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REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE SI CONCLUZIILOR 

 
 

Obiectul evaluarii: Obiectul evaluarii il constituie un numar de 20 (douazeci) de vehicule 
fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public 
sau privat al statului sau al unitatii administrativ - teritoriale al 
Municipiului Craiova.  

 

Scopul evaluarii:  Estimarea valorii vehiculelor fara stapan sau abandonate pentru 
introducerea acestora in inventarul domeniului privat al Municipiului 
Craiova. 

 

Utilizatorul desemnat: MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, cod 
200585, jud. Dolj, cod fiscal 4417214. 

 

Instructiunile evaluarii:  Conform notei de comanda nr. 194049/2021 si caietului de sarcini. 
 

Data evaluarii:   01.11.2021 
 

Curs valutar de referinta BNR: 4,9488 lei/euro  

la data evaluarii 
 

Rezultatele evaluarii:  
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunurilor mobile 
Serie sasiu 

Numar de 

inmatriculare 

Valoarea 
propusa de 

valorificare 

ca deseu (lei) 

Valoarea 
propusa de 

valorificare ca 

deseu (euro) 

1 OPEL W0L000058V5040993 BH 2328 BP 371 lei  75 €  
2 DACIA - DJ 73 TRN 351 lei  71 €  
3 DAEWOO MATIZ - BV 09 RBP 271 lei  55 €  
4 OLTCIT - DJ 05 DBW 333 lei  67 €  
5 OPEL - DJ 30 LAN 444 lei  90 €  
6 BMW WBAAL91020FS17509 BQ 410 QL 620 lei  125 €  
7 DACIA - DJ 16 CMX 360 lei  73 €  
8 DACIA - DJ 02 ZCY 356 lei  72 €  
9 DACIA - DJ 58 RAZ 356 lei  72 €  

10 
RENAULT 
KANGOO 

- DJ 05 GLS 407 lei  82 €  

11 DACIA - DJ 09 SIV 351 lei  71 €  
12 BMW - - 446 lei  90 €  
13 VOLKSWAGEN - - 384 lei  78 €  
14 CITROEN - - 441 lei  89 €  
15 BMW - - 536 lei  108 €  
16 RENAULT - - 450 lei  91 €  
17 CHEVROLET - - 468 lei  95 €  
18 OLTCIT - - 333 lei  67 €  
19 CITROEN C15 - - 375 lei  76 €  
20 MERCEDES - - 596 lei  120 €  
 TOTAL GENERAL BUNURI MOBILE - valorificate ca 

deseu 
8.249 lei  1.667 €  
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Nota 1: Valorile de mai sus nu contin T.V.A.  

Nota 2: Valorile propuse sunt valabile la data de 01.11.2021, urmând a fi corectate ori de câte ori piata o cere. 

Nota 3: Evaluarea este o opinie asupra unei valori. 

Notă 4: Valorile estimate sunt valabile la data evaluarii, in ipotezele si ipotezele speciale, cuprinse la cap. 1 

punctul 1.8. al prezentului raport. 

Nota 5: Aceste valori sunt estimative, valorile exacte fiind stabilite de catre firma abilitata de colectare și 
valorificare a deșeurilor prin cantarirea bunurilor in momentul preluarii acestora. 

 

 

 

 

A.E.C. CONSULTING S.R.L.  

MEMBRU CORPORATIV ANEVAR  

 

 

 

 

 

Ec. Dorin Arbanas - Mocanu – Evaluator autorizat, membru titular ANEVAR 

Director general 

 

 

 

 

Ec. Victor Sergiu Romedea – Evaluator autorizat, membru titular ANEVAR 
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 

 

 

A.E.C. CONSULTING S.R.L. Bacau, prin Evaluator autorizat, ec. Dorin Arbanas - Mocanu, in calitate de Director 

general, declara ca evaluarea nu a fost facuta in totalitate in concordanta cu Standardele de Evaluare a 

Bunurilor – editia 2020, existand abateri de la prevederile acestora in ceea ce priveste aplicarea metodelor de 

evaluare, si confirma ca:  

• Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte; 

• Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si ipotezele speciale; 

• Evaluatorul nu are niciun interes actual sau de perspectiva in bunurile mobile ce fac obiectul acestui 

raport, nu are niciun interes personal si nu este partinitor fata de vreuna din partile implicate; el ofera o 

evaluare obiectiva si impartiala; 

• Remunerarea evaluatorului nu se face in functie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar 

favoriza dorinta clientului de obtinere a unui rezultat dorit sau de aparitia unui eveniment ulterior; 

• Acest raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obtinerii unei valori minime/maxime, solicitare 

venita din partea beneficiarului sau a altor persoane care au interese legate de beneficiar sau de aprobarea 

unui imprumut; 

• In deplina cunostinta de cauza, analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate in conformitate 

partiala cu cerintele Standardelor de Evaluare a Bunurilor ANEVAR – editia 2020 cu cerintele Codului de 

etica al profesiei de evaluator autorizat; 

• Prezentul raport poate fi expertizat si verificat, in conformitate cu Standardul de evaluare SEV 400 - 

Verificarea evaluarilor; 

• In prezent, evaluatorul este membru titular ANEVAR si a indeplinit programul de pregatire profesionala 

continua; 

• Prin prezenta, evaluatorul certifica faptul ca este competent sa efectueze acest raport de evaluare. 

Evaluatorul nu a primit asistenta profesionala semnificativa din partea niciunei persoane. 

 
 

A.E.C. CONSULTING S.R.L. 
MEMBRU CORPORATIV ANEVAR  

 
Ec. Dorin Arbanas - Mocanu – Evaluator autorizat, membru titular ANEVAR 

Director general 
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CAPITOLUL 1. TERMENI DE REFERINTA AI EVALUARII

 
1.1. Client: MUNICIPIUL CRAIOVA  
 

1.2. Utilizatorul desemnat: MUNICIPIUL CRAIOVA  
Evaluatorul isi asuma raspunderea doar fata de clientul lucrarii care este si utilizatorul desemnat. 
 

1.3. Obiectul evaluarii 

Obiectul evaluarii il constituie un numar de 20 (douazeci) de vehicule fara stapan sau abandonate pe terenuri 
apartinand domeniului public sau privat al statului sau al unitatii administrativ - teritoriale al Municipiului 
Craiova. 
 

1.4. Scopul evaluarii 
Scopul evaluarii este estimarea valorii vehiculelor fara stapan sau abandonate pentru introducerea acestora in 
inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova. 
Nota: Bunurile mobile supuse evaluarii prezinta un grad ridicat de depreciere fizica si morala, aceste bunuri 
necesitand reparatii capitale ample, cu costuri majore, ce depasesc cu mult valoarea bunurilor. Totodata 
probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, aceste tipuri de 
autoturisme nu se mai fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunurilor ca 
deseu in conditiile "asa cum sunt, acolo unde sunt". 

 

1.5. Prezentarea echipei de evaluare 

Raportul de evaluare a fost intocmit de A.E.C. CONSULTING S.R.L. Bacau, prin Evaluator autorizat, ec. Dorin 
Arbanas - Mocanu, membru titular al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania - ANEVAR cu 
legitimatia 10283 si ec. Victor – Sergiu Romedea, membru titular al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor 
Autorizati din Romania - ANEVAR cu legitimatia 18571. 
 

1.6. Definirea valorii si data estimarii 

Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat. Valoarea reflecta rezultatul unor 
aprecieri facute pe baza mai multor criterii de comparatie, ea exprimand de fapt valoarea de intrebuintare si 
cea de schimb in contextul general al pietei. Valoarea estimata a bunurilor mobile supuse evaluarii, este 
valoarea de deseu - metoda alternativa de evaluare, aceasta fiind o abatere de la Standardele de 
Evaluare a Bunurilor ANEVAR – editia 2020. 

Bunurile mobile supuse evaluarii prezinta un grad ridicat de depreciere fizica si morala, aceste bunuri 
necesitand reparatii capitale ample, cu costuri majore, ce depasesc cu mult valoarea bunurilor. Totodata 
probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, aceste tipuri de 
autoturisme nu se mai fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunurilor ca 
deseu in conditiile "asa cum sunt, acolo unde sunt" 
Autoritatea contractanta/proprietarul nu a pus la dispozitia evaluatorului expertize tehnice, care sa ateste starea 
tehnica, reparatiile necesare pentru repunerea in circulatie pe drumurile publice a autovehiculelor, cu 
respectarea regulilor de siguranta. In urma inspectiei in teren s-a constatat ca bunurile mobile supuse evaluarii 
prezinta o stare tehnica nesatisfacatoare, bunurile sunt nefunctionale, necesita reparatii capitale ample, cu 
costuri majore, ce depasesc valoarea bunurilor, ceea ce face nerentabila o astfel de operatiune. Totodata, s-a 
avut in vedere si faptul ca proprietarii de drept ai autovehiculelor au abandonat aceste bunuri tocmai pentru ca 
sunt nefunctionale si reparatiile sunt cu mult peste valoarea bunurilor in sine. Astfel, estimarea valorii bunurilor 
s-a realizat luand in calcul ipoteza valorificarii ca deseu, in baza ofertei de la firma de profil (anexata prezentului 
raport). 
Data estimarii valorii este 01.11.2021. 

 

1.7. Modul de exprimare a valorii 
Valoarea este raportata in lei, in conditiile unei plati integrale cash. Pentru elementele de calcul ce au la baza 
estimari in valuta, s-a utilizat cursul valutar BNR, valabil la data de 01.11.2021, respectiv: 1 euro = 4,9488 lei.  

 

1.8. Drepturile de proprietate evaluate 
Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului sau de a stapani bunul, de a-l folosi, de a-i 
culege foloasele materiale si de a dispune de el in mod exclusiv si perpetuu cu respectarea dispozitiilor legale. 
Conform dispozitiilor Primarului Municipiului Craiova, precum si art. 8 din Legea 421/2002, dreptul de 
proprietate asupra bunurilor mobile supuse evaluarii este deplin si apartine Municipiului Craiova. Aceste 
informatii au fost considerate credibile si corecte, evaluatorul neverificand autenticitatea actelor juridice puse la 
dispozitie de proprietar. Dreptul de proprietate fiind deplin, acesta confera titularului sau toate cele trei 
atribute: posesia – de a stapani, folosinta – de a-l folosi si de a-i culege foloasele materiale, dispozitia – de a 
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dispune de bun. Din informatiile prezentatea de catre proprietar, nu exista niciuna dintre cele trei limitarii ale 
exercitari dreptului de proprietate: legale, judiciare si conventionale.  
Conform art. 8 din Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale: “Dacă în 
termen de 30 de zile de la data anunțului proprietarul sau deținătorul legal nu se prezintă în vederea ridicării 
vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, 
liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului, și urmează să fie valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau 
predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului.” 
In cazul de fata forma de proprietate este completa, respectiv proprietatea deplina, adica negrevata de alte 
cote de participare sau de mostenire, fiind supusa numai limitarilor care corespund celor patru atributii 
fundamentale ale statului, respectiv obligatiei legale de a plati impozite, de a fi expropriata, de a respecta 
ordinea de drept si de reversiune (dreptul succesoral al statului). 
Evaluatorul declara ca nu i-au fost puse la dispozitie documente in original pentru bunurile mobile evaluate. 
Avand in vedere cele mentionate mai sus, evaluatorul nu isi asuma nicio responsabilitate privind descrierea 
situatiei juridice sau a veridicitatii actelor de proprietate. Se presupune ca actele de proprietate sunt valabile. 

 

 
 

1.9. Ipoteze si ipoteze speciale 
Valoarea opinata in raportul de evaluare este estimata in conditiile in care situatiile la care se face referire in 
cele ce urmeaza nu genereaza restrictii in afara celor exprimate in prezentul raport de evaluare si al caror 
impact este expres mentionat ca a fost luat in considerare. Daca cel putin una din ipotezele mentionate nu este 
valabila, valoarea ar putea fi invalidata. 
• evaluarea s-a efectuat pe baza documentelor furnizate de catre Primaria Municipiului Craiova, acestea au 

fost presupuse a fi autentice; evaluatorul nu-si asuma nicio responsabilitate privind descrierea situatiei 
juridice sau a titlurilor de proprietate. Titlul de proprietate se presupune valabil si tranzactionabil daca nu se 
specifica altfel; 

• informatiile solicitate si luate in considerare de catre evaluator sunt considerate a fi autentice, fara ca 
acestea sa ofere o garantie asupra preciziei lor; 

• evaluatorul a obtinut informatii, estimari si opinii, ce au fost evidentiate in raportul de evaluare, de la surse 
considerate credibile; 

• se presupune ca bunurile mobile sunt detinute cu responsabilitate si ca se aplica un management competent 
al acestora; 

• se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale bunurilor mobile, evaluatorul neasumându-şi 
nicio responsabilitate pentru asemenea situaţii; 

• au fost inspectate doar acele parti ale bunurilor care sunt vizibile, presupunandu-se ca şi celelalte parti sunt 
în aceeaşi stare; se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile ale bunurilor, evaluatorul 
neasumandu-şi nicio responsabilitate pentru asemenea situatii; 

• nu se detin informatii cu privire la existenta unor materiale periculoase în cadrul bunurilor evaluate; 
Evaluatorul nu are calitatea, calificarea şi niciobligatia de a depista astfel de substante; 

• previziunile sau estimarile continute în raport s-au facut în conditiile actuale ale pietii; 
• evaluarea s-a efectuat în conditiile unei vanzari cu plata integrala, cash. 
• evaluatorul, prin natura evaluarii, nu va fi solicitat sa ofere consultanta ulterioara sau sa depuna marturie în 

instanta in legatura cu bunurile evaluate, decat daca au fost facute initial aranjamente in aceasta privinta; 
• prezentul raport de evaluare nu poate fi inclus în nici un document şi nu poate fi publicat sub nicio forma, 

fara aprobarea scrisa a evaluatorului; 
• acest raport de evaluare este confidential atat pentru client cat şi pentru evaluator şi este valabil numai 

pentru scopul mentionat în cadrul capitolului si evaluatorul nu-şi asuma nicio responsabilitate daca acesta 
este transmis altei persoane, fie pentru scopul declarat, sau pentru oricare alt scop, daca nu au fost facute 
alte mentiuni; 

• previziunile, proiectiile si estimarile continute aici se bazeaza pe conditiile curente de pe piata, pe factorii 
cererii si ai ofertei anticipate pe termen scurt si pe o economie stabila in timp. Aceste previziuni sunt, prin 
urmare, supuse schimbarii conditiilor viitoare. 

• raportul de evaluare este valabil in conditii economice, fiscale, juridice si politice de la data intocmirii sale. 
Daca aceste conditii se vor modifica, concluziile acestui raport isi pot pierde valabilitatea.  
 
 

Ipoteze speciale 

• identificarea juridica a bunurilor evaluate s-a realizat pe baza documentelor puse la dispozitie de autoritatea 
contractanta; 

• documentele prezentate sunt considerate veridice fara ca evaluatorul sa poata certifica exactitatea lor, 
anexarea lor la raportul de evaluare avand doar scop informativ; 
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• evaluatorul nu isi asuma nicio responsabilitate, in nicio circumstanta pentru o eventualele informatii eronate, 
false sau incomplete puse la dispozitie de catre client/utilizatorul desemnat; 

• autoritatea contractanta/proprietarul nu a pus la dispozitia evaluatorului expertize tehnice, care sa ateste 
starea tehnica, reparatiile necesare pentru repunerea in circulatie pe drumurile publice a autovehiculelor, cu 
respectarea regulilor de siguranta. In urma inspectiei in teren s-a constatat ca bunurile mobile supuse 
evaluarii prezinta o stare tehnica nesatisfacatoare, bunurile sunt nefunctionale, necesita reparatii capitale 
ample, cu costuri majore, ce depasesc valoarea bunurilor, ceea ce face nerentabila o astfel de operatiune. 
Totodata, s-a avut in vedere si faptul ca proprietarii de drept ai autovehiculelor au abandonat aceste bunuri 
tocmai pentru ca sunt nefunctionale si reparatiile sunt cu mult peste valoarea bunurilor in sine. Astfel, 
estimarea valorii bunurilor s-a realizat luand in calcul ipoteza valorificarii ca deseu, in baza ofertei de la firma 
de profil (anexata prezentului raport). 

• valoarea exacta de valorificare ca deseu va fi stabilita de catre firma abilitata in urma cantaririi autovehicului. 
Valorile estimate a bunurilor de catre evaluator au la baza preturile de achizitie a firmelor specializate in 
valorificarea deseului metalic din zona judetului Dolj, eventualele diferente de valoare fiind nesemnificative. 

• bunurile mobile, Opel si BMW cu seriile de sasiu W0L000058V5040993 respectiv WBAAL91020FS17509 nu 
figurează în baza de date a RAR, astfel masele proprii ale autoturismelor au fost identificate conform 
specificatiilor tehnice a fiecarui bun mobil in functie de marca, model, capacitate cilindrica, putere motor, 
etc., preluate de pe site-ulwww.auto-data.net. 

• masa proprie a bunurilor mobile supuse evaluarii ce a fost luata in calculul valorii este conform specificatiilor 
tehnice a fiecarui bun mobil in functie de marca, model, capacitate cilindrica, putere motor, etc., preluate de 
pe site-ul www.auto-data.net. 

 

1.10. Declararea conformitatii cu SEV 

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate in considerare Standardele de evaluare a 
Bunurilor – editia 2020, astfel: 
• SEV 100 – Cadrul general 
• SEV 101 – Termenii de referinta ai evaluarii 
• SEV 102 – Implementare 
• SEV 103 – Raportare 
• SEV 104 – Tipuri de valori 
• SEV 105 – Abordari in evaluare; 
• SEV 300 – Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 300) 
• SEV 400 – Verificarea evaluarii. 
De asemenea s-a tinut cont si de recomandarile urmatoarelor ghiduri de evaluare: 
GEV 620 – Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor, instalaţiilor și stocurilor 

 

1.11. Materiale si surse de informatii utilizate 
Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat: 
• O.G. 24/2011 – Privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor; 
• Legea 155/2010, art. 7;  
• Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; 
• Hotărârea nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind 

regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau 
privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; 

• Ordonanta de urgenta 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
• documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra bunurile mobile evaluate, care au fost puse la 

dispozitia evaluatorului de catre autoritatea contractanta, respectiv solicitantul raportului de evaluare;  
 

Standardele de evaluare a Bunurilor – editia 2020, astfel: 
• SEV 100 – Cadrul general 
• SEV 101 – Termenii de referinta ai evaluarii 
• SEV 102 – Implementare 
• SEV 103 – Raportare 
• SEV 104 – Tipuri de valori 
• SEV 105 – Abordari in evaluare; 
• SEV 300 – Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 300) 
• SEV 400 – Verificarea evaluarii. 
De asemenea s-a tinut cont si de recomandarile urmatoarelor ghiduri de evaluare: 
GEV 620 – Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor, instalaţiilor și stocurilor 
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1.11.1. Informatii primite de la proprietar/client 
Informatii certe: 
▪ elemente si date de identificare a bunurilor mobile supuse evaluarii – marca, tip, (acolo unde au fost 

identificate); 
• datele necesare pentru verificarea dreptului asupra proprietatii evaluate – Dispozitii emise de Primarul 

Municipiului Craiova; 
▪ scopul evaluarii. 
Responsabilitatea pentru aceste informatii revin integral proprietarului/clientului. 
 

1.11.2. Informatii colectate de evaluator 
▪ datele descriptive referitoare la bunurile mobile evaluate; 
▪ informatii despre starea tehnica a bunurilor; 
▪ oferte din partea firmelor abilitate de colectare și valorificare a deșeurilor. 
Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informatiile si documentele pe care le-a avut la dispozitie, 
existand posibilitatea existentei si a altor informatii sau documente de care evaluatorul sa nu aiba cunostinta. 
Evaluatorul a obtinut informatii, opinii, estimari din surse considerate a fi corecte si de incredere, dar nu se 
asuma nicio resposabilitate in cazul in care acestea s-ar dovedi a fi incorecte. 
 

1.12. Clauzele de nepublicare si responsabilitatea catre terti 

Raportul de evaluare este confidential pentru expertul evaluator si pentru clientul declarat si nicio 
responsabilitate referitoare la raport nu poate fi acceptata de evaluator fata de o terta persoana. 
Raportul de evaluare nu poate fi publicat integral sau partial si nici inclus intr-un document destinat publicitatii 
fara acordul scris si prealabil al expertului, cu specificarea formei si contextului in care acesta va apare. 
Publicarea oricarei referinte sau valori incluse in acest raport de evaluare sau a numelui si afilierii profesionale a 
expertului evaluator, nu este permisa fara aprobarea scrisa a acestuia. 
 

 

 

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA DATELOR  

 
2.1. Procedura de evaluare si etapele misiunii de evaluare  
Baza evaluarii realizate in prezentul raport este valoarea de deseu, respectiv valorificarea ca deseu a bunurilor. 
Scopul evaluarii este estimarea valorii vehiculelor fara stapan sau abandonate pentru introducerea acestora in 
inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 

Etapele misiunii de evaluare parcurse in vederea indeplinirii misiunii de evaluare si pentru estimarea acestei 
valori au fost urmatoarele: 
• documentarea pe baza unei liste de informatii solicitate clientului/proprietarului; 
• inspectia bunurilor mobile si efectuarea de fotografii; 
• stabilirea ipotezelor si ipotezelor speciale care au stat la baza elaborarii raportului; 
• selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport (tipul de valoare estimat constituie o abatere de la 

Standardele de Evaluare a Bunurilor – editia 2020); 
• analiza tuturor informatiilor culese si interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluarii; 
• oferte din partea firmelor abilitate de colectare și valorificare a deșeurilor  
• estimarea valorii de deseu in urma aplicarii metoda alternative de evaluare. 
 

2.2. Identificarea bunurilor si descrierea juridica 
Bunurile mobile ce fac obiectul prezentului raport de evaluare au fost inspectate la data de 01.11.2021 si sunt 
reprezentate de 20 (douazeci) de vehicule fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public 
sau privat al statului sau al unitatii administrativ - teritoriale al Municipiului Craiova conform Legii nr. 421/2002. 
Utilizatorul lucrarii a prezentat, drept documente ce sunt anexate in copie la prezentul raport, urmatoarele: 
••  Nota de comanda nr. 194049/2021  

• Dispozitii emise de Primarul Municipiului Craiova. 
Prin mentionarea documentelor de mai sus, Evaluatorul nu certifica autenticitatea din punct de vedere legal a 
acestuia si nici dreptul de proprietate deplin, considerat ca ipoteza de lucru in prezenta lucrare. 
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2.3. Descrierea zonei de amplasare 
Bunurile mobile supuse evaluarii, respectiv cele 20 (douazeci) de vehicule fara stapan sau abandonate sunt 
depozitate in spatiul special amenajat din incinta CRAB Craiova, localitatea Facai, str. Harghita, judetul Dolj. 
 

 
 

CAPITOLUL 3. ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZIILE 

 
3.1. Modul de abordare a valorii 
Avand in vederea faptul ca bunurile mobile supuse evaluarii un grad ridicat de depreciere fizica si morala, 
aceste bunuri necesitand reparatii capitale ample, cu costuri majore, ce depasesc cu mult valoarea bunurilor. 
Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, aceste 
tipuri de autoturisme nu se mai fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii 
bunurilor ca deseu in conditiile "asa cum sunt, acolo unde sunt" 
Autoritatea contractanta/proprietarul nu a pus la dispozitia evaluatorului expertize tehnice, care sa ateste starea 
tehnica, reparatiile necesare pentru repunerea in circulatie pe drumurile publice a autovehiculelor, cu 
respectarea regulilor de siguranta. In urma inspectiei in teren s-a constatat ca bunurile mobile supuse evaluarii 
prezinta o stare tehnica nesatisfacatoare, bunurile sunt nefunctionale, necesita reparatii capitale ample, cu 
costuri majore, ce depasesc valoarea bunurilor, ceea ce face nerentabila o astfel de operatiune. Totodata, s-a 
avut in vedere si faptul ca proprietarii de drept ai autovehiculelor au abandonat aceste bunuri tocmai pentru ca 
sunt nefunctionale si reparatiile sunt cu mult peste valoarea bunurilor in sine. Astfel, estimarea valorii bunurilor 
s-a realizat luand in calcul ipoteza valorificarii ca deseu, in baza ofertei de la firma de profil (anexata prezentului 
raport). 
 
3.1.2. Metoda alternativa - Valorificarea bunurilor mobile ca deseu 

Pentru a estima valoarea reziduala a bunurilor mobile folosind aceasta metoda, evaluatorul a colectat informatii 
cu privire la procesul de valorificare a bunurilor ca deseu si preturile aferente acestui proces de la firmele 
abilitate de colectare și valorificare a deșeurilor din zona judetului Dolj. 
 
Pretul deseului metalic de 0,45 lei/kg (fara TVA), ce a fost utilizat in calcule este conform ofertei primite de la 
societatea ADIDRAD COM S.R.L. (anexata in copie prezentului raport).  
 

Spatiu amenajat in incinta  
CRAB CRAIOVA 

Locatia unde sunt garate autovehiculele 
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Pentru stabilirea masei de deseu potential de valorificat s-a pornit de la masa proprie a fiecarui autovehicul, din 
care s-a scazut un coeficient de 15% din masa bunului, reprezentand scazamintele (impuritatile: anvelope, 
plastic, sticla, burete, lemn alte materiale si parti componente ale bunului care nu se valorifica ca deseu) – 
conform anexei. 
 
Deasemenea, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta 196/2005 privind Fondul pentru mediu art. 
9 alin. (1) lit. a), se calculeaza si se retine din veniturile incasate de vanzator o cota de 2%, care se vireaza la 
Fondul de mediu in numele vanzatorului. 
 
Valoarea finala de valorificare va fi stabilita de catre firma abilitata in urma cantaririi autovehicului. Valorile 
estimate a bunurilor de catre evaluator au la baza preturile de achizitie a firmelor specializate in valorificarea 
deseului metalic din zona judetului Dolj, eventualele diferente de valoare fiind nesemnificative. 
 
Masa proprie a bunurilor mobile supuse evaluarii ce a fost luata in calculul valorii este conform specificatiilor 
tehnice a fiecarui bun mobil in functie de marca, model, capacitate cilindrica, putere motor, etc, fiind preluata 
de pe site-ul www.auto-data.net. 
 
Desfasurarea calculelor este prezentata in anexele la raportul de evaluare 
 

REGLEMENTARILE LEGALE 
LEGEA nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale: 

art. 8  
Dacă în termen de 30 de zile de la data anunțului proprietarul sau deținătorul legal nu se prezintă în vederea 
ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale din raza căreia a fost 
ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului, și urmează să fie valorificat prin vânzare, în condițiile 
legii, sau predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului. 
 
HOTĂRÂREA nr. 156 din 6 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale 

art. 16 
(1) Valorificarea vehiculelor declarate fără stăpân prin dispoziţie a primarului, precum şi a bunurilor aflate în 
interiorul acestora, după caz, care au fost trecute în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în a carei 
raza au fost găsite, se face prin vânzare, în condiţiile legii, sau prin valorificare la o unitate de colectare şi 
valorificare a deşeurilor.  
(2) În vederea valorificării se face evaluarea vehiculului, prin grija primarului, pe baza unei expertize de 
specialitate.  
(3) Vânzarea se poate face prin una dintre modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, astfel: 

a) vânzare la licitaţie;  
b) vânzare directa;  
c) alte modalităţi prevăzute de lege.  

 

art. 17 
Vehiculele declarate prin dispoziţie a primarului ca fiind abandonate sunt transportate la o unitate de colectare 
şi valorificare a deşeurilor, în vederea valorificării.  
 
art. 18 

Sumele obţinute din valorificarea vehiculelor abandonate sau a vehiculelor fără stăpân, precum şi cele obţinute 
din amenzile aplicate potrivit art. 11 alin. (1) şi art. 12 din lege se fac venit la bugetul comunei sau oraşului în a 
cărui raza teritorială au fost găsite vehiculele.  
 
art. 19  
Cheltuielile ocazionate de inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculelor la 
locul de depozitare, precum şi cheltuielile de parcare pentru vehiculele ridicate din parcari se suporta, după caz, 
de proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului, în situaţia prevăzută la art. 7 din lege, sau de bugetul local în 
celelalte situaţii.  
 

http://www.auto-data.net/
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art. 20  
(1) Vehiculele fără stăpân sau abandonate care au putut fi identificate în evidenta nationala a vehiculelor 
înmatriculate, dar nu au fost restituite proprietarilor în condiţiile legii, se radiaza din circulaţie, din oficiu.  
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) primarul va transmite compartimentelor înmatriculare în a căror evidenta se 
afla vehiculele respective o copie a dispoziţiei prevăzute la art. 10 sau la art. 14 alin. (1). 
 
HOTĂRÂREA nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând 
domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale 

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 15 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților 
administrativ-teritoriale, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
Articol unic: Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al 
unităților administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Ordonanta de urgenta 196/2005 privind Fondul pentru mediu  

Art. 9  
(1) Veniturile Fondului de mediu se constituie din: 
a) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor, obţinute de către deţinătorul deşeurilor, 
persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de 
colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu; 
  

https://lege5.ro/Gratuit/gy3donjs/constitutia-din-1991?d=2019-09-03
https://lege5.ro/Gratuit/gm4donbu/legea-nr-421-2002-privind-regimul-juridic-al-vehiculelor-fara-stapan-sau-abandonate-pe-terenuri-apartinand-domeniului-public-sau-privat-al-statului-ori-al-unitatilor-administrativ-teritoriale?d=2019-09-03
https://lege5.ro/Gratuit/gqztcnzs/articol-unic-hotarare-156-2003?dp=gezdaojugiyde
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CAPITOLUL 4. ESTIMAREA VALORII FINALE

 
 
În baza calculelor efectuate, a ipotezelor şi a ipotezelor speciale, valoarea estimata a bunurilor mobile, respectiv  

20 (douazeci) de vehicule fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al 

statului sau al unitatii administrativ - teritoriale al Municipiului Craiova, la data de 01.11.2021, este de: 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunurilor mobile 

Serie sasiu 
Numar de 

inmatriculare 

Valoarea 

propusa de 
valorificare 

ca deseu (lei) 

Valoarea 

propusa de 
valorificare ca 

deseu (euro) 

1 OPEL W0L000058V5040993 BH 2328 BP 371 lei  75 €  
2 DACIA - DJ 73 TRN 351 lei  71 €  
3 DAEWOO MATIZ - BV 09 RBP 271 lei  55 €  
4 OLTCIT - DJ 05 DBW 333 lei  67 €  
5 OPEL - DJ 30 LAN 444 lei  90 €  
6 BMW WBAAL91020FS17509 BQ 410 QL 620 lei  125 €  
7 DACIA - DJ 16 CMX 360 lei  73 €  
8 DACIA - DJ 02 ZCY 356 lei  72 €  
9 DACIA - DJ 58 RAZ 356 lei  72 €  

10 RENAULT 
KANGOO 

- DJ 05 GLS 407 lei  82 €  

11 DACIA - DJ 09 SIV 351 lei  71 €  
12 BMW - - 446 lei  90 €  
13 VOLKSWAGEN - - 384 lei  78 €  
14 CITROEN - - 441 lei  89 €  
15 BMW - - 536 lei  108 €  
16 RENAULT - - 450 lei  91 €  
17 CHEVROLET - - 468 lei  95 €  
18 OLTCIT - - 333 lei  67 €  
19 CITROEN C15 - - 375 lei  76 €  
20 MERCEDES - - 596 lei  120 €  

 TOTAL GENERAL BUNURI MOBILE - valorificate ca 
deseu 

8.249 lei  1.667 €  
 
Nota 1: Valorile de mai sus nu contin T.V.A.  

Nota 2: Valorile propuse sunt valabile la data de 01.11.2021, urmând a fi corectate ori de câte ori piata o cere. 

Nota 3: Evaluarea este o opinie asupra unei valori. 

Notă 4: Valorile estimate sunt valabile la data evaluarii, in ipotezele si ipotezele speciale, cuprinse la cap. 1 

punctul 1.8. al prezentului raport. 

Nota 5: Aceasta valoare este una estimativa, valoarea exacta fiind stabilita de catre firma abilitata de colectare 

și valorificare a deșeurilor prin cantarirea bunurilor in momentul preluarii acestora. 
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Evaluatorul considera ca valoarea de mai sus este realista si poate constitui baza pentru pentru introducerea 

bunurilor mobile supuse evaluarii in inventarul domeniului privat privat al Municipiului Craiova. 

 

A.E.C. CONSULTING S.R.L. Bacau certifica obiectivitatea rezultatului lucrarii precum si lipsa intereselor 

personale ale evaluatorilor in legatura cu bunurile evaluate. 

 

 

 

 

A.E.C. CONSULTING S.R.L. 

MEMBRU CORPORATIV ANEVAR  

 

 

 

 

Ec. Dorin Arbanas - Mocanu – Evaluator autorizat, membru titular ANEVAR 

Director general 

 

 

 

 

 

 

Ec. Victor Sergiu Romedea – Evaluator autorizat, membru titular ANEVAR 

 



CENTRALIZATOR

VEHICULE FARA STAPAN SAU ABANDONATE PE TERENURI APARTINAND 

DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV - TERITORIALE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 

Anexa 1

Nr. 

crt.

Denumirea 

bunurilor mobile
U/M

Cantitate 

(buc.)
Culoarea Serie sasiu

Numar de 

inmatriculare

Dispozitie 

intrare in 

proprietate

Masa proprie conform 

specificatiilor tehnice a 

bunurilor mobile (kg)

Valoarea propusa de 

valorificare ca deseu 

(lei)

Valoarea propusa de 

valorificare ca deseu 

(euro)

1 OPEL BUC. 1,00 ROSIE W0L000058V5040993 BH 2328 BP 6477 990                               371 lei                                   75 € 

2 DACIA BUC. 1,00 GRI - DJ 73 TRN 6476 935                               351 lei                                   71 € 

3 DAEWOO MATIZ BUC. 1,00 GRI - BV 09 RBP 6475 725                               271 lei                                   55 € 

4 OLTCIT BUC. 1,00 GALBENA - DJ 05 DBW 6397 890                               333 lei                                   67 € 

5 OPEL BUC. 1,00 ALBA - DJ 30 LAN 6396 1.185                               444 lei                                   90 € 

6 BMW BUC. 1,00 NEAGRA WBAAL91020FS17509 BQ 410 QL 6395 1.655                               620 lei                                  125 € 

7 DACIA BUC. 1,00 ALBA - DJ 16 CMX 6394 960                               360 lei                                   73 € 

8 DACIA BUC. 1,00 ALBASTRA - DJ 02 ZCY 6747 950                               356 lei                                   72 € 

9 DACIA BUC. 1,00 GALBENA - DJ 58 RAZ 6556 950                               356 lei                                   72 € 

10 RENAULT KANGOO BUC. 1,00 ALBA - DJ 05 GLS 6555 1.085                               407 lei                                   82 € 

11 DACIA BUC. 1,00 ROSIE - DJ 09 SIV 6548 935                               351 lei                                   71 € 

12 BMW BUC. 1,00 VERDE - - 6193 1.190                               446 lei                                   90 € 

13 VOLKSWAGEN BUC. 1,00 GALBENA - - 6192 1.025                               384 lei                                   78 € 

14 CITROEN BUC. 1,00 VERDE - - 6191 1.176                               441 lei                                   89 € 

15 BMW BUC. 1,00 ALBA - - 6190 1.430                               536 lei                                  108 € 

16 RENAULT BUC. 1,00 GRI - - 6189 1.200                               450 lei                                   91 € 

17 CHEVROLET BUC. 1,00 NEAGRA - - 6188 1.250                               468 lei                                   95 € 

18 OLTCIT BUC. 1,00 ALBA - - 6187 890                               333 lei                                   67 € 

19 CITROEN C15 BUC. 1,00 ROSIE - - 6186 1.001                               375 lei                                   76 € 

20 MERCEDES BUC. 1,00 VERDE - - 6185 1.590                               596 lei                                  120 € 

                 8.249 lei                     1.667 € 

Valorile estimate a bunurilor de catre evaluator au la baza preturile de achizitie a firmelor specializate in valorificarea deseului metalic din zona judetului Constanta, valoarea finala de 

valorificare va fi stabilita de catre firma abilitata in urma cantaririi bunurilor mobile, iar eventualele diferente de valoare fiind nesemnificative.

Masa proprie a bunurilor mobile este conform specificatiilor tehnice publicate pe site-ul www.auto-data.net. 

TOTAL GENERAL BUNURI MOBILE - valorificate ca deseu

    *NOTA

   **NOTA
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 1

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

990,00 15,00% 841,50 0,45 379,00 2,00% 371,42 75,05

371,00 75,00

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

BH 2328 BP

OPEL

Autoturismul are rotile lipsa, geamul stanga spate spart, stopul stanga spate spart, bara de protectie fata lipsa si mici semne ale unor avarii (zgarieturi) pe

caroserie.

ROSIE

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

W0L000058V5040993

OPEL

1

6477
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 2

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

935,00 15,00% 794,75 0,45 358,00 2,00% 350,84 70,89

351,00 71,00Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

DJ 73 TRN

GRI

Autoturismul are pneurile desumflate, capota desprinsa, motorul lipsa si urme avansate de rugina pe caroserie. 

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

DACIA

DACIA

2

6476
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 3

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

725,00 15,00% 616,25 0,45 277,00 2,00% 271,46 54,85

271,00 55,00

DAEWOO MATIZ

DAEWOO MATIZ

3

6475

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

BV 09 RBP

GRI

Autoturismul are pneurile desumflate, portiera lateral dreapta spate infundata si mici semne ale unor avarii (zgarieturi) pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 4

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

890,00 15,00% 756,50 0,45 340,00 2,00% 333,20 67,33

333,00 67,00

OLTCIT

OLTCIT

4

6397

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

DJ 05 DBW

GALBENA

Autoturismul are pneurile desumflate, parbrizul fisurat si urme avansate de rugina pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 5

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

1.185,00 15,00% 1.007,25 0,45 453,00 2,00% 443,94 89,71

444,00 90,00

OPEL

OPEL

5

6396

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

DJ 30 LAN

ALBA

Autoturismul are pneurile desumflate, motorul lipsa, aripi stanga dreapta lipsa, farurile lipsa, stop spate lipsa, bara de protectie fata desprinsa si mici semne ale

unor avarii (zgarieturi) pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 6

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

1.655,00 15,00% 1.406,75 0,45 633,00 2,00% 620,34 125,35

620,00 125,00

BMW

BMW

6

6395

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

WBAAL91020FS17509

BQ 410 QL

NEAGRA

Autoturism incendiat, interiorul este carbonizat, geamurile sunt sparte, lipsesc rotile si bara de protectie fata iar partea frontala este avariata in urma unei coliziuni.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 7

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

960,00 15,00% 816,00 0,45 367,00 2,00% 359,66 72,68

360,00 73,00

DACIA

DACIA

7

6394

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

DJ 16 CMX

ALBA

Autoturismul are pneurile rotile stanga fata lipsa, stopul stanga spate lipsa si urme avansate de rugina pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 8

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

950,00 15,00% 807,50 0,45 363,00 2,00% 355,74 71,88

356,00 72,00

DACIA

DACIA

8

6747

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

DJ 02 ZCY

ALBASTRA

Autoturismul are rotile din fata lipsa, semnalizari stanga dreapta fata lipsa, bara de protectie usor desprinsa, capota infundata si urme avansate de rugina pe

caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 9

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

950,00 15,00% 807,50 0,45 363,00 2,00% 355,74 71,88

356,00 72,00

DACIA

DACIA

9

6556

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

DJ 58 RAZ

GALBENA

Autoturismul are pneurile desumflate, farul stanga lipsa, aripa stanga fata avariata, bara de protectie desprinsa si urme avansate de rugina pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 10

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

1.085,00 15,00% 922,25 0,45 415,00 2,00% 406,70 82,18

407,00 82,00

RENAULT KANGOO

RENAULT KANGOO

10

6555

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

DJ 05 GLS

ALBA

Autoturismul are pneurile desumflate, farul stanga lipsa, bara de protectie usor desprinsa, geamul stanga fata spart si mici semne ale unor avarii (zgarieturi) pe

caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 11

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

935,00 15,00% 794,75 0,45 358,00 2,00% 350,84 70,89

351,00 71,00

DACIA

DACIA

11

6548

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

DJ 09 SIV

ROSIE

Autoturismul are pneurile desumflate, farul stanga lipsa, stopul dreapta lipsa, grila radiator lipsa, geamurile sparte, interiorul incendiat si urme avansate de rugina

pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 12

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

1.190,00 15,00% 1.011,50 0,45 455,00 2,00% 445,90 90,10

446,00 90,00

BMW

BMW

12

6193

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

-

VERDE

Autoturismul are rotile lipsa, farul stanga lipsa, stopuri lipsa, capota infundata, portiera stanga fata infundata, bara de protectie fata desprinsa si mici semne ale

unor avarii (zgarieturi) pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 13

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

1.025,00 15,00% 871,25 0,45 392,00 2,00% 384,16 77,63

384,00 78,00

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

13

6192

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

-

GALBENA

Autoturismul are rotile din fata lipsa, stopuri spate lipsa, oglinzile lipsa, scaune fata lipsa si mici semne ale unor avarii (zgarieturi) pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 14

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

1.176,00 15,00% 999,60 0,45 450,00 2,00% 441,00 89,11

441,00 89,00

CITROEN

CITROEN

14

6191

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

-

VERDE

Autoturismul are pneurile desumflate, aripa stanga fata avariata, olginda stanga rupta, luneta sparta si mici semne ale unor avarii (zgarieturi) pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 15

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

1.430,00 15,00% 1.215,50 0,45 547,00 2,00% 536,06 108,32

536,00 108,00

BMW

BMW

15

6190

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

-

ALBA

Autoturismul are pneurile desumflate, capota avariata si urme avansate de rugina pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 16

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

1.200,00 15,00% 1.020,00 0,45 459,00 2,00% 449,82 90,89

450,00 91,00

RENAULT

RENAULT

16

6189

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

-

GRI

Autoturismul are rotile lipsa, capota infundata, geamurile stanga dreapta fata sparte, aripa dreapta fata infundata si mici semne ale unor avarii (zgarieturi) pe

caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 17

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

1.250,00 15,00% 1.062,50 0,45 478,00 2,00% 468,44 94,66

468,00 95,00

CHEVROLET

CHEVROLET

17

6188

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

-

NEAGRA

Autoturismul are pneurile desumflate, farurile lipsa, capota infundata, oglinzile lipsa si mici semne ale unor avarii (zgarieturi) pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 18

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

890,00 15,00% 756,50 0,45 340,00 2,00% 333,20 67,33

333,00 67,00

OLTCIT

OLTCIT

18

6187

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

-

ALBA

Autoturismul are pneurile desumflate, farul dreapta spart, parbrizul spart, caroseria deformata si urme avansate de rugina pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 19

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

1.001,00 15,00% 850,85 0,45 383,00 2,00% 375,34 75,84

375,00 76,00

CITROEN C15

CITROEN C15

19

6186

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

-

ROSIE

Autoturismul are pneurile desumflate, oglinzile lipsa si mici semne ale unor avarii (zgarieturi) pe caroserie.

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE
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ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBIL CA DESEU -

Anexa 20

DENUMIRE BUN MOBIL

INFORMATII BUN MOBIL

Pozitie in centralizator

Documente prezentate de proprietar DISPOZITIE INTRARE IN PROPRIETATE NR.

Marca/ tip

Serie sasiu

Numar de inmatriculare

Culoare

Mentiuni privind starea vehiculului in urma inspectiei

Alte informatii 

Masa proprie (kg)

Coeficient de corectie a masei proprii 

pentru estimarea cantitatii de deseu 

metalic (kg) - conform oferta

Cantitatea de 

deseu metalic 

estimat (kg)

Pret deseu 

metalic 

(lei/kg)

Valoare 

totala (lei)

Contributia la 

Fondul pentru 

mediu (%)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(lei)

Valoare estimata 

valorificare deseu 

(euro)

1.590,00 15,00% 1.351,50 0,45 608,00 2,00% 595,84 120,40

596,00 120,00

MERCEDES

MERCEDES

20

6185

Valoarea de deseu la data de 01.11.2021_rotunjita

-

-

VERDE

Autoturismul are rotile lipsa, geamurile sparte, stopurile lipsa, oglinzile lipsa si mici semne ale unor avarii (zgarieturi) pe caroserie. Autoturismul a fost incendiat. 

Bunul prezinta o stare avansata de depreciere fizica si morala. Opinia evaluatorului este ca autoturismul necesita reparatii capitale, cu costuri majore, ce depasesc

cu mult valoarea bunului. Totodata probabilitatea de procurare a pieselor componente ce trebuie schimbate, este foarte redusa, acest tip de autoturism nu se mai

fabrica la data inspectiei. Astfel estimarea valorii a fost in ipoteza valorificarii bunului ca deseu in conditiile "asa cum este, acolo unde este".
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