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1. INTRODUCERE 
 

Prezenta lucrare a fost elaborat  de c tre evaluatorul autorizat Bojin Adrian, atestat ANEVAR, 
cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Zorilor nr.37 – în calitate de executant pentru PRIM RIA MUN. 
SF. GHEORGHE, cu sediul în  mun. SF. GHEORGHE, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2,  – în calitate de 
beneficiar ordonator. 

EVALUATOR AUTORIZAT: Bojin Adrian, atestat ANEVAR pentru evaluare propriet i 
imobiliare, evaluare bunuri mobile i evaluare întreprinderi, având legitima ia nr. 10826;  are totodat  
calificarea de auditor financiar – membru al CAFR i expert contabil - membru al CECCAR. 

Pozi ia evaluatorului este de consultant al clientului. 
inând cont de faptul c  to i evaluatorii autoriza i care îndeplinesc misiuni în conformitate cu 

Standardele Interna ionale de Evaluare, trebuie s  respecte cerin ele privind impar ialitatea, 
obiectivitatea profesional  i transparen a solicitat  în baza acestui Cod Deontologic, trebuie s  
respecte solicit rile privind independen a lor, aferente mai multor misiuni. 

Raportul de evaluare s-a întocmit în conformitate cu standardele i recomand rile ANEVAR. 
Evaluatorul autorizat î i asum  în fa a ordonatorului raportului de evaluare, întreaga responsabilitate 
pentru opiniile exprimate. 
 
 
2. PREMISELE EVALU RII 
 

2.1 Ipoteze i condi ii limitative 
 
Proprietatea comercial  s-a evaluat în ipoteza utiliz rii în continuitate, care, în cazul de fa , 

este considerat  i cea mai bun  utilizare. Ipotezele i condi iile limitative în care s-a efectuat prezenta 
lucrare sunt urm toarele: 

Evaluarea a fost efectuat  în ipoteza c  dreptul de proprietate este valabil; 
Se  presupune c  proprietatea imobiliar  este de inut  cu responsabilitate i c  se aplic  un 
management competent al acesteia; 
Se presupune c  proprietatea imobiliar  se conformeaz  tuturor reglement rilor i 
restric iilor de utilizare în vigoare; 
Au fost ob inute autoriza iile i licen ele solicitate de institu iile statului pentru utilizarea 
declarat . Nu se asum  nici o responsabilitate în leg tura cu situa ia juridic  sau 
considera ii privind titlul de proprietate i se presupune c  titlul de proprietate este valabil 
i c  proprietatea poate fi tranzac ionat . Proprietatea este evaluat  ca fiind liber  de orice 

sarcini. Informa iile furnizate sunt considerate autentice dar nu se d  nici o garan ie asupra 
preciziei lor. Documenta iile tehnice se presupun a fi corecte. 
Nu s-a f cut nici o investiga ie i nici nu s-au inspectat acele p r i ce erau acoperite, 
neexpuse sau inaccesibile  Nu se poate exprima nici o opinie despre starea tehnic  a p r ilor 
neinspectate i acest raport nu trebuie considerat c  ar valida integritatea structurii 
imobilului; 
Evaluatorul nu este responsabil de omiterea de c tre client a unor date i informa ii, 
referitoare la imobil, care ar putea afecta valoarea acestuia. 
 În  elaborarea lucr rii au fost lua i în considerare factorii care au influenta asupra valorii, 
nefiind omisa în mod deliberat nici o informa ie. Dup  cuno tin a evaluator autorizat toate 
aceste informa ii sunt corecte. 
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Valorile estimate în prezentul raport se bazeaz  pe condi iile actuale ale pie ei, pe factorii 
anticipa i ai cererii sau ofertei pe termen scurt i mediu, a a cum au fost prezenta i în 
raport. Aceste previziuni se pot schimba în func ie de evolu ia economic  viitoare. 

 
 
 2.2 Obiectul evalu rii 
  
  Obiectul prezentului raport const  în evaluarea unui  TEREN INTRAVILAN,  aflat pe 
teritoriul MUN. SF. GHEORGHE,  în zona central  a acestuia, la circa 3-400 m de prim rie.  

  
 2.3 Scopul evalu rii 

 
Scopul elabor rii raportului de evaluare este de a estima valoarea de pia   la zi a activului, în 

pre uri corespunz toare nivelului existent la data de 20.06.2014, în vederea vânz rii acesteia în 
Situa iile financiare ale anului 2013 .  

 
2.4 Baza de evaluare – Tipul valorii estimate 
Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat.  
Valoarea reflect  rezultatul unor aprecieri f cute pe baza mai multor criterii de compara ie, ea 

exprimând de fapt valoarea DE PIA  i cea de schimb în contextul general al pie ei.  
Baza de evaluare în prezentul raport de evaluare, Conform Standardului ANEVAR IVS1-3 i 

IVS 300 – Evaluarea pentru raportarea financiar  ( care are caracter obligatoriu pentru membrii 
ANEVAR) , standard care este în concordan  cu : 

- Standardul de Evaluare Interna ional – IVS – 2 
- Standardul European de Contabilitate IFRS 1 
 
 „Valoarea DE PIA  reprezint  pre ul estimat pentru transferul unui activ sau plata 
unei datorii între p r i identificate, aflate în cuno tin  de cauz  i hot râte, care reflect  
interesele acelor p r i 
 
În lucrarea de fa , pentru aflarea valorii de pia  vom aplica metoda compara iilor directe 

pentru teren, având în vedere oferte comparabile de pia  privind vânzarea unor astfel de propriet i. 
 
 
2.5 Data estim rii valorii 
 
Raportul de evaluare a fost întocmit la data de 20.06.2014.  
În conformitate cu practicile din România, valorile estimate de c tre evaluatorul autorizat sunt 

valabile la data prezentat  în raport i înc  un interval de timp limitat dup  aceast  dat , în care 
condi iile specifice ale pie ei imobiliare nu sufer  modific ri semnificative care afecteaz  opiniile 
estimate, în condi iile unei exploat ri normale i a unei între ineri adecvate. Dac  în viitor acestea se 
modific  semnificativ evaluatorul autorizat nu este responsabil decât în limita informa iilor valabile i 
cunoscute de acesta la data evalu rii. 

 
2.6 Moneda raportului 
 
Moneda de lucru este în lei (RON). Cursul de schimb valutar luat în calcul este de 4,2958 

lei/EURO. 
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2.7 Inspec ia bunului 
 
Inspec ia pe teren a fost efectuat  în data de 19.06.2014.  
Inspec ia terenului s-a f cut din strad , întrucât poarta era închis  i nu a r spuns nimeni. 
 
2.8 Cauza de nepublicare 
 
Raportul de evaluare nu va putea fi inclus, în întregime sau par ial, în documente, circulare sau 

în declara ii, nici publicat sau men ionat în alt fel, f r  acordul scris i prealabil al evaluatorului 
autorizat i al clientului acestuia, cu specifica ia formei i a contextului în care ar urma s  apar . 

Acest raport de evaluare este confiden ial atât pentru client cât i pentru evaluatorul autorizat i 
este valabil numai pentru scopul sus-men ionat; nu se accept  nici o responsabilitate dac  este transmis 
altei persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru oricare alt scop .  

Potrivit scopului acestui raport, evaluatorul autorizat nu este solicitat s  acorde consultan  
ulterioar  sau s  depun  m rturie în instan . Evaluatorul autorizat nu are nici un interes prezent sau de 
viitor privind proprietatea imobiliar  evaluat . Evaluatorul autorizat î i asum  întreaga responsabilitate 
pentru opiniile exprimate în prezentul raport de evaluare. 

Prezentul raport a fost realizat pe baza informa iilor furnizate de c tre destinatar, precizia lor 
fiind responsabilitatea acestuia. 

 
 

3. ANALIZA PIE EI  IMOBILIARE 
 
 Analiza pie ei este identificarea i studierea pie ei pentru un anumit bun sau serviciu. 
Evaluatorii folosesc analiza pie ei pentru a determina dac  este o confirmare a pie ei pentru o 
proprietate existent  cu o anumit  utilizare sau dac  este evident c  va fi o confirmare a pie ei pentru o 
utilizare propus  a unui amplasament într-un moment viitor. 
 Analiza pie ei constituie baza pentru a determina cea mai bun  utilizare a unei propriet i. O 
construc ie existent  sau propus  pentru o anumit  utilizare poate fi considerat  în func ie de criteriile 
fezabilit ii financiare i productivit ii maxime numai dup  ce s-a demonstrat c  exist  o confirmare 
corespunz toare pe pia  pentru existen a acelei utiliz ri. Analizele mai aprofundate merg la 
specificarea caracterului acestor confirm ri i asemenea studii pot determina strategii de marketing 
pentru o proprietate existent  sau propus , pot defini caracteristici de proiectare a unei dezvolt ri 
imobiliare sau s  ajute la estimarea cotei de pia  pe care ar putea s  o cucereasc  proprietatea i la 
estimarea ratei de absorb ie prealabile. 
 Pentru a eviden ia confirm rile pie ei pentru o anumit  utilizare a unei propriet i, analistul 
trebuie s  identifice rela ia dintre cerere i oferta competitiv  de pe pia a analizat  – acum i în viitor.  
Aceast  rela ie arat  gradul de echilibru ( sau dezechilibru ) care caracterizeaz  pia a prezent  i 
condi iile ce ar caracteriza pia a peste o perioad  de prognoz . 
 Valoarea de pia  a unei propriet i este în mare m sur  o func ie a pozi iei  competitive pe 
pia a sa. Cunoscând caracteristicile propriet ii evaluate, evaluatorul autorizat va putea identifica 
propriet ile competitive ( oferta ) i va putea în elege avantajele comparative pe care proprietatea le 
ofer  poten ialilor cump r tori ( cererea ). Împreun  cu în elegerea condi iilor economice i a efectului 
lor asupra pie elor imobiliare, evaluatorul autorizat va putea aprecia mai bine influen ele externe ce 
afecteaz  proprietatea. 
 Analistul detaliaz  o prognoz  a cererii fundamentale luând în considerare percep iile 
participan ilor pe pia  i evaluând în ce m sur  tendin ele actuale vor continua i în viitor. Analistul 
examineaz  datele specifice pie ei. Popula ia, utilizarea for ei de munc  i veniturile servesc ca 
indicatori ai cererii zonei; datele referitoare la spa iul disponibil în prezent, spa iile în construc ie sau 
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în proiect sau o m sur   a ofertei competitive. Comparând cererea cu oferta competitiv  se identific  
situa ia prezent  i în perspectiv  a echilibrului ( sau dezechilibrului ). 
  Dup  analiza cererii i ofertei, analistul studiaz  utiliz ri alternative probabile i estimeaz  
valorile asociate acestor utiliz ri. El ia în considera ie atributele fizice, legale i de amplasament ale 
propriet ii analizate i ajunge în final la o concluzie referitoare la cea mai bun  utilizare. 
 În mod fundamental, scopul analizei pie ei este de a stabili dac  exist  o confirmare adecvat  a 
pie ei pentru o proprietate cu anume utilizare sau dac  exist  eviden e ale pie ei pentru o utilizare 
propus  în viitor.  
 

3.1 Definirea pie ei 
  
 O pia  imobiliar  este un grup de persoane sau firme care sunt în contact unii cu al ii în scopul 
de a efectua tranzac ii imobiliare-industriale. Participan ii pe pia  pot fi cump r torii, vânz torii, 
chiria ii, proprietarii, creditorii, debitorii, antreprenorii, constructorii, administratorii, investitorii i 
intermediarii. O pia  imobiliar  este alc tuit  de participan ii pe pia  angaja i în tranzac ii imobiliare. 
 Pentru a delimita o pia  imobiliar  specific , evaluatorul autorizat examineaz  urm torii 
factori: 
 1-tipul propriet ii; 
 2-caracteristicile propriet ii, cum ar fi gradul de ocupare (un chiria  sau mai mul i chiria i), 
baza de clien i (cei mai probabili utilizatori, analizându-se date despre popula ie, utilizarea for ei de 
munc , veniturile i tipurile de activitate; separat pentru pie ele reziden iale, pentru pie ele comerciale, 
pentru pia a magazinelor sau pentru pia a birourilor) , calitatea construc iei, designul i avantajele; 
 3-aria pie ei (local , regional , na ional  sau interna ional ; urban  sau suburban ; cartier sau 
vecin tate a unui ora ; comercial  sau reziden ial );  
 4-propriet i echivalente disponibile, adic  propriet i cu o atractivitate egal  la concuren  cu  
cea analizat  în aria pie ei; 
 5-propriet i complementare, adic  propriet i sau tipuri de propriet i imobiliare ce sunt 
complementare celei analizate; 
 În concluzie, segmentul de pia  cuprinde atât proprietatea analizat , cât i propriet ile 
competitive i complementare. 
 
 
4. PREZENTAREA DATELOR 

 
    4.1.  Amplasament - localizare  

 Adresa propriet ii este STR. OLTULUI NR.23, în zona central  a acestuia, la ie irea circa 3-400 
m de prim rie. 
 Terenul are deschiderea la strad  de 7 m. Drept care pentru a construi pe acest teren, proprietarul 
va trebui s  ob in  autoriza ie de construire special  ( cu anumite impuneri, obligatorii). 
  
 

4.2. Aspecte juridice 
 

Proprietatea imobiliar , se afl  în proprietatea PRIM RIA MUN. SF. GHEORGHE, cu titlu de 
drept de proprietate – domeniu privat, dobândit prin Lege, cota actual  1/1. 

Dreptul de proprietate este dovedit pe baza Extrasului CF nr. 310/a al mun. Sf. Gheorghe, 
eliberat de c tre OCPI Covasna – BCPI Sf. Gheorghe, sub nr. 20261/20.06.2014. ( Nr.topografic- 
Top:878/1/1, 878/2/1, 879/1) 
   



 7

 
4.3 Descriere, caracteristici tehnice 

 
   4.3.1 TEREN INTRAVILAN  

Componenta func ional : un spa iu în suprafa  total  de 630 mp. 
Zona este destinat  pentru propriet i reziden iale. 
Accesul la spa iu atât pietonal cât i rutier se poate face direct din strad , pe l imea de 7 m. 

Aceast  l ime mic , fiind i cale de acces, în cazul amplas rii unei construc ii, va impune anumite 
cerin e obligatorii din punct de vedere arhitectural. 

Plan de amplasament i delimitare a imobilului scara 1:250 este prezentat în  anexa nr.4. 
Plan de încadrare în zon  a imobilului scara 1:5000 este prezentat în  anexa nr.5. 
 
 
4.4. Descrierea  i analiza pie ei imobiliare 

  
În ceea ce prive te pia a propriet ilor imobiliare, putem afirma faptul c  exist  o pia  foarte 

restrâns , în zon  efectuându-se tranzac ii rare de acest fel, datorate pe de o parte actualei crize 
financiare, iar pe de alta num rului restrâns de terenuri libere în zona central . 
   
 
 
5. ANALIZA DATELOR, CONCLUZII I CERTIFICAREA 
 

5.1 Metodologia de evaluare 
 
Estimarea oric rui tip de valoare, de pia  sau din afara pie ei, cere ca evaluatorul s  aplice 

una sau mai multe abord ri în evaluare. Termenul abordare în evaluare se refer  la metodologiile 
analitice general acceptate utilizate de obicei.  

În unele ri, aceste abord ri sunt cunoscute i sub denumirea de metode de evaluare. 
Evalu rile bazate pe pia  utilizeaz , în mod normal, una sau mai multe abord ri în evaluare, prin 
aplicarea principiului substitu iei, utilizând informa ii derivate din pia .  

Acest principiu arat  c  o persoan  prudent  nu va pl ti pentru un bun sau serviciu mai mult 
decât costul de achizi ie pentru un bun sau serviciu acceptabil ca substitut, în absen a factorilor timp, 
risc sau neadecvare.  

Costul cel mai mic al celei mai bune alternative, pentru un bun substitut sau pentru un bun 
identic, va tinde s  reflecte valoarea de pia . 

Pentru determinarea valorii de pia  a unei propriet i de tipul celei de fa , Standardele 
Interna ionale de Evaluare prev d posibilitatea utiliz rii a trei tipuri de abord ri, bazate pe: compara ie 
direct , costuri i venituri. 

 Pentru determinarea valorii de pia  a terenului a a cum a fost ea definit  mai sus, datorit  
faptului c   de inem informa ii privind tranzac ionarea unor terenuri similare, a fost aplicat  metoda de 
evaluare, a c ror metodologie de aplicare va fi prezentat  în cadrul lucr rii, i anume:  

metoda compara iilor directe  
 
 Prin aplicarea acestor metode s-au ob inut o serie de valori ce stau la baza opiniei evaluatorului 

autorizat privind valoarea propriet ii imobiliare respective. 
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5.1.1.Surse de informare 
  La întocmirea raportului de evaluare au fost utilizate urm toarele surse de informare: 

“Standarde Interna ionale de Evaluare – edi ia a aptea” – 2005, traduse i editate de ANEVAR 
i IROVAL; 

“Evaluarea Propriet ii Imobiliare” editat  de APPRAISAL INSTITUTE i tradus  în limba 
român  de ANEVAR; 
Sorin Turcus i Aurel Cristian “Îndreptar Tehnic pentru Evaluarea Imediat , la Pre ul Zilei, a 
Costurilor Elementelor i Construc iilor de Locuin e”, edi ia aprilie 2004. 
 Mana e D.“Diagnosticul i evaluarea întreprinderilor cotate i necotate” editat  de IROVAL 
2002; 
Stan S. “Evaluarea Întreprinderii”, editat  de IROVAL 2003. 
Informa ii furnizate de agen iile imobiliare, cotidienele i publica iile de profil privind pre uri 
de tranzac ionare, chirii, tendin e consemnate recent pe pia a imobiliar  local .  

De asemenea au fost utilizate urm toarele documente i informa ii puse la dispozi ie de 
beneficiar: 
Extrasul de carte funciar  nr. 310/a al municipiului SF. GHEORGHE  
Plan de amplasament i delimitare a imobilului scara 1:1000; 
Plan de încadrare în zon  a imobilului scara 1:5000; 
 

5.1.2 Abordarea prin metoda compara iilor directe 
  

Aceast  abordare comparativ  ia în considerare vânz rile propriet ilor similare sau 
substituibile i informa iile referitoare la pia  i stabile te o estimare a valorii prin procese de 
compara ie. În general, propriet ile evaluate sunt comparate cu vânz rile unor bunuri similare, 
tranzac ionate pe o pia  deschis . Pot fi luate în considerare i oferte de vânzare. 

În cazul de fa , ca tehnic  de comparare, se va aplica identificarea direct , deoarece pe pia  
exist  oferte pentru terenuri având caracteristici similare.. 

Pentru TEREN - suprafa  total , s-au analizat 4 oferte recente (ultima lun ) de terenuri 
similare (comparabilele A – D).  

Datele au fost extrase de pe paginile de internet privind vânz rile de terenuri, www.tocmai.ro 
sunt prezentate în anexa 3. 
 În opinia expertului evaluatorului autorizat, având la baz  principiul pruden ei, valoarea  
estimat  prin metoda compara iei este o  valoare real  de pia  care se recomand   a fi utilizat   în 
scopul pentru care a fost efectuat  evaluarea i anume vânzarea. 
 Metodologia de calcul este prezentat  în fi a de calcul anexat  (nr.2), rezultând valoarea de 
pia  a terenului evaluat  determinat  prin metoda compara iilor directe de:  

 
68.350 lei 

 
5.2. Reconcilierea valorilor i concluzii  
 
Valoarea terenului rezultat  prin aplicarea metodei sus-men ionate este: 
 

          

Nr. 
crt Denumire Val prin met. comparatiei Valoare de pia

lei lei
0 1 2 3
1 TEREN INTRAVILAN 68.350 68.350

TOTAL 68.350 68.350  
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Opinia evaluatorului autorizat este c  prin respectarea  principiului pruden ei, se alege 
valoarea ob inut  prin metoda compara iilor directe pentru teren. 

Valoarea total  a imobilului este de: 
 

68.350  lei 
(valorile sunt f r  TVA) 

Prezentul raport de evaluare s-a redactat în trei exemplare dintre care dou  au fost predate 
ordonatorului, iar unul a fost p strat în arhiva evaluatorului autorizat. 
 
 6. CERTIFICARE 
 

Se men ioneaz  c , în lucrarea de fa , analizele, opiniile i concluziile prezentate sunt 
personale, limitate de ipotezele considerate i condi iile limitative specifice, nefiind  influen ate de 
nici un factor generat de obliga ii materiale sau morale. Informa iile eviden iate în raportul de 
evaluare au fost ob inute de la surse pe care evaluatorul autorizat le consider  credibile i nu î i 
asum  nici o responsabilitate în privin a corectitudinii lor. 

Evaluatorul autorizat este independent (nu are nici un interes direct sau indirect, prezent sau 
viitor fa  de beneficiar) i î i asum  întreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate în prezentul 
raport de evaluare. 

Remunerarea evaluatorului autorizat nu se va face în func ie de exprimarea unei valori 
prestabilite sau care ar favoriza dorin a clientului de ob inere a unui rezultat dorit. 
 Prezentul raport de evaluare este elaborat cu respectarea Standardelor Interna ionale de 
Evaluare ( IVS ) i metodologiei de lucru ANEVAR (Asocia ia Na ional  a Evaluatorilor Autoriza i 
din România). 

Certific m faptul c  utilizarea raportului de evaluare întocmit de noi poate fi înso it  de 
verificarea lui. 
 Certific m faptul c  am efectuat personal inspec ia propriet ii imobiliare reziden iale, ce face 
obiectul raportului. 
 
 

7.ANEXE 
  

- Centralizatorul valorilor – anexa nr.0 
- Poze – anexa nr.1; 
- Calculul valorii prin metoda compara iilor directe -  anexa nr.2; 
- Oferte de pre  pentru propriet i comparabile - anexa nr.3; 
- Plan de amplasament i delimitare a imobilului scara 1:1000 - anexa nr.4; 
- Plan de încadrare în zon  a imobilului scara 1:5000 - anexa nr.5; 
- Extrasului CF nr. 310/a al mun. Sf. Gheorghe, eliberat de c tre OCPI Covasna – BCPI 

Sf. Gheorghe, sub nr. 20261/20.06.2014 - anexa nr.6; 
 
 

EVALUATOR AUTORIZAT  : 
Ec. BOJIN ADRIAN………………… 

                                                                          



PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE

Anexa nr.0
Rap. ev. 14/20.06.2014

VALOARE JUST  - TEREN INTRAVILAN (STR. OLTULUI NR.23, MUN. SF. GHEORGHE )

Nr.
crt Denumire Val prin met. comparatiei Valoare de pia

lei lei
0 1 2 3
1 TEREN INTRAVILAN 68.350 68.350

TOTAL 68.350 68.350

Curs valutar = 4,3958 (lei/EURO)

Evaluator autorizat
Bojin Adrian

CENTRALIZATOR
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PRIMARIA MUN. SF. GHEORGHE Anexa nr.2
Rap. ev. 14/20.06.2014

Elemente de comparatie Subiect Jokai Mor Simeria Arcu ului Simeria

Suprafata 630,00 910 900 435 920

Pret (oferta/vanzare) (EURO/mp) 24,00 25,00 23,00 25,00

Drepturi de proprietate integral integral integral integral integral
Corectie procentuala (%) 0% 0% 0% 0%
Valoarea corectiei (EUROo/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pret corectat 24 25 23 25

Conditii vanzare                        � oferta oferta oferta oferta oferta
Corectie procentuala (%) -3% -3% -3% -3%
Valoarea corectiei (EUROo/mp) -0,72 -0,75 -0,69 -0,75
Pret corectat 23,28 24,25 22,31 24,25

Localizare mai slab mai slab mai slab mai slab
Corectie procentuala (%) 35% 30% 40% 30%
Valoarea corectiei (EUROo/mp) 8,15 7,28 8,92 7,28
Pret corectat 31,43 31,53 31,23 31,53

Acces inferior inferior inferior inferior
Valoarea corectiei (%) 2% 3% 2% 3%
Valoarea corectiei (EURO/mp) 0,63 0,95 0,62 0,95
Pret corectat 32,06 32,47 31,86 32,47

Utilizare reziden ial da da da da da
Valoarea corectiei (%) 0% 0% 0% 0%
Valoarea corectiei (EURO/mp) 0 0 0 0
Pret corectat 32,06 32,47 31,86 32,47

Tip intravilan intravilan intravilan intravilan intravilan
Corectie procentuala 0% 0% 0% 0%
Valoarea corectiei (EURO/mp) 0 0 0 0
Pret corectat 32,06 32,47 31,86 32,47

Utilit i la margine la margine E.el, E.el, apa E.el, 
Corectie procentuala 0% -5% -5% -5%
Valoarea corectiei (EURO/mp) 0 -2 -2 -2
Pret corectat 32,06 30,85 30,27 30,85

Posibilit i de construire speciale da da da da
Corectie procentuala -20% -20% -20% -20%
Valoarea corectiei (EURO/mp) -6 -6 -6 -6
Pret corectat 25,65 24,68 24,21 24,68

ABORDARE PRIN METODA COMPARATIILOR DE PIATA (TEREN)
TEREN INTRAVILAN (STR. OLTULUI NR.23, MUN. SF. GHEORGHE )



Suprafata 630,00 910 900 435 920
Corectie procentuala -2% -2% 0% -2%
Valoarea corectiei (EURO/mp) -1 0 0 0
Pret corectat 25,13 24,18 24,21 24,18

Total corectie bruta 10,01 9,46 10,24 9,46
total corectie 
bruta cea mai 
mica

Valoarea estimata (cu TVA-24%) -
EURO/mp 24,7
630,00 15.550 € 68.350 lei

Evaluator autorizat
Bojin Adrian


























