
 

DESCRIEREA GENERALA A ZONEI DE AMPLASARE A ACTIVELOR 
 
1 si 2 Proprietate imobiliară -  Terenuri intravilane cu destinatia curti-constructii aflate in 
localitatea Iscroni, jud. Hunedoara 

 
Activele de la obiectul evaluarii 1 si 2 se afla in localitatea Iscroni, judetul Hunedoara, așa 

cum se observă în figura 2.1.1 în care este detaliată amplasarea acestora. 
 

 
Fig. 2.1.1 - localizarea proprietăților de la obiectul evaluarii 1 si 2 

 
3. Proprietate imobiliară -  spatiu birouri aflate pe strada General Dragalina, Timisoara 

 
Proprietatea de la obiectul evaluarii 3 se afla in situata pe strada General Dragalina nr.12, 

Timisoara, judetul Timis, așa cum se observă în figura 2.1.2 în care este detaliată amplasarea 
acesteia. 



 
Fig. 2.1.2 - localizarea proprietății de la obiectul evaluarii 3 

 
4. Proprietate imobiliară -  apartament nr.7, Timisoara 
 

Proprietatea de la obiectul evaluarii 4 se afla in situata pe strada Steaua nr.52, etajul 1, 
Timisoara, judetul Timis, așa cum se observă în figura 2.1.2 în care este detaliată amplasarea 
acesteia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2.1.3 - localizarea proprietății de la obiectul evaluarii 4 



DESCRIEREA ACTIVELOR 
 
1. Proprietate imobiliară -  Teren intravilan cu destinatia curti-constructii aflat in 
localitatea Iscroni, jud. Hunedoara 
 
Adresa:  loc. Iscroni, jud. Hunedoara 
Nr. Cadastral:      60367 
Cartea Funciară:  60367 a localitatii Iscroni 
Suprafață teren: 2.832 mp 
 

Proprietatea imobiliara formata din teren intravilan in suprafata de 2.832 mp identificat 
prin numarul cadastal 60367, inscrisa in Cartea Funciara nr. 60367 a localitatii Iscroni se afla in 
localitatea Iscroni, judetul Hunedoara.  

Pe terenul supus evaluarii se afla edificate cateva constructii provizorii cu regim de 
inaltime P, in stare satisfacatoare, cu pereti crapati, tencuiala degradata si acoperisuri 
degradate, cu sarpante din lemn, invelite cu placi de azbociment. Constructiile NU fac 
obiectul evaluarii.  

Terenul este imprejmuit cu gard din plasa metalica montat pe un postament din beton. 
Accesul pe proprietate se face de pe un drum pietruit, printr-o poarta metalica. Proprietatea se 
afla in imediata apropiere a drumului european 79 (E79), intr-o zona preponderent industriala.  

Deschiderea la drumul pietruit este pe doua laturi si are lungime aproximativa de 74m. 
Pe gardul care imprejmuieste proprietatea exista un bransament de gaze naturale, iar intre 
constructii se observa cabluri de energie electrica. Intrucat inspectia s-a facut in lipsa 
reprezentantilor proprietarului, nu putem confirma daca proprietatea este sau nu conectata la 
utilitati. 

 
2. Proprietate imobiliară -  Teren intravilan cu destinatia curti-constructii aflat in 
localitatea Iscroni, jud. Hunedoara 
 
Adresa:  loc. Iscroni, jud. Hunedoara 
Nr. Cadastral:      60368 
Cartea Funciară:  60368 a localitatii Iscroni 
Suprafață teren: 599 mp 
 

Proprietatea imobiliara formata din teren intravilan in suprafata de 599 mp identificat prin 
numarul cadastal 60368, inscrisa in Cartea Funciara nr. 60368 a localitatii Iscroni se afla in 
localitatea Iscroni, judetul Hunedoara.  

Proprietatea nu este imprejmuita. Accesul se face dintr-un drum pietruit, din imediata 
apropiere a drumului european 79 (E79).  

Pe proprietate exista o constructie speciala din beton, a carei destinatie nu a putut fi 
determinata. Aceasta NU face obiectul evaluarii. 

In zona zona proprietatii, exista un stalp de curent de medie tensiune. Intrucat 
evaluatorul nu a putut determina cu exactitate limitele proprietatii, nu putem confirma ca acesta 
se afla amplasat pe proprietate sau in afara ei. 

Proprietatea este traversata de linii de medie tensiune. 
Deschiderea la drumul pietruit este de aproximativ 30m. 

 
3. Proprietate imobiliară -  spatiu birouri (9 birouri, 2 holuri, un oficiu, 2 camere la casa 
poarta, 2 WC-uri) 
 



Adresa:  str. General Dragalina nr.12, Timisoara, jud. Timis (fosta strada 13 Decembrie nr.12) 
Nr. Cadastral:      401223-C5-U1 
Cartea Funciară:  401223-C5-U1 a orasului Timisoara  
Suprafață utila totala: 221,21 mp 
Parti comune: 28% 
 

Spatiul de birouri evaluat face parte dintr-o cladire de birouri cu regimul de inaltime P+2E, 
obiectul evaluari fiind parterul acestei cladiri format din 9 birouri, 2 holuri, un oficiu, 2 camere la 
casa poarta, 2 WC-uri. Aceasta a fost edificata in anul 1970 si are sistemul constructiv din 
zidarie portanta din caramida.  

Constructia are tamplarie PVC cu geamuri termopan si usi din lemn la interior. Ca si 
instalatii functionale avem electricitate si apa. Exista si instalatie de gaz si centrala termica pe 
gaz insa au fost demontate contoarele. Ca si finisaje avem tencuieli cu vopsea lavabila si 
gresie. 

La momentul inspectiei, cladirea era locuita de catre persoane necunoscute si evaluatorul 
nu a avut acces in interior, inspectia facandu-se doar la exterior, interiorul fiind fotografiat prin 
ferestre. 

Din informatiile primite a rezultat faptul ca aceasta constructie a suferit renovari in 
perioada 2010-2012. Pentru determinarea deprecierilor fizice am considerat anul 2010 ca an in 
care s-au renovat interioarele si fatada si s-au schimbat acoperisul si instalatiile. 
 
4. Proprietate imobiliară -  apartament 3 camere si grup sanitar comun 
 
Adresa:  str. Steaua nr.56, et.1, ap.7, Timisoara, jud. Timis 
Nr. Cadastral:   2121/646-648/6/1/12/b/1/a/1/42/b/4/b/40-62/1-3;6-8/VII 
Cartea Funciară:  410161-C1-U6 a orasului Timisoara  
Suprafață utila totala: 34,84 mp 
Parti comune: 9,9% 

Apartamentul evaluat face parte dintr-o cladire cu regimul de inaltime P+2E, cladire cu 
destinatie de camin, obiectul evaluari fiind apartamentul 7. Acesta a fost edificat in anul 2005 si 
are sistemul constructiv din zidarie portanta din caramida.  

Constructia are tamplarie PVC cu geamuri termopan. Ca si instalatii functionale avem 
electricitate si apa. Exista si instalatie de gaz si centrala termica pe gaz insa apartamentul 7 nu 
este racordat. Accesul la apartament se face prin 2 usi, una metalica si una din lemn. 

La momentul inspectiei, apartamentul era locuit si evaluatorul nu a avut acces in interior, 
inspectia facandu-se doar la exterior. 
 
5. Bunuri mobile de tip mobilier 

Nr. Crt Nr. Inv. Categorie Denumire 

1 2800349_8 Obiecte de inventar Dulap 2 usi 1800x400x800_01_ct8 (2800349_8)\buc 

2 2800350_8 Obiecte de inventar Dulap 2 usi 1800x400x800_02_ct8 (2800350_8)\buc 

3 2800351_8 Obiecte de inventar Dulap 2 usi MD006_CT8 (2800351_8)\buc 

4 2800352_8 Obiecte de inventar Dulap 2 usi MD007_CT8 (2800352_8)\buc 

5 600009 Mobilier, aparatura Birou director 

6 600012 Mobilier, aparatura Birou director 

7 600021 Mobilier, aparatura Birour dir 

8 600022 Mobilier, aparatura Birou dir 

9 2800333_8 Obiecte de inventar Birou mob 001_ct8 (2800333_8)\buc 

10 2800334_8 Obiecte de inventar Birou mob 002_ct8 (2800334_8)\buc 

11 2800401_8 Obiecte de inventar Scaune torino negre_ct8 (2800401_8)\buc 



12 690022 Obiecte de inventar Casa bani 840 

 
 
6. Bunuri mobie de tip autoturisme 
 
- Dacia Logan avand nr. de inmatriculare B 41 VHW 
- Hyndai Santa Fe avand nr. de inmatriculare B 40 NLJ 

 
Autoturismul marca Dacia model Logan, fabricat in anul 2012, a fost achizitionat de 

nou de catre proprietar. Acest bun poate fi identificat prin numarul de identificare 
UU1LSDJ4P46854784 si numarul de inmatriculare B 41 VHW. Acest autovehicul a fost implicat 
intr-un accident rutier din care a rezultat avarierea totala a acestuia. 

  
Autoturismul marca Hyndai  model Santa Fe, fabricat in anul 2011, a fost achizitionat 

de nou de catre proprietar. Acest bun poate fi identificat prin numarul de identificare 
KMASA81UCBU655960 si numarul de inmatriculare B 40 NLJ. 

Capacitatea cilindrica este de 1.998 cm3 si puterea este de 150 CP. La momentul 
inspectiei, autoturismul avea un rulaj de 183.561 km. 

 

  
 


