
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREANR.186#021
Privind însuşirea Raportului de evaluare al imobilului "Teren intravilan în suprafaţă totală
de  11.721   mp. Municipiul Sebeş, domeniul public" situat în Sebeş-Petreşti, str. S. Bărmuţiu,

nr. 90, identificat în C.F. 86203 Sebeş, nr. cad. 86203; C.F. 86204 Sebeş, nr. 86204; C.F.
86205 Sebeş, nr. cad. 86205;  C.F. 86206 Sebeş, ni.. cad. 86206; C.F. nr. 86207 Sebeş, nr. cad.

86207; C.F. 86208 Sebeş, nr. cad. 86208 şi C.F. 86209 Sebeş, nr. ca. 86209 aparinând
domeniului public al Municipiului Sebeş, în vederea determinării valorii de piaţă necesare

înregistrării în contabilitate

Consiliul Local a]  Municipiului  Sebeş, jud.  Alba;

Întrunit în şedinţa publică ordinară  din data de 29.07.2021, ora  14,00;
Luând   în   dezbatere   proiectul   de   hotărâre     privind   însuşirea   Raportului   de   evaluare   al

imobilului   "Teren   intravilan   în   suprafaţă  totală   de   11.721      mp.   Municipiul   Sebeş,   domeniul

public"  situat  în  Sebeş-Petreşti,  str.  S.  Bămuţiu,  nr.  90,  identificat  ^m  C.F.  86203  Sebeş,  nr.  cad.
86203;  C.F.  86204  Sebeş,  nr.  86204;  C.F.  86205  Sebeş,  nr.  cad.  86205;  C.F.  86206  Sebeş, nr.  cad.

86206;  C.F.   nr.   86207   Sebeş,  nr.   cad.   86207;  C.F.   86208   Sebeş,  nr.   cad.   86208  şi  C.F.   86209

Sebeş,  nr.  ca.  86209  aparţinând  domeniului  public  al  Municipîului  Sebeş,  în  vederea deteminărîi
valorii  de piaţă necesare înregistrării în contabilitate;

Văzând:
-C.F.  nr.  86203  Sebeş;

-C.F.  nr.  86204 Sebeş;
-C.F.  nr.  86205  Sebeş;

-C.F.  nr.  86206 Sebeş;

-C.F.  nr.  86207  Sebeş;

-C.F.  nr.  86208  Sebeş;

-C.F.  nr.  86209 Sebeş;

-Raport de evaluare, întocmit de evaluator autorizat BOZDOG Dumitru -Flaviu, 2021 ;
-Referatul de aprobare al  iniţiatorului proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului  Sebeş

nr.54604/09.07.202l;
Având  în  vedere  raportul  de  specialitate  nr.56090/16.07.2021  întocmit  de  Compartimentu]

Patrimoniu    şi    Transport    şi    raportul    de    specialitate    nr.55846/203/16.07.2021    al    Serviciului

Cheltuieli   şi   Resurse   Umane   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   primaruluj   Municipiului
Sebeş;

Având  avizul  nr.414/202l   al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină  şi  avizul  nr.415/202l  al  Comisiei  de  studii  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe

din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Sebeş;

În temeiul  art.  129  alin.  (2)  lit.  c)  coroborat cu  art.  290   din  O.U.G.  nr.  57/2019  -privind

Codul  Administrativ;
În baza art.139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ:



HOTARASTE:

Ai!=|.  Se însuşeşte Raportul de  evaluare  întocmit de  expeii evaluator autorizat ANEVAR.
BOZDOG  Dumitm  -  Flaviu  având  ca  obiect  deteminarea  valorii  de  pjaţă  a  imobilului  "  Teren
intravilan în suprafaţă totală de  11.721 (aferent Staţiei de apă Petreşti), Municipiul Sebeş, domeniul

public,  situat administrativ  în  Sebeş - Petreşti,  str.  S.  Bămuţiu,  nr.  90,  respectiv valoarea de  piaţă
estimată pentru suprafaţa totală    =  1.071.768  lei din are:

-Valoareterendinc.F.  nr.  86203  Sebeş=  114.39l  lei;
-Valoare teren din c.F.  nr.  86204  Sebeş =  134.69l  lei;
-      Valoare teren din c.F.  nr.  86205  Sebeş = 424.282 lei;
-      Valoareterendinc.F.  nr.  86206  Sebeş=    27.889lei;
-      Valoare teren din c.F.  nr.  86207  Sebeş = 350.672  lei;
-      Valoareterendinc.F.  nr.  86208  Sebeş=       8.687lei;
-      Valoareterendinc.F.  nr.  86209  Sebeş=     1l.156  lei;

4Eî2±Raportul  de  evaluare  însuşit  la  Art. l,  se  constituie  ^m  Anexă  la  prezenta  hotărâre  şi
face parte integrantă din aceasta.

A±!î2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărârj  răspunde Compartimentul  Patrimoniu
şi  Transport,  Biroul Contencjos JUTidic,  Administraţie,  Transparenţă Decizională şi Arhivă,  Biroul
Buget Finanţe Contabilitate  Salarizare.

Ar!î4.  Prezenta hotărâre poate  fi  atacată de  către  persoanele  îndreptăţite,  ^in temenul  şi  în
condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.  554/2004,  privind  contenciosul  admjnistrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

Prezenta  hotărâre  va  fi  afişată,  se  va publica  pe  site-ul  primăriei  şi  în  monitorul  oficial  al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:

-Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
-Primarului Municjpiului Sebeş;
- Arhitectului -Şef;
-  Direcţiei Venituri;
- Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
-Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
- Biroului Buget, Finanţe, Contabilitate,  Salarizare;
- Compartimentului   Patrimoniu şi Transport.

Sebeş la 29.07.2021

PREŞEDINTE DE şED
Consi]ier local

Total consilierî  locali

l':.l`/l.'\,i                                                        1  ',Prezenţi

Pentru                                            11

Împotrivă

Abţineri
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RAPORT DE EVALUARE

TEREN INTRAVILAN
Sebeş-Petreşti, str. Simion Bămuţiu, nr. 90, jud. Alb

Proprietar: Municipiul Sebeş - Domeniul Public

IULIE 2021



Către: Municipiul Sebeş

Referitor la evaluarea imobilului teren intravilan ^m suprafaţă totală de 11.721 mp (afe
staţiei  de  apă Petreşti) ^m Sebeş-Petreşti,  str.  Simion Bămuţiu, nr.  90, jud.  Alba, în zona periferi
localităţii,  teren  aflat  ^m  Domeniul  Public  al  Municipiului  Sebeş,  intabulat  ^m  extrasele  CF  86
86204, 86205, 86206, 86207, 86208, 86209 Sebeş, ^m scopul ^inregistrării valorii ^m contabilitate:

La  solicitarea  dumneavoastră  am  inspectat  şi  evaluat  terenul  anterior  menţionat.  Rapo
evaluare prezintă bazele pe care s-a stabilit opinia evaluatorului, valoarea estimată este valoarea de pi

Accesul la proprietate se poate face direct din drumurile locale asfdtate (str. Simion Bămuţi
Terenul   este   situat   în   intravilanul   localităţii,   într-o   zonă  rezidenţială,   cu   case   de   lo

unifamiliale şi loturi de teren liber. In prezent zona este ^m dezvoltare.
Evaluatonil a avut la dispoziţie extrasele CF. S-a inspectat zona conform indicaţiilor clien

La inspecţia efectuată în data de 25.06.2021 nu a fost prezent niciun reprezentant al clientului.
Confom  celor  constatate  ^m  uma  inspecţiei  din  teren  şi  infomaţiilor  clientului  zon

amplasare  a terenului  dispune  de  toate  utilităţile  necesare  (energie  electrică,  apă,  canalizare  şi
natuale la gard).

Dreptul  de  proprietate  evaluat  este  descris  la  capitolul  aferent,  acesta fiind  cel  desprins
documentaţiile  puse  la  dispoziţie  de  client  (fară  a  se  face  investigaţii/verificări  suplimentare,
vorba despre o lucrare efectuată la comanda clientului, în acelaşi timp şi destinatar).

Datele  de  bază ale  raportului  şi  opinia evaluatorului,  indică astăzi  1  iulie  2021  o  valoar
piaţă de:

V = 1.071.768 lei (unmilionşaptezecişiunamiişaptesuteşaizecişioi)tlei)
echivalent 217.543 euro la cusul de 1 euro = 4,9267 lei valabil ^m 01.07.2021

din Care:

VcF862o3 =  114.391  lei

VcF862o4 =  134.691  lei

VcF862o5 = 424.282 1ei
VcF86206 = 27.8891ei

VcF862o7 = 350.672 lei
VcF862o8 = 8.687  lei

VcF862og =  11.156 lei

pentni terenul evaluat, bazată pe valorile obţinute în urma aplicării metodelor de evaluare descris
raport.

Raportul  a  fost  ^mtocmit  confom  standardelor,  recomandărilor  şi  metodologiei   de  1
recomandate de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autori2aţi din România (ANEVAR).

ALBA IULIA
01.07.2021

Evaluator:



CERTIFICARE

Prin prezenta, ^m limita cunoştinţelor şi infomaţiilor deţinute, certificăm că faptele preze
^m acest raport sunt adevărate şi corecte.  De asemenea, certificăm că analizele, opiniile  şi concl

prezentate sunt limitate de ipotezele considerate  şi reprezintă analizele opiniile  şi concluziile no

personale, neinfluenţate de niciun factor.  În plus certificăm că nu avem niciun interes prezent sa

perspectivă  în  proprietatea  imobiliară  care  face  subiectul  prezentului  raport  de  evaluffe  şi  ni

interes sau influenţă legată de părţile implicate.

Suma  ce  ne  revine  drept plată pentni realizarea prezentului  raport nu  are nicio  legătu

declararea  în  raport  a  unei  anumite  valori  (din  evaluare)  care  să  favorizeze  clientul.  Analize

opiniile  noastre  au  fost  bazate  şi  dezvoltate  confom  cerinţelor din  Standardele  de  Evaluare  (S

recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR. Evaluatorul a respectat c

deontologic al meseriei sale.

În  elaborarea prezentului  rapori nu  s-a primit  asistenţă semnificativă din partea niciunei

persoane  în  afara  evaluatorilor  care  semnează  mai  jos.  S-au  primit,  însă,  informaţii  impo

(suprafeţe şi alte elemente legate de identificarea tehnică şi juridică a imobilului) de la client.

Prezentul raport se supune nomelor ANEVAR şi poate fi expertizat Oa cerere) de către

din membri autorizaţi special în acest sens de către susnumita organizaţie.

La data elaborării acestui raport, evaluatorii care semnează mai jos sunt membri ANEVAR,

îndeplinit cerinţele programului de pregătire profesională al ANEVAR şi au competenţa necesară

întocmirii acestui raport.

ing. Bozdog Dumitru Flaviu -evaluator ANEVAR
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1.  TERMENII DE REFERINŢĂ AI EVALUĂRII

1.1.     Ipoteze şi ipoteze speciale

La  baza  estimării  valorilor  raportate  stau  o  serie  de  ipoteze  şi  ipoteze  speciale,  care
prezentate ^m cele ce umează.   Opinia evaluatorului este exprimată în concordmţă cu aceste ipo
precum şi cu celelalte aprecieri din acest raport.

Principalele ipoteze şi ipoteze speciale de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului r
de evaluare sunt umiătoarele:
•     Aspectele juridice se bazează exclusiv pe infomaţiile şi documentele fiirnizate de către solici

lucrării şi au fost luate în considerare fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimen
•     Dreptul  de  proprietate  evaluat  este  descris  la  capitolul  aferent,  acesta  fiind  cel  desprins

documentaţiile puse la dispoziţie de client (fară a se face investigaţii/verificări suplimentare,
vorba despre o lucrare efectuată la comanda clientului în acelaşi timp şi destinatar).

•    Evaluatorul  nu are nicio  infomaţie privitoare  la faptul  că proprietatea ar fi traversată de r
magistrale de utiliqţi sau zone de restricţionare care ar limita dezvoltarea acesteia altele decât
descrise în raport. In uma inspecţiei pe teren nu au fost descoperite indicii care să arate o asti
restricţie,  evaluatoml nefăcând nicio  investigaţie  suplimentară pentm a descoperi  aceste res
deoarece  nu  are  abilitatea  de  a întocmi  eventuale  studii  care  să  certifice  dacă  proprietatea
afectată de o astfel de restricţie sau nu.

•    Nu am realizat niciun fel de investigaţie pentni stabilirea existentei  contaminanţilor.  Nu am
informaţi  de nicio inspecţie sau raport care  sa indice prezenţa contaminanţilor sau a materi
periculoase.  Evaluatoml  nu-şi  asumă nicio  responsabilitate  pentm  asemenea condiţii  sau  p
obţinerea   studiilor  necesare  pentru   a  le   descoperi.   Presupunem   că  nu   există  niciun   fe
contaminaţii, iar valoarea nu a fost  afectată de niciun cost  aferent  decontaminării.

•     Situaţia actuală a proprietăţii, scopul şi utilizarea prezentei evduări au stat la baza selectării meto
de evaluare utilizate şi a modalităţilor de aplicare a acestora, pentni ca valorile rezultate să con
la estimarea cea mai probabila a valorii proprietăţii ^m condiţiile şi tipului valorii selectate (des
pe parcus). Evaluatoml consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evalu
fost rezonabile în lumina faptelor şi informaţiilor avute la dispoziţie la data evaluării.

•     Evaluatonil  a  utilizat  în  estimarea  valorii  numai  infomaţiile  pe  care  le-a  avut  la  disp
neexcluzând posibilitatea existenţei şi a altor infomaţii de care evalutorul nu avea cunoştinţă.

•     Prezenta  evaluare  a  fost  ^mtocmită  pentm  scopul  declarat  în  cadrul  raportului  şi  asumat
contractul de prestări servicii ^mtocmit între evaluator şi beneficiar. Acest raport de evaluare
putea fi utilizat pentm niciun alt scop decât cel declarat.

•     Evaluatonil nu a făcut nicio măsuătoare  a proprietăţii.  Dimensiunile proprietăţii au fost pre
din extrasele  CF  anexate.  Evaluatorul  nu are  calificarea de  a valida aceste  documentaţii.  D
puse la dispoziţia evaluatorului se consideră a fi corecte dar nu se asumă nicio responsabilit
această privinţă.

•     Evaluatorul a obţinut infomaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte şi de ^mcre
dar nu se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte.

•     Evaluatorul nu are cunoştinţă de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau vecinătăţi
să afecteze proprietatea evaluată.

•     Opinia  evaluatorului  este  cu  referire  la  proprietate  aşa  cum  reiese  din  documentele  pu
dispoziţie de client, fiind limitată exclusiv la acestea.

•     Raportul  de  evaluare  este  valabil  în  condiţiile  economice,  fiscale, juridice  şi  politice  de  la
^mtocmirii  sale.  Dacă  aceste  condiţii  se  vor  modifica  concluziile  acestui  raport  îşi  pot  p

valabilitatea,
•    Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia.
•    Evaluatorul,  prin  natura  muncii  sale,  nu  este  obligat  să  ofere  ^m  continuare  consultanţă  s

depună mărturie ^m instanţă relativ la proprietatea subiect.
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•     Nici   prezentul   raport,   nici   părţi   ale   acestuia   (concluzii   referitoare   la   valori,   identi
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul scris prealabil al evalmtorului.

•     Orice valori estimate ^m raport se aplică ^megii proprietăţi şi orice divizare sau distriburie a v
pe  interese  fi.acţionate  va  invalida  valoarea  estimată,  în  afara  cazului  ^m  care  situaţia  a
prevăzută în raport.

1.2.     Obiectul evaluării

Prezentul  studiu  reprezintă  evaluarea  imobilului  teren  intravilan  în  suprafaţă  total
11.721  mp  (aferent  staţiei  de  apă  Petreşti),  având  destinaţie  industrială,  teren  amplasat  în  S
Petreşti, str. Simion Bămuţiu, nr. 90, jud. Alba, în zona periferică a localităţii.

1.3.      Scopul evaluării

Scopul  prezentului  raport  de  evaluare  este  înregistrarea  valorii  în  contabilitate,  ^m  c
prezentei lucrări fiind estimată valoarea de piaţă a imobilului prezentat mai sus aşa cum este defini
standardul SEV 104 -Tipuri ale valorii.

1.4.     Dreptuile de proprietate evaluate

A
anterior.

fost supus evaluării dreptul de proprietate al Municipiului Sebeş asupra terenului menţi

Dreptul  de  proprietate  evaluat  este  desprins  din  documentele  puse  la  dispoziţie  de  c
(extrase  CF)  fără  a  se  face  investigaţii  sau  verificări  suplimentare,  firind  vorba  -desp're  o  lu
efectuată la comanda clientului care este în acelaşi timp şi destinatar). El este considerat deplin.

1.5.     Bazele evaluării. Tipul valorii estimate.

Confom contractului se urmăreşte estimarea „valorii de piaţă" a terenului subiect.
Evaluarea  executată  confom  prezentului  raport  reprezintă  o  estimare  a  valorii  de  pia

imobilului prezentat, aşa cum este aceasta definită ^m-SEV 1-04 -Tipuri ale valorii. Confom ;e
Ţ*.ra.d: P±P este siLTna estlrndd p€nmL ccure iLn actt\i saii o-daţori€  u puSea fl schimbaţ(`
dfta.evaluări:, îrtre u.n cumpărăţor hdtărât şi un vâmător hotărâţ, într-o trânzacie mpărtini`t
d~upf i un ma^rketing adecvat şi în care părţile au acţionat f iecare în    cunoştinţă d; cau;ă, prude
făarăconstrângere.

Raportul de evaluare este realizat în conformitate cu standardele de evaluare ^m vigoare la
actuală, respectând ghidurile metodologice ale ANEVAR. Principalele nome de evaluare utilizat
parcusul evaluării au fost:

-     SEv loo-Cadrugeneral
-     SEV 101 -Temeni de referinţă ai evaluării
-     SEV 102 -Documentare şi confomare
-      SEV 103 -Raportare
-     SEV 104-Tipurialevalorii
-     SEV 230 -Drepturi asupra proprietăţii imobiliare
-     GEV 630 -Evaluarea bunurilor imobile

1.6.     Dataevaluării

La baza efectuării evaluării au stat infomaţiile privind nivelul preţurilor corespunzătoare
iulie 2021, dată la care se consideră valabile ipotezele luate ^m considerare şi valorile estimate de
evaluator.



Evaluarea a fost realizată în perioada iunie-iulie 2021, data inspecţiei fiind 25.06.2021, iar
efectivă a stabilirii valorii 01.07.2021.

1.7.     Moneda raportului

Opinia finală a evaluării va fi prezentată ^m RON şi EUR.
Cusul de schimb utili2at pentni conversia în valută este 4,9267 RON pentru un EURO,

mediu BNR valabil la data evaluării.

1.8.      Modalităţi de plată

Valoarea  exprimată  ca  opinie  în  prezentul  raport reprezintă  suma  care  umează  a  fi  pl
__1   c\_   =__  _1_întegra[înîpotezauneîtranzacţîî,farăa[uăînca]cu]c6ndîţîîâep[atădeosebîtetrate,[easîng,etc.,

_____    ---__-_   -_-r`

1.9.     Inspecţia proprietăţii

__.=:__ _, Inspecţia  proprietăţii  imobiliare  a  fost  efectuată  ^m  data  de  25.06.2021,  din  partea  clien_    _  _____-`,   -'-_   r_`-_   --`-..
nefiind   prezent   nicim   reprezentant.   S-au   identificat   căile   de   acces   şi   vecinătăţile,   anali
documentele avute la dispoziţie şi situaţia reală din teren.

Nu s-au efectuat investigaţii privind dreptul de proprietate, litigii şamd.
NusLauefectuatmăsurătorialeproprietăţiişinus-auinspectatpărţile-ascusealeproprietă
TIT-`    ^     _--____1._   _J     .                     ' .,,,       1         ~Nu s-au realizat investigaţii privina everituriele contaminări sau infestări ale terenului su\             \      ,    _  ____-_--_-r-_r.`-_

sau ale proprietăţilor învecinate.
Au  fost  preluate  informaţii  referitoare  la  proprietatea  evaluată,  su  fotografiat  proprie

evaluată şi zona de amplasare a acesteia.

1.10.   Infomaţiile utilizate şi sursele acestora

Prezentul   raport   de   evaluare   a   fost   realizat   pe   baza   infomaţiilor   fimizate   de   cl
corectitudinea şi precizia datelor fiimizate fiind responsabilitatea firizorului acestora.

Infomaţiile utilizate au fost:
-    Situaţiajuridică a terenului evaluat şi suprafaţa acestuia;
-Infomaţii privind piaţa imobiliară specifică;
-    Alte infomaţii necesare existente în bibliografia de specialitate.
Susele de infomaţii au fost:
•    Solicitantul pentru infomaţiile  legate  de proprietatea imobiliară evaluată (situaţie juri

suprafeţe,    documente    topograf|ce    ş.a.,i    âceştia    f,ind    responsabi|i_   `e_i;i:is_i_v
veridicitatea informaţiilor fimizate ;

-    Presa de specialitate şi evaluatori care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa locală;
-    Baza de date a evaluatorului;
-    Infomaţii  existente  pe  mica  publicitate,  piaţa  imobiliară referitoare  la  oferte  şi  cereri

-___=_J.±L!   e_I        1   .,..,,               1,proprietăţi imobiliare similare din zona în care se situează proprietatea supusă evaluării,

uzul solicitantului menţionat la capitolul aferent'.
destinat  numai  scopului  preci2at  şi  numai  pe

Nu  acceptăm  nicio  responsabilitate  dacă  acesta  este  transmis  unei  alte  persoane,  fie  pe
scopul declarat, fie pentm alt scop, ^m nicio circumstanţă.

dat



Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus ^m
document   destinat   publicităţii   fără   obţinerea   prealabilă   a   ac6rdului   -scris   al   evaluatorului
specificarea formei şi a contextului ^m care umează să apară,

Publicarea, parţială sau integrală, precuin şi utilizarea lui de către alte persoane decât clien
destinataml atrage după sine încetarea obligaţiilor contractuale.

1.12.   Valabilitatea raportului

Valorile estimate sunt valabile la data întocmirii raportului de evaluare şi atât timp cât con
în came s-a realizat evduarea (starea pieţei, nivelul cererii Si ofertei, inflaţie, ev6luţia cus-ului de sc
etc.) nu se modifică semnificativ.  Pe pieţele imobiliare valorile pot avea o evolurie ^m timp ascen
sau descendentă, evoluţie condiţionată de datele pieţei (cerere-ofeitL inflaţie, cusuri valutare).

Ca urmare, opinia evaluatorului trebuie analizată exclusiv în contextul economic general
data evaluării,  confom  stadiul  actual  de  de2woltare al pieţei  specifice  şi  scopului prezeJtului
Dacă aceste premise se modifică semnificativ în viitor, -evaluat-orul nu
infomaţiilor valabile şi cunoscute de acesta la data evaluării.

este responsăbil decât în li

Valoarea exprimată este valabilă numai ^m ipotezele şi condiţiile restrictive exprimate.
Neplata raportului îl face inutilizabil, exonerând evaluatorul de orice răspundere.

2.  PREZENTAREA DATELOR

2.1.      Identificarea proprietăţii

2.1.1.    AmplasamenJ±

Terenul care face obiectiil prezentului raport de evaluare are suprafaţa totală de 11.721  mp,
situat în SebeşLpetreşti, str. Simion Bămuţiu, nr-. 90, jud. Alba, ^m zona periferică a localităţii. Zo
amplasare este rezidenţială, cu case de locuit unifămiliale şi lotiri de teren liber.  În prezent zon;
^mdezvoltare.

2.1.2.    Accesul

Accesul la proprietate se poate face direct din str. Simion Bămuţiu (drum asfialtat).

2.1.3.    Asiguarea cu utilităţi

Zona de amplasare este complet dotată cu utilităţi (energie electrică, apă, canal şi gaze na
la gmd). Starea fizică a reţelelor este bună.

2.1.4.    Situaţiajuridi_c±

Drepturile de proprietate asupra imobilului evaluat sunt atestate de extrasele:
-      CF nr.  86203  Sebeş, nr. cad.  86203 -curţi comtrucţii intravilan -1.251  mp, nr. cad. 86

Cl  -cabină  pază  -8  mp,  proprietar  Municipiul  Sebeş  Domeniul  Public  în  cota  de
Intabulare,  drept de proprietate,  dobândit prin -Lege,  act 'nomativ nr.  Hotărârea nr.  974
05.09.2002  emis  de  Guvemul  României,  act  administrativ  nr.  adeverinţa  nr.  65116
07.08.2018 emis de Primăria Municipiului Sebeş, act administrativ nr. Hotărârea nr. 227
24.07.2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Sebeş, ^mch. nr. 4090/09.04.2019.
CF nr. 86204 Sebeş, nr. cad. 86204 - curţi co-nstrucţii inrivilan - 1.473 mp, nr. cad. 86
C1 -clădire bazine -483 mp, proprietar Municipiul Sebeş Domeniul Pubiic ^m cota de
lntabulare, drept de proprietate, dobândit prin Lege, act nomativ m. Hotărârea nr. 974
05.09.2002  emis  de  Guvemul  României,  act  administrativ  m.  adeverinţa  nr: 65116



07.08.2018 emis de Primăria Municipiuluj Sebeş, act administrativ nr. Hotărârea nr. 22
24.07.2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Sebeş, ^mch. nr. 4090/09.04.2019.

C1 -bazin apă -322 mp, nr. cad. 86205-C2 -bazin apă -377 mp, nr. cad. -86205-C3 -
CF nr. 86205 Sebeş, nr. cad. 86205 - curi constnicţii intravilan -4.640 mp, nr. cad. 86

apă -16 mp, nr. cad. 86205-C4 -bazin apă -28 mp, nr. cad. 86205-C5 -bazin apă -41
nr.  cad.  86205-C6 - bazin apă - 502 mp, proprietar Municipiul  Sebeş Domeniul Publ
cota de  1/1, Intabulare, drept de proprietate, dobândit prin Lege, act nomativ nr. Ho
nr.  974  din  05.09.2002  emis  de  Guvemul  României,  act  administrativ  nr.  adeverin
65116 din 07.08.2018  emis de Primăria Municipiului  Sebeş, act administrativ nr. Ho
nr.    227   din   24.07.2018   emjs   de   Consiliul   Local   al  -Municipiului   Sebeş,   ^mch.
4090/09.04.2019.
CF nr. 86206 Sebeş, nr. cad. 86206 ~ curi construcţii intravilan - 305 mi), nr. cad. 8620
-atelier -167 mp, proprietar Municipiul Sebeş D6meniul Public ^m coa`de  1/1, Intab
drept de proprietate, dobândit prin Lege, act normativ nr.  Hotărârea nr.  974 dh 05.09
emis de Guvemul României, act administrativ rm.  adeverinţa nr.  65116 din 07.08.2018
de Primăria Municipiului Sebeş, act administrativ nr. Hotărârea nr. 227 din 24.07.2018
de Consiliul Local al Municipiului Sebeş, înch. nr. 4090/09.04.2019.
CF nr. 86207 Sebeş, nr. cad. 86209 -crirţi construcţii intravilan -3.835 mp, nr. cad. 86
C1-magazie-31mp,nr.cad.86207-C2-cabinăpază-8mp,proprietarMunicipiulS
Domeniul  Public  ^m  cota  de  1/1,  Intabulare,  drept  de
nomativ nr. Hotărârea nr. 974 din 05.09.2002 erris de ăuv-emul României, act adminis
nr.    adeverinţa   nr.   65116   din   07.08.2018   emis   de

proprietate,  dobândit prin  Lege,

Primăria   Municipiului   Sebeş,
administrativ ni..  Hotărârea nr.  227 din 24.07.2018  emis de Consiliul Local al Municipi
f,_1_  _  I     ^        1                   ,-^^  ,^_   ^   .   _  ^  _   _Sebeş, înch. nr. 4090/09.04.20ig .---  T ------- `-r
CF nr. 86208 Sebeş, nr. cad. 86208 -curţi construcţfi intravilan -95 mp, nr. cad. 86208-
post trafo -95 mp, proprietar Municipiul  Sebeş D6meniul Public în cota de  1/1, Intab
drept de proprietate, dobândit prin Lege, act n6mativ nr. Hotărârea nr.
emis de Guvemul României, act administrativ nr. adeverinţa nr. 65116 din 07.08.2018
de Primăria Municipiului Sebeş, act administrativ nr. Hotărârea m. 227 din 24.07.2018
de Consiliul Local al Municipiului Sebeş, ^mch. nr. 4090/09.04.2019.

974 din 05.09.2

CF nr. 86209 Sebeş, nr. cad. 86209 -c\ri construcţii intravilan -122 mp, nr. cad. 86209
-clădire administrativă -122 mp, proprietar Municipiu Sebeş Domeniul Public ^m co
1/1, Intabulare, drept de proprietăte: d6bândit prin Lege, act nomativ nr.  Hotărârea nr.
din 05.09.2002  emis  de  Guvemui României,  âct adnristrativ nr.  adeverinţa nr.  651 i6
07.08.2018 emis de Primăria Municipiului Sebeş, act administrativ nr. Hotărârea nr. 227
24.07.2018 enris de Consiliul Local al Municipiului Sebeş, înch. nr. 4090/09.04.2019.

Clădirile edificate pe teren nu fac obiectul prezentei evaluări.
Parcelele de teren menţionate s-au desprins din CF 85751  Sebeş.
A fost supus evaluării dreptul de prop-rietate al Municipiului  S'ebeş asupra terenului menţi
.     n___L_1     _1  _anterior.  Dreptul  de  proprietate  6valuat -est;  desprins

(extrase  CF)  fară  a  se  face  investigaţii  sau  veificări  suplimentare,  fiind  vorba  despre  o  luc
_  _  __--___'-_'_-'   J,--'   ^--^L,J,`„JLr\,   \*\,   VJ

efectuată1@comandaclientuluicareesteînacelaşitimpşidestinatar.Elesteconsideratdeplin.

din  documentele  puse  la  dispoziţie  de  cl

2.1.5.PLze_ntareaclienj±

MunicipiulSebeşcusediulînSebeş,str.PiaţaPrimăriei,nr.1,jud.Alba,codfiscal433120

2.2.      Studiu de vandabilitate (analiza pieţei imobiliare)

Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane fizice sau juridice care intră ^in contac
scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. P-arti-ciparîţii la această piaţă schimbă dreptui de proprie
contra unor bunuri, cum sunt banii,



Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează deoarece este o pia
un  număr  relativ  redus  de  participanţi,  cu  valori  de  tranzacţionare  destul  de  mari,  fiind  de
influenţată  de  factori  extemi  perturbatori:   reglementările  guvemamentale  şi  locale,  politicil
creditare ale deţinătorilor sau gestionarilor de capital, nivelul veniturilor salariale, numărul-de loc
muncă, etc.

Cererea şi oferta de proprietăţi imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest
este teoretic şi rareori atins, existând de cele mai multe ori un decalaj ^mtre cerere şi ofertă.

Oferta pentm un anumit tip  de proprietate  se  de2voltă greri,  iar cererea poate  să se mod
brusc,  fiind  posibil  astfel  ca de  multe  ori  să  existe  supraofeită  ®iaţa cumpărătorului)  sau  exce
cerere ®iaţa vânzătorului) şi nu echilibru.

Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt ^mtotdeauna bine infomaţi, iar actele de vânzare-cump
nu au loc în mod ftecvent.

De multe ori, informaţiile despre preţurile de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu smt im
disponibile.  Proprietăţile  imobiliare  sunt duabile  şi  pot  fi  brivite  ca investiţii,  fapt  ce  le  face
lichide, procesul de vânzare fiind de cele mai multe ori dest`U de lung.

Datorită tuturor factorilor enumeraţi anterior comportamentu-l pieţelor imobiliare este dific
previzionat, fiind importante motivaţiile, interacţiunea parti^cipanţilor pe piaţă şi măsua în care ac
sunt afectaţi de factorii endogeni şi exogeni ai proprietăţii. În-fiuicţie ae aev'oil'e, dorinţele, motiva
1ocalizarea  şi  tipul  participanţilor  la  piaţă  p=  d-e  o  riarte  şi  tipul,  amplasarea,  restricţiile  pri
proprietăţile  pe  de  alta parte,  s-au  creat  diverse  tipuri-de  pi'eţe  imobilirie  (rezidenţiale,'com;rc
industriale,  agricole,  speciăle). Acestea,  la rândul 1-or, pot fi ripărţite ^m pie}e mai riici,` speciaii
numite subpieţe, acesta fiind un proces de segmentarea a pieţei şi dezagregare a proprietăţii.

2.2.1.   Piaţa imobili"ă specifică pro_Drietătii evalua_ts

Piaţa terenurilor la nivelul Municipiului Sebeş, ca şi al majorităţii localităţilor din Rom
fost caracterizată de o creştere constantă a preţului terenurilor până inclusiv ^m prima jumătate a
2008,  condiţiile facile  de creditare conducând atât la preţ`ri -mari  ale imobilelor,  cât şi  la m n
mare  de  tranzacţii.  După  această  efervescenţă  imobiliară,  a  umat  o  scădere  drastică  a  pr€
terenurilor în al doilea semestru al anului 2008  datorită lipsei de lichidităţi de pe piaţă şi a înăs
Condiţiilor de creditare în special la terenuri.  Terenurile căre au suferit cei mai-mie 'co;ecţie
cele din zonele periferice sau chiar exterioare localităţii, terenuri fără utilităţi. Această scăder'e brus
fost umată apoi de o scădere mai puţin accentuată dai continuă până în 2016, la momentul actual
vizibilă o revenire atât ca şi număr de tranzacţii, cât şi ca valori.

Pentm    identificarea    pieţei    imobilia].e    specifice    proprietăţii    evaluate,    s-au    inves
caracteristicile definitorii ale acesteia. Proprietatea evaluată es-te ri ter6n amplasat ^m cadrul unei
rezidenţiale, cu case de locuit unifriiliăle şi loturi de teren liber. Aceşti factori, dar şi caracteris
terenului  şi  faptul  că zona de amplasare este  una periferică,  ne-au c;ndus  la analiza în princip
proprietăţilor  cu destinaţie  industrială din zonele rurale  ale municipiului  Sebeş,  luând ^m conside
atât ofertele, cât şi tranzacţiile privind terenurile din municipiul Sebeş.

Având ^m vedere cele prezentate anterior, piaţa imobiliara specifică se defineşte ca fiind
terenurilorindustial-rezidenţialeintravilaneamplasate^mzoneleperifericealemunicipiuluiSebeş.

2.2.2.   Analiza ofertei competitive

O/er& reprezintă cantitatea dintr-un tip de proprietate care este disponibilă pentru vânzare^mchiriereladiferitepreţuri,peopiaţădată,într-oanumităperioadadetimp.

Existenta ofertei la un anumit moment, la un anumit preţ şi ^mtr-un anumit loc indică rcrrJ./
aceştui tip de proprietate.

Oferta de terenuri pentm vânzare în intravilanul municipiului Sebeş este segmentată pe
tipuri, în fimcţie de dimensiunile amplasamentelor:

-    terenuri cu suprafeţe medii şi mici
-   terenuri mari. ÂufloRqcR

dia
uţil

ldt



Proprietarii se ^impart ^m patm categorii :
-persoane fizice;
-    societăţi comerciale private;
-    administraţia locală;
-investitori şi speculanţi pe piaţa imobiliară.
Persoanele  firice  deţin în  general  suprafeţe  de teren  destul  de  mici,  unii  dintre  ei

posesia terenurilor în urma retrocedărilor  sau  ca şi  moştenire, în zone  destinate  construcţiilor d
rezidenţial,  con?ercial  sau  indutrial.  Aceştia  operează  pe  piaţa  imobiliară  fiind  în  general  p
participanţii
principal sumelor destul de reduse ce se vehiculează în aceste tr.armcţii.

Ofertele din partea societăţilor comerciale private smt în general proprietăţi pe care acest
deţin ^m exces faţă de necesităţile lor cuente.

Investitorii şi speculanţii de pe piaţa imobiliară oferă la vânzare fie suprafeţe mici de tere

mai activi în ceea ce priveşte numănil de tranzacţii încheiate, acest fapt d;torândi-

gen?ral cu destinaţie rezidenţială, suprafeţe parcelate din suprafeţe mai mari a;hiziţion;t=- c-a- j=a:
unei  investiţii  anterioare,  fie  suprafeţe  mari  rezultate  în  uima  6omasării  unor  suprafeţe  mai
achiziţionate  în  diverse  etape  de  investiţii,  cu  intenţia  de  a  le  vinde  către  investitori  în proiect

______    _--r__-Ţ-_`_   `-

J____11_             .            ,   .1.                 ,

re

de2voltare  imobiliara  (construcţii  de  ansambluri  reridentiale,  incinte  industriale,  centre  comerc
___    _ ---- ___   __   r_ ---- `

etc.).

În prezent  oferta este inelastică,  în  sensul  că existenţa uei  cereri  solvabile  relativ
condus către un număr redus de tranzacţii efectuate, valorile posibil de obţinut fiind de
de estimat ^m condiţiile ^m care tranzacţiile sunt sporadice, iar perioada de vânzare medie a unui
oferit  pe  piaţă  este  de  6-12  luni  ^m  fimcţie  d;  dimensiunile  terenului  şi  interesul  manifesta
potenţialii cmpărători.

2.2.3.    _Analiza cererii solvabil_e

Cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se manifestă do
decmpăraresau^mchiriere,ladiferitepreţuri,peoanumităpiaţă,^mtr-unanumitintervaldetimp.

T)__-`    _tr    ___Pentru  că pe  o  piaţa  imobiliară  oferta- se  ajustează  încet  la  nivelul  şi  tipul  cererii,  valo`      .   '            ___ _____--_---`_.  _-`..``r'
_  _   __`   __ -----   T`   `.r -.-- +-*\^,    ,\++\

proprietăţilor tinde  să varieze  în fimcţie  de  schimb`ările  de  cerere,  fiind  astfel  influenţată de  ce
curentă.

Cerereapoatefianalizatăsubceledouădimensiunialesale:calitativşicantitativ.
Nivelul cererii  solvabile a crescut în ultima perioadă prin creşterea interesului investiţion

operatorilor de pe piaţa imobiliară a zonei Sebeş.
Pentru  proprietăţile  de  tip  teren  din  micile  oraşe  cererea  se  manifestă  în  special  din  p

umătoarelor entităţi :
-      societăţi comerciale româneşti sau străine pentru constnicţia de unităţi industriale,  co

(en-gros, retail, etc.) sau logistica ^m zonele respective;
-      persoane  fizice  sau  juridice  pentru  dezvoltarea  de  proiecte  imobiliare  rezidenţiale

industriale;
-      o altă categorie de participmti pe pieţele imobiliare, categorie care manifestă cerere pe

cumpărarea  de  teren  în  intravilan  sau  extravilan,  sunt 'cei  care  doresc  să  achiziţio
--^_=_^=L=   __   SI__   I     ,.,..,,,,       _J      .proprietăticainvestiţieimobiliarăşicareacţionearifie^mdirecţiacomasăriimorsupr

_  _      ___     -_-___-T-_

J_     +^___      ___     sl_JI      `.           ,
_   ___  -_-_--Ţ__  _-``.__``  -1^\,\

de  teren  cu  intenţia  de  a  revind.e  mor  alţi  investitori  strategici  ce  dezvoltă
imobiliare, fie acţionează singular, prin deţinerea ^m proprietate a mor suprafeţe
reduse,  aşteptând  un  evemial  beneficiu  adus  de  o  posibilă  creştere  viitoare
imobiliare.

Dinpunctuldevederealcomportamentuluicelorcaremanifestăcerereseevidenţiazăodire
clară a societăţilor comerciale româneşti  sau  străine, reprezentanţelor şi magazinelor din lanţuril

_   ___T__-__-_  __-_--_-r ,^-V^,}^\^.ln^, \,  \ltl,

magazine  (engros,  retail,  etc.)  care  doresc  achiziţionarea  de  terenuri  pentru  construcţia  de  ur
=_JL__1.1industriale, comerţ sau logistica care preferă în general  suprafeţe de teren relativ mari, compacteI __ ---- _   -_--__--r_   _-   _`
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utilităţi,  cu  acces  facil,  ffont  stradal  generos  şi  poziţionare  foarte  bună.  Din  aceste  conside

preţurile pe care sunt dispuşi să le plătească sunt în general mai mari.
0 altă dir6cţie de comportament o au societăţile comerciale sau persoanele fiziee ee dore

cumpere terenuri în vederea dezvoltării de proiecte imobiliare. Aceştia se împart şi ei în subcatego
-      dezvoltatorii de proiecte imobiliare complexe (ansambluri rezid;nţiale, parcuri indu-s

etc.) care preferă locaţii de dimensiuni medii şi mari
-       persoane fizice care achiziţionează teren pentru construcţia de locuinţe proprii, care pr

locaţii de dimensiuni mai mici.
Prezenţa sau nu a uneia din caracteristicile fiindamentale ale proprietăţii (utilităţi, acces,

stradal,  etc.)  influenţează  cererea unei  proprietăţi,  atât  ca număr de potenţiali  cumpărători  cât
valoare pe care aceştia sunt dispuşi s-o plătească.

La  nivelul  Municipiului  Sebeş,  apreciem  că  există  o  cerere  potenţială  medie  de  tere

imobiliare (magazine, locuinţe individuale, de tip duplex sau chiar bl`ocuri de locuinţe).
Ceea ce face ca cererea solvabilă să fie mult mai redusă decât cererea potenţială sunt cos

Cererea solvabilă se situează pe un trend relativ stabil, posibilii cumpărători fiind în general pers
fizice   sau  juridice  ce  doresc  achiziţionarea  de   loti]ri  de  teren  pentru  dezvoltarea  unor  pro

destul  de  ridicate  ale  finanţării  şi,  mai  ales,  riscul  ridicat  perceput  de  inve;titori'
imobiliare, ca de altfel pentm orice alte proiecte ce vizează imobilizffea unor resurse
mari.

pentru  proie
financiare re

Pentni  terenuri  de  tipul  celui  evaluat  cererea  se  manifestă  în  general  din  partea  age
economici pentru edificarea unor construcţii industriale, dar şi din partea persoanelor fizice care
edificarea unor locuinţe.

2.2.4.    Echilibrul pieţei

Piaţa terenurilor la nivelul Municipiului Sebeş, ca şi al altor zone ale ţării a fost caracteriza
o  creştere  constantă  a preţului  terenurilor până  inclusiv  în prima junătate-a anului  2008,  cond
facile de creditare conducând atât la preţuri-mari ale imobilelor, cât şi la un număr mare de tranz
După  această  efervescenţă  imobiliară,  a  urmat  o  scădere  drastică a  preţului  terenurilor  în  al  d
semestru al anului 2008 datorită lipsei de lichidităţi de pe piaţă şi a ^măspririi condiţiilor de credi
special la terenuri.  Terenurile care au suferit cea mai mare corecţie au
sau chiar exterioare  localităţii, terenuri  fămă utilităţi.  Această scăăere bruscă a fost umată apoi
scădere mai puţin accentuată dar continuă până în 2016, la momentul act`m fiind vizibilă o rev
atât ca şi număr de tranzacţii, cât şi ca valori.

Evoluţiacrescătoareapreturilorpânălajumătateaanului2008afostcauzată^mprincipald
-    schimbările monedei de raportare prin trecerea de la dolarul american la moneda euro

fost cele din zonele perifi

-    creşterea  de  ansamblu  a  pieţei  imobiliare  ca  urmare  a  diversificării  instrmentelo
finanţare a cumpărării de proprietăţi imobiliare

-    dezechilibrul  existent  ^mtre  numărul  de  proprietăţi  disponibile  la  vânzare  (mai  redu
cererea pentm acestea (^m creştere)

-   nivelul ridicat al chiriilor de pe piaţa imobiliară a oraşului şi ^mprejurimilor acestuia.
şÎnceeacepriveşteechilibrulcereriisioferteideterenuri,înprezent,ofertaestemaimared

1      L---'}-' -~ + ------ ~  `+^rr`^-`~17^  JJ.LJt/|`rjuLl11ll^`+l.  C...O.l.la.

cererea, piaţa putând fi considerată o piaţă a cunpărătorilor.
Au  fost  analizate  nivelul  şi  evoluţia  pr-eţurilor  de  tranzacţio^nare  percepute  de  piaţă  pe
la    A:-,a-n;,,,~=     -,-L____   _        .,           ^                    ,    ,1diferitele  dimensiuni  ale  terenurii'or  în  a:eail  ăe  piaţă  dăii=jăi:--Î-ă~riă-`ăra-i"i.2ei-'inŢ;=-ai;i

tranzacţionarepentruterenuriliberedinmunicipiulSebeş,^mzoneperifericecupotenţialdecons
este  în plaja  15
terenuri  de  tipul  celui  evalut (amplasat în zo-ne periferice,
mari).

+25  euo/mp,  în fimcţie  de  amplasare,  dimensiuni,  utilităţi  şi posibiiităţi  de utili

cu  utilităţi,  terenuri  de  suprafeţe  rel
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3.  EVALUAREA PROPRIETĂŢU

3 . 1 . Cea mai bună utilizare

Conceptul  de  cea mai bună utilizare reprezintă altemativa de utilizare   selectată din di
variante posibile  care va constitui baza de pomire  şi va genera ipotezele  de  lucru necesare  apl
metodelor de evaluare ^m capitolele umătoare ale lucrării.

Gsn mi PmĂ uti|±zH= este definită ca utilizma Tezombflă, probabm şi legdă a `mui
1iber sau construit care este fizic posibilă,  fimdamentată adecvaţ  fez;bilă finan;iar şi are ca re
cea mai mare valoare.

Cea mai bună utilizare este analizată uzual ^m una din următoarele situaţii:
•     cea mai bună utilizare a terenului liber;
•     cea mai bună utilizare a terenului construit.
Cea mai bună utilizare a uei proprietăţi  imobiliare trebuie  să îndeplinească patru criteri

trebuie să fie:
•     permisibilă legal;
•     posibilăfizic;
•    fezabilă finmciar;
•    maxim productivă.
Ţinând  seama  de  aceste  considerente  în  cazul  imobilului  evaluat  cea  mai  bună  utilizare

determinată^msituaţiaterenuluicudestinaţieindustrialădinLmătoareleconsiderente:

că  discutăm  de  un  teren  intravilan,  teren  pe  care  sunt-edificate  construcţii  cu  desti
industrială;

•    pemisibilă legal -este posibilitatea de utilizare cea mai probabilă având în vedere de fi

•     posibilă fizic - amplasarea şi dimensiunile terenului  au permis edificarea unor cons
industriale;

•     fezabilă financiar - costurile de achiziţie a terenului pot fi amortizate ^mtr-o perioadă de
rezonabilăprinutilizaresauvalorificanecaşiterencuconstnicţiiindustriale;

•     maxim  productivă  -  având  în  vedere  amplasarea,  prezenţa  utilităţilor  la  gard,  speci
actual, aşa cum am precizat şi mai sus, utilizarea industrială este cea mai favorabilă.

3.2. Procedura de evaluare (etape parcurse, infomaţii)

Baza  evaluării  realizate  ^m prezentul rapori este  estimarea valorii  de piaţă aşa cun  a fo
definită mai sus.

Pentm determinarea acestei valori  a fost aplicată metoda de  evaluare ba2ată pe compar
directe de piaţă, a cărei metodologie de aplicare va fi prezentată în cadrul 1ucrării  şi este limita
insuficienţa de infomaţii credibile şi adecvate privind vânzări actuale comparabile.

Metoda analizează, compară şi ajustează tranzacţiile şi alte date ci importanţă valorică pe_    ______   _-_  ---- r_-_-T_   `_-``--r`
lotiiri similare. Ea este o metodă glob-ală'care aplică infomaţiile culese umărind raportul cerereo
pe  piaţa  imobiliară,  reflectate  în  mass-media  sau  alte  surse  de  infomare  şi  se  bazează  pe  val
`._=,___    ___  ,J    J       ^unitare  rezultate  în  urma  tranzacţiilor  sau  ofertelor  de  vân2ffe  ce  au  ca  obiect  terenuri  din

_  _______-T-_-__-_  r-   '`

respectivă,   sau  zone   similare  acesteia.   Procesul   de   comparare
deosebirile ^mtre terenurile de eva/# şi proprietăţile similare cu proprietatea în cauriL şi care au

A_J-.1_   ___  _  _   "

ia  în  considerare  asemănăril

Vândute recent sau au fost oferite spre +âizafe.                             --f--r-`-'~ ----- '~-y---' ~"
Prin aplicarea acesteia s-au obţinut o serie de valori, care au fost intepretate de către evalu

şiprinreconcilierealors-afomatopiniaevaluatoruluiprivindvaloarea.

3.2.1.   ELtapele oarcurse pentni determinarea acestei valori
•     documentarea, pe baza unei liste de infomaţii solicitate clientului;
•     inspecţia amplasamentului;
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•     discuţii purtate cu clientul;
•     stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;
•     selectarea tipului de valoare estimată ^m prezentul raport;
•     analiza tuturor infomaţiilor culese, intepretarea rezultatelor culese din punct de vede

evaluării;
•    aplicarea metodei de evaluare considerate oportune pentru deteminarea valorii imobil
Procedua de evaluare este confomă   cu standardele, recomandările şi metodologia de 1

recomandate de către ANEVAR.

3.2.:.g#6î:n?embet::::tn]#mî:bîî[nut[?Cp:=;:î[;mti#ţ*ăaepc°ăriti:ec]eî:-:t=E

•     infomaţii privind istoricul amplasamentului, situaţia juridică a terenuui etc.;
•     infomaţii privind piaţa imobiliară a Municipiului sebeş;
•     cursul valutar comunicat de B.N.R.

client.
0  parte  din  aceste  documente  şi  infomaţii  au  fost puse  la dispoziţia  evaluatorului  de

Veridicitatea   şi   corectitudinea   infomaţiilor   conţinute   de   acestea   sunt   ^m   exclusi
responsabilitatea celor care le-au fi]mizat.

3.3. Metode de evaluare a terenului

3,3.1.    Metoda comparaţiei direc_t_e,

re/en%/ de  evcr/waf este  un teren intravilan cu  suprafaţa de  11.721  mp,  cu fiont de  109
fomă  regulată,  topografie  plană,  fără  restricţii  legale,  -este  anplasat ^ri
(energie e|ectrică, apă, cana| şi gaze natua|e |ă gard_), a6cesu| aut; fiind posibi| dri diit|iii.â-;i-ă;i

Evaluarea  terenului  a  fost  efectuată  prin  metoda  comparaţiilor  directe,  care  este  cea

zonă  cu  utilităţile  nec

adecvată metodă atunci când există infomaţii firivind vânzări comparabile.
Metoda analizează, compară şi ajustează tranzacţiile şi alte date cu importanţă valorică p

l_L_    ,    _  ..,,     ~                 .            -loturi similare (oferte de vânzare) .--- i---T---f--    ~ ----- ~ i

Ea este o metoda globală care aplică infomaţiile culese umărind rapomu cerere - ofe
piaţa imobiliară, reflectate ^m mass-medi-a sau alte su;e de informare şi se bazează pe valorile
rezultate ^m uma tranzacţiilor cu terenuri
similare).

efectuate în zona (^m măsua în care există amplasam

Metoda comparaţiilor de piaţă îşi  are baza în analiza pieţei  şi utilizează anali2a compara
respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieţei pentru a găsi proprietăţi similare, comp
apoi aceste proprietăţi cu cea de ei;ci/gjczf.

Premisa majoră a metodei este aceea că valoarea de piaţă a unei proprietăţi imobiliare es
relaţie  directă  cu  preţurile  de  tranzacţionare  a  unor  proprietăţi  competitive  şi  comparabile.  An
comparativă   se   bazează   pe   asemănările   şi   diferenţele   între   proprietăţi,   ^mtre   elementele
influenţează preţurile de tranzacţie.

Procesul de comparare ia ^m considerare asemănările şi deosebirile între terenurile „de eval
şi celelalte terenuri deja tranzacţionate, despre care există infijrmatii srii-;ie=t;-.-- `` ---~---''~-' ' -

Pentru estimarea valorii proprietăţii prin această metodă,  evaluatoru  a apelat la infoma
provenite din tranzacţiile de proprietăţi asimilabile celui de evaluat.

Caracteristicile, datele de comparaţie şi cele de ajustare sunt expuse ^m tabelul de calcul.
S-au trecut în revistă eiementeie de cbmparaţie {Dreptiiri de p;oprietate, Re;tri-cţ-ii-d;-Ltili

Condiţii  de
fizice (dimensiuni, fomă, fiont stradal, plarieitate, acces), Dotare cu utilităţi şi Cea mai bună
necesare a fi utilizate pentm ajustarea tranzacţiilor recente.

finanţare,  Condiţii  de  vânzare,  Condiţii  ale  pieţei,  Lo-cali-zffea  t;renului,' Caracteri

utiliz

După aplicarea ajustărilor s-au ales valorile amplasamentelor pentru care au fost necesare
mai mici ajustări brute.
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Proi]rietatea evaluată Proprietatea A Proprietatea 8 Pr    r'  t t
Zona Petreşti, str. SimionBămutiu

Sebeş, str. Peco Zona ind. Lancrăm

OPlePetreşti,str. ea
'ului

DataSui)rafata (mD)Preţdevânzare (eui./mp) iun.21 iun.21 iun.2 l iun. 1

1 1721 45444 31675 1.29
18.92 17 19

Dreptui de proprietatetransmise
Integrale Integrale (0%) Integra] e (0%) Integrale (00^

AiustăriPreţaiustaţCondiţiide finanţare 1,,1,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,1,1,1_0,00 0.00 ri.w
18,92 17,00 9,00

Nomale Nomale '0%)0,00 Nomale (0%)0,00 Nl 0

AiustăriPreţaiustaţConditiide vânzare
II,,,,,II,I,,I,I,I,Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Omae (0%
0.00

18,92 17,00 9,00
Nomale Nomale (0%)0,00 N       al     00^ L-". 0

AiustăriPre[ajustc[tCondiţiilepieţei
Om   e       o)0,00 Nomale (Oyt

0,00
18,92 17,00 •W0

iun.21 iun.21~ofertă(il0%}-1,89 iun.2lLofertă(-|00/o}-1,70 iun.21-ofertAjustăriPreţaiustaî (-1 yo),90

17,03 15,30 7,,0
LocalizffeAiustăriPreţaiustatFOTmă Petreşti, str. SimionBămutiu

Mai bun (- 1 0%) Mai slab (5%) Similar 0%)

lllllllllllllllllll,IIIliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
-1,70 0,J7 .W

DreDttmghi
15,33 16,07 7,,0

Nere"lată (5%)0,J7 '0 Triunm 5%AjustăriTopografieAjustări
llll-i--- eptunstl (0 yo)0,00

86
Plan Plan (0%) Plan (0%) Plan (0 o) I

0,00 0,00 00

Raport dimensiuni (L^)A. 11.721  mp, fiont  109 m
45.444 mp, fi.ont mic,deschideremare(0%)

31.675 mp, acces pe3latui(-5%) 1.290 mp' fi.(-10% nt) m

_'ustări 0,00 -0,80 7/

AccesA'tăr` str. asfaltată drum balastat la circa100mdeasfalt(5%) drum balastataproapedeasfalt(5%)
drum balas (1 %)

lus1Preţaiustat 0,J7 0,80

/
7'

16,87 16,07 •w

Utilităţi disponibile en. el, apă-canal, gaze En.el., apă - la gard; En.el., apă - ]a gard; En.el., apă'Can 1'

natuale - la gard canal, gaze nat. - lacirca100m(10%)1,6918,56 gaze nat. - în zonă0 8aze nat.apropiere -^m0

AiustăriPretaj (15yo)        2,41 10 / ),80

eţ alustal
18,48 76

Cea mai bmă utilizamAiustări Industrial Industrial (0%) Industrial (0%) Rezidenţial-(-5% dus
`al

rlPreţaiusta!
0,00 0,00

/
99

18,S6-0,36-1,90% 18,48A.ustare totală netă%AjustărineteA.ustaretotalăbrută%Aiustăribrute
1,48 23

8,71% _1, 1%
6,8236.05% 6.48 .97

38,12% 47` 1%

Ajustările cantitative s-au luat în considerare astfel:

E}g

-      Drept de proprietate: nu au fost necesare ajustări;-Condiţiidefinanţare:nuaufostnecesareajustări;-Condiţiidevânzare:nuaufostnecesareajustări;14



Condiţiile  pieţei:  toate  comparabilele  au  fost  ajustate  negativ  cu  10%  având  în  v
faptul că acestea sunt oferte şi nu tranzacţii;
Localizare:  comparabila A a fost ajustată cu  10% fiind situată într-o zonă mai bună
periferică a municipiului Sebeş), iar comparabila 8 a fost ajustată cu 5% fiind situată
zonă mai slabă (zona industrială Lancrăm);
Caracteristici  fizice:  pentm  caracteristicile  fizice  (fomă,  topografie,  raport  dime
lungime/suprafaţă, acces), au fost necesare următoarele ajustări:
•      la fomă: comparabilele A şi C au fost ajustate cu 5%, acestea având fome nere

respectiv de triunghi, spre deosebire de terenul evaluat şi comparabila 8 care au
dreptunghiulară, mai uşor de organizat ^m vederea constn;irii;
la topografie: nu au fost necesare ajustări deoarece terenul evaluat şi comparabilel
plane;
la  raport  dimensiuni:  s-a  ajustat  comparabila 8  cu  -5%,  aceasta  având  acces
laturi,  iar  comparabila  C  s-a  ajustat  cu  -10%  datorită  suprafeţei  mult  mai
raportului laturilor mai favorabil faţă de terenul evaluat;
la acces: au fost ajustate comparabilele A şi 8 cu câte 5% deoarece au acces din
balastat situat în apropiere de asfălt, iar comparabila C a fost ajustată cu  10% deo
are  acces  din dnm balastat,  spre  deosebire  de terenul  subiect care are  acces  la
asffltat;

Utilităţi disponibile:  s-a ajustat comparabila A cu  10% deoarece are doar reţele de e
electrică şi apă la limita de proprietate, iar reţelele de canal şi
a ajustat comparabila 8 cu 15 % deoarece are doar reţele de gnergie electrică şi apă la
iar reţeaua de gaze naturale ^m zonă; s-a ajustat comparabila C cu 10% deoarece are re

gaze naturale la circa 100

de utilităţi ^m apropiere, spre deosebire de-terenul su6iect care are toate reţelele de utili
limita de proprietate;
Cea mai buna utilizare:  a fost ajustată comparabila C cu 5%  deoarece  are posibili
__L±1!__       I

_    ___ ___-_-_-r--.`
utilizare  mixtă rezidenţială  sau -industrială, -spre  deosebire  de  terenul  subiect  şi
comparabile care au cea mai bună utilizare de teren industrial.

Valoarea de piaţă unitară pentru terenul supus evaluării a fost estimată ca fiind similară v
ajustate  a  comparabilei  A  deoarece  acesteia  i-au fost aduse  cele  m^ai puţine  ajustări  (ajustarea
r`-^-a-h`AIX  ^^_  __=  __!_+`         ^     i  ^             -Procentua|ă cea mai mică) având în vedere caracteristici|e ana|izate. În âcăst c.ăte_k_t__Jâ-;'ă_e'a_r-;
Pentnl teren ^m Umla abordării Drim cnmnÂt.atii rip niată pc!to ria  ilQ << a,,.^/_.     ^^L:.,^i^_+ ^-__..pentruterenÎnumaabordăriiprincomparaţiidepiaţăestede18,56euro/mp-echivalentaproxi
91,44 lei/mp.

Astfel, valoare terenului subiect este:

V = 91,44 lei/mp x 11.721 mp = 1.071.768 lei, din care:
VcF86203 = 91,44 lei/mp x  1.251  mp =  114.391  lei
VcF86204 = 91,44 lei/mp x  1.473  mp =  134.691  lei
VcF86205 = 91,44 lei/mp x 4.640 mp = 424.282 lei
VcF862o6 = 91,44 lei/mp x 305 mp = 27.889 lei
VcF86207 = 91,44 lei/mp x 3.835 mp = 350.672 lei
VcF862o8 = 91,44 lei/mp x 95 mp = 8.687 lei
VcF862og = 91,44 lei/mp x  122 mp =  11.156 lei

3.4. Rezultatele evaluării

Înumaaplicăriimetodelordeevaluareprezentateanterioraufostobţinuteumătoarelevalo

Metoda comparaţiei directe                                                                    Vcd = l.07l.768 lei

Având  în  vedere  pe  de  o  parte  rezultatele  obţinute  prin  aplicarea  metodelor  de  eval
relevanţa  acestora  şi  informaţiile  de  piaţă  care  au  stat  la baza aplicării  metodei,  şi  pe  de  altă
scopul  evaluării  şi  caracteristicile  proprietăţii  imobiliare  supus;  evaluării,  ^m
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valoarea estimată pentni proprietatea subiect va trebui să ţină seama de valoarea obţinută prin m
comparaţiilor de piaţă.

Astfel, ^m opinia evaluatorului, valoarea de piaţă a terenului evaluat este de circa:

V = 1.071. 768 lei (unm ilionşaptezecişiunamiişaptesuteşaizecişioptlei)

echivalent 217.543 euro la cusul de 1 euro = 4,9267 lei valabil ^m 01.07.2021

din care:

VcF862o3 =  114.391  lei

VcF862o4 =  134.691  lei

VcF86205 = 424.282 lei
VcF862o6 = 27.889 lei

VcF862o7 = 350.672 lei
VcF862o8 = 8.687 lei

VcF862og =  11.156 lei

Valoareaestevalabilăîncondiţiileprezentateînraportşianexeleacestuia.
Argumentele  care  au  stat  la  baza  elaborării  acestei  opinii  precum  şi  considerentele  p

valoarea sunt:
•     în propmerea valori s-a ţinut cont de oferta de obiective asemănătoare şi de posibili

utilizării reale a lor;
terenulestesituat^mzonaperifericăalocalităţi;
valoarea este o predicţie;
valoarea este subiectivă;
evaluarea este o opinie asupra unei valori;
1a stabilirea valorii prin metoda comparaţiei  directe  de piaţă  s~a ţinut cont de preţuri
ofertele prezente pe piaţă în zona respectivă sau ^m zone similare acesteia.

4.  PREZENTAREA EVALUATORULUI

•     ing. Bozdog Dumitm Flaviu -evaluator, membru titular ANEVAR legitimaţie nr.10919.
^J____-^1L_  T   1.          .       ^                 _Adresa: Alba lulia, str. George Bacovia, nr. 7A, jud. Alba, Tel. 0745-313491

_  _ _   -`  -_-`-e>-``.-`-ţ+-+\+.  *\,, + ,

PersoanăfizicăautorizatăBOZDOGDUMITRUFLAVIU,Codfiscal20348183
Evaluatorul  are  o  experienţă de peste  20  de  ani  în domeniul  evaluării  fiind expert eval

ANEVAR încă din anul 2000 şi realizând lucrări în următoarele domenii:
-evaluarea  de societăţi comerciale -evaluarea întregii afaceri;
•      evaluare de active ale societăţilor comerciale @unuri imobile şi mobile);
L      evaluarea de proprietăţi imobiliare sau bunuri mobile pentru diverse scopuri (stabilirea

Valnri   ria   rra.an+;a   /:_^+^^:    _:    __±____.`         ^
I   J_ _____ --_-' ' ----- \,J,\^L,  \,,,Wl,L

valori  de  garanţie  (ipoteci  şi  gajuri),  vânzare,  proceduri  de  insolvenţă,  aport  la
social, etc.);

-     realizarea de studii de fezabilitate;
-     consultmţă ^m domeniul organizării managementului societăţilor comerciale;
_          î_+____=_-_ _      J _         ,               .       ,            ^             _-     întocmirea  de  planuri  de -afaceri  pentru  obţinerea  de  credite  rambursabile  a)ănci)`.              _   __  __ ---- _ ----- ţ-`-.  -`,`..\,++,\\^+\,,

nerambusabile;
-      consultanţă pentru crearea de noi societăţi, etc.
Evaluatorul  a urmat stagii  de  fomai`e  şi perfecţionare ^m domeniul evaluării  de întreprin

proprietăţi imobiliare şi bmuri mobile şi dispune de diplome şi atestate ^m acest sens.
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Comparabila A
B  (»2~-tag.jixm-;i'i3-,o.      X       .   S.bc:.-€anu.OLX*               x       @.94am;  (mnj.®n=`-=-X       O   {t-U..ton.Puhr:

i        -,\      C         li    !ft)na.ra/,~O/.o`€r:o/.ar,zire-`e:er.m<ebe3i-i/-oe:rci-t3-iDr-g  ,h.r`'

::'   Ap`,"      8   \':.ŢLbe     .tl   Gn-.il      Z/   ``..p.     ®   ir:`l..tm.-Pu.      ®   flaps-,^.l!â2017fdt     8   Re{ad.JtF.8m

xl   +                           ®       -        0        X

®.    ţ'      *    2      :

E  ufţ' o. ,-ti
860 000 €          :;.şurd

V.nz®re teren iri S.bes_OMV Petrom SA

Prez.J.bre gener.l.

Scit.`... ::..r (r*J 45 44. m'              Ţip pJeFi-c.*   m-n inmv.hr`

Oescrier. anum

Cl.î/ P.:rcŢ S4 `  rde `.r.i  .n S.D.!. S:r. C.iiil..i  nr  76^ j.d  ^ 5..
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Accu C  ..ct ..to !1 P. C.(o tQr.C.  pan. m in:L`O
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860 000 €
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Comparabila 8
iî  "   "   # ...- i~      x  1   -S.bc€.Tff.n.+.Oix.o    x      8  316î5n'imndnfr_     x      g3  3Coom.iffen8.v.n:.     x   |   e  t~`|ilc.Ţ.rn.PM        X   '    +
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S38 475  €              ::  it 67Sni:

Te.en Sebes Zona Borsec 31675 M p, de5chidere dubla

EB

538 475 €
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Prczen[-regerer.la
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Descriere ariuiit

?eren o® v.n:i.e  11 S€be!, Zo.a  (l!usth6la  Borseî   r" Seocs ţl /.`* l.J   .
S`ş.a,a=®

3' 673 n`a  des(t:isc.. .ptox  . 30  m„ !i 2CO ri  i. or.m şe<uncer, ®a`e
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Compambila C
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S?i   *'"      ®  y:.Tjo.     rl  Gad      P   I,lSţ     ®   Jri35...T.n.O~      0   R€Fc^Lîlgj2C1?F5(     0  Ri#.td.  TF.tio ....,

Teren  lntravllan

19€
H   iiomn^z^       C   te^cr\i^iizt^zĂC--l-±=::=J
D®scrlere

C?

d       P      CJt      Î:®-J      =€„      C      q=      "

O-OX
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V-
#       ?n`P.re.n.lnztq6

_1=.
M. m`Lk. «.rmln * Ka\LI V.nenor

~  34ţ  sumy   ^  El  lou  „'*';n    F

Alte comparabile
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Prczen[.r.geneJal.
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Descriar. an imt
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1`,',FOficiuldecaclt.

`                  Blrou'  d C                                                                                                                                                                               Nr  cerere    |         879
Zl l'a          '            og
Luna                      08
An ul           1          Z018

:':'Î.î,:TERE# ,t``oi}.uş:t                                                                  PE NTRU  I NCarteFunciarăNr.NlntraviianA.Palţeai.D

. F8:;5MZASReEbes                           lflm»ti#ffiffîfflmescriereajmobilului 1!

Adresa:  Loc.  Petresti, Str Simlon  Barnutiu,  Nr.  90, Jud. Alba€#NNr:.tcoapdoagsrtaŢtsuprafaţa*(mp)         Observaţii / ReferinţeA1857

51                          11.721                ,!:::b?]'îŢ%reJ.m;i
reimu t cu aard de Dlas©ConstrucţiiNrcadastr1 I

CrtA1.l aNr.
AdresaLoc.Petresti,StrSimion  Barnutlu,  Nr.90.!ud.AlbaLoc.Petresti,StrSimionBarnutiu,Nr.90.lud.Alba Observaţii / Referinţe

d
85751-C18575l.C2

A1.2Al.3A1.4

S.  construita  ie  sol:=31mo.edi.ficatai 1  mp;    Magazie,oin  zidarie,  Rh=P,alntede2001mp;Cabinapaza.dinz!darie,Rhnajnted'

S.  construita  la  sol:isd=8mD,edificata
P,P, 1n1

8575l-C385751-C4 loc.  Petresti,  Str Simion  Bamutiu,  Nr.90.ud.AlbaLoc.Petresti,StrSimionBarnutiu,Nr.90lud.AlbaLoc.Petresti,StrsimionBarnutiii.Nr.90,Jl,d.Albaloc.Petresti,StrSimionBamutlu,Nr.90,lud.Alba S.  construita  la  sol:Sd=8mo.edificata
e  3nu   20018mp;Cablnapaza, dln  zidarie,  Rhjnaintedeanul2001

Al.5

S.  construita  ia  soJ:Sd=95mD.edificat 95  mp;    Post Trofo,  dh  zidarie,  Rhinaintedeanul2001

85751.C5

A1.6             85751.C6

S.  construita  ia  solzidarie,Rh=P+E.S2001::=224m4PjpF'eaddj'fişaat:Ti:',Snttreat%a'a:

85751.C7

S.  constru!ta  la  so!:Rh=D+P.5d=966m483  mp;    Cladire  bazine,  din  zidari0,edifi.catainaintedeanul20011:322mp;Bazinapa,clinbetoncatinalntedeanul200l

AL7 Loc.    etresti,  Str simion  Barnutiu,  Nr.Locet9°.lud.Alba S.   construita   la   soSda]322rr`D.edifi

A1.8A1.9 85751-C88575l-C9 .         resti,  Strsimion  Barnutiu,  Nr.90,iud.AlbaLoc.Petrest!.StrSimionBamutiu,Nr.90.lud.AlbaLoc.Petresti,StrSimionBarnutiu,Nr.90.liid.AlbaLoc.Petrestt.StrSimionBamutiu,Nr,90.lud.AlbaLoc.Petresti.,Str5imionBamutiu.Nr.00_iud.AlbaLoc..Petresti,StrSjmionBernutiu,Nr.90.lud.Alba S.   construita   la   soSd=377mD.ediflc 1:377   mp;     Bazin   apa,   din   betonatinalntedeanul2001

A1.10A1.11A1.12 85751-C108575l-C11       |8575l-C12|85751.C13|

S.  construita  ia  soi:iSd=167mD.edificat30  mp;   Atel!er ,  din zidane  ,  Rh=P+inaintedeanu)2001

S.  construita  ia  soi:16  mp;    Bazin  apa  .  d!n  beton  ,  Sd=1mo,edificatinaintedeanul2001

S.  construita  ia  soi:2mD.edificat!nainte 8  mp;    Bazin  apa  ,  ain  beton  ,  Sci=2deanul2C)01

Al.13

S.  construita  ia  sol:41  mp;   Bazin  apa  ,  din  beton  .  Sdg4rţ`D_edificatinaintedeanul2001

S.   construita   13   soSd=502d.f. :502   mp;      Bezin   epa   ,   din   beto

1(11

mD.  e   i  icat  !nainte  de  anul  2001B,ParteallProrit..

•          P   earlşlacÎnscrieriprivitoareladrepttidepropi.ietateşialtedrepturireale8790/09/082 te                Referinţe

/018

Adeverinţa  nr.  65116,nr.227,din24/07/201diri  07/08/2018  emis  de  Primăria  M8emisdeconsiliulLocallM.
ernuunicipiuluiSebeş; om   niei,  ActAdm!nistrativ    nrActAdministratjvnr.Hotărâre

a       unicioiului  sebes:82|n/tLabulare,dreptdePROPRIETATE,dobandkprinLege,cotaactuala
Al, Al.1, A1.2,  Al.3, Al.4, A1.5, Al..A1.7,A1.8,A1.9,Al.lo,A1.ll,A112,Al.13

.ea.lnscrieriprivinddezmembrăminteledreptului deNusuNTdrepturirealedegaranţieşisarcini1   (111\1

propl.ietate' Referinţe

Documentcareconţ,nedatecucaracterpersona,,prote,atedeprevederi,eLsgj„dcffigşS#g,H3":Eâ#wum=3P6ŞSSÎŞSsRS.6SR`Pagjna„

Extr.se  pentru  lntormare on-!ine 16  3dre3.  ep.y..iicpl.ro
9Jl/C4:FŢzstĂjţd3...n.1onz;::Oflrţl_§F&ft#rDâ#,ţş        Formau:a,:vaec,un,ena: L



Carte Fijnciară Nr, 85751 Comuna/Oraş/Municipiu: S bes
Anexa Nr.  1  La  Partea 1

Teren
Nr cadastral       |Suprafaţa  (mp)*|                                                           Obse rvaţii  / Referinţe

85751               |           11.721           |imobilimprejmuitcugarddeplasa
* Suprafaţa este determinată in  planul de proiecţie Stereo 70.

DETALll  LINIARE  IMOBIL
`--:
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Date referitoare la teren
cNI    cfâ[âs*e   tî,tamn    suf#pfîţa           Tar,a                Parce,ă            Nr.topo                   observaţii,Referinţe

11

[    concsutF:ctîî    DA        11.72i

Date referitoare [a construcţii
Crt Număr Destinaţleconstrucţie

Supraf.  (mp) Situaţiejuridică
Observaţii / Referinţe

Al.1 85751-C1
constructii

31 Cu  acte
S,  construita  la  so!:31  mp;   Magazie,din  zid ne'1

industriale  siedilitare Rh=P,  Sd  =  31mp,  edificata  inai.nte de  20

A1.2 85751-C2
constructii

8 Cu acte
Ş.   construita   la   sol:8   mp;     Cabina   paza. dln

industriale  si zidarie,   Rh=P,  Sd=8mp,   edifîcata   lnaint de
edilitare anul  2001

A1.3 85751-C3
constructii

8 Cu  acte
5.   construita   la  sol:8   mp;     C:aDir`a   paza, aln

industriale  si zidarie,  Rh=P,  Sd=8mp,  edjficata   lnalnt de
edilitare anul  2001

A1.4 85751-C4
constructii

95 Cu acte
b.   construita   ia   soi:g5   mp;      rJost    rrc)to, dln

industriale si zidarie,   Rh=P,   Sd=95mp,   ed!ficat  iriaint de
edilltare anul  2001

A1.5 8575l-C5
constructii

122 Cu acte
5.    construita    ia    soi:lzz    mp;        Cia 're

administrative  si admlnistrativa,    din     zidarie,     Rh= +E'
scicial  cuiturale Sd=244mp,  edificata   inair`te  de  anul 001

Al.6 8575l-C6
constructii

483 Cu  acte
S.  constru!ta  ia  soi:483  mp;   Ciaaire  oazin aln

industriale  si zjdarie,  Rh=D+P.  Sd=966mp.  edlflcata  ln inte
edilitare de  anul  2001

D9±:±=SP±±±:Î±9P±!±±±±±S_ Cu caracter personal. procejate de prevederile Legli Nr. 67Ze9ZEŞ±                     Pagina 2 din 3
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1CaneFunciarăNr.85751Comuna/Oraş/Municipiu:Seb

S

\    g

Crt Număr Destinaţieconstrucţie
Supraf.  (mp) Situaţiejuridică Obsewaţii / Referinţe

tt 1\'

A1.7 85751-C7
constructii

322 Cu acte
Ş.   construita   ia   soi:3Z2   mp..     Bazin   apa,   cf r\e

ir`dustriale  si beton   ,   Sd=322   mp,   edificat   inalnte

edilitare anul200l

Al.8 85751-C8
constructii

377 Cu  acte
S.   construita   ia  soi:J77   mp;     Bazin   apa,   d r\1

industriale  si beton  ,  Sd=377  mp,  edificat  ineinte  de  an

edilitare 2001

Al.9 85751-C9
constructii

130 Cu  acte
S.  construita  la  soi.,lJu  mp;   Ateiier ,  din  zicla e1

indu5triale si Rh=P+E.  Sd=167  mp,  edlficat îna!nte  de  an

edilitare 2001

A1.10 8575l-CIO
constructii

16 Cu  acte
S.   construita   ia   soi:16   mp;     Bazin   apa   .   d n1

industriale  si beton  ,  Sd=16  mp,   edificat  inainte  de  an

edilitare 2001

A1.1l 85751-Cl1
constructii

28 Cu  acte
5.   Cor`struita   la   sol:Zs   mp;     Bazin  apa   ,   a n1

industriale si beton   .   Sd=28   mp,   ediflcat  ina.tnte  de  an

ed i l itare 2001

Al.12 85751-C12
constructii

41 Cu acte
5.   construite   ia   5oi:41   mp;     Bazin   apa   .   a n1

industriale  si beton  ,  Sd=41  mp,  edificat  mainte  de  an

edi!itare 2001

A1.13 85751-C13
constructii

502 Cu acte
5.   construita   ia  soi:502  mp:     Bazin   apa   ,  d n1

industriale si beton,  Sd=502  mp,  edificat  inainte   cle  an

edilitare 2001

Lungime Segmente

Srin2ttR

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din  proiecţie în plan.

Punct Punct Lungime segment

dşupmr3[ş:Si3es::=tom7aoişj,iscŢndte:âttuvn!i,:ea:Sallm:!Ţ=terturi]nvigoaredincarteafunciarăoriginală,păstratădeac

început sfârşit (- (m)

1 2 30.039

2 3 64.301

3 4 13.586

4 5 1 1 .233

5 6 66.883

16 7 31.182

17 8 30.72

8 9 37.474

9 10 38.095

10 11 59.333

11 1 47.349
** Lunglmi le segmente lor sunt determinate Ţn planiil
**DiCertifstanţa dintre pLiricte este formatâ din segmenticcăprezentiilextrascorespundecupoziţille

birou.
Prezentul  extras  cle  carte funciară  este  va abil  la  autentmcarea  de  către  notarul  public  a  actelor juridice
care  se  sting  drepturile  reale  precum  şi pentru  dezbaterea  succesiunilor,  iar  informaţiile  prezentate  s
susceptibi e  de  orice  modificare,  in  condit,,le  !eg"
S-a  achitat tariful  de  0  RON,  -,  pentru serviciijl  de  publicitate  imobilîară  cu  codul  nr.  211.

:3-tâss-3,ou!,80năr"r`,            AfEsis;:nDtRÎJe3,:tRrîtEosr:u             ---/R#nL
Dataeuberăr/€:``-`.`              '`.````\\                                     q

-                                _-;.:!     _-iil=-;-ş ă.:`  ~ ~ -: `~.      = ' ,`                TFăF*r5ffigi{iî:::Î                          .--,.'' TFSF=f7FS€FFEFJFE:]
_  i=_....  5L-.=----_.                                                          _v_-       /

\t---;,,,    -            .  ;-;J                      `(;,:-Ji`r!,CS,.,-,y" 1                             *%$g-U

`.              ,,                                                                                                                      1

;1`,„.:;.?1
•'    .-`.J1.Jţ-,;lr'l..l?,

L.-_.--.:-..-----

cter oersonal, protejate de prevederlle Legii N_r. 677i2ooi.                                              Pagina 3  din 3Docurrient care c:onţine date cu  caracl:er persoria!,_p                                                                                                                                                   Fomular versiunea i.1Extrasepemrulnform3Ţeon-1`r,elaadresaep.y.®ncpl.ro



1\.`.rl,,,:j/:,/

!    11• d8,,,`

f           Oficiul de c  d
'                   Biro   ld                                                                                                                                                                                             Nr  cerere    )         4o 0

Zlua            1               0
`f                                                                                                                                                                                                                                                                   Luna          '            0

Anul           )          20 9

i:I;,8:TER#.id:t*:.P]şi`,.#:                                                              PE NTRU  I N F O R MARECarteFunciarăNr.86208SebeşENintraviianA.Parteal.Descriereaimob
ifflEmHffoffl6ffilHÎilului ml

Adresa:  Loc   Petrest.   St   S.    .

Crt Nr:.tco@pdoagsrtarfî:   SuprafaţaUmp)                                                 Observaţii / Referinţe8620895Terenneimprejmuit;
A1Con

strucţiiNrcadastral

C rt                  N r.                                              Adresa                                                                 ObsAi.i86208.ciLOC.Petresti,StrslmionBamutiu,Nr.Nr.niveiuri:i;5.con|QLJ!±d.AlbazidarieRh=Psd=9
ervaţii / F`eferinţestruitalasoi:95mp; Post Trof5

di

8.  Partea  11.  Proprietari şj acÎnscrieriprivitoareladreptuldeproprietateşialtedrepturireale

mD.  edificat  inainte  de  anul  2 01

te                Referinţe

4090 / 09/04/2019ActAdminjstrativnr54   d.    27 02

81ActN

.       ,    in       /     /2019emsdeMUNICIPIULSEBEş;Seinfiinteazacarteafunciara86208aimobiluluicunumarulcadastral86208/Sebeş,rezultatdindezmembrareaimobilumcunumarulcadastral85751inscrisincarteafunciara85751;ormativnr.Hotărâreanr974di0509

A1

Adevnr.282 n        /      /2002  emis  de  Guvernul  Românjei;  ActAdministrativerinţam65116,din07/08/2018emjsclePrimăriaMunicipiuluiSebeş;ActAdministratwnr.Hotăr27,din24/07/2018emisdeConsiliulLocalalMunicioi.uluiSebes;lntaulare,dreptePROPRIETATEdot)d-t
nr.rea

i/i                                                                       .          an   I    Prin  lege,  cota  actuaia1)MUN[CIPIULSEB A1,  A1.1

Eş, -domeniul public.°2PfEf!!EI!!:±P3!±f±ScrisadinCF8575iftebes. i
eş, inscrisa priri jncheiereaC.Partea111,SARCINI.Inscrleriprivlnddezmembrămlnteleclreptuluideproprietate,drepturirealedegaranţiei.. pr. 8790 din O9/08R018;

Referinţe
NU  SUNT                                                                               ş   sarcini

iai,Vi'912\,ţ:

D±9f±E5Pt:i3=:3PPP51Î:S±!!±==Sf=:±S=S±±!±:P±S!±S±!±i±_vederile LegN Nr. 677Rooi.                                         Pagl na l di n 3

Exţr.Se pent/u  informare on-Iine la  adresa  epay.ancpl.ro                                                                                                                                                                Fomiila r v.ersiiinea  l.1



C=±±S±:!Pf!±i±J!!i±S39±Comuna/oraş/Municipiu;AnexaNr.1LaPartea1 Se ş
Terenrrg:Îă%traL|Supraf%ţ5a  (mp)*!                                                          observaţii / Referinţe*SuprafaţaestedeterminatăinplanuldeproiecţieStereo70.-DEŢALllUN-lAREIMOBIL[2•`1

1+TT

t                                  /'                                                                                                                                                                            1

r
r

:''

•J11----
'

/

'
'

1

8197Z                                          ,,

r'

/11111111111111111111111111111111111111111---
Cl                        a575

.[

f111111111111111111111111111111111---
Î`

1

/''\:

'                     e

+\\

1                                                                                                                                                t

Date referitoare la terenNrCateo'

crtm,osqn:5e    L;,tamn    supmrapf;ţa            Tarla                  Parceiă             Nr.topo                     observati./R   f.

[     concsţr:ct,j    DA             95                                                                                                                                      ţl       eerlnţe

Date referitoare la construcţiiD'
cft              Număr                    co:Ştt'rnuacţ!,ee            supraf.  (mp,   JSJţrd:t,â                       observaţi,, Refer,nţeA"86208-Clincd:u:şsi:{Ţarfstî:i95cuacte;indu:,:i:e::ă]Uh'±ap,'asds='jşLPTpe;d,f:8:: iTnra°,fn°tLunis

dlnde

„v:,Tr:,eî3nmg:=tiţorsegmente|ors|`ntobţinutedinproiecţieînp|an.în::Ţ#s:#LungimesegŢ::ţ

=

1                          2                                                                6.951

2                      3                                                       13.674346.951

Document care conţ.ine date cu  ceracter personainrotejate de prevederile Legi.i Nr. 6_77i200i.                                                 Paoirla 2  din 3Excrasepentrulnformareon-Ilnelaadresa.pay..ncphformi'larversluneal.l





'I_/,,#Oficiuldecadast.P.

ffF.                B'r°Ul de cadastruşi  publicitate imobiiiară sebes                                                                         Nr.z:3=re   ,148
0

Luna            1              o

E Anul            1           20 9
Ţl:,,:'cTER:,Ţri*r&Lc„ă                                                              PENTRU  INFORMARECarteFuncierăNr.86203SebeşENintraviianA.Parteal.Descriereaimob

ifflfflmHffijiffi;ffi;!ilului HI

Adresa:  Loc.  Petresti,  Str Simion  Bamutiu,  Nr.  90, jud.  AlbaNr.Nrcadat1

CrtAl Nr..topogsrarf=c    Suprafaţa*  (mp)                                                      Obsewaţii / Referinţe86203i.25iTerenneimprejmuit;Partialimprejrnuit:intrepunctele2-6neimprejmuitiarinrestimprej

uit uaard de DlasaConstrucţilNrcadastral

Crt                  Nr.                                             Adresa                                                                observaţii/ReferinţeAH862o3.ciloc.Petrestl,StrsimionBarnutiu.Nr.Nr.nivelu"1;S.construitalasoi.8mp;Cabina  paz90.lud.AlbazldarleRh-PSd-8

din1

B.Parteall   Pro     .  t    .

mo.  edificata  inainte  de  anul  20

.          prie  ar]  şi acÎnscrieriprlvitoareladreptuldeproprletateşialtedi.epturireale4090/09/04/2019te                Referinţe

ActAdministrativ   nr   54   d.    27

81ActN

.      ,    in      /02/2019emisdeMUNICIPIULSEBEş;Seinfiinteazacarteafunciarai6263|imobiluMcunumarulcadastralgş3aos3t'rsaîbse5Ş75rîz,:,stg:,sd,,:€âzftŢâT:::,aeraaiF5o7b;,|U;,-unumaru,ormativnr.Hotărâreanr974di05Cl

A1

Ac!evnr.2 n       /   9/2002  e"s  de  Guvernul  Romanjei;  ActAdministratjv2:Îitnâbîn:2r4/6o577;gig,gmo7s,îÎ,2coo:3":uT,Îodc:,parimMăur|Îc:Tun,,uci,ps,:LUJsşebeş,ActAdm,n,strat,vn-otă^
nr.rea

82 a   u are,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala1/11)MUN[CIP[ULSE
A1,  A1.1

111BEŞ, -domeniul  public.°3P555}!4I!!:±Poziti-eEranscrisadincF`85
n3J=f|±Z5i!SS!±eş,inscrisapriniricEF€Î€F=:aC.Partea]11.SARCINl.Inscrieriprivinddezmembrăminteledreptuluideproprietate,drepturirealedearanţi... nr. 8790  din 09/08/2018;

Referinţe
NU  SUNŢ                                                         9              e  şi  sarcini

1

X
•  AN=V^, .

`.-`.`:=:.`i:````i=::::=.;î::i:==::`-`:i:==::::±=:L`..-````...````  =.` `...`. ®`,``.=-`.= , ` `.`  `.`---` `. ` `.                                                 `" :`:``. 31  `.`:  ``
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Carte Funciară Nr. 86203 C.omuna/Oraş/MunicipiAnexaNr.1LaPartea1

'

bes.3

TerenNr:::%ştra!       SupraLf.a2ţîL(mp)* paft,mm„jmmntre punctggs2ş6Wnaeţ,`:/p:e::eu:tn:aer i"est imprqmplasa*SuprafaţaestedeterminatăinplanuldeprojecţieStereo70.DETALIIUMAREIM-OBIL11/

ga dde

1
.` T- -_ -~~~~=~-~T__                                                                           75646

-- . --
__--. _ . -- ..--J__,--1-----

--------- -_
•                  .=_                                                                                                                                                                                                                                                                                _             .2

C1

•

/                                                                         862 03
5                      :---`-

1                                                                                                       85751

f
•++T

f,`

;      !          Ţţ"l---r::
;                                                          `1                                                                                         ff                                       Fl                                            şi                                  !;

Date referitoare la terenNrCate'
.CL"o:ousg#î;:Fwitar:    SU(PĂapf)aţa           Tarla                 Parcelă             Nr.topo                    observaţii/Referinţe

I

Constructii   DA       1.25iDatereferitoarelaconstrucţiiD'
I

cft             Număr                   co:Sstt,rnuacţ!iee           supra"mp,   i::rdî.tiâ                      observaţji, Referinţeconstructii

L

A"         86203.Cl              ,ndeudş[,tiaa:şs,                    8             cuade  :,nduâ,î;:R:h,:ap,'asâg,88mŢ'p;d,ţi:,tnaai::,z.dited

iŢUga'IŢril=Îgnmg::tiîorsegmentelowuntobţinutedinproiecţieînplan.în::Ţ::s:grnşi:Lungimeseg:?:ţ§ÎÎÎÎÎÎ,             ffLffi

)
Sftiyva;:N::ţ,Âtp:,Documentcerecontinedatecuceracterpersonel.prote)atedeprevederiieLegiiNr.677i20oi.Pe9Ina2din3Extr.sepentruinformareor`lmelaadresa.p.y.ai.cpi.roFormularveiţiuneal.



Earte  Funcjară  Nr. 86203
Punct Punct Lungime segment(-(m)început sfârşit

4 5 4.279!•..,1
56 671

iiiiiiiiiii-]
78*Lunimil 811 4.916

13.586
**Dj=anţaedsîen:Ţee#:,âreseusnttedf:::ramt:n:;:::gpLaennut,ed

cLlmulate ce
e proiecţie Stereo 70 şi sum rotLinjite la 1 milimetr

sunt mai mici decât valoarea 1 milimet

Certific că  prezentu extras corespunde   cu  poz" in vjgoare din cartea funciari originală,  păstrată  de a
birou.
Prezenwextrasdecartefunciarăestevalabnlaautenti.ficareadecătrenotarulpublkaactelorjuridice
Care  Se  Sting  drepturile  reale  nroriim  cl  nan.r,,  A^-L -.-,---Care  se  sting  drepturih  reale  precum  şl  pentru  dezbaterea  succesiunilor,  iar  informaţiih  prezentate_   __,_  ._._.„  .u  uu.c,iiuiiai"  ue  ca[re  notarui  Public  a  actelorjuridic(

susceptibile  de  orice  modificare,  in  conditiile  legii.
q_a  arh;+Î++_-'f..'   J_   ^~--_...       _     `_:   -::_:=_-.-'  __,   "_:   `-`,``\^,L\llţ   lc\±l'.S-a  achitat tarffH  de  420  RON,  -Ordin  de  plata  cont Ocpl  nr.859/21-03-2019  jn  suma  de  420,  pentru  serv
de  publicitate  imobiliară  cu  codul  nr.  222.

i=
Data  soluţionării,

06-05-2019

Data  eliberării,JJ_ ::```ş:::î:-:-ş`:,;:`=`7`\s\ t```

Asjstent Registrator,

~,:`j].±`Ţ.„=,,.=,:``ŢŢŞ<`z`            CLAUDiu  A

Dcicument care conţine clate cu caracter personol, proteiate de prevederile Legii Nr. 677ROol.

``:`:,+ ,  .?eTer<n`t:

;:,-i,f ş,  -!,.``_:ăfl±

(,v'_\`
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+gFP~g           g,ÎâLj,ddeeccaaddaassttrŢş:,ppuubî:L:{taattee,Lmoobî;::arrăăsAeLbBeAs                                                                  NrEÎîîere          4EAnul

'

90
94

19fflm
.ţ,î*:*,%Îdr;.Î,`                                                                  pENTRu  ,CarteFunciarăNTERENintraviianAipartea|.DAdre5a:Loc.Petresti,StrSimionBarnutiu;Nr.90,Jud.ANr.Nr.cadastralsu*

ŢF8%:OM5ASRe:eş                             tfflfflffl,Oftîffl:ffi„escriereaimobi[uluilba m

Î=   Nr. t8°6P2°oşrafic         Prafaţa   (mp)  T                                          Observaţii / Referinţe I4.64o                      eren  neimprejmuPartialimprejmuit: lt;intre  punctele 6,18,17,16,15  imprejmuit cu gard de

'atn rest neim  re rriuitConstrucţiiNrcadastral Sa'd',dl lar1

CrtA1.1
Nr.86205-C1 Adresa|©trestiStr5imion 8 Obsewaţii / Referinţe

Al.2A1 86205-C286205-C3862

'9HREaBa"iu,Nr.Loc.Petresti,StrSimionBarnutwNr.L90ud.Aiba Nr.  rHveluri:l;  S.  cobetonSd=322m nstruita  la  sol:322  mp;    Bazin  aedi.ficatinaintedeanul2001nstruitaasol;377mp;Bazinap.edificatinaintedeanul2001nstruitalasol:16mp;Bazinapedificatina.tcl

Nr.  niveluri:1;     .  cobetonSd=377mDNr.niveuri:1;S.cobetonSd=16mD

.3A1.4A1.5Al oc.  Petresti,  Str Simion  Bamutiu,  Nr.90ucl.AlbaLoc.Petresti.StrSi.mjonBamutiu,Nr.90ud.AlbaLoc.Petresti,StrSimionBarnutiu,Nr.90ud.AlbaLoc.Petresti,StrSimionBarnuti.u,Nr.90ud.A!ba

di.di,dj,di
05-C486205-C586205-C6 Nr.  niveiuri:i;  s.  cânbetonSd=28mD.________       ine    eanul2001struitalasol:28mp,.Bazin apesdtjrfl::taat,jg#m%şuE32,%îapedlficatinaintedeanul2001struitalasol:502mp;Bazinapd'fi'

Nr.  nive uri:1;  S.  conbetor`Sd=41m

.6
Nr.  nivelurl:1;  S.  conbetonSd=502

mD,  e   i  icat inainte de anul 2001B.ParteallPr--.

Înscrieri privitoare la drep" de i.roprietate şi alt40
oprietari Şi acedrepturireale te                Referinţe

90 / 09/04/2019ActAdministratlvnr.5

4,  din 27/02/2019

81ActA

emls de MUMCIPSejnfiinteazacarteafunciara86205aimobimcu86205/Sebeş,rezultatdindezmembrareaimobicadastral85751inscrlsincarteafunciara8575NormatjvmHotărâreanr.974,din05/09/2002e luL SEBEŞ;numarulcadastraluluicunumarul1.m'd

Al

deverinţa  nr.  65116,nr.227,din2407/201 is     e  Guvernul  Romaniei;  Act  Administrativdin07/08/2018emisdePrimăriaMunlcipiuluiSebeş;ActAdmini.strathrnrHt-8
nr.

82    in/iabulare,  drept
emis  de  Consiliul  Local  al  Munici   iuluj  Sebe  ;dePROPRIETATE,dobanditprjnLege,cotaactuala .OarAl,Al.l,A1.2,Al.3.Al.4,A1.S6 reaAl.

OBSERVATii:  pozitie transcrisa din CF'85Ş5fkebes.  ieDeş' 'nsC.Partea111.SAlnscrieriprivinddezmembrăm.t1crisa prin jncheierea nr, 8790 din o5576i756fţ;RCINI.

drep
in  e e dreptului deturlrealedea-..- proprietate,

NU suNT                                                     g   ranţle şl sarcini                                                           Referinţe

E:-Î,!iiij,i,i
g

D±3S:!P:f=:33l3Ă3P}ţ'!±f|±|tecucarecterpersorwi,proteieted
':J!±±!Î±±:J3:±!±±=:!!SJ±9!!J:!!:±Z:7P001 -                                               Pa g ina  l  d i n 3ExtrasepantrulnfomareonJinelaBdrosa.p.yancpl.roFormularvers(uneaH



'CarteFunciarăNr.86205Comuna/Oras/Muni

Se
Anexa  Nr.  1 La Part

a/Oraş/Municipiu'.eal ş
TerenNr§adastral       suprafaţa  mp)* p                                                     Observaţii / Referinţe

62 05                          4.64o               artialrestne*Suprafaţaestedt.-. mprejmuit:  intre  puncteie  6,18,17,16,15  imprejmuit cu  gard  cle  plamprejmujtaia in

e  ermmata  in  planul  de  proiecţie  Stereo  70.DETALllLINiÂREIMOBIL

`'-``_`.-.    'I-r-`
-Ă,         Fi      j      :

r-d*

ţ'..               f                  1                lc1`ş_,    -.                   .3                       1                     I                   '       1       cn

jJ`-'               ţf
Ţ.     .-``   Ţ`

_85751

J!

3

•--...-..1                                __        86'`0®

•.-..._.--:   1   ®®F-.ie
_-. -1

-

7

Date referitoareNrCate' [a teren

:  cfo°n:°#Sgîi:i+:ta::   SU:Pjaîfîti         Ţar'a             Parce'ă          Nrtopo                observaţii/Refer,„Datereferitoarelaconstrucţii

Crt Număr Destinaţieconstrucţie
Supraf.  (mp) Sjtuaţlejuridică

Observaţii / Referinţe

A1.l 86205-Cl
constructiiindustrialesi.edilitare

322 Cu acte
S.  construita  ia   sol:32Z   mp:     Bazin   apabeton,Sd=322mp,edificatinaintanu'200l dinde

constructiiindustrialesiedi'itare
Al.2 86205-C2

377 Cu  acte
S.  constriiita   ia   soi:377   mp,.     Bazin   apabeton,Sd=377mp,edlficatinaintede2001 d'nnu'

constructjiindustrialesiedi'itareConstt''
A1.3 86205-C3 16 Cu  acte

5.  construita  ia  soi:iti  mp;     Bazin  apa  ,beton,Sd=16mp,edificatinajntede2001 dînnul

Al.4 86205-C4
ruc  11industrialesiedilltaret

28 Cu acte
s.  construita  ia  soi:28  mp;     Bazin  apa  ,beton,Sd=28mp,edificatinaintede2001 dinnul

A1.5 86205-C5
cons  ructiiindustrialesiedi'itare

43 Cu acte
S.   construita   ta  soi:41   mp;     Bazin   apa   ,beton,Sd=41mp,edificatinaintede2001 dlnnul
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[    concsutFu'ct„ |  DA  |Dateref.

erltoarCrtNumăr

A1.1            86207~Cl
arie1

A1.2        86207-C2±rtgaji:rii:Î8nmg::tjîPunctPunct
dinde

or segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.Luni

nt(m)inceput       sfârşit12 gmesegT::;       ,   în:#:{      s:âurnşţ:                Lungîme§eg:

38.095                   2             3                                 37`Ouumentcammnunedat€cucamcLerperson„mbe]sted„rmden,euffiffiffiffiîffiÂ>^,
113

Excr.se  pentr`i  )nlomare on-line 1

e de preveder,,e           r..d"5N.   ,    ^ â,;j           pag.,na 2 djn 3a.dresa.pay..ncpi.roSffiw'.-n=..t-`i%ZFomuiai.verimuu



'

S

0

PunctÎnceput3 Punctsfârşit Lungime segmentt_(m)

epCuvi

F,unctînceput
Ş/rviun]c]pirj:s:grnşi:Lungimese ebe-( şt)

4 31.6089.4651.2151.38814.6947.05532
5 681012

468101214 57911131517 7.0
(

7 111 8.0

9 .03

11 1211 .703.4.70.49

1315 1416

1719 1820222426
.0748.938 16

182022 19212325111,_.76
9.278

21

1

.44

2325
9.6265.494

.49.04
241261281301

`..`.

2729313335 2830323436
4.27910.49230.7191.74725_2373.10413.67410.57 271291311 131 .22.18.23.74.31

1

32 33
3436381 35137'39' 2

37 38 .951

39*Lunim'I 1 .951

-Disşanţaedşien:Ţeepn::'cotreseusnt:ţ::=ramt:nâi:::gpLaennut,e.ertificcăprezentulextrascorespundecupoziţiilein'rou.
3;âtîi:ess:rne`om7aoiş:iscŢâte=â:uvn:itâ:âa||m:iir=:roaredincarteafunciarăoriginală,păstratăde

u.Ces

rezentul  extras de carte funcjară  este valabH  la  autentificarea  de către  notarul pubft a  actelor juridiceâ;:espet,şi,=gdgrg:tuer,Leorde,ş,,cearper'eFnuŢoÎ,dptîiretr,uegd,fzbatereas-es"n|hr,iar,nformaţmeprezentate-aachittt'
priun

a     ariful  de 420  RON,  -Ordin  de  plata  cont ocpl  nr.859/2l-03-20"  in  suma  de 420,  pentru  seepublicitateimobiliarăcucodulnr.222.
lciul\\)

Dt                                                                                                                       ,``a  a  soluţionariL                                                    Asistent Registrator,                                                    Referent
;    ,`-.'-        \\

AL                 I             AN                                       _-`.'-L,
Dataeliberă..                    -~.TŞ?`                                   6'.    ,                               \      <.,',`rll'J-,_   . i le`.`` `    `` ``          _<±=``-.'±`--_                        -_.``-..                 .`         ..-.*+;şşŢ.:==::.===                                   -..==--.=-:Ţ=.-=.-==.

<...  ş.           .-c=-'             ,,1`                                                                                                                                                     Ur              `.`'    ,,'. j \: _•â:=~t>-.       €i;                                                                                                                        'N                  `,'\=,
)ş,-_-'-_ -                                   _.   :,-_'  (   Î

:Ţ.-^€;, ; ._::-.-;/

C5±±SP:33=Ă3PÎ!P5|3±:!±±±:3S55=3P_ersonal, Protelate de prevederile Legii Nr. 677i2ooi.                                           Paaina 3  di
gii  Nr.  677i2001.                                                      Flagina  3  din3EX{.esepentruinfomareon-lineloddresa.pay.ancpi.roFom`ularversiuneal l



±#i8rt'uU,'ddeeccaaddaasstt#şi'pPuubî',|i:Ettee,'Ţo°bii!:arrăăsAeLbBeAsEXTRAS  DE  CARTE  FUNC[ARĂ
L',`':?,'-:' t:*; :J':?,.;````;'`\                                                                                    PENTRU  I N FO RIUIARE

Carte Func;iară Nr. 86203 Sebeş

A. Partea 1, Descrierea [mobilului

~--RrŢ€eF€-r-e - :-    -2875-2

14-dj- - _-'
r---Ândr  --Ţ ---- 2o2-i

[m-m-ri-ffi-fflciffi""

TEREN  lntravilan

Adresa: Loc.  Petresti,  Str Simion Barnutiu,  Nr. 90. jud. Alba
Nr. cadastral
Nr. topografic Suprafaţa* {mp) Observaţll / Referlnţe

ne'mpre
Part!al  lmpre|miilt:   mtre  punctele  2-6  neimpre|muit  lar  ln  rest  lmprejmurt

Construcţll

Nr cadastral
Nr. Adresa Obsewaţli / Referlnţe

86203-C1
ud. Alba Sd=8m ediffcata  lnainte  de a

8. Paitea 11. Proprietari şi acte
Înscrieri prlyitoare la dreptul de proprletate Şl alte drepturl reale

4090 / 09/04/2019
Referinţe

Act Admi.nlstratlv   nr.  54, dîn  27/02#Oig  ems  de  MUNICIPIUL
nteaza  cartea unclara

SEBEŞ;
86203  a

86203/Sebeş,    rezultat    clln    dezmembrarea    imobiluiui  -c-u=  -iJri`a-rii
cada`stral

Act Normativ

lntabu

85751    inscris    in

are,  drept

cartea
rea  ni..  974,  dln

lulul  cu  numarul

funclara    8575
OS/09„002 emjs  de

cadastral

Guvei.nu!   Rom
Adeverinţa  nr.  65116,  dln  07/08B018  emjs  d6  Prlmăria  Munlciplului  Sebeş;
ir.  22.7:  din.24/07#018  emis  de  Consiliul  Local  al  Municipiului  Sebes:

co[a  actua

niei;   Act
Act Administrativ   nr.  Hotărârea

A1, A1.i

1)   MUNICIPIUL SEBEŞ,  - domeniul
CiBSERVATl1:  pozitie

public.
trariscrlsa din CF 8S751Rebeş, inscrisaprrn -mcheierea nr. 8790 din O9fl)8R018:

C.  Partea  111.  SARCINl
dreptulu] de proprletate,inscrleri privîiid dezmembrămintele

drepturi reale de garariţie şi sai.clni Referinţe

Ooa/rnen[ care conţ/ne date cu cargicter Pgsr±:p_nal, prote]ate de prevederile Legli Nr. 677P00i`                                              Pagina l  din 3

Ex{ro6e pet`tru  `r.tormare or+lln€  la  adrese  ep.y-ncpl.r®



Carte Funciară  Nr.  862Ci3  Comuria/Oraşmunlclpiu: Se eş
Anexa  Nr,  1 La PaTtea  1

Teren
Nr cadastral        Suprafaţa  (mp)*                                                            Observaţli / Referinţe

86203                            i.25i              Partial  imprejmuit:  mtre  puncteie  2-6  neimprejmuit iar in  rest  impreimuit cu  gar de
plasa

* Suprafaţa este determinată  in  planul cie  proiecţie Stereo  70.

DETAUI  LINTARE  IMOBIL

75646__3Cl

4                                                                                                         86Za 3

_----.8i8

T.7

a62o4        ,                                                                              -`~,-

~ 86205, '

Date referitoare ]a teren
cN[    Cfoa:oesî:;:e   Ln[ann    supmrapfFţa            Taria                 Parceiă             Nr.topo                    observaţii/Referinţe

]    conc#Ect„   DA        1.25i
11

Date referitoare la construcţii
Cft              Număr                    c%Ş:tt!rnuaăfe           SupraUmp)   i:ftnŢdaj[Îăe                      observaţii/ Referinţe

A"          86203-C|               incdounssttrri:Î:i:,                    8              Cu acte  ş,.df:€:t#tfp,'asâo:,8dmŢ,p;ed,Ş-?:[gainpaa|:Î:
'ne

edmtare                                                                   anul   2oQi

Lunglme Segmente
1) Va]or]le luriglmllor segmentelor surit obţiriute din proiecţle în plan.

În::::{      spfâurnşiţ                 Lunoime segrT::ţ
1                        2                                                         11.234

2                     3                                                    56.391

3                        4                                                             14.227P_ocumentcareconţmedatecucaracterpersona1.prote)atedepreveclerlle Legli Nr. 677R001.                                             Pag.irla 2 din 3

E.`trîse pentru  iribmare on`:ine  l3  ad resa  epay.ancpLro                                                                                                                                                               Formul®/ vcrsiune31`1



Carte Funclară Nr.
Punct Pur,ct I.Lingfrtie s®gment

eCu

început sfârşit t-tm)
4 5 4279
5 6 29.694
6 7 37.979
7 8 4916
8-L 1 13.586

-5rs:i:;[ae:[Ţtree#: 'â:seu=ted=:iŢt:nâ::::gpLaennute
PŢP!eFţ[e Stereo 70_ şl sL]nt rotui`|it. lamuiate ce stint mai inic] decât văia-a;ai-i'riii;-Ă;.t-ri.1  milimetru.

Îifăiib;o,uîia!t,i;;e::ă;r;Î!nî::;:gş:ă!Îegr;g;;,:#Îîi:ii;Îa;:iij,:::;:;î,iib:Îit:i:;t:i;Îje;i;i:::iîi::îi!s:i:insîî;Îy,otiiţo;:Eiî;:;::r:::5nţt:t2:0:::l
care a  solîci[at prezentarea acestui extras,

;ae#Î,â3rn:Cag:.Oiî?t::i:|:d:ar;i;rti:a;ă:dî:,î!:i3oŢÎ;,:!ofrr:c:?;n:t::,:::d,::ugjs:p:o:ui3|[îsneapnotâ;ef:âî,,ad;:Er:;careeste

Data şi ora geneTărli,
14/07/2021,   09:47

Documentcare conţlne date cu csrac[er personal,

r*tra sc peniru mfomare on-)lne la edresa .pay..ncplro
e±Îlate de prevederlle Legil Nr. 6?7i2ooi. Pagina 3 dln 3



ţţ.'          .:;..::.-..: :;: :::::.;::... ::.:::`. `...-...:ş.:.`::şş..:`-:: `ş::.-.                                                         .,..-::==.1`::`'Ai)`r`âJTER

â#?ş,,g`{„                                        EXTRApSE EEşîNE5EMFAURT C 'ARĂCarteFunclarăNr.86204SebesENintraviianA.Parteal.Descriereaimob

•       Lur'a       ,         07r-ĂnuT|___Ţo`z|-  --ilului

Adresa:  Loc   Petresti   St   Si    .

CrtA1 | N"r:.tcoapd.ag§iffi: | Suprafaţa* (mp) |                                              observaţll / Referinţe86204|1.473|Terenneimprejmult,.

Con trucţiiNrcadastral

1Acl"1862"o:.{i        Locpemstijîrds=m::nBam,u  Nr    N                      °bservaţil/Referinţe
9o, Jud. Aiba                          .    dirh  gi`ăşLuer,'.Îi=.DC+°F.s#:?dâ;i',::î#aEă|E,aa,:[reedbea:,::

2001B.PaJ±eal[Flro.           -.
.         prietar. şi  acÎn5crierlprlvitoareladreptuldeproprietateşialtedrepturii.eale4090/09/042te               Referinţe

/019ActAdministrativnr54   din z776E7=5

81ctdevr.2

/    #Olg emis de  MUNICIPIUL SEBEŞ;Selnfiinteazacarteafunciara86204aimobiluluicuniimarulcadastral86204/Sebeş,rezultatdindezmernbrareaimobjluluicunumarulşîgaa%5a'nsf7#ă~r#ri#şşofg/noc5;2%0285e7=i]s.deGuvernwerinţam65116,din07/08&018em]sdePrimăriaMunlcip"Sebeş;27din24/07P018enilsdeConsmulLocalalMuni.c..1j`

Al

Rom:âfirei;  Act  Administrativ     nr.ActAdminlstrativnr.Hotărârea

82
iDiu  u   Sebes.lntabuare,repte0RIErATE.dobanditprinLege,cotaactuaia111)MlmlcIPIul.SE _-.1

BE   . - domeniul public.°3EÎ5Pl!9P!:J29Z9fîanscrisadlncF.8575

Uys5±e_Ş.inscrisaprinŢTFEF=aC.Partea111.SARC|NI.lnscrieriprivinddezmembrăminteledreptuhridepi®prietate,drepturlrealedegaranţli. ng±8790d.ino9/08R0iB;Rf-

NU SuNT                                                                     e ş   sarciriz                                                             e  ermţe

c_yment care conţ!ne dat
agina 1  djn 3Extr65epc.ntruinfomireohJinetaad.esd.p.yancpl.roFomul€rversiunegH



carte Funciară Nr. 86204 Comu±Se±3±!!±:±±!f!P!:±:±S± ş
Anexa  Nr.  1  La  Partea  1Teren|Nrcadastral|Suprafaţa(mp)|0bservaţii / Referinţe

86204             |            1,473            |*Suprafaţaestedeterminatălnplanul de proiecţie Stereo  70.DEŢAUILIN"REIMOBIL?                                       86203

1

1          _    `.      .^     r__l                      y"hr_-.-,,__

(

li

/                                     f-..
86209    .,        ."

/

()1

;                 I                        I                  C1. -.-bh      '
.`-+

86?04-----
J

/86205/        ''3_1_.._

_--.-.``,
~I

86206

Date referitoare la teren
g#    ţâ,tâsşş;;e   L#,tamn    suF#a           Ţaria                Parce,ă            Nr.topo                  observaţîî,Referînţe

L    concsut#ct„    DA         1.473

Date referitoare La construcţii
Cft              Număr                    cDoensst{|3cţ!Fe            Supraf. (mp)   i#dajtîş                       Observaţli / Referir`ţe

A"         862°4-Cl              ln%eu:;î:i:Î:`:i                 483          cmcte  ;i:Ca:n:e:%:ia+Ş:';4d8=Jgg6PLpţ'aead',rflec#az'rn
alnlr'te

Lunglme Segmente1}ValoriletLinglmilor segmentelor sunt obţ!nute d!n proiecţle În plar`.

Pur`ct        Punct                   Lungime segment
început      `sfârşit                                               (b (m}

1                    2                                                 29.694
2|                     3                                                       49.119

3 |                     4 |                                                      29.738 |

Îne date cu caracter personai, proteiate de prevederlle Legll Nr. 677P_902±L-29!P331!PlDocumerit care conţine date cu caraccer personai, proce]ExţTasepantru.mformarecm-llr)elaoaresaep"anEpl.ro                                                                                                                                  formulaf ver€lun ea l



Carte Funciară Nr. 86204

Ltingirrie segment
r(m)

Puhct
început

Punct
Sfârşit

50.091
segmentelor--5;:ţ;'L`acdşieng#eŢ::`âreseusŢ:dbeFmŢţ:nî;Ţ=kdceupmr:j:tţ.:es::=tom7ao,şL,scŢŢt"Ţ*!=.*.||m:i#L

Î!#:iuai:o,::Înr;aîtiv;eiăîr3;iint:;ia!:Eă€t;G:r,:eî!:,:oîăş;e;Îiî:iu:;iaî:aîi|,:g!i;!,iibm;:;Î;,:ţ;iiegiiîaj::î::ăî:eiîjsgîii,:ioiteîp:i!Î;Î:â;c::r;::5nşta::o:::1
care a  solicitat prezentarea acestui extras.

gae#;,â3::Ca3Î.orzrî:?t;ta#igd:ar:i:rtişa:gşdi:,t::i3oT:;::oîrr!c:o:n:t::,şî:;,;:uăm,s:p:otŢuÎL|[Îsneapn::tefâş:,,ad:treensîcameste

Data şi or. genei.ărli,
14/07/2021.   09:45

Documer]t care ccinţlne date cu caiac*r personal,
Extraîc  pei{ru  lnlormara on.lin€ la  odrc5a  ep.y.ai`cpl.ro

prote] ate c]e preveclerlle Legii  Nr. 677R001 Pagina  3  clin 3



E ,:           `ş:...: :.;: ::`: :-:.:`.--:.`ş.` ::::,::..=.:-:..:: j:..:.::. ,::...: -:.`.::-..=                                                             ..-::;;:..-`..`f.o:,`:`
rĂNrpT                                              EXTF`AS  DE  CARTE  FUNC[ARĂS.îiît:`:i=îî:':!`Lţ,`,.#:PENTRU"FORMAREC:arteFunciarăNr.86205SebeşA.Partea1.Descriereaimob]l

riimEffiffiFm:ulu'

TEREN  lntravilan

Adresa.  Loc  Petresti   Str Simion Barnutiu, Nr. 90, Jud. Alba

E#  N",'..tcoapdoagsirat   suprafaţa* {mp)                                           ob§eryaţii / Referinţe
Ai             862o5                         4.640                ;:ri:i?:g\rE}%#::!tÎntre punctele 6,18,17,16.15  imprejmult cu garcl de plasa  1r

ln  rest nelmt]reimult

Construcţil

Crt Nr cadastra]Nr, Adresa Obsewaţll / Referinţe

A1.l 86205-Cl Loc.  retrestl, 5tr 5imlon  Bamutiu,  Nr. Nr.  nlveiuri:l;  S.  construita  ia  soi:322  mp;    Bazin  apa,  ai
90.  lud, Alba beton  , Sd=322  mo.  edificat ir`ainte de anul2001

A1.2 86205.C2 Loc. Petresti. Str Slmion  Bamutiu,  Nr, Nr.  niveluri:1;  5.  construita  la  soi:377  mp;    Bazm  apa,  di
90.  lud. Alba beton  .  Sda377  mD.  edificat inainte  de  anul  2001

A1.3 86205-C3 LoC.  Petrestl,  Str Slmlon  Bamut{u,  Nr. Nr.  nweiuri:1;  S.  con5truita  la  sol:16  mp?    Bazm  apa  ,  cli
90.  lud. Alba beton  .  Sd=16  mD.  edificat  inainte  de  anul  2001

A1.4 86205-C4 L0C.  Petresti,  Str Slmicrn  Barnutiu,  Nr. Nr.  nivelurl:1:   S.  constriiita  ia  soi:28  mp;    Bazin  apa  .  di
90.  ]ud. Alba beton  .  Sd=28  mp.  edificat lnalnte  de  anul  2001

Al.5 86205{5 Loc.  Petrestl,  Str Simion  Barnutiu, Nr. Nr.  nlveluri:1;  S.  construita  la  sol:4i  mp;    Bazm  apa  ,  di
90.  lud. Alba beton  .  Sd-41  mD. edlflcat  lnainte  de  anul  2001

lA"5 86205-C6 loc.  Petresti, 5tr Slmion  Bamutiu,  Nr. Nr.  nweluri:l;  S.  construita  la soi'.5o2  mp;   Bazin  apa  ,  a!
90.  lud.  Alba beton,  Sd-502  mD.  edlficat  inainte de  anu]  2001

8. Partea 11. Proprietari Şi acte

înscr]erl prlvitoare [a dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referlnţe

4090 / 09/04/2019
Act Administrativ   nr. 54, din 27/02Ă!019 emis de MUNICIPIUL SEBEş; 1

Se  lnfiinteaza  cartea  funclara  86205  a  lmobilului  cu  numariil  cadastral A1

81 86205/Sebeş, rezultat    din    dezmembrarea    imobilului    cu    numarul
cadastral    85751    Inscris    ]n    cartea    funciara    85751:

Act  Normativ    nr.   Hotărârea  nr.  974,   din  05/09/2002   emls  de  Guverr`ul României;   Act  Administrativ     n
Adeverinţa  nr.  65ii6,  din  o7/o8nois  emis  de  Primărla  Municlpiului  Sebeş; Act Admlnistrativ   nr.  Hotărâre
nr.  227.  din  24/07no18  em`is  de  Conslliul  Local  al  Muni cLDlulul  Sebes:

82    l#tîabulare,  drept  de  PROPRIETAŢE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
A1,  A1.1,  A1.2,  A1.3.  A1.4, A1.5.  A6

1)   MllNICIplu L SESEŞ   -domeniul  public 1

OBSERVATll: pozitle transcrisa din C:F 8575llsebeş,  iriscrlsa  prin  lnchelerea nr.  8790 dln O9f l)8Rzg±±i

C.  Paltea [1'.  SARCINl  .
lriscr[ei.i prfvlnd dezmembrămintele dreptu]ul de proprletate Referlnţedreptur[ reale de garanţle şl sarcini

NU  SUNŢ

Documenlcarecor`:ţlnedstecucancterpersonal.prote|atedeprevederileLegilNr.67Ţ9P9±±±gjp±|±!±i

Extra9€  Pentrj `!iiformare on-llrie la  adresa  spaydncp|m                                                                                                                                                               Fom`u`ar `.€r;lun 3a  L1



C.arte_Funciară Nr, 86205 Comuna/Oraşmunlclpiu: SeAnexaNr.1LaPartea1 eş

TerenNrcadastral       S        f               *

upra  aţa  (mp)                                                                Observaţii / Refen.rtţe

*Suprafaţaestedet        ..      ăj          restne
rnprejmuit.  intre  purictele  O,i8,i/.16,15  imprejmuit  cu  gard  de  plas.  imprejmuit

rln

erminat    in  piariul  de  prciiecţie  Stereo  70.DETAUIUWAREIMOBIL

_                 ~   ri`    ~,•')`J--`-^``       `,ri•*+~m
.+2                                                                                                            1

i      -`-TL-
•,`           8620g+y.,                                                       ,

86Z08

)                                        *v' ` ---_J
S620ă1---\---1

C1
C2

s6207                                        `

"  +,~--_-_

4(-z,y`,

5
•"~r rL

•  -_--5Şg6`   ,/',`
8620®

-.1  ®®E  -.i
-

6                                                                                 7

Date referitoare la terenNrCategorieitSuf

C[n   c:°n::u:ii::.,  V:aî       4Ejaîîţa          Tar'a              Parce'ă           Nr.topo                 observaţii/Refer,nţeDaterefer!toarelaconstrucţiiD`
11

Crt Număr est,r,aţ[econstrucţjeconstructii
Supraf.  (mp) Situaţiejuridică

Observaţii / Referinţe

A1.1 86205-C1 industriale siedititare 322 Cl' acte 3ătâ:ns:ruttâ-'32Îo' ':2p:  megifi.aE,a z,,:aî.p,a.,  ddartulz001

constructiijndustrialesiedilitare
Al.2 86205-C2

377 Cu acte
S.   Construita   @   sol:J/7   mp,.      Bazin   apa,   clibeton,Sd=377mp,edificatlnaintedean2001

constructiiindustrialesjed'Jitare
A1.3 86205-C3

16 Cu acte
s.   constrin(a   ia   soi:io   mp;      Baz!n   apa   ,   clibeton,Sd=16mp,edificatinalntedeanu2001

cQnstructllindustrialesiediljtarecOŢIstt'
A1.4 86205-C4 28 Cu acte

S.   construita   ia   soi:Zs   mp;     t}azin   apa   ,   dibeton,Sd=28mp,edŢficatinaintedea"2001

Al.5 86205-C5
ruc  11industrialesiecljlitare

41 Cu acte â;tâ:n:tŢd`Î4'|a  :o;:,4|.d#Î;,  fnaai'nn,.a pda. , a:82001

D±±±=SP±:3±±9±!=S3±±S±!±±e±:±SE3±±!LB=9±±!ate de p~edenle Legll Nr. 677i2ooi.                                       Paai
9gii Nr. 577Rool.                                                  Pagina 2  din 3Extrasc-P€h`r"tormaroo.-llnelaadre3a.pny.mcpl.roFcmularvc'siureal.1



CarteFunclarăNr.86205Cornunafi9raş/Municiplu:Se_bgî

Număr Destinaţie
construcţie

Supraf.  (mp) Situaţie
juridică

Observaţii / Referinţe

constructii
86205-C6 lndustriale sl

edl'itare
Cu acte

azln  apa
beton,   Sd=502   mp,   ediflc@t   inainte   de   anul
2001

L.unglme Segmente
1) Valorlle lunglmllor segmentelor sunt obţinute dln protecţie îri plan.

Purlct F'urlct LLinglme segment
început sfârşit 1- (m)

1 2 37.979

2 3 50.091

3 4 29.738
4 5 39.311

5 6 22.22

6 7 47.349
7 8 30.039
8 1 59.385

m lungfml ie segmentelor sunt determinate În planul de prol.cţle Stereo 70 şl sunt rotun|Lbe la 1 mmmetru.
ce sunt mal m]cE decât `/aloarea i millmetru.*ft Distanţa dimre puncte este f®rmată d!n segmente cumu]ate

Extrasul  de carte funciară gerierat prin sistemul  informatic integrat al  ANCpl conţine informaţiile din  cartea
funciară  actlve la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea  nr. 455Q001,

:3r:Pn?::::rv:?.r:v€!znuş;Ud.eGieng[,`sfaţ#?:6v'igeă:i::ÎYaî,nabTiît:Îtu:aebeo:::nfic€#ŞnnsŢŞFîcnt!XitrămFaşi!Î:°ăc3Se
documentului, fără semnătură olografă,  cu acceptul expres sau procedural al instituţiei  publlce ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

#ii:ârnecapş:rroe##tgrş:,rşoi':tsîEiăi:ââruTât„toerrffi?cnaţ;3uot:"dn:E,scpuomnFb|[Îsneapn:âi:f%ă:,'îâdvreerîâcareeste
valabll  30  de zile calendaristice de la  momentul  geT`erării  documentuluj.

Data şl ora generărll,
14/07/2021,   09:39

Dc)currient c:ore cont]rie d®te cu camcter personal, protebte de prBvederile Legii Nr. 677i2001.

BĂDĂu
ADRIAN
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?,îg;bg{x #:8'UT'ddeeccaaddaasst#şş' Lubî''::Îjî°:b:::iî:R:A;bi;E856:*A:R;=:Am             =Uiîi~ffi7i'°:imA.Partea1.Descriereaimobilului

TEREN  lntravi]an

Adresa:  Loc.  Petrestl, Str Slmlon Bamiitiu,  Nr,  90, jud. Alba

g±  NNrr..tcoapdâgrEt   suprafaţa* tmp,                                          ob5e"aţ[, , Referînţo
Ai               86206                               305                    Tei-en  neimprejmuit;

Construcţll

crt    Nr caNţstral                        Adresa                                                observaţli / Referlnţe

Ai.i            86206.ci           LOC`Petresti,  5trslmjon  Barnutiu,  Nr.    Nr.  niveiuri:i;  b.  construita  ia  soi:iju   mp;     Ateiier  ,  ai90,|ud.AJbazldarie,Rh=P+E.Sd=167mp,edlflcatlnalntedean

2001

8. Partea 11. Proprietari şi acte

Înscrierl prMtoH® la dmptul de proprietate şi alte dmpturl reale   |                   Referinţe

4090 / 09/04/2019
Act Administratlv   nr.  54,  din  27/02#019  emls de  MUNICIPIUL SEBEş;

|Se  'infiinteaza  cartea  funciara  86206  a  imobilu]ui  cu  numarul  cadastral|                                 A1
81   ;86206/Sebes,    rezultat    din    dezmembrarea    imobilului    cu    numarul

lcada5tral    85751    inscris    in    cartea    funciara    85751;ActNormativnr.Hotărareanr.974,din05/09/2002emis  de--`Guvei.n`ul  României;  Act.Administrativ     f`

Adeverinţa  nr.  65116,  din  o7/o8Qois  emis  de  Primăria  Mimlciplului  Sebeş;  Act Adminlstratlv   nr.  Hotărâre
nr.  227,  din  24/07no18  emis  de  Consillul  Local  al  MuniciDiului  Sebes;

82    I[n/tLabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cQta  actualai)                           Ai, Ai.i

1)   MUNICIPIUL SEBE§, -domeniul  public.
`i           |         OBSERVATII: pozitie transcrisa din cF 85751|Sebeş. lnscrisa prin incheierE!a nr. 879P_d_j_n_09lp§P9±§i

C.  Partea  111.  SARCINl  .

]      ,nscrier„rjvjdn:gâzrŢ:emaperădŢj::::enff:e:jt*:]cîdn: Proprjetate,      ,                Refe,.jnţe 1

|     NUSUNT

Document cafe conţlne clBte cu caracter perscinal, protejate de prevederile Legll N r. G77129g±±±g!P±±±!Pi

Extr35C pentru  ini-o"ara on-line  le  i,drgsB.piy.®ncpl.m                                                                                                                                                                    Fomular `Ersivr,±a l,1



C±±S±!!PSJ±ră Nr, 86Z06 Comuna/Oraşmunic.ipiu: Se
Anexa Nr.  1 La Partea 1

Teren
|       Nrcadastral       Suprafaţa  (mp)|                                                         0bservaţii/Referinţe

|            86206                           305             |*
Suprafaţa este    eterminată  in planul de proiecţie Stereo 70.

DEŢAUI  UNIARE  (MOBIL
2                                                                                                                                                                                          b,..`

-`,.,)+ --.           .r  ,,.".  '^,86207

86Z06Cl3a                                6

Date referitoare la terenC
cN[     fâ[oesş#e   t:,tamn    su?mmpfîţa           Tar,a                Parce,ă            Nr.topo                   observaţii,Referinţecurt

]    constEctij    DA           305

Date referitoare la construcţil
cft             Număr                   c::Ssţ'Lacţ;Fe           supraf.  ,mp,   i#rdaitiâ                      observaţ,, ,Refer,nţe

constructnA1.186206-Cllndustr)alesl 5.  constrult3  la  şol:13u  mp;   Atener .  aln  zlaar130Cuacte,Rh=P+E,Sd=167mp,edlficatlnajntedean
1

edilitare                                                                      2001

Lungime Segmente
1} Valorile lungimllor segmentelor sunt obţinute din prolecţie în plan.

în::;::     sŢăŢş:                Lungime segŢţ:ţ
1                      2                                                      14.694

2                   3                                              20.7o2
3                      4                                                          1.388D±±:±=±P±:3=±±±==|±±±!±±±±S!±:PS±±Pa2±_Prote}atedeprevederlle Legii Nr, 6 77nooi.                                        ' Pagim 2 din 3

Exms.  pcntru  irtomare onJlne la  edre5a  epay.iiiKpi.ro                                                                                                                                                         Formular verslurea  l,i



Carte Funciară Nr. 86206 Comuna/OraşMuniclpiu:

Punct Punct Lungime segment
Început sfârşit r(m)

4 5 12.036

5 6 1.215

6 7 8.063

7 1 12.959
# Lung[mlle segmentelor sunt deteT.minate În planul (
** Distanţa dlntr`e pLincte este formată din Şcgmente

de proiecţle Stereo 70 şl suri_t reţur`ji.te la 1  m![lmetr,J.
c'u.mulat6 ce sLint mai riicl decat valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemiil informatic integrat al ANCpi conţine înformaţiile dln cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţlile prevăzute de art. 7 din  Legea nr. 455/2001,

i!rfŢ#nţ:t|:;Ţ:rr3ăv!,3n:?j:dt3G:eng:,,soÎ:ţr(aâ#:vigeaăcaccl:;:ta:Eâbm!,it:a:tu::eu;e:Ţiî:idc:3înna;ăŢi:Îă:%t;t;ă#:rb#:ogc::eent,tă"
care a sol)cftat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şl  realităţii  infomaţiilor conţinute de document se poate face le adresa
www.ancpi.ro~ei.ificare, fo]osind codul de verificare online disponibll în antet. Codul de verificare este
valabil  30  de zile calendaristice de la  momentul generării documentului.

Data şi ora g®nerării,
14/07n021,   09:40

Docurrient care coriţlne date cu caraccer persor\al, protejate de prevedeme Legii Nr. 6fl7rr„l. Pagina 3  din 3

Extrese  pentru  informaro  i)n-ll.`e  1®  adrEsa  ep.yAt`ep!.ro



#              Ofi.

#rLr              Biroul de cadastru şi pubiicitate imobmară sebes                                                                  LN_r=ăs=e[e. ~28Î7.4Z_.
'     .     Luna                         0,
i          Anul                     Z021

•:`:1\'\TER'.î.î ;.`r.ţ,î,`,;i,:                                                             P E NŢR U  IN FO RMARECarteFunciarăNr.86207SebeşENintraviianA-Parteal-Descriereaimob

imfifitiffiFffiiemilului

AdrNI.esa;  Loc.  Petresti, Str Slmion  Barnutiu,  Nr.  90, jud. AţbaN

CrtA1 Nr:.tE:pdo.g6rţ?fl:   Suprafaţa* tmp)                                             OI.sewaţli / Referinţe
8ti„                       3 835              ;;gj3:nş#:pŢâ;Lmut:t; întm   puncte,e   2,3

4,14,15    -    nejmprejmuit    iar    ln    rsteimu     cu   Qard   de   DlasaConstrucţiiNrcadastr1

11(1

Cft               Nh      a                             Adresa                                                     Observaţii/ReferlnţeA||862o7.C||oC„etmst.5trs,m,onBa-,u"rg,â.ar|:ve,Ruhn:|FS;.dc:ns3tr#tâ,ăş:ăî:ffig,,nteMâgaî,oe6d|,90.lud.Alba

Ai.2            862o7.c2           LOC.  Petrestl,  Strsimion  Bamutiu,  Nr.    Nr.  nivelun:1;  S.  construita  la  soi:8  mp:    Cabina  paza"e90.lud.AJbazjdarieRhe=Psd-B

8. Partea L]. Proprietari şi ac
mr).  edificata  inairi[e de  anul 2001te

inscrleri privitoare la dreptul de proprietate Şi alte dmptur] reale
Referinţe

4090 / 09/04/2019ActAdministrativnr54  dl    2

'81Act
seînfiintea         .       '      n    7/°2/2°19emisdeMUNIcipiuLSEBEş;a imobiluiui cij numarul cadastralgâ3;os7t'rşîb?ş5,75rîziLg:risdi?ndâ:Teeambdanr:,ârain,gş;,giu,cunumaru,NormativH A1

Adevnr.2
m     otârărea  nr.  974,  din  05/09/2002  emis  de  Guvernul  României;  Act AdminlstratJv    nr2;,,năînnz4,6o57[,±g,]g,:mo,7s,OdseQcoo]nss,ş#,îodcâ,P:j,mMăunnîc%Ţun,,f,,pS:Lu:sîebeş;ActAdm,n,sftat,vnr"tărârelntabuiaredretPR

82 ]  ]                          p       e        OPRIETATE,  dobanclit  pm  Lege,  cota  actuaia1)MUNICIPIul.SEB A1,  A1.l, A1.2

EŞ, -domeniul  piibric.95S55}14I!!:±9Z!9±|±ff5f_risadinCF8575i/Sebeş, i nscri

eş,inscnsaprinincheiereanr.8790dmog7oâRft6Ii;C.Partea111.SARCINf

p     u     eproprietate,drepturlrealedegaraiiţ]eisii Referinţe
NUSUNT                                                                                ş     arcn

D±±±=S=±±3±:±9±S±±±±:!±±±Scter persorial. protejete de prevedenie Leoji Nr. 6
PP±:!S±±±!S±±9!!±!!r: 677Pool.                                                Paglna  l d.in 3Extrascpe.trijinfor"reon-lnelaâdr6apdy.imcp|.rofonTiularver5iunew



Carte Funcjară Nr. 86207 Comuna/Oraş/Municipiu: ±±±

Anexa  Nr.  1 La Partea 1
Tel'en

Nr cadastral       |Suprafaţa  (mp)*|                                                           Observaţii / Referinţe 1t

86207            |           3.835           |:3ftg':|dmd%repJ,ŢsU:t:  mtre  pmaele  2,3.4W5  -neimpmjmuittan"estimpreim
'1

* Suprafaţa este determlnată in  ptanu! de pro+ecţie Stereo 7o.

DETALll  UNtARE  IMOBILIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-\Î:-
287llllllllllllllllllllllllllllll--Jllll-

„„            |E                   S    ±i                  86zo3
5

1
8ţsn'33Q                                                                   I           ;~~-~:--:-.--_:~~..    __          ,„

---=`-                                       ::=`:-             :-==           -`--_-_-l\tgt(:.|iîL38nnAu[i\{

(1
1

31                                                                          '               `     -1-L+ti:.`-    -. ._ -..    =:  \
•--`   8_6208

=``-'`-s`                                  I                  LĂl                        ..                         .1Â..-..

_--~,`_
.-) - `-.„ .x  _

~`.     -__

3
.  ,   .,-   -_  ^~    -      ^

Date referit®are la teren
cN*    şâ[oesî3;:e   L#n   suf#pfîţa          Tar,a                Parce,ă            Nr.topo                  observaţî,,Referjnţe

i            Curtl           DA          3.835
constructii

Date referit®are la construcţ!l
Cn              Număr                    cDo:Sstt!Lacţ!Fe            Supraf. (mp)   iLftnTdîgş                       Observaţiî / Referinţe

Constructli                                                                    S.  construlta  la  sol:jl  mp;    Magazle,dm ziaa 'e'

Al.1           86207-Cl                  industriale si                       3i               Cu acte  Rh=P,  Sd  =  31mp,  edificata  inainte de  200
edmtare

cor`Structil                                                                    S.   construita   ia   Şoi',B   mp;     |abina   paza, ln

A1.2            86207-C2                  lndustriale si                         s                 cu  acte  zldarie,   Rh=P,   Sd=8mp,   edfficata   )nalntede
edilltare                                                                   anul   20oi

Luiiglme Segmente
1) Valorlle lungim]lor segmentelor sLint obţinute dln prolecţie în plan.

Purict        Punct                   L.ungime segment                Punct        Punct                   Lungime segm T't
început      sfârşit                                           t-(m}            înc®put      sfârşlt                                           t- )

1                        2|                                                        38.095|                                2|                     3|                                                       37.1 13

Document care confine dace cu caracter personal, procejate de prevederile_Lee!r±!±±Ze91±±Î3!93ilpi

exlrase pent"  infor,i.iare on-hne la  adresa  ep-y.ancpi.ro                                                                                                                                                            Form.ular vefsiunea  l  l



ş
Punctînceput

g_Puna/Oraiş/Municipiu:Seb

sfgrnşî:                 Lungime segŢţ# Punct Pul,ct Lungime segme t)53

0

3 4 31_6089.4651.2151.38814.6947.05532.074 4
(_(7.0

5 6

®PCuatiCOmebilit

6 7 8.0
7 8 8 9 12,0
911 10

10 11 20.7

13

12 12 13 3.

15

14 14 15 7.7 1
1618 16 17 5.4

1719 8.9389.2789626 18 19 9.76
20 20 212325 3.44

21 22 2224
2325 24 5.4944279

3.4917.04

2628
272931333537 2830 10.49230.7191.74725.2373.10413.67410.57

2729 14.2231.1812.23

30 31
32 32 33 1.74
3436 34 35 25.316.95

36 37
• . . 6.95ŢŢte:âtuvn!i:ea::aLim#i#mŢL,*Î.n7eăîf°[emgaeţi":r?Ln5C5#oeoai,aîg'.#răJ'aş+,zpj:°ăcâse39"` 1

39roîecţl®Stereo70şlşulatec®sur`tmalmicintegratalANCPJcondlţiileprevăzutedealulelectronic.pentruateapoatefiextinsăsi

Lur,g,mil-t,istanţaExtrasuldeitnciarâactcoroboratcadministratdocumentulareasoliciVerlfi.careawww.ancpalabil30de segmer`tedlntTepL]ncartefuncilveladatauart.3diniveprevăzuui,fărăsetatprezencorectltudini.,.o„eriflcezilecalenlor surit determ inct:ee6teformatăag:.::gr:,r.aÂ.peri#0.U.G.nr.41Ă!01tedelegislaţlaînmnăturăolografă,tareaacestuiextraiişirealităţiilnfoare,foloslndcoddaristicedelamo
âi:::gpLaennut'eistemulinforesteva]abllî6,exclusivînvigoare.ValacuacceptuleS.rmaţillorconţiLJldeverlficarmentulgener

xpres sau  procedural  al  lris tituţiei  pub[ice  ori  entităţii

nute de document se poate face la adresa
eOnllne.dispon ibil în  antet.  Codul  de  verîficare est6ă" documentului.#*               ABDÂRŞAĂNU

Data şl ora generării,
14/07/2021,  09:41                                    g:i~:Î.!::

"*:i;Săe8aerlleLealiNr.677

%4%4:Î;;;gocurrienccarecoriţ]nedatecucaracterpersonal.proteJatedepreved

e=±±2!!!:!± 677h20Cii.                                                      F'ag.ina  3  din 3EXcrasepenlr"formareon.lln€16}dfasaej)ay.ancpl.raPormulc,r`ct6iur.eal`l
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'

r-A-î',.Ţ:_lJ,,{n,TER

#îşfşut!j'Ţî                                        EXT RApSE NDTERuCîNţ5EMF## CIARĂCarteFunciarăNr.86208SebesENintraviianA.Pa`teal.Descrlereaimob
LŢ±:L==izi_:iimmffiffiffififfi!Ilului

Adresa:  Loc.  Petresti   Strsimion  Bam  t.     N

CrtA1 Nr..t<o@pâsrt@Ţ:   suprafaţa* tmp,                                                observaţ,Î , Referjnţe8620895Terenneimprejmuit;
1

ConStn,cţiiNrcadastral

11

Cft              Nr.          !                       Adresa                                                 Obsewaţii/ReferinţeA„862o8-C|hcpetiestiitrs,m,-amut-r.::.a:,,:e,Ruhni|j.Ss,dc=09nss::,.taJîf,::t?n5a:tpjd:oâtn:,ro2?;|d,90ud.Alba8.ParteallPror.t..

•         P  learlşlacÎnscrieriprivitoaraladreptuldeproprletateŞialtedrep"reale4090te               Referinţe

/ 09/04/2019ActAclminjstrativ"54, dh 27/02/2019 emis de MUNICIPIUL SEBEŞ;Seinfiinteazacarteafunciara86208aimobjlul`

81Act ui cu r}umarul cadastral:g3aosst'rsaîb?ş5,75rîziLt3:r,sd,7ndâ:TâmbfLan=,:ra,mgş;,;iHicunumaru,NormativnrHotă^
A11

.             rarea  nr.  974,     in  05/09/2002  ems     e  GuvernulA`1everlnţan.r.65116,djn07/08PO18şmisdePn.măriaMunlcîpiuluiSebeş;nr.227,din24/07B018emjsdC.
Romaniej;. Act  Administrativ     niActAdministrativnr.HotărâreA1,Al.l

82
e     onsiliul  Local  al  Municioiului  Sebes;lntaulare,reptePROPRIAE,dobanditpmnLege,cotaactuala111)MUNICIPIULS

EBEŞ. - domeniul  public.OBSERVATII:pozltietranscris3dlnCF`8575Usebes. i

i `= a. i.> u>e_35ş, inscrisa prin incheierea nrăî6ăiăşfiSărî;C.Partea[11.SARCIN[.lnscrieriprivinddezmembrăml

drepturi reale de nâeEe greptu,ul .d? propr,etate,
rmŢUNT                                               9      r'ţle şj sarţini                                                    Referinţe

currierit care contlrie dEite cu ceracter personal, prote}.te d

"`nS mn`w.tom:t== ,`a-.==:==y=..n.€U::=.': Pr°Ce'.Q ae pr"deMe Leg" Nr. 67mool                                        pag,n a i din 3Fom`u!orverslunee1.1



certeFunciarăNr.86208Comp±±!±±PI9S4!±!±!S!9!±!:±S±S±

11

Anexa Nr. 1 La Partea 1Teren

|       Nrcadastral       |Suprafaţa (mp)*|                                                         ObservaţH / Refemţe|86208|95|

* Suprafaţa  este determîrmta  'in  planul de  proiecţie  Stereo 70.EŢALllLmlAREIMOBIL

D2                                                                                          1yy_,.-'.al972C1862073

Date referitoare la teren
cN;    Cf:,tâşt:Ek   +#;a:    sur;ţ:pfîţa           TarLa                Parce,ă             Nr.topo                   observaţjî,Referinţe

i    concsutr:Ctu   DA           95

Date referitoare la construcţii
Cft             Număr                  cDoe#uacţ!Fe           SupraUmp)   i#da{tîş                     Observaţii/ Referinţe

ln

A,.,1         862o8-C1               ,ncd:u:s;Ţ:iîî:"s,                   95            C-cte  :,.n#:3Î,sotoîrt=ap,'asâg'âg55mpTp;d,fi?coast[,lra?:t:
e

EŢUga',Ţri,:igŢgiLt,Îarsegm®nte,orsuntobţinuted,nproiecţ,eînp,an.
Pur`ct        Flunct                    Lungime segment

Început      sfârşlt                                         r (m}
1                        2                                                           6.951

2                     3                                                    13.674

3|                    4|                                                       6.951 |

Docun"nt care conţlne date cu csmcter personal. p±te|ace de prevederue Legii Nr. 677i2ooi.                                              Pagina 2 dln 3Formularveiiuneai-_

Extr3se pentru lnformare oi`-line la  adeso  cp.y..ncpl.ro



Carte Funciară Nr. 86208

Pubct
Început

Punct
sfârşlt

Lungime segment
r(m)

13.674
® Segme,,te*DistanţadinhepLmcteestef6ri;€ă''6i;;-€gri-€'n-t.e-c-urri=i=;ey=®-;:[nctvkvi'Li.cŢ'd[jE:Uv":::ea:aLLm#:ff:rri.

Îi:;:uaî:Înii;u;v;i:Îrîd,âiî:;ag::ăEtg;grigo;,:#,;;;;jiîo:aiî!i:#§m;,it:Îs;iţ;!:ie#Îav:fă!Îâîceîî:st;î:şnsî!;:t:Î;!jo;!îÎîÎ:â;Îj:::5nţta::0:::1
care a solicltat prezentarea acestul extras.

ăiŢ:E:,â3::Cagî.oii?t;ta:iîi:=d:a#;:fg:::i!,t::iâoEÎ;,:!oîr;cgo:n:tr;::şi::ugmîs:p:oFuÎE|,tîsneapnî#ef;Ş:,,adâdvreensăc"eeste

Data Şl ora generării,
14/07/2021,   09:43

Document care

or surit deteminate

conţine date cu caracter

de proiecţle Stereo 70 ş) sLint roturLjite la 1 mmmet".

pp±±!oi`®I,protejat€deprevederile

Extrase  p®nb.j  }nformare  or`-lhe ho  adrEs3 ep.y.inq)I.ro
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Oficlul  de Cadastru Şi  Put)licitate  lmoblliarâ  ALBA
Blroul de Cadastru Şi  Publicit3te  lmoblliară Sebes

;;|;;ggţ,:                                  EXTRApS"DTERşîNE5EMFAURT C'ARĂ
Carte Funclară Nr. 86209 Sebeş

A, Partea [. Descrlerea Îmobiluluj

[ior-.i€Fi-r-e-   !      28749r fl -ă-;--
1._.      A_Qţ,l   ___,        _?.9?E._  _

immmfflffl"ffimm

TEREN  lntravilan

Adresa: Loc.  Petresti, Str Simlon Bamutlu,  Nr. 90, jud. Alba
Nr. cadastra]
Nr. toi)ogr@flc Supraf@ţa* (mp} Observaţil / Referinţe

Teren neim prej mu'rt;

Const"cţll
Nr cadastral

Nrl Adresa Observaţif / Referlnţe
86209-C1

90, jud . Alba admlrŢlstratlva,  dm zidarle,  Rh=P+E,  Sd=244mp,  edificati
lnainte  de  anul

8. Partea 11. Proprietari şi acte
Înscrleri prh/ltoare la dreptul de proprietate şl alte drepturl reale

4090 / 09/04/2019
ActAdministrativ nr`  54,  dln  27/02/2019 emis de  MUNICIPIUL SEBEş;

1nŢllnteaza  Cartea

cadastral

unciara 86209 a imobilului
86209/Sebeş,    rezultat   dln    dezmembrarea    imobilului  -c-u  -ăJi-a-idl

85751    inscris    ln    cartea    funciara
ŢrŢTOŢârârea-rir. 974'   dln

cu  numarul

85751;

cadastral

05/09/2002 e  Guvernul
de  Primăria  Municipiului  Sebeş;Adeverinţa  nr.  65ii6,  dm  07/08#Ols  emls

nr.  227 din  24/07 2018  emis  de consmui
e   PROPR'

Locel  al  Munlcl lu]ui  Sebe
Act Adminlstratlv   nr.  Hotărârea

ege,  cota  actLla A1.  A1.1

i)   iviuNICIPIUL -domen)ul
0_85ERVATII:pozjtietranscrisa

Iriscrlerf privind

Documerit care conţlne

d9!±|Sf8575lfsebeş,lnscrisa

drepturi reale de

pg[!p]incheierea nr.  87 90 din O9f l)812018,.
C.  Partea  111.  SARCINl

dezmembrămlr]tele dreptu]ul de
garanţie şi sarclnl

d±3|se_cu_caracterpersona],prote|stedepr€vederile

propriet3te,

Leglj Nr. 677RO0L.

Referinţ®
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Carte Furiciară Nr. 86209 Comuna/Oraşmuniclpiu: Sebe
Anexa Nr.  1 La Partea 1

Teren
Nr cadastral       |Suprafaţa {mp)i                                                          Observaţii / Referinţe

86209             |             122             |
* Suprafaţa este determinata  in planul de proiecţie Stereo 70.

DEŢALll  UNIARE IMOBIL

35`_ '-.~, "       " --  _`,y.   ,  __

86207
Cl                                                  -2

Date referitoare la teren
cN:    ţ3io*ăe   |#}::    Suimrapf;ţa           Taria                parceiă            Nr.topo                   observaţli/Referlnţe

i           Curtl           DA            122
constructii

Date referitoare la coristrucţii
m             Număr                   c%:Sst{rnuacţ!.:e           SupraUmp)   i#Tda,tîş                      Observaţii / Referlriţe

constriictll                                                                   s.      construita      ia     soi:izz      mp;           ciadi e1
A1.1            86209-C1 adm`rnistrati've si                 122 Cuacte  adminlstrativa,         din         zidarle,         Rh=p+

Social culturale                                                            Sd=244mp,    edlflcata    inatnte   de   anui    2o

Lungime Segmente
1) Valorlle lunglmllor segmente[or sunt obţlnute djn proiecţie În plan.

Punct        Punct                   Lunglme segment
început      sfârşit                                         r(m)

1                     2                                                      9.762

2                     3                                                    12.442
3                       4                                                             9.626Documentcareconţinedatecucaraccerpersorial,prate}atedeprev

ederile Legil Nr. 677aoo1`                                           Pagina 2  di_n|

Extrase  peiilru  mformare on-line  la adresa  opay..i`cp|.ro                                                                                                                                                                   Fomiular v ers`unea  l,1



ti:îas:ţgştfvaeft,:gantca,agrgnge:gs,.aicp;!ntasis:şemvu:,:n5iŢTît:şt?ţi#râ:eav,ăîTtcepisoani,.n;:îio[#aeţ;„:r?i4n5C5;:oeoal'

;!rfu:;gn:g:î:::părivâ:numş::dt:ieng:f:1!?fîi:vjgeaăc:c::;,tYuÎT;:m;it:a:tu!âeu;e:caf::#dciâî%:ă:::&:,ăt:t#::Î;,,:oâc;:,eent",
care a scillcltat prezentarea acestuî extras.

:e:,i:ârnecapţ.orroe,cvt:t#dd*#şoa,,:g!,lig:odTâ:"voerrfflocnaţ;:uot:,fneet,scpuomnîblîîsneapnot:ţ:Îâ:eu,'ad:dvree:âcareeste
vatabll  30 de zile calendarlstlce de la  momentul  generărll  documentulu].

t}@ta şl ora generării,
14/07/2021.   09:44

BĂDÂu

PREŞEDINTE  DE  ŞED
Consilier local, RODE

Docum ent care coriţlne

Ţ<`.,- \`,/,,/          ``\

i`  c 1-, N S , ,  1 ,  ,
r-:,.        ,_,i)cH     1-

\',\?=/i=,,/

SEC RETAR GENERAL
VLAD CRISTINA

AD lAN

#ŢLIE#BEŞ

date cu caracter personal, prote}ate c]Î_

Extrase per\tru  întormar. or`-lln€ i.  adi es® epgy.hi`cpl`m

prevederiîe Leg'I  Nr` &j7JZ;001, Pagina 3 df n 3
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