviciile între cumpărători și 
vânzători, prin mecanismul prețurilor.

Piața este influențată de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor.
Raportat la aria geografică be referim la o piață națională sau o piață internațională. În cazul 

subiectului evaluat ne referim la o piață națională ce are în vedere totalitatea relațiilor de vânzare 
cumpărare ce au loc în interiorul unei anumite tări, în cazul nostru pe teritoriul României.

Din punct de vedere al naturii consumului piața se divide în piața bunurilor industriale și de 
echipament și piața bunurilor de consum individual ce se referă la produse destinate populației. În cazul 
subiectului evaluat ne referim la piața bunurilor de consum individual.

În ceea ce privește starea bunurilor evaluate, subiectul este bun tranzacționat pe piața bunurilor 
second-hand (folosit). 
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În cazul subiectelor  evaluate, aria pieței este formată din piața națională/regională .

4.2 Identificarea subgrupei căreia îi aparține bunul evaluat

Conform H.G. nr. 2139/2004 cu modificările și completările ulterioare, bunurile fac parte din  Grupa 
2 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații.

4.3 Delimitarea ariei pieței specifice subgrupei

În cazul subiectului evaluat, aria pieței este formată din piața bunurilor second hand.  
Localizarea geografică la care se raportează piața: piața națională.

4.4 Analiza cererii 

Pe piaţa specifică subiectului evaluării, cererea reprezintă cantitatea de bunuri similare pentru 
care se manifestă dorinţa de cumpărare sau închiriere la diferite preţuri într-un anumit interval de timp. 

Pe o piaţă activă, valoarea bunurilor este influenţată în mod direct de cererea de pe piaţă. 
Cererea este influențaă de factori cum ar fi:

· Factori economici: oferta de produse, veniturile participanților pe piață, prețurile de 
tranzacționare, rata dobânzilor, sistemul de taxe și impozite.

· Factori demografici: cererea de produse sau servicii depinde de cererea totală a 
consumatprilor individuali cu toate implicațiile asupra piețelor specifice.

· Factori sociali: sunt influențați de clasele sociale, respectiv de grupuri sau indivizi cu 
aceleși circumstanțe sociale și economice care se consideră au același statut în societate

· Factori naturali și climatici

În ceea ce privește cererea bazată pe preferințele consumatorilor locali, ne raportăm la 
caracteristici cum ar fi:  

Ø starea tehnică și estetică a bunurilor similare, 
Ø numărul de kilometri parcurși, 
Ø locul de proveniență a bunurilor (se constată o preferință pentru autoturismele importante) 

raportat la mai multe considerente cum ar fi: starea drumurilor din zonă, posibilitatea 
financiară a proprietarilor de a întreține corespunzător bunurile.

În funcție de aceste criterii prețurile bunurilor pot să difere. Pe măsură ce bunurile similare au 
vechime mai mare (similar cu cea a subiectului) prețul de vânzare/achiziție a acestora este tot mai 
accesibil pentru eventualii cumpăratori. 

De cele mai multe ori, bunuri similare sunt deținute de proprietari în vederea uzului propriu, mai 
puțin pentru închiriere. Excepție fac persoanele fizice/juridice care dețin astfel de bunuri în vedrea 
fructificării acestora (închiriere sau producere de foloase monetare).

Raportat la contextul economic regional/național actual, situația cererii se prezintă astfel:
- Cererea pentru vânzare bunuri similare: medie 
- Cererea pentru închirirere de bunuri similare: redusă
- Numărul tranzacțiilor de pe piață ce implică bunuri similar: mediu. 

4.5 Analiza ofertei - Date privind bunuri comparabile 

Pe piaţa specifică subiectului evaluării, oferta reprezintă numărul de active de același tip care 
sunt disponibile pentru vânzare sau închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă 
de timp. 

Pe o piaţă activă, valoarea bunurilor este influenţată în mod direct de oferta de pe piaţă. 
În funcție de starea bunurilor, oferta se referă la: bunuri noi, bunuri second-hand (folosite) și 

bunuri recondiționate.
Oferta este influențată de:  
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Ø Bunurile existente pe piață la data vânzării ce au utilitate similară cu cea a bunurilor subiect,
starea lor, vârsta cronologică

Ø Puterea de cumpărare a posibililor cumpărători
Ø Prețul de achiziție (ținând cont că ne raportăm la o piața a autoturismelor second-hand) 
Ø Perioada medie de expunere pe piață la vânzare
Ø Preferințele cumpărătorilor
Ø Costurile de înreținere/reparație

Pentru bunuri similare cu cele evaluate se constată o plajă de prețuri solicitate între: 
ü 6000 euro și 11000 euro –an fabricație 2013 

Raportat la contextul economic reginal/național actual, situația ofertei se prezintă astfel:

- Oferta pentru vânzare bunuri similare: medie 

- Oferta pentru închirirere de proprietăți similare: redusă

- Numărul tranzacțiilor de pe piață ce implică bunuri similar: medie. 

În urma analizei de piață efectuate au fost identificate mai multe bunuri comparabile, cu 
caracteristici similare cu cele ale activelor evaluate. 

Un extras al ofertei competitive pentru vânzarea de bunuri similare se regăseşte în anexele 
raportului de evaluare. 

4.6 Analiza echilibrului pieţei

Analizând piața regională se remarcă faptul că în ultimii ani, prețul bunurilor similare a făcut ca 
cererea să fie tot mai mare iar oferta să țină pasul cu cererea.

Legislația în vigoare permite achiziția de bunuri similare, fără a mai necesară plata taxei de primă 
înmatriculare, ceea ce a dus la dezvoltarea pieței de profil.

4.7 Concluzii privind analiza pieței specifice

Cererea și oferta sunt componentele de bază ale mecanismului pieței. Oferta interacționează cu 
cererea în determinarea prețului la care vânzătorii sunt dispuși să ofere bunurile pe care cumpărătorii 
doresc să le cumpere. Oferta și cererea reprezsintă, una în raport cu cealaltă, deopotrivă cauză și effect.

Relația dintre cerere și ofertă indică gradul de echilibru sau dezechilibru, după caz, ce 
caracterizează piața curentă a bunului.

Din punct de vedere al alctivității pieței, în cazul subiectului evaluat ne referim la o piață activă 
caracterizată prin cerere în creștere, respectiv o piață a vânzătorilor. 

Conform studiilor făcute, se remarcă o tendință de creștere a numărului de autoturisme ce vor rula 
în țară pe de o parte datorită creșterii nivelului economic, pe de altă parte datorită politiclor fiscale 
actuale.   

5 EVALUAREA BUNURILOR

Pentru exprimarea unei concluzii asupra valorii bunurilor evaluate, se aplică metode de 
evaluare specifice, acestea fiind incluse în cele 3 abordări prevăzute de Standaredele de 
Evaluare 2021.  

În prezentul raport de evaluare s-au folosit 1 din cele 3 abordări, respectiv: 
ü Abordarea prin piață
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5.1 Descrierea abordărilor folosite

5.1.1 Abordarea prin piață 
Abordarea prin piață, cunoscută ca și comparația directă sau comparația vânzărilor este o abordare 

care oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, al 
căror preț este cunoscut.

Abordarea prin piață este relevantă în cazul în care există date de piață suficiente care pot fi 
verificate. În lipsa acestor informații, aplicabilitatea abordării prin piață poate fi limitată.

În mod ideal, evaluatorul ar trebui să își fundamenteze concluziile pe vânzări ale bunurilor 
mobile identice cu subiectul evaluat, însă se pot utiliza și tranzacții sau oferte de vânzare ale unor bunuri 
mobile similare. Evaluatorul va folosi surse credibile privind comparabilele. 

De multe ori este dificil de găsit bunuri comparabile identice, motiv pentru care trebuie aplicate 
ajustări ale prețurilor bunurilor mobile similare vândute pentru a se asigura comparabilitatea între 
acestea, pe baza caracteristicilor lor esențiale, numite elemente de comparație.

Aceste elemente de comparație sunt cele pe care piața le recunoaște și reflectă caracteristicile pe 
care cumpărătorii le consideră a fi cauze ale diferențelor prețurilor pe care sunt dispuși să le plătească. 

Tehnicile de comparție uzuale folosite în cadrul abordării prin piață sunt:
ü Tehnica identificării (potrivirii) directe
ü Tehnica asimilării
ü Tehnica procentajului din cost. 

Elaborareara rapoartelor de evaluare prin utilizarea parțială sau exclusivă a ofertelor de piață 
având ca obiect bunuri mobile comparabile este conformă cu Standarele de Evaluare 2020. 

Procedura aplicării abordării prin piață
În vederea estimării valorii aplicând abordarea prin piață se parcurg următoarele etape:

Ø Cercetarea pieței – presupune obținerea de informații despre tranzacții/oferte ale bunurilor 
comparabile cu subiectul 

Ø Verificarea informațiilor – în vederea conformării faptului că datele de piață obținute sunt 
reale și corecte

Ø Alegerea unor criterii de comparație relevante și elaborarea unei analize comparative pe 
fiecare criteriu. Criteriile de comparație utilizate sunt:

o Drepturi de proprietate transmise 
o Condiții de finanțare
o Condiții de vânzare (motivația părților)
o Tipul vânzării
o Cheltuieli necesare imediat după cumpărare
o Data vânzării
o Localizarea 
o Producătorul
o Vărsta cronologică și vârsta efectivă
o Starea 
o Capacitatea 
o Calitatea 
o Cantitatea 
o Accesorii (caracteristici) 

Ø Compararea efectivă a comparabilelor alese cu bunul subiect evaluat 
Ø Analiza rezultatelor evaluării și formularea concluziei asupra valorii 



GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL - Bun mobil 

16

Ordinea în care se aplică ajustările sunt: ajustări specifice tranzacționării apoi ajustări specifice 
activului. Toate ajustările aplicate vor fi argumentate.

Valoarea finală este indicată de comparabila care este cea mai asemănătoare cu subiectul și 
asupra prețului căreia s-au făcut cele mai mici ajustări,

Tehnicile de comparție uzuale folosite în cadrul abordării prin piață sunt:
ü Tehnica identificării (potrivirii) directe: stabilește valoarea unui bun mobil subiect prin 

comparație cu un alt bun mobil similar care are un preț de vânzare cunoscut. 
ü Tehnica asimilării: stabilește valoarea bazându-se pe analiza unor bunuri mobile care au 

parametric esențiali apropiați camărime, dar nu identici, folosind ca bază de comparație o 
măsură a unității (mărimea, capacitatea etc)

ü Tehnica procentajului din cost: presupune stabilirea raportului dintre prețul de vânzare și 
costul de nou current al unui bun mobil la data vânzării.

5.2 Evaluare autoturismului. Abordarea prin piață.

Comparabile utlizate 

Nr.Nr. Inventar Denumire Nr. identificare Nr. înmatriculare

1 3

Autoturism M1 - MERCEDES 

BENZ C 200 CDI

WDD2040011A883896
CJ 42 AMM

Tip bun mobil AUTOTURISM M1

Tip preț

Preţ solicitat

Marca MERCEDES - BENZ

Model comercial C 200 CDI

Putere 100  kW

Cilindree 2413  cmc

Combustibil motorină

Tractiune 2x4 SPATE

Cutie de viteze automată

KM Parcurşi 200729

An fabricație 2013

Starea bună 

Model/Dotări full

Accidente, lipsuri, defecțiuni

sgarieturi la caroserie, 

cutie de viteză defectă

Elemente necorporale (taxe , etc.) nu

Caracteristici Bun evaluat
Bunuri comparabile

Comparabila 1 Comparabila 2 Comparabila 3

7.999 € 9.850 € 11.000 €

MERCEDES - BENZ MERCEDES - BENZ MERCEDES - BENZ

AUTOTURISM M1 AUTOTURISM M1 AUTOTURISM M1

ofertă ofertă ofertă

2413  cmc 2413  cmc 2413  cmc

motorină motorină motorină

C 200 CDI C 200 CDI C 200 CDI

100  kW 100  kW 100  kW

2012 2013 2012

2x4 SPATE 2x4 SPATE 2x4 SPATE

automată automată automată

nu nu nu

nu nu nu

bună bună bună 

similar similar similar

237800 121000 101000
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Grila de comparație: 

Element de comparatie Proprietatea subiect

Identificare proprietate AUTOTURISM M1

Preț vanzare / ofertă CJ 42 AMM

Preț vanzare / ofertă (fără T.V.A.)

Tipul comparabilei

Negociere / interviu

Marja negociere (%) / total -5% -400 € -5% -493 € -5% -550 €

Valoare ajustată

Drepturile de proprietate transmise integral

Ajustare (%) / total 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 €

Valoare ajustată

Condiții de finanțare normale

Ajustare (%) / total 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 €

Valoare ajustată

Condiții de vânzare nepărtinitoare

Ajustare (%) / total 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 €

Valoare ajustată

Condiţii de piață prezent

Ajustare (%) / total 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 €

Valoare ajustată

Cheltuieli imediat după cumpărare fără

Ajustare (%) / total 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 €

Valoare ajustată

Localizare România

Ajustare (%) / total 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 €

Valoare ajustată

Marca MERCEDES - BENZ

Model C 200 CDI

Ajustare (%) / total 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 €

Valoare ajustată

Capacitate motor (cmc) 2413  cmc

Putere (kW) 100  kW

Combustibil motorină

Cutie viteze automată

Tracțiune 2x4 SPATE

Ajustare (%) / total 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 €

Valoare ajustată

An fabricație 2013

Ajustare (%) / total 5% 380 € 0% 0 € 5% 523 €

Valoare ajustată

Starea bună 

Ajustare (%) / total 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 €

Valoare ajustată

Accidente, lipsuri, defecțiuni sgarieturi la caroserie, 

cutie de viteză defectă

Ajustare (%) / total -20,0% -1.596 € -15,0% -1.404 € -15,0% -1.646 €

Valoare ajustată

Configurație / dotări full

Ajustare (%) / total 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 €

Valoare ajustată

Elemente necorporale (taxe , etc.) nu

Ajustare (%) / total 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 €

Valoare ajustată

Kilometraj (km) 200.729  km

Procentaj uzură 50%

Ajustare (%) / total 9% 592 € -20% -1.585 € -25% -2.325 €

Valoare ajustată

Valoare ajustată (rotunjit)

Ajustare netă (%) / totală -8% -624 € -32% -2.989 € -33% -3.449 €

Ajustare brută totală

Ajustare brută (%)

Opinie asupra valorii de piață 6.370 €

Data evaluării 05.01.2022

Comparabila 1 Comparabila 2 Comparabila 3

AUTOTURISM M1 AUTOTURISM M1 AUTOTURISM M1

7.999 € 9.850 € 11.000 €

7.999 € 9.850 € 11.000 €

9.357 € 10.450 €

ofertă ofertă ofertă

7.599 € 9.357 € 10.450 €

-400 € -493 € -550 €

7.599 €

7.599 € 9.357 € 10.450 €

normale normale normale

integral integral integral

7.599 € 9.357 € 10.450 €

fără fără fără

7.599 € 9.357 € 10.450 €

prezent prezent prezent

nepărtinitoare nepărtinitoare nepărtinitoare

7.599 € 9.357 € 10.450 €

MERCEDES - BENZ MERCEDES - BENZ MERCEDES - BENZ

7.599 € 9.357 € 10.450 €

România România România

C 200 CDI C 200 CDI C 200 CDI

7.599 € 9.357 € 10.450 €

2x4 SPATE 2x4 SPATE 2x4 SPATE

motorină motorină motorină

automată automată automată

2413  cmc 2413  cmc 2413  cmc

100  kW 100  kW 100  kW

9.357 € 10.973 €

2012 2013 2012

7.979 €

bună bună  bună

7.599 € 9.357 € 10.450 €

7.979 € 9.357 € 10.973 €

nu nu nu

similar similar similar

6.383 € 7.953 € 9.327 €

6.383 € 7.953 € 9.327 €

nu nu nu

6.383 € 7.953 € 9.327 €

237.800  km 121.000  km 101.000  km

59% 30% 25%

6.975 € 6.368 € 7.002 €

34% 32% 43%

echivalent a 31.509 lei

6.980 € 6.370 € 7.000 €

2.567 2.989 4.494

Curs 1 € = 4,9464 lei
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5.3 Evaluare – Abordarea prin cost 

Nu a fost aplicată

Drepturile de proprietate transmise

Condiții de finanțare

Condiții de vânzare

Condiţii de piață

Cheltuieli imediat după cumpărare

Localizare

Marca

Model

Capacitate motor (cmc)

Putere (kW)

Combustibil

Cutie viteze

Tracțiune

Kilometraj (km)

 Valoarea estimată a fost asimilată valorii cu cele mai puţine ajustări

Ajustarea a fost estimată din uzura fizică calculată (la km) ca diferenţă dintre proprietatea 

subiect şi comparabile , raportată la numărul maxim de km maxim normaţi (~400.000 km). 

Acolo unde diferenţele au fost nesemnificative (piaţa "nu le vede").

Ajustări pentru eventualele accidente, lipsuri sau defecțiuni depistate în urma inspecției sau 

vizualizării comparabilelor, ajustare însumând costul de adecvare și remediere.

Configurație / dotări Nu au fost necesare ajustări.

Elemente necorporale (taxe , etc.) Nu au fost necesare ajustări.

Accidente, lipsuri, defecțiuni

Starea Nu au fost necesare ajustări.

Explicarea ajustarilor:

Au fost aplicate atât ajustări cantitative cât și calitative. Ajustările  cantitative au fost aplicate sub formă procentuală sau valorică.

S-au ajustat comparabilele ofertate, aceste proprietăți sunt ofertate si nu tranzacții. Din analizele de piaţă efectuate şi din 

informaţiile de piaţă obţinute (interviuri) rezultând că preţul final de tranzacţionare al proprietăţilor de acest fel este mai mic în 

comparaţie cu preţul de ofertă.

Nu au fost necesare ajustări.

Nu au fost necesare ajustări.

Nu au fost necesare ajustări.

Nu au fost necesare ajustări.

Nu au fost necesare ajustări.

Nu au fost necesare ajustări.

Nu au fost necesare ajustări.

Nu au fost necesare ajustări.

An fabricație
Ajustare pentru diferența de vârstă intre proprietate subiect și bunurile mobile comparabile, 

aplicată unde diferența este de cel puțin un an de zile.
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6 ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA ASUPRA VALORII

Prin aplicarea abordărilor expuse în capitolul anterior s-au obținut o serie de valori, care au fost 
interpretate de către evaluator și prin reconcilierea lor s-a format opinia privind valoarea de piață a 
proprietății subiect.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: 

· documentarea, pe baza informaților furnizate de către client;

· inspecția bunului mobil subiect, aprecierea stării tehnice a acestuia, realizarea de 
fotografii; 

· stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

· selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport; 

· deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice bunului mobil evaluat; 

· obținerea de informații referitoare la tranzacții/oferte pentru bunuri similare; 

· analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al 
evaluării;

· aplicarea abordărilor de evaluare considerate oportune pentru estimarea valorii 
proprietății.

Pentru bunul evaluat suspus evaluării, prin aplicarea abordărilor de evaluare expuse s-au estimat 
următoarele valori: 

Adecvarea, precizia şi cantitatea informatiilor utilizate în evaluare sunt criteriile pe baza cărora 
evaluatorul a formulat opinia finală asupra valorii proprieății subiect. 

Adecvarea: Prin acest criteriu, evaluatorul a judecat cât de pertinentă este fiecare abordare/ 
metoda scopului și utilizării evaluării. 

Precizia: Precizia evaluării este legată de încrederea evaluatorului în acuratețea datelor/ 
informațiilor folosite în procedurile și tehnicile de analiză aplicate precum și în abordările în evaluare 
utilizate, cu alte cuvinte este dată de încrederea evaluatorului în corectitudinea datelor și a calculelor 
efectuate precum și de ajustările aduse prețurilor de vânzare a proprietăților comparabile.

Cantitatea informatiilor:Adecvarea și precizia influentează calitatea și relevanța rezultatului unei 
abordări în evaluare. Ambele criterii au fost studiate în raport cu cantitatea informațiilor furnizate de o 
anumiă comparabilă sau de o anumită abordare.

Nr.
Nr. 

Inventar
Denumire Nr. identificare

1 3

Autoturism M1 - MERCEDES 

BENZ C 200 CDI
WDD2040011A883896

Valoare de piață 

Localizarea bunului mobil la 

data inspecției

6.370  €

Valoare de piață 

6.370  € echivalent a 31.509 lei

31.509 lei

Mun. Cluj Napoca, str. 

Onisifor Ghibu nr. 20A, corp 

2, parcare subterană, 

Rezultatele Evaluării
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Alegerea valorii finale:

În urma evaluării efectuate de evaluator, a analizei informațiilor aplicabile și a factorilor 
relevanți, opinia evaluatorului este că valoarea de piață a subiectului evaluat este: 

VALOAREA DE PIAȚĂ A BUNULUI RECOMANDATĂ:

VALOAREA NU CONȚINE T.V.A.

Având în vedere scopul raportului de evaluare, această estimare trebuie percepută de destinatar 
așa cum este definită în literatura de specialitate. Ea este o concluzie imparțială și rezonabilă, bazată pe 
analiza tuturor informațiilor relevante, cunoscute.

Deși estimările făcute s-au bazat pe cercetările evaluatrului și pe informațiile care au fost 
furnizate, evaluatorul nu garantează îndeplinirea exactă a acestora datorită modificărilor majore ce pot 
interveni pe piață într-un interval scurt de timp sau a situațiilor speciale ce pot interveni în tranzacția 
unei proprietăți. Astfel, valoarea estimată în urma evaluării trebuie considerată ca fiind, cea mai bună 
estimare, a valorii bunului mobil evaluat în condițiile date de definiția valorii de piață, așa cum apare ea 
în Standardele de Evaluare .

ȘOMLEA EVAL SRL 
Evaluator:Cheșa Florin ,Evaluator Autorizat, Specializarea EPI, EBM

Nr.
Nr. 

Inventar
Denumire Nr. identificare

1 3

Autoturism M1 - MERCEDES 

BENZ C 200 CDI
WDD2040011A883896

Valoare de piață 

Localizarea bunului mobil la 

data inspecției

6.370  €

Valoare de piață 

6.370  € echivalent a 31.509 lei

31.509 lei

Mun. Cluj Napoca, str. 

Onisifor Ghibu nr. 20A, corp 

2, parcare subterană, 

Rezultatele Evaluării
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7 Anexe 

Anexa 7.1 Documentar foto 

Nr.Nr. Inventar Denumire Nr. identificare Nr. înmatriculare

1 3

Autoturism M1 - MERCEDES 

BENZ C 200 CDI

WDD2040011A883896
CJ 42 AMM
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