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 22.06.2015 

Către:    Lichidator Juduciar YNA CONSULTING SPRL  

Referitor la: TEREN INTRAVILAN: situat in Comuna Podgoria, Sat Plesesti, 

respectiv: 

 1CC - Teren intravilan  suprafata de 1728 mp (acte) – 1558 
mp (masurata) – nr. cadastral 20483; CF 20483, 

 

Stimați Domni / Stimate Doamne, 

 

Urmare a solicitării dumneavoastră, am procedat la evaluarea proprietății 
indicate mai sus. Am efectuat inspecția proprietății, am analizat piața 
imobiliară specifică și am estimat valoarea de piață a proprietății în cauză în 
vederea vanzarii. 

Prezentul raport de evaluare este realizat de catre Fairvalue Consulting 
membru corporativ ANEVAR, ca si evaluator ales de catre Lichidator Juduciar 
YNA CONSULTING SPRL, prin evaluatorul autorizat EPI, Cebuc Marian, 
membru acreditat ANEVAR - EPI cu legitimația nr. 11266, a evaluat 
proprietatea în calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind 
întocmit în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2014. 

 

În baza informațiilor disponibile, în urma analizelor, metodelor și 
raționamentelor aplicate, opinia noastră este că valoarea de piață a 
dreptului deplin de proprietate asupra proprietății descrise în acest raport, 
la 22.06.2015, este: 

 

4.200 EUR, echivalent a 18.800 LEI 

 

 Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, 
condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și 
este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport; 

 Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport. 

 Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață a 
imobilului. 

 Valoarea este o predicție.  

 Valoarea nu este afectata de TVA. Estimarea valorii de piaţă a ţinut 
seama de tranzacţii între persoane fizice sau oferte de vânzare ale 
persoanelor fizice. Aceste tranzacţii / oferte nu sunt afectate de 
TVA. 

 

Cu deosebită considerație, 

Cebuc Marian – MAA EPI 

Evaluator Autorizat EPI, EBM, EI 

Fairvalue Consulting 
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1. Rezumatul faptelor principale şi al concluziilor importante 
 

Client SC IZOLATIA SRL 

Destinatar  Lichidator Juduciar YNA CONSULTING SPRL 

Solicitant Credit SC IZOLATIA SRL 

Data raportului de evaluare 22.06.2015 

Data inspecției 18.04.2015 

Data evaluării 22.06.2015 

Evaluator autorizat Cebuc Marian, Evaluator Autorizat EPI, Legitimație 11266 

Compania de evaluare Fairvalue Consulting, Membru Corporativ ANEVAR, Autorizație nr. 20 

Reprezentant – funcţia Stan Anuţa – Director 

Tip proprietate   TEREN INTRAVILAN 

Adresa proprietății Com. Podgoria, Sat. Plesesti, Jud. Buzau 

Cartier / amplasare Zona centrala a loc. Plesesti  

Utilități Energie electrica, apa (put forat), canalizare (fosa septica) 

Acces Din drum asfaltat – DJ120 

Deschidere 48,90 m 

Suprafața teren St = 1728 mp (din acte) si 1558 mp (din masuratori) 

Proprietar Persoană juridica: SC IZOLATIA SRL 

Utilizare existentă TEREN INTRAVILAN IN COM. PODGORIA, SAT. PLESESTI 

Curs de schimb valutar 4,4830LEI/EUR 

VALOAREA DE PIAȚĂ 
estimată  4.200 EUR 18.800 LEI 

Dreptul de proprietate Considerat deplin 

Sarcini înregistrate Nu a fost prezentat Extras de Carte Funciara recent si nu se cunosc 
inscrierile privitoare la sarcini. Evaluarea s-a efectuat in ipoteza ca 
dreptul de proprietate asupra apartamentului este liber de sarcini. 

Descriere anexe - 

Observații speciale Pe teren sint edificate constructii (Locuinta, Anexa, Piscina) care, la 

cererea clientului/destinatarului, nu face obiectul evaluarii. 

Diferențe constatate în urma 
inspecției (față de 
documentele de 
proprietate/documentația 
cadastrală) 

Nu sunt 
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2. Declarație de conformitate 
 

Ca elaborator, declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanţă cu 
reglementările Standardelor de Evaluare ANEVAR 2014 şi cu ipotezele şi condiţiile limitative 
cuprinse în prezentul raport. De asemenea, declar că am respectat cerinţele etice şi profesionale 
conţinute în Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat. 

3. Certificarea evaluatorului 
 

Subsemnatul, îmi asum răspunderea privind conținutul și concluziile evaluării numai față de 
clientul și destinatarul lucrării și certific, în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă, că: 

 

ü Expunerile faptelor din acest raport sunt corecte și adevărate; 

ü Analizele, opiniile și concluziile raportate se limitează numai la ipotezele și condițiile 
limitative prezentate și reprezintă analizele, opiniile și concluziile mele profesionale și 
imparțiale; 

ü Nu am niciun interes prezent sau viitor în proprietatea care constituie obiectul acestui 
raport și niciun interes personal legat de părțile implicate; 

ü Nu am nicio părtinire legată de proprietatea care este obiectul acestui raport sau 
legată de părțile implicate în această evaluare; 

ü Angajarea mea în această evaluare și onorariul pentru această evaluare nu sunt 
condiționate de raportarea unor rezultate predeterminate, de mărimea valorii 
estimate sau de o concluzie favorabilă unuia dintre utilizatorii desemnați ai raportului; 

ü Dețin cunoștințele și experiența necesară pentru efectuarea, în mod competent, a 
acestei lucrări; 

ü Nu mi-a fost oferită asistență profesională semnificativă; 

ü Sunt membru al ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România). 

ü La data acestui raport, îndeplinesc cerințele ANEVAR privind programul de pregătire 
continuă. 

 

 

Cebuc Marian – MAA EPI 

Evaluator Autorizat EPI, EBM, EI 
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4. Premisele evaluării 
 

Obiectul 

evaluării 
Proprietatea imobiliară - TEREN INTRAVILA  

TEREN INTRAVILAN: situat in Comuna Podgoria, Sat Plesesti, respectiv: 

Ø 1CC - Teren intravilan - suprafata de 1728 mp (din acte) – 1558 mp 
(din masuratori) – nr. cadastral 20483; CF 20483, 

  

Adresa 

proprietății 
Comuna Podgoria, Sat Plesesti, Jud. Buzau 

  

Scopul evaluării Estimarea valorii de piață a proprietății menţionate mai sus‚ aşa cum 
este definită în Standardele de Evaluare ANEVAR 2014, în vederea 
vanzarii. 

  

Clientul 

raportului 

SC IZOLATIA SRL 

  

Destinatarul 

raportului 

Lichidator Juduciar YNA CONSULTING SPRL 

  

Proprietar SC IZOLATIA SRL 

  

Drepturi de 

proprietate 

evaluate 

În cadrul prezentului raport a fost evaluat dreptul deplin de 
proprietate asupra imobilului analizat, deținut de către SC IZOLATIA 
SRL în baza următoarelor documente: 

ü Contract de vanzare cumparare nr. 2406/12.07.2011 

ü Extras CF nr. 30909/14.07.2011;  

ü Documentatie cadastrala; 

Dreptul de proprietate asupra terenului este înscris în Cartea Funciară 
nr. 20483, a mun. Com. Podgoria, Sat. Plesesti, cu nr. cadastral 20483. 

Nu a fost prezentat Extras de Carte Funciara recent si nu se cunosc 
inscrierile privitoare la sarcini.  

Evaluarea s-a efectuat in ipoteza ca dreptul de proprietate asupra 
apartamentului este liber de sarcini. 

  

Baza de 

evaluare. 

Tipul valorii 

estimate  

Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanţă cu 
cerinţele clientului, reprezintă o estimare a valorii de piață  a 
proprietății, aşa cum este aceasta definită în Standardele de Evaluare 
ANEVAR 2014 – SEV 100 Cadrul general.  

 

Conform acestui standard, valoarea de piață reprezintă suma 

estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la 

data evaluării, între un  cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, 
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într-o tranzacţie  nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care 
părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără 

constrângere. 

 

Metodologia de calcul a “valorii de piaţă” a ţinut cont de scopul 
evaluării, tipul proprietăţii şi de recomandările Standardelor de 
Evaluare ANEVAR. 

  

Data evaluării La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul 
preţurilor la data de 22.06.2015, data la care se consideră valabile 
ipotezele luate în considerare precum şi valorile estimate de către 
evaluator. Evaluarea a fost realizată în luna Iunie 2015. Data evaluarii 
este 22.06.2015.  

  

Inspecţia 
proprietăţii 

Inspecția a fost efectuată în data de 18.06.2015, în prezența 
reprezentantului proprietarului.  

  

Moneda în care 

se exprimă 

valoarea 

estimată 

Opinia finală a evaluarii este prezentata în LEI și EUR. Cursul de schimb 
leu/EUR valabil la data evaluării (22.06.2015)  este cel afișat de BNR, și 
anume 4,4830 lei/EUR. 

  

Modalităţi de 
plată 

Valoarea exprimată în prezentul raport reprezintă suma care urmează 
a fi plătită în echivalent cash la data tranzacţiei, fără a lua în calcul 
condiţii de plată deosebite. 

  

Conformitatea 

evaluării cu SEV 

Valoarea imobilului a fost determinată în conformitate cu standardele 
aplicabile acestui tip de valoare, ţinându-se cont de scopul pentru care 
s-a solicitat evaluarea, respectiv: 

Standardele de evaluare ANEVAR-SEV 2014:  

ü SEV 100 – Cadrul general 

ü SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării 

ü SEV 103 – Raportare 

ü SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 

ü GME 630 – Evaluarea bunurilor imobile 

  

Procedura de 

evaluare 

Etapele parcurse pentru determinarea valorii de piață au fost: 

ü documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate 
clientului; 

ü inspecţia proprietății; 

ü stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării 
raportului; 

ü selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport; 

ü deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice 
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obiectivului de care trebuie să se ţină seama; 

ü analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor 
din punct de vedere al evaluării; 

ü aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru 
determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului. 

  

Natura şi sursa 
informaţiilor 

Documentele şi schiţele puse la dispoziţie de catre proprietarul  
terenului, respectiv: 

ü Contract de vanzare cumparare nr. 2406/12.07.2011 

ü Extras CF nr. 30909/14.07.2011;  

ü Documentatie cadastrala; 

Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate, 
respectiv: 

ü Cursul de referință al monedei naționale afișat de BNR; 

ü Publicații privind piața imobiliară. 

ü Articole din presă 

Evaluatorii nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru datele puse la 
dispoziţie de către client si proprietar şi nici pentru rezultatele 
obţinute în cazul în care acestea sunt viciate de date incomplete sau 
greşite. 

  

Responsabilitate

a faţă de terţi 
Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor 
furnizate de către client și de către proprietarul terenului, 
corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea 
acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului şi utilizării 
precizate în cadrul acestui raport. Raportul este confidenţial, strict 
pentru client si destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o 
responsabilitate faţă de o terţă persoană, în nici o circumstanţă. 

  

Ipoteze  ü Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informaţiile şi 
documentele furnizate de către proprietarul imobilului şi au fost 
prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii 
suplimentare. Se presupune că titlul de proprietate este bun şi 
marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel; 

ü Informaţia furnizată de către terţi este considerată de încredere, 
dar nu i se acordă garanţii pentru acurateţe; 

ü Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale 
amplasamentelor: solulului sau structurii clădirii (părţilor ascunse) 
care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nici o 
responsabilitate pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea 
studiilor necesare pentru a le descoperi; 

ü Se presupune că amplasamentul este în deplină concordanţă cu 
toate reglementările locale şi republicane privind mediul 
înconjurător în afara cazurilor când neconcordanţele sunt expuse, 
descrise şi luate în considerare în raport; 
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ü Din informaţiile deţinute de către evaluator şi din discuţiile purtate 
cu proprietarul, nu există nici un indiciu privind existenţa unor 
contaminări naturale sau chimice care afectează valoarea 
proprietăţii evaluate sau valoarea proprietăţilor vecine. 
Evaluatorul nu are cunostinţă de efectuarea unor inspecţii sau a 
unor rapoarte care să indice prezenţa contaminanţilor sau 
materialelor periculoase şi nici nu a efectuat investigaţii speciale în 
acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există aşa ceva. 
Dacă se va stabili ulterior că există contaminări pe orice 
proprietate sau pe oricare alt teren vecin sau că au fost sau sunt 
puse în funcţiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta 
ar putea duce la diminuarea valorii raportate; 

ü Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea 
metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informatiilor ce 
sunt disponibile la data evaluării;  

ü Valoarea de piaţă estimată este valabilă la data evaluării. Intrucât 
piaţa, condiţiile de piaţă se pot schimba, valoarea estimată poate fi 
incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment; 

ü S-a presupus că legislaţia în vigoare se va menţine şi nu au fost 
luate în calcul eventuale modificări care pot să apară în perioada 
următoare; 

ü Alegerea metodelor de evaluare prezentate în cuprinsul raportului 
s-a făcut ţinând seama de tipul proprietatii, tipul  valorii exprimate 
si de informațiile disponibile; 

ü Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii toate informaţiile pe care 
le-a avut la dispoziţie la data evaluării referitoare la subiectul de 
evaluat neexcluzând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii de 
care acesta nu avea cunoştinţă; 

ü Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de 
publicare a acestuia; 

ü Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în 
continuare consultanţă sau să depună mărturie în instanţă relativ 
la proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat 
astfel de înţelegeri în prealabil; 

ü Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii 
referitoare la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate 
sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului; 

ü Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, 
juridice şi politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se 
vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 

  

Ipoteze speciale Nu sunt. 
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Restricții de 
utilizare, 

difuzare sau 

publicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformitatea 

evaluării cu SEV / 
Devieri de la SEV 

ü Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de 
publicare a acestuia; 

ü Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în 
continuare consultanţă sau să depună mărturie în instanţă relativ 
la proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat 
astfel de înţelegeri în prealabil; 

ü Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, 
juridice şi politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se 
vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea; 

ü Orice valori estimate în raport se aplică activului evaluat, luat ca 
întreg şi orice divizare sau distribuire a valorii pe interese 
fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o 
astfel de distribuire a fost prevăzută în raport; 

ü Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii 
referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate 
sau mediatizate fără acordul prealabil al Fairvalue Consulting și al 
evaluatorului autorizat care semnează acest raport, cu specificarea 
formei şi contextului în care urmează să apară. Publicarea, parţială 
sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte persoane decât 
clientul și destinatarul raportului de evaluare, atrage dupa sine 
încetarea obligaţiilor contractuale. 

 
 

Evaluarea a fost realizată în concordanţă cu Standardele de 
Evaluare ANEVAR 2014 

5. Prezentarea datelor 
  

Identificarea 

proprietăţii 
imobiliare 

subiect. 

Descrierea 

juridică 

Conform Extrasului de Carte Funciară nr. cerere 30909/14.07.2011; 
teren intravilan in suprafata de 1728 mp (din acte) si 1558 mp (din 
masuratori);  proprietatea este descrisă astfel: TEREN INTRAVILAN – 
categoria de folosinta curti/constructii, situat in  COM. PODGORIA, 
SAT. PLESESTI  Jud. Buzau  

  

Identificarea 

eventualelor 

bunuri 

mobile 

evaluate 

Nu au fost identificate / evaluate bunuri mobile. 

  

Date despre 

zonă, oraş, 
vecinătăţi şi 
amplasare 

o Proprietatea este amplasată în Comuna Podgoria, Sat. Plesesti . 
Amplasarea proprietății este prezentată în Anexa nr. 5 la prezentul 
raport.  
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o Tipul zonei: Zona preponderent  de terenuri libere, proprietati de tip 
rezidential si comercial in constructie sau construite. 

o Accesul în zonă se realizează cu ajutorul mijloacelor autovehiculelor 
personale, maxi taxi.  

o Unităţi comerciale in apropiere: magazin comunal,  

o Unităţi de învăţământ: nu 

o Unităţi medicale: nu 

o Instituţii de cult: Da  

o Sedii de bănci: nu 

o Instituţii guvernamentale: Primarie 

o Muzee: Nu 

o Parcuri: nu 

o Lacuri: nu 

o Cursuri de apă: - nu 

o Altele: - 

  

Informaţii 
despre 

amplasament

. Descrierea 

terenului 

Proprietatea este amplasată în Zona centrala a Com. Podgoria, Sat. 
Plesesti jud. Buzau. 

 

Caracteristici fizice: 

o Suprafaţa terenului:  S = 1728 mp (din acte) si 1558 mp ( din 
masuratori) 

o Deschiderea la stradă: 48,90 m 

o Dimensiuni: neregulat 

o Înclinare: in usoara panta 

o Formă: poligonala, 

o Acces: din drum judetean DJ120 

o Utilități: 

Reţea urbană de energie electrică: existentă - racord 

Reţea urbană de apă: inexistentă – put forat pe teren 

Reţea urbană de termoficare: inexistentă  

Reţea urbană de gaze: inexistentă 

Reţea urbană de canalizare: inexistentă - fosa septica pe teren 

Reţea urbană de telefonie: inexistentă 

o Alte observații: - 

Caracteristici juridice: 

o Utilizare legală: curti/constructii 

o Servituți de trecere: Nu este cazul 

o Restricții de sistematizare: Nu este cazul 

o Alte restricții existente: Nu este cazul 

Caracteristici economice: 

o Impozite asupra terenurilor: - 
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o Taxe locale de construire: - 

o Avantaje fiscale: Nu este cazul 

  

Descrierea 

amenajărilor 
şi 
construcţiilor 

La cererea clientului/destinatarului constructiile edificate pe terenul 
subiect nu fac obiectul evaluarii.  

  

Date privind 

impozitele şi 
taxele 

Valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate 
acestora sunt stabilite prin hotarari ale consiliilor locale. 

  

Istoric, 

incluzând 

vânzările 
anterioare şi 
ofertele sau 

cotaţiile 
curente 

Ultimele informații despre tranzacționarea proprietății sunt 
disponibile în Contractul de vânzare-cumpărare la dispoziție: 

- Data: 11.07.2011 

- Vânzător: Comuna Podgoria 

- Preț vânzare: 32.780 Lei 

  

  

Analiza pieței 
imobiliare. 

Studiu de 

vandabilitate 

Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care 
intră în contact în scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. 
Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate contra 
unor bunuri, cum sunt banii. 

 

Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se 
autoreglează ci este deseori   influenţată de reglementările 
guvernamentale şi  locale. Cererea şi oferta de proprietăţi imobiliare 
pot  tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este  teoretic şi 
rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă. 

 

Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea 
poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe 
supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. Cumpărătorii  şi  
vânzătorii  nu  sunt  întotdeauna  bine  informaţi,  iar  actele  de 
vânzare-cumpărare nu au  loc în mod frecvent. De multe ori,  
informaţiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu 
sunt imediat disponibile.  

Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Sunt 
puţin lichide şi de obicei procesul de vânzare este lung. 

 

Definirea pieţei specifice 

 

În cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale specifice, 
s-au analizat o serie de factori, începând cu tipul proprietăţii. 
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Astfel, ținând cont de specificul zonei (zona rezidentiala) și de tipul 
proprietății, piața specifică pentru proprietatea care face subiectul 
prezentului raport de evaluare este cea a terenurilor pentru dezvoltari 
rezidentiale unifamiliale în Zona Com. Podgoria. 

 

Analiza efectuată s-a bazat pe identificarea proprietăților imobiliare 
similare cu proprietatea subiect, amplasate în Com. Podgoria si 
localitatile din zona similare ca potential. 

Nivelul cerererii pentru un anumit tip de proprietate determină 
atractivitatea proprietăților similare. 

 

Diminuarea prețurilor pentru proprietăți imobiliare similare 
proprietății subiect din anii anteriori a fost generată de situația 
economică. Deși față de anii imediat următori izbucnirii crizei 
financiare, piața specifică nu a prezentat fluctuații negative 
semnificative, prețurile continuă să scadă pentru acest tip de 
proprietate, dar ritmul de scădere fiind unul mai puţin accentuat. 

 

În analiza acestei pieţe am investigat și aspecte legate de situaţia 
economică a localității, populaţia sa, tendinţe ale ultimilor ani, 
cererea specifică şi respectiv oferta competitivă pentru tipul de 
proprietate mai sus menţionat.  

 

In ultimii cinci ani, preturile terenurilor la nivel national au inregistrat 
scaderi de peste 70%, numarul ofertelor a coborat la cateva zeci in 
orase si judete importante ale tarii, iar terenuri destinate investitiilor 
sunt vandute in prezent chiar de catre proprietari. 
 

Preturile au cunoscut evolutii diferite in functie de regiunile 
geografice in care sunt amplasate terenurile, potentialul economic al 
acestora avand un rol decisiv in ochii investitorilor. 

 

Actorii din piaţa imobiliară speră într-un an 2015 mai bun pe 
segmentul rezidenţial, respectiv preţurile la case să nu mai coboare ca 
până acum, iar cei care au stat în espectativă să înceapă să cumpere.  

 

Piaţa terenurilor va rămâne în continuare îngheţată şi se va dezgheţa 
numai pe alocuri, respectiv vor încheia tranzacţii doar proprietarii 
care au mare nevoie de bani, spus analiştii. Tot potrivit lor, piaţa 
chiriilor va creşte în 2015, cel puţin ca dinamică. 

Pe piaţa terenurilor, în 2015, se vor încheia tranzacţii doar către 
utilizatorii finali. Aceste tranzacţii, însoţite o o uşoară creştere a 
preţurilor, se va înregistra într-un mediu economic şi politic favorabil. 
În caz contrar, speciliştii în imobiliare speră într-o stagnare a 
preţurilor. 
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"Piaţa terenurilor rămane o piaţă a consumatorului final, fie că acesta 
este un client doritor să îşi construiască o casă, fie că este dezvoltator. 
Din punct de vedere al evolutiei preţurilor mă aştept la o fluctuaţie de 
până în 5% cu trend de creştere, dacă paramaterii economici la nivel 
naţional sunt pozitivi şi o relativă stabilitate politică. Sau, stagnare 
dacă ne aştepată un an agitat şi cu scandaluri politice. Terenurile, fiind 
un produs investiţional, dinamica tranzacţiilor este mai mult 
influenţată de elemetele de stabilitate economică şi politică decât 
piaţa apartamentelor, care sunt elemete de imediată necesitate", a 
spus pentru RomaniaTV.net, Andrei Sandu, manager MediaCity. 

 

Alţi experţi imobiliari consideră că preţurile vor scădea în continuare 
la terenuri, nu şi la cele agricole. "Piaţa terenurilor este mai degraba 
îngheţată. Cu excepţia segmentului terenurilor agricole, nu există 
niciun argument în favoarea creşterii preţurilor. Pe de altă parte, dat 
fiind costul imens de achiziţie, pentru mulţi dintre proprietarii actuali, 
care au intrat în posesia terenurilor în perioada de vârf, nici prea 
multă flexibilitate nu putem găsi, decât acolo unde vânzătorul este 
nevoit să vândă şi are nevoie de capital. În aceste cazuri, pot fi găsite 
oferte foarte interesante", a spus pentru RomaniaTV.net, Daniel 
Crainic, manager imobiliare.ro. 

 

In Capitala, la nivelul intregului oras, exista o scadere de aproximativ 
60% in 2013 fata de 2008, potrivit datelor imobiliare.ro, intervalul 
variind insa foarte mult de la o oferta la alta. 

 

Pe de alta parte, piata terenurilor va fi si prima care isi va reveni dupa 
incheierea crizei, deoarece foarte multi investitori vor incerca sa 
profite de oportunitatea pretului redus, este de parere analistul. 

 

"Este imposibil de estimat cand se va incheia criza, pentru ca situatia 
este extrem de complexa si de fluida. Cum nici in economie nu se 
intrezareste o crestere consistenta in acest an, atunci este clar ca si 
piata imobiliara va mai avea de asteptat", a spus acesta, in special in 
contextul in care indicatori imobiliari prezinta semne de ameliorare cu 
o intarziere de pana la 12 luni fata de revenirea economiei. 

Cine cumpara in prezent 

Desi la un nivel mult mai redus, fiind vizibila si o scadere importanta a 
ofertelor disponibile, au loc in continuare tranzactii pe segmentul 
terenurilor. Cei care cumpara sunt persoane interesate de loturi mici, 
in scopul construirii de locuinte, dar si investitorii care vaneaza 
oportunitatile oferite de criza, cei care vor sa profite de preturile 
scazute ale terenurilor, dar ale manoperei si materialor de constructii, 
a aratat Radu Zilisteanu. 

Sunt cautate in special terenurile care sunt amplasate in zone foarte 
bune si sunt deservite de toate utilitatile. 
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"Sunt suficiente oportunitati de investitii, tinand cont de faptul ca 
preturile au scazut si cu 70% fata de perioada de varf. Investitorii cu 
bani au un excelent context de negociere in aceasta perioada. 
Interesant este faptul ca in multe cazuri, terenuri de mari dimensiuni, 
cu caracter investitional, sunt scoase la vanzare chiar de proprietari", 
au mentionat reprezentantii imobiliare.ro.  

 

 Avand in vedere informatiile de piata disponibile in prezent, precum 
si tranzactiile inregistrate in 2015, putem afirma ca tendintele 
mentionate in articolul de mai sus se pastreaza si in prima parte a 
anului pe piata locala. 

 

Generalitati 

 

Pleșești este o localitate în județul Buzău, Muntenia, România, aflată 
în nordul județului, în zona Subcarpaților de Curbură, în comuna 
Podgoria la limita cu județul Vrancea. 

 

Satul Pleșești a făcut parte din comuna Dănulești până în 1968, când 
aceasta s-a desființat și Pleșeștii au trecut la comuna Podgoria.  

 

Oferta competitivă 

 

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

În ceea ce privește oferta competitivă pentru proprietatea imobiliară 
subiect, aceasta este scazuta. Începând cu anul 2009, datorită 
condițiilor tot mai restrictive de pe piață, numărul și valoarea 
tranzacțiilor au cunoscut o scădere semnificativă.  

Referitor la vânzarea proprietăților imobiliare similare proprietății 
subiect, acestea sunt ofertate pe piață la prețuri cuprinse între 2 

Euro/Mp și 5 Euro/Mp. Variația principală a prețurilor este antrenată 
de localizarea proprietățior, deschiderea acestora, tipul de acces, 
nivelul utilitatilor etc. 

 

Cererea solvabilă 

 

Cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate 
pentru care se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere, la 
diferite preţuri, pe o anumită piaţă, într-un anumit interval de timp. 
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Pentru că pe o piaţa imobiliară oferta se ajustează încet la nivelul şi 
tipul cererii, valoarea proprietăţilor tinde să varieze direct cu 
schimbările de cerere, fiind astfel influenţată de cererea curentă.  

În general, nivelul cererii solvabile a scăzut în ultima perioadă, 
scăderea fiind cauzată de criza economică, diminuarea interesului 
investiţional şi scăderea nivelului creditării. 

 

Echilibrul pieţei. Previziuni 

 

Ținând cont de informațiile existente pe piață, se poate afirma că la 
acest moment piața este una a cumpărătorului, oferta fiind 
superioară cererii. 

La nivelul localității, la momentul actual numărul tranzacțiilor care au 
drept obiect proprietăți imobiliare de acest tip este mic. Astfel, ținând 
cont de condițiile existente pe piață la momentul actual, putem 
afirma că prețurile pentru acest tip de proprietate se vor menține într-
o ușoară scădere. 

 

6. Analiza datelor și concluziilor 
  

Cea mai bună 
utilizare 

 

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare 
a proprietății subiect din diferite variante posibile. Aceasta va constitui 
baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare procesului de 
evaluare. 

 

Cea mai bună utilizare este definită ca fiind utilizarea probabilă 

rezonabilă şi legală a unui teren liber sau a unei proprietăţi construite, 

care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi 

care determină cea mai mare valoare. 

 

Cea mai bună utilizare este analizată în următoarele situaţii: 

o Cea mai bună utilizare a terenului liber sau considerat a fi liber; 

 

În plus faţă de a fi probabil rezonabilă, CMBU atât a terenului ca fiind 
liber trebuie să îndeplinească patru criterii implicite. Astfel, CMBU 
trebuie să fie: 

o permisă legal 

o fizic posibilă 

o fezabilă financiar 

o maxim productivă (să conducă la cea mai mare valoare a 
terenului (considerat) liber sau a proprietății construite) 
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Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi este determinată după 
aplicarea celor patru criterii şi după eliminarea diferitelor utilizări 
alternative. Utilizarea rămasă, care îndeplineşte toate cele patru 
criterii, este cea mai bună utilizare. 

 

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber  

 

Pentru a identifica cea mai bună utilizare a terenului considerat liber, 
am cules de pe piață informații referitoare la terenuri libere amplasate 
în zona geografica Comuna Podgoria. 

Pe baza analizei de piață efectuate, am studiat utilizările considerate 
probabile și rezonabile pe baza conformității cu cele 4 criterii ale celei 
mai bune utilizări a terenului considerat liber, ținând cont în același 
timp de specificul zonei și caracteristicile terenului (formă și 
dimensiuni).  

 

În vederea stabilirii celei mai bune utilizări, am analizat utilizările 
posibile ale proprietăţii, după cum urmează: 

  

Utilizare 

analizată 

Criterii CMBU 

Permisă 
legal 

Posibilă 
fizic 

Fezabilă 
financiar 

Maximum 

productivă 

Industrial da da nu nu 

Comercial da da nu nu 

Rezidențial da da da da 

 

Astfel, cea mai bună utilizare a terenului considerat liber este cea 
rezidentiala. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus și concluziile rezultate din 
analiza pieței specifice, cea mai bună utilizare a proprietății construite 
este cea rezidențială. 

 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că terenul este deja 
construit conform celei mai bune utilizări a acestuia. Ca urmare, cea 
mai bună utilizare a terenului considerat liber este cea actuală, de 
teren pentru dezvoltari rezidentiale. Această utilizare îndeplineşte 
criteriile care definesc CMBU, şi anume: 

o este fizic posibilă 

o este permisă legal 

o este fezabilă financiar 

o este maxim productivă (conduce la cea mai mare valoare a 

terenului (considerat) liber și a proprietății construite) 
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Metode de 

evaluare 

Valoarea terenului trebuie estimată având în vedere cea mai bună 
utilizare a acestuia. Chiar dacă terenul are amenajări, valoarea 
acestuia este estimată prin luarea în considerare a celei mai bune 
utilizari a lui, și anume, prin considerarea lui ca fiind liber şi disponibil 
pentru dezvoltare ulterioară, respectiv pentru utilizarea cea mai 
eficientă.  

 

Avand in vedere informatiile disponibile s-a optat pentru una dintre 
cele 6 metode de evaluare ale terenurilor, prevazute in GME 630 – 

Evaluarea bunurilor imobile, respectiv metoda comparatiei. 

  

Metoda 

comparatiei  

In aplicarea acestei metode sunt analizate, comparate si ajustate 
vanzarile si alte date despre loturi similare, in scopul identificarii unui 
nivel de valoare pentru terenul de evaluat. 

In procesul de comparatie, sunt luate in considerare asemanarile si 
deosebirile intre loturi. 

Această metodă este recomandată pentru evaluarea terenurilor 
libere, sau considerate libere pentru scopul evaluării, fiind preferată 
atunci când există date comparabile suficiente si sigure. 

 

Prin această metodă, preţurile şi acele informaţii referitoare la loturi 
similare, sunt analizate, comparate şi corectate în funcţie de 
asemănări sau diferenţieri. 

La data evaluării, evaluatorul  a dispus de informaţii privind terenuri 
similare ce au fost tranzacţionate recent (mai aproape de data 
evaluării), informaţiile fiind culese din publicaţiile de specialitate, în 
care sunt prezentate diverse oferte (vânzări – cumpărări de terenuri, 
cu şi fără construcţii). 

 

Ofertele de vanzare ale terenurilor din zona unde se situeaza 
proprietatea imobiliara evaluata sunt cuprinse intre 2-5 EUR/mp. 

 

In metoda comparatiei directe valoarea este estimata prin analiza 
activitatii pietei pentru tranzactii cu proprietati similare. 

 

Elementele de comparatie includ drepturi de proprietate, restrictii 
legale, conditii de finantare, conditii de vanzare(motivatia), conditii de 
piata(data vanzarii), localizarea, caracteristici fizice, utilitati 
disponibile, zonarea şi cea mai buna utilizare. 

 

În anexe sunt prezentate datele despre vânzări sau cotaţii ale unor 
proprietăți similare sau asemănătoare cu cea evaluată. Aceste date au 
fost verificate pentru valabilitate și corectitudine prin contactarea 
vânzătorului. 
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În anexa nr. 1 este prezentată procedura de aplicare a metodei și Grila 
comparațiilor de piață. În urma aplicării metodei selectate, a rezultat 
valoarea proprietății analizate. Aceasta a fost estimată la: 

 

4.200 EUR, echivalent 18.800 LEI 
  

Analiza 

rezultatelor şi 
concluzia asupra 

valorii 

Valorile rezultate în urma aplicării metodelor de evaluare selectate 
sunt urmatoarele: 

Metoda comparatiei directe = 4.200 EUR 

 

Criteriile care au stat la baza estimarii finale a valorii, fundamentată şi 
semnificativă, sunt: adecvarea, precizia şi cantitatea de informaţii. 

Adecvarea: 

Prin acest criteriu, evaluatorul judecă cât de pertinentă este fiecare 
metodă, scopului şi utilizării evaluării. Adecvarea unei metode, de 
regulă, se referă direct la tipul proprietăţii imobiliare şi viabilitatea 
pieţei. 

Precizia: 

Precizia unei evaluări este măsurată de încrederea evaluatorului in 
corectitudinea datelor, de calculele efectuate şi de corecţiile aduse 
preţurilor de vânzare a proprietăţilor comparabile. 

Cantitatea informatiilor: 

Adecvarea şi precizia influenţează calitatea şi relevanţa rezultatelor 
unei metode. Ambele criterii trebuie studiate în raport cu cantitatea 
informaţiilor evidenţiate de o anumită tranzacţie comparabilă sau de o 
anumită metodă. Chiar şi datele care îndeplinesc criteriile de adecvare 
şi precizie pot fi contestate dacă nu se fundamentează pe suficiente 
informaţii. În termeni statistici, intervalul de încredere în care va fi 
valoarea reală, va fi îngustat de informaţiile suplimentare disponibile. 

Avnd in vedere lipsa informatiilor necesare aplicarii unei tehnici 
alternative metodei comparatiei directe, luand în calcul criteriul 
adecvării, cea mai potrivită metodă, având în vedere tipul de 
proprietate (TEREN INTRAVILAN) și scopul evaluării, este metoda 
comparatiei directe. Această metodă îndeplinește criteriul preciziei și 
criteriul cantității și calității informatiilor.  

 

Luând în considerare cele de mai sus, opinia evaluatorului este că 
abordarea  cea mai adecvată în cazul de față este metoda comparatiei 
directe, în urma aplicării căreia valoarea de piață a proprietății a fost 
estimată la (rotund):  

4.200 EUR, echivalent 18.800 LEI  
la cursul valutar de 4,4830lei/EUR, valabil pentru data de referinta a 
evaluarii. 
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Prezentarea evaluatorului 

FairValue Consulting este o companie de evaluare înființată în 2005, care oferă următoarele servicii: 

- Evaluare de: 

§ Proprietăți imobiliare, mașini și echipamente, active intangibile, pentru garantare 
credite, tranzacții (vânzare-cumparare), înscriere în contabilitate, impozitare, 
stabilire aport în natură, asigurări, cofinanțări, lichidări etc.; 

§ Întreprinderi, pentru tranzacții, divizări, fuziuni sau lichidări 

- Asistență și training în evaluare 

- Consultanţă financiară (proiecte de finanţare, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, 
studii de fuziune şi divizare, analiză diagnostic); 

 

Până în prezent, evaluatorii FairValue au evaluat peste 60.000  de proprietăți imobiliare şi au 
întocmit peste 30.000 de rapoarte de evaluare pentru mașini, echipamente şi bunuri mobile.  

FairValue Consulting este agreată ca evaluator extern, la nivel național sau local, de către 
următoarele instituții financiar-bancare: RAIFFEISEN BANK, RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINȚE, 
ING BANK, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, ALPHA BANK, NEXTEBANK, B.C. CARPATICA, BANCA 

ROMANEASCĂ, GARANTI BANK, CEC BANK, EXIMBANK, OTP BANK, VOLKSBANK, VERIDA CREDIT, 

PATRIA CREDIT. 

De asemenea, am întocmit numeroase rapoarte de evaluare având ca scop estimarea valorii juste în 
vederea raportării financiare, precum și în vederea listării/delistării la Bursă sau pentru 
fuziuni/divizări. 

ECHIPA 

Echipa FairValue este formată din profesioniști cu experiență în domeniul evaluării, toți evaluatori 
autorizați membri ai ANEVAR, dintre care 7 sunt membri acreditați ai ANEVAR (MAA), Recognised 
European Valuer (TEGoVA) și Member of RICS. FairValue a dezvoltat o vastă rețea de colaboratori în 
majoritatea județelor țării, pentru a raspunde cu maxim de promptitudine solicitărilor clienților, 
indiferent de zona din care provin. 

FairValue are 28 de angajați permanenți, 9 puncte de lucru în teritoriu și un număr de peste 40 de 
colaboratori, reușind astfel să acoperim toate zonele din țară.  

CERTIFICARE  

Evaluările sunt întocmite în conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR (Asociația Națională a 
Evaluatorilor Autorizați din România), asociație în care societatea noastră este Membru Corporativ. 
În urma monitorizării activității de evaluare de către ANEVAR, compania noastră a obținut 
calificativul maxim (A). De asemenea, FairValue Consulting este firmă Regulated by RICS. 

FairValue Consulting deține o poliță de asigurare profesională pentru pragul maxim de 1.000.000 
euro, iar evaluatorii FairValue dețin la rândul lor polițe individuale de asigurare cu limita de cel puțin 
10.000 euro. 

FairValue Consulting a implementat Sistemul de Management al Calității conform cerințelor 
standardului ISO 9001:2008, Certificat seria C nr. 01349. 

FairValue Consulting a pus la punct un sistem privat de comunicații securizat, utilizat de către toți 
angajații și colaboratorii FairValue, acest sistem contribuind decisiv în reducerea timpilor de raspuns 
în relația cu clienții, precum și la eficientizarea managementului datelor utilizate în procesul de 
evaluare. 

 

 

 

 



Raport de evaluare  TEREN INTRAVILAN  

 21 

7. Anexe 
 

Anexa nr. 1 – Metode de evaluare 

Metoda comparatiei  

In aplicarea acestei metode sunt analizate, comparate si ajustate vanzarile si alte date 
despre loturi similare, in scopul identificarii unui nivel de valoare pentru terenul de evaluat. 

 

In procesul de comparatie, sunt luate in considerare asemanarile si deosebirile intre loturi. 

Această metodă este recomandată pentru evaluarea terenurilor libere, sau considerate 
libere pentru scopul evaluării, fiind preferată atunci când există date comparabile suficiente 
si sigure. 

 

Prin această metodă, preţurile şi acele informaţii referitoare la loturi similare, sunt analizate, 
comparate şi corectate în funcţie de asemănări sau diferenţieri. 

 

La data evaluării, evaluatorul  a dispus de informaţii privind terenuri similare ce au fost 
tranzacţionate recent (mai aproape de data evaluării), informaţiile fiind culese din 
publicaţiile de specialitate, în care sunt prezentate diverse oferte (vânzări – cumpărări de 
terenuri, cu şi fără construcţii). 

 

Ofertele de vanzare ale terenurilor din zona unde se situeaza proprietatea imobiliara 
evaluata sunt cuprinse intre 2-5 EUR/mp. 

 

In metoda comparatiei directe valoarea este estimata prin analiza activitatii pietei pentru 
tranzactii cu proprietati similare. 

 

Elementele de comparatie includ drepturi de proprietate, restrictii legale, conditii de 
finantare, conditii de vanzare(motivatia), conditii de piata(data vanzarii), localizarea, 
caracteristici fizice, utilitati disponibile, zonarea şi cea mai buna utilizare. 
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SUBIECT Comparabila A Comparabila B Comparabila C Comparabila D

0 1 2 3 4 5 6

Suprafata (mp) 1.558 1.800 1.600 2.100 2.500

Pret oferta/vanzare (Euro/mp) 5 3 3 2

Tipul oferta oferta oferta oferta

Valoarea corectiei % -20% -20% -20% -20% -20%

Valoarea corectiei (Euro/mp) -1,00 -0,62 -0,62 -0,40

PRET CORECTAT (Euro/mp) 4,00 2,48 2,48 1,60

Dreptul de proprietate transmis deplin deplin deplin deplin deplin

Valoarea corectiei % 0% 0% 0% 0%

Valoarea corectiei (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 4,00 2,48 2,48 1,60

Conditii de finantare la piata (cash) la piata (cash) la piata (cash) la piata (cash) la piata (cash)

Valoarea corectiei % 0% 0% 0% 0%

Valoarea corectiei (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 4,00 2,48 2,48 1,60

Conditii de vanzare independent independent independent independent independent

Valoare corectie (%) 0% 0% 0% 0%

Valoare corectie (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 4,00 2,48 2,48 1,60

Conditii de piata (data) data evaluarii iunie-15 iunie-15 iunie-15 iulie-15

Valoare corectie (%) 0% 0% 0% 0%

Valoare corectie (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 4,00 2,48 2,48 1,60

Localizare
loc. Plesesti, com. 

Podgoria

loc. Topliceni - mai 

favorabil

loc. Podgoria - mai 

favorabil

loc. Rducesti - mai 

favorabil

loc. Grebanu - Mai 

putin favorabil

Valoare corectie (%) -30% 0% 0% 10%

Valoare corectie (Euro/mp) -1,20 0,00 0,00 0,16

PRET CORECTAT (Euro/mp) 2,80 2,48 2,48 1,76

Suprafata (mp) 1.558 1.800 1.600 2.100 2.500

Valoare corectie (%) 0% 0% 5% 10%

Valoare corectie (Euro/mp) 0,00 0,00 0,12 0,18

PRET CORECTAT (Euro/mp) 2,80 2,48 2,60 1,94

Destinatia (utilizarea terenului) intravilan Cc intravilan Cc intravilan Cc intravilan Cc intravilan Cc

Valoare corectie (%) 0% 0% 0% 0%

Valoare corectie (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 2,80 2,48 2,60 1,94

Utilitati
en. Electica, apa (put 

forat), fosa septica

en. Electrica la 

limita proprietatii

en. Electrica la 

limita proprietatii

en. Electrica la 

limita proprietatii

en. Electrica la 

limita proprietatii

Valoare corectie (%) 10% 10% 10% 10%

Valoare corectie (Euro/mp) 0,28 0,25 0,26 0,19

PRET CORECTAT (Euro/mp) 3,08 2,73 2,86 2,13

Acces / Deschidere Mai favorabil Similar Similar
Mai putin 

favorabil

Valoare corectie (%) -10% 0% 0% 10%

Valoare corectie (Euro/mp)
-0,31 0,00 0,00 0,21

PRET CORECTAT (Euro/mp) 2,77 2,73 2,86 2,34

Stare teren (liber/construit) liber liber liber liber liber

Valoare corectie (%) 0% 0% 0% 0%

Valoare corectie (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 2,77 2,73 2,86 2,34

1,8 0,2 0,4 0,7

45% 10% 16% 46%

B

2,7 €                / mp 4,483 lei/euro

4.200  €                     echivalent a

TERENURI COMPARABILE

1

8

9

Nr. 

Crt.
ELEMENTE DE COMPARATIE

2

Caracteristici fizice

7

5

18.800 lei                                   

Corectie totala bruta absoluta (Euro)

Corectie totala procentuala absoluta (%)

Corectia bruta cea mai mica s-a efectuat la comparabila:

VALOAREA PROPUSA (Euro/mp) - rotund

10

Valoare de piata :

11

6

3

4

 
 

 

 

 

 



Raport de evaluare  TEREN INTRAVILAN  

 23 

JUSTIFICAREA CORECTIILE APLICATE:

Corectie pentru tip oferta sau tranzactie

Comparabilele  A,  B,  C si D utilizate  pentru  estimarea  valorii  de  piata  sunt  oferte. Astfel, acestea au fost decotate cu un procent de

intrucat in urma discutiilor telefonice cu proprietarii acestia sunt dispusi sa negocieze. Valoarea corectiei a fost stabilita pe baza observatiilor

 istorice referitoare la marja de negociere pentru acest tip de proprietate.

Dreptul de prop. transmis

Dreptul de proprietate deplin - nu sunt necesare corectii.

Conditii de finantare

Deoarece conditiile de finantare sunt similare, nu sunt necesare corectii.

Conditii de vanzare

Conditii de vanzare similare - pentru acest element de comparatie nu au fost aplicate corectii.

Conditii de piata (data)

Ofertele fiind de data recenta nu sunt necesare corectii aplicate comparabilelor. 

Corectia pentru localizare

Zona de amplasare a proprietatii subiect este: loc. Plesesti, com. Podgoria

Avand in vedere pozitionarea proprietatilor comparabile fata de proprietatea subiect s-au avut in vedere urmatoarele:

Locatie comparabile vs. locatie subiect: A: mai buna B: similare C: similare D: mai slaba

Corectiile aplicate pentru localizare: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Corectiile procentuale se stabilesc in urma analizei de piata pt. zona de amplasare a proprietatii subiect si zonele unde se afla proprietatile

comparabile, tinand cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un imobil aflat in zona comparabilelor .

Corectia pentru suprafata

Comparabila A, nu necesita corectii. Comparabila B, nu necesita corectii.

Comparabila C, fiind mai  mare, o corectam cu Comparabila D, cu suprafata mai mare,  o corectam cu

Valoarea corectiilor se stabileste pe baza observatiilor istorice referitoare la efectul asupra valorii dat de diferenta de suprafata dintre

comparabile si proprietatea subiect.

Corectii pentru destinatia terenului

Destinatia terenului A - - similara  cu  a  proprietatii  subiect. - Nu se impun corectii.

Destinatia terenului B - - similara  cu  a  proprietatii  subiect. - Nu necesita corectii.  

Destinatia terenului C - - similara  cu  a  proprietatii  subiect. - Nu trebuie corectata.

Destinatia terenului D - - similara  cu  a  proprietatii  subiect. - Nu sufera corectii.

Corectiile aplicate tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un teren cu o utilizare diferita

de cea a proprietatii subiect.

Corectii pentru utilitati

Deoarece comparabila A este mai putin favorabila decat proprietatea subiect, am  aplicat  o  corectie  de :

Deoarece comparabila B este mai putin favorabila decat proprietatea subiect, am  aplicat  o  corectie  de :

Deoarece comparabila C este mai putin favorabila decat proprietatea subiect, am  aplicat  o  corectie  de :

Deoarece comparabila D este mai putin favorabila decat proprietatea subiect, am  aplicat  o  corectie  de :

Valoarea corectiilor tine cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un imobil ce dispune de utilitati

diferite fata de cele care sunt prezente la proprietatea subiect.

Corectii pentru acces 

Pentru comparabila A, deoarece are acces mai favorabil decat a proprietatii evaluate, se aplica o corectie de :

Pentru comparabila B, deoarece are acces similar cu terenul studiat - nu se aplica corectii.

Pentru comparabila C, deoarece are acces similar cu terenul studiat - nu se aplica corectii.

Pentru comparabila D, deoarece are acces mai putin favorabil decat a proprietatii evaluate, se aplica o corectie de :

Corectiile tin cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un imobil ce dispune de un acces

diferit fata de cel al proprietatii subiect.

Corectii pentru starea terenului (liber/construit)

Comparabila A - Teren construit: - similar cu cel al prop. subiect - Nu se aplica corectii.

Comparabila B - Teren construit: - similar cu cel al prop. subiect - Nu se aplica corectii.

Comparabila C - Teren construit: - similar cu cel al prop. subiect - Nu se aplica corectii.

Comparabila D - Teren construit: - similar cu cel al prop. subiect - Nu se aplica corectii.

  

-20%

-30% 0% 0% 10%

5% 10%

intravilan Cc  

intravilan Cc

intravilan Cc  

10%

10%

-10%

 

intravilan Cc  

10%

10%

 

10%

liber liber  

liber liber  

liber liber  

liber liber  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Raport de evaluare  TEREN INTRAVILAN  

 24 

Anexa nr. 2 - Fotografii: 

 

Acces si vedere exterioara 
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Teren 
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Conctructii edificate pe teren (nu fac obiectul evaluarii) 
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Harta amplasament 

 

 


