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in temeiul prevederilor art. 1 29 alin.2lit.c), art. 133 alin.1 , art. 134, 135 alin.1 , 3 9i 4,
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HOTANASTE:
Art.1. Se inscrie in domeniul privatal comunei Roscani, jud. lasi, imobilul -teren in
suprafata de 1063 ffip, situat in intravilan sat Roscani, comuna Roscani, jud. lasi,
categoria de folosinta - arabil, este identificat in Planul de amplasament si delimitare a

imobilului conform - anexa la prezenta hotarare.
Art.2. 1) Aprobarea Raportul de evaluare av6nd ca obiect stabilirea valorii de pia{d
a terenului cu suprafata de 1063 mp (lot T11, A486) categoria arabil, zona intrare sat
Roscani, com. Roscani, jud. lasi conform - anexa la prezenta hotarare.
2) Valoarea terenului identificat la al. 1 este de 4650 lei (4,4 lei/mp x 1063
mp) si a fost stabilita in functie de valoarea de piata ale terenurilor din comuna Roscani
stabilit prin raportul de evaluare, intocmit de evaluator atestat ANEVAR.
Art.3. Consecinta a prevederilor art. 1, se completeaza inventarul bunurilor care
apartin domeniului public si privat al comunei Roscani.
Art.4. Cu ducere la indeplinire se incredinteaza primarul comunei Roscani, jud. lasi
prin aparatul de specialitate;

Art.S. Prezenta hotdrdre se comunici prin intermediul Secretarului General al
comunei Roqcani, in termenul previzut de lege, Primarului comuna Roqcani, lnstitu[iei
Prefectului - Jude[ul lagi si va fi afisat la avizierul si pe site-ul UAT-ului.
Contrasemneazi pentru legalitate,
Mihaela
Secretar General,
(semnitura)

Hotdr6rea a fost adoptatd cu votul a 07 consilieri ,,pentru",
0,,impotrivd",
0 ,,abtineri".
Nr. consilieri prezenti: 07
Nr. consilieri in functie: 10
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Nr. 60/25.08.2020

Raport de evaluare
Teren cu suprafața de 1063 mp (T11 parcelele A486, F487) categoria
arabil și fânețe, sat Roșcani, Comuna Roșcani, jud. Iași

Proprietar: Comuna Roșcani (Domeniul Privat)
Beneficiar: Comuna Roșcani
Data raportului de evaluare: 25.08.2020
Evaluator Autorizat ANEVAR: ing. Ionuț Costin (ANEVAR – leg.11760)
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Către: COMUNA ROȘCANI
Vă transmitem raportul de evaluare pentru imobilul:
Teren cu suprafața de 1063 mp (T11 parcelele A486 și F487), categoria arabil și fânețe, zona
periferică sat Roșcani, aparținând Domeniului Privat al Comunei Roșcani, județul Iași.
Data evaluării: 25.08.2020
Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață pentru concesionare/închiriere/vânzare
Curs valutar BNR: 4,8402 lei/€
Documente de proprietate: nu au fost puse la dispoziție
Documentația cadastrală: plan de încadrare și amplasament, întocmit de către ing. Hurjui Daniela.
Metode de evaluare utilizate:
- Metoda comparațiilor directe
- Metoda venit pentru calcul redevență minimă
Tipul valorii estimate: valoarea de piață
Având în vedere scopul evaluării, în opinia evaluatorului valoarea de piață pentru imobilul
evaluat (teren intravilan arabil sat Roșcani, Comuna Roșcani, județul Iași) este de:

Vteren = 4.650 lei (960 €), respectiv 4,4 lei/mp (0,9 €/mp),
Vconcesiune/închiriere minima=315,95 lei/an (65,28 €/an)
respectiv 0,2972 lei/mp/an (0,0614 €/mp/an)
Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:
 Valoarea a fost exprimată şi este valabilă exclusiv în condiţiile şi prevederile prezentului raport;
 Exprimarea opiniei evaluatorului în valută este valabilă în contextul condițiilor limitative
prezentate;
 Valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu şi de costurile implicate de conformarea la
cerinţele legale;
 Valoarea este o predicţie;
 Valoarea este subiectivă;
 Evaluarea este o opinie asupra unei valori;
 Valoarea estimată este valabilă o perioadă limitată de timp, de regulă maxim 6 luni, fiind
necesară actualizarea acesteia datorită fluctuațiilor existente în piața imobiliară
Valoarea nu conține T.V.A.
Evaluator Autorizat ANEVAR,
Ing. Ionuț Costin
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Certificare
Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certificăm că afirmaţiile
prezentate şi susţinute în acest raport sunt adevărate şi corecte.
De asemenea, certificăm că analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de
ipotezele considerate si condiţiile limitative specifice, şi sunt analizele, opiniile si concluziile noastre
personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional.
În plus, certificăm că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă faţă de proprietatea
imobiliară care face obiectul prezentului raport de evaluare şi nici un interes sau influenţă legată de
părțile implicate.
Suma ce ne revine drept plată pentru activităţile specifice desfăşurate în scopul realizării
evaluării nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei anumite valori sau a unui interval de
valori care să favorizeze clientul.
Proprietățile au fost inspectate personal de către Expert Evaluator ing. Costin Ionuț, la data
de 25.08.2020, în prezenţa unui reprezentant al proprietarului.
În elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte
persoane în afara evaluatorilor care semnează acest raport.
Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate în prezentul raport conform
cerinţelor din Standardele Internaţionale de Evaluare, Codul de Etică şi Metodologia de lucru
recomandate de ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România). Raportul se supune
normelor ANEVAR şi poate fi expertizat sau verificat (la cerere) de către unul din membrii autorizaţi
special în acest sens de către sus-numita organizaţie.
La data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează este membru ANEVAR,
legitimaţia nr. 11760/2020, îndeplineşte cerinţele programului de pregătire profesională continuă al
ANEVAR şi are competenţa necesară întocmirii acestui raport.

Evaluator Autorizat ANEVAR
Ing. Ionuț Costin
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1. Termenii de referință ai evaluării
1.1. Identificarea clientului, beneficiarului și a utilizatorului raportului de evaluare
Client: Comuna Roșcani, județul Iași
Beneficiar: Comuna Roșcani, județul Iași
Utilizator: Comuna Roșcani, județul Iași
1.2. Scopul evaluării
Scopul declarat de client pentru întocmirea raportului de evaluare este cel pentru estimarea valorii
de piață pentru vânzare sau concesionare.

1.3. Identificarea activului supus evaluării
Activele ce fac obiectul evaluării constau în:
Teren cu suprafața de 1063 mp (T11 parcelele A486 și F487), categoria arabil și fânețe, zona
periferică sat Roșcani, aparținând Domeniului Privat al Comunei Roșcani, județul Iași.
1.4. Tipul valorii
Valoarea estimată în cadrul raportului de evaluare este: valoarea de piață.
Întocmirea acestui raport are la bază Standardele de Evaluare a Bunurilor, ediţia 2018,
adoptate de Consiliul Director şi Conferinţa Naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din
România (ANEVAR).
Standarde si ghiduri utilizate in procesul de evaluare:
SEV 100 - Cadrul general
SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării (IVS101)
SEV 102 – Implementare (IVS 102)
SEV 103 – Raportare (IVS 103)
SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS230)
GEV 630 – Evaluare bunurilor imobile
Prețul este suma de bani ceruta, oferita, sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităților
financiare, a motivațiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, prețul
plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi atribuită activului de către alte persoane.
Costul este suma de bani necesară pentru a achiziționa sau produce activul. Când acel activ a
fost achiziționat sau produs costul lui devine un fapt cert. Prețul este corelat cu costul deoarece
prețul plătit pentru un activ devine costul acestuia pentru cumpărător.
-

Valoarea nu este un fapt cert, ci este o opinie:
Fie asupra celui mai probabil preț care trebuie achitat pentru un activ, în cadrul unui schimb
Fie asupra beneficiilor economice rezultate din deținerea unui activ
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Valoarea de piaţă este definită conform SEV-100 (Cadrul general) ca fiind „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, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în
care părţile implicate au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere”.
IFRS 13 (Standardele Internaționale de Raportare Financiară) definește valoarea justă ca
prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o
tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării.
Valoarea echitabilă (înlocuiește definiția valorii juste) este prețul estimat pentru transferul
unui activ sau a unei datorii între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, preț care
reflectă interesele acelor părți.
Conceptul de valoare presupune o sumă de bani asociată unei tranzacţii. Deşi vânzarea
proprietății evaluate nu este o condiţie necesară pentru estimarea preţului, totuşi valoarea de piaţă
este o reflectare a valorii de schimb și deci presupune existenţa potențială a procesului schimbului, la
data evaluării.
Conceptul valoare de piață presupune un preț negociat pe o piață deschisă și concurențială
unde participanții acționează în mod liber. Piața unui activ ar putea fi o piață internațională sau o
piață locală. Piața poate fi constituită din numeroși cumpărători și vânzători sau poate fi o piață
caracterizată printr-un număr limitat de participanți de pe piață. Piața în care activul se presupune că
este expus pentru vânzare este piața în care activul, schimbat din punct de vedere teoretic, se
schimbă în mod normal.
1.5. Data valorii
Raportul de evaluare are considerată data evaluării: 25.08.2020.
Moneda în care este exprimată valoarea estimată: LEI și EUR, utilizându-se cursul valutar
comunicat de BNR: 4,8402 lei/€.
Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită
numerar, cash și integral în ipoteza unei tranzacţii, fără a lua în calcul condiţii de plată speciale.

1.6. Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării
Documente puse la dispoziție de client:
-

Documente de proprietate ale imobilului: NU
Documentație cadastrală a imobilului: plan de amplasament, relevee construcții: DA
Extrase de carte funciară: NU
Fișa mijlocului fix: NU

Informații necesare evaluatorului pentru întocmirea raportului de evaluare:
-

Inspecția fizică imobilelor: identificarea pe teren a imobilelor, fotografierea acestora: DA
Istoricul proprietății bunurilor: NU
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-

Informații financiare: venituri obținute în urma exploatării proprietății: NU

1.7. Natura și sursa informațiilor pe care se va baza evaluarea
Informaţiile utilizate au fost:
• Situaţia juridică a proprietăţii imobiliare, avizele, autorizările, schiţele şi suprafeţele
construcţiilor şi ale amplasamentului – acestea au fost furnizate de către client;
• Informaţii privind piaţa imobiliară specifică (preţuri, nivel de chirii, etc.), obținute atât din
surse de informare publice, site-uri ale agențiilor imobiliare, precum și de la client;
• Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate (cataloage si reviste de
specialitate, agreate de către ANEVAR etc.)
Sursele de informaţii au fost:
•
•
•
•

presa de specialitate şi alți evaluatori care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa locală
baza de date a evaluatorului; analizeimobiliare.ro
informaţii furnizate de către agenţii imobiliare, privind tranzacţii/oferte similare
site-uri de vânzări: olx.ro, publi24.ro, homezz.ro, imobiliare.ro etc.

1.8. Ipoteze și ipoteze speciale
1.8.1. Ipoteze generale
- Raportul de evaluare este întocmit la cererea clientului, ca urmare a solicitării unor servicii prestate
de destinatarul raportului.
- Raportul este valabil numai în ansamblul său şi nu pe părţi, este confidenţial, nu poate fi utilizat (în
întregul său, parţial, sau proporţii rezultate din el, sau alte aspecte reieşite din raport) de către client
în alte scopuri şi nu poate fi dat publicităţii.
- Proprietatea imobiliară se presupune a nu avea condiţii ascunse sau neevidente ale subsolului şi
structurilor sale care ar face ca proprietatea să valoreze mai mult sau mai puţin. Nu se asumă nici o
răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare
descoperirii lor.
- Evaluarea s-a bazat pe datele şi informaţiile provenite din actele şi documentele puse la dispoziţie
de către client, considerate a fi autentice, precum şi pe cele rezultate din inspecţia la faţa locului. Se
presupune, de asemenea, că proprietatea este deţinută cu responsabilitate şi că se aplică un
management competent al acesteia.
- Evaluatorul nu a verificat în mod special autenticitatea actelor şi documentaţiilor prezentate şi nu li
se acordă garanţia pentru acurateţe acestora, nu s-au făcut alte investigaţii privind statutul juridic al
bunurilor evaluate.
- În baza actelor, datelor şi documentaţiilor puse la dispoziţie de către client, bunurile au fost
considerate, în procesul evaluării, ca fiind lipsite de sarcini.
- La întocmirea raportului de evaluare sa considerat că bunurile evaluate sunt în concordanţă cu
reglementările privind mediul înconjurător şi că nu există contaminare. Evaluatorul nu este calificat
să detecteze substanţe sau materiale care pot afecta valoarea proprietăţii. Valoarea estimată este
bazată pe ipoteza că pe proprietate nu există astfel de materiale care pot cauza diminuări ale valorii.
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- Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru factorii economici, fizici şi de altă natură care pot
apărea ulterior evaluării şi care pot modifica valorile bunurilor, faţă de opiniile şi rezultatele
prezentate în raportul de evaluare.
- Valorile estimate în valută sunt valabile atât timp cât condiţiile în care s-a realizat evaluarea (starea
pieţei, nivelul cererii şi ofertei, inflaţie, evoluţia cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ.
Pe pieţele imobiliare valorile pot evolua ascendent sau descendent o dată cu trecerea timpului şi
variaţia lor în raport cu cursul valutar nu este liniară.
- Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să
depună mărturie în instanţă relativ la proprietatea în chestiune.
1.8.2. Ipoteze speciale
- Informațiile puse la dispoziție de client referitoare la veniturile obținute în urma exploatării
proprietății (chirii obținute, grad de ocupare etc.) precum și informații cu privire la statutul juridic
(documente de proprietate, schițe cadastrale, divizări ale proprietății) au fost considerate valabile și
nu au făcut obiectul unei verificări prealabile din partea evaluatorului.
- Măsurătorile realizate de evaluator nu pot fi considerate exacte, acestea având doar rolul de a
verifica informațiile furnizate de client și de a identifica și localiza imobilul.
- Evaluatorul va considera ca atare informațiile financiare puse la dispoziție de client (documente de
proprietate, documente cadastrale, planuri de amplasament și relevee, fișa mijlocului fix, procese
verbale de recepție la terminarea lucrărilor), valoarea estimată ținând cont doar de informațiile
existente în aceste documente. În cazul în care nu au fost puse la dispoziție evaluatorului
documentația completă necesară estimării valorii, opinia evaluatorului se va limita doar la
documentele la care a avut acces.
1.9. Restricții de utilizare
Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către client,
corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.
Acest raport de evaluare este confidenţial, destinat numai scopului precizat şi numai pentru
uzul clientului. Nu acceptăm nici o responsabilitate dacă este transmis unei alte persoane, fie pentru
scopul declarat, fie pentru alt scop, în nicio circumstanţă.

1.10. Declarație de conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor ANEVAR
Întocmirea acestui raport are la bază Standardele de Evaluare a Bunurilor, ediţia 2018,
adoptate de Consiliul Director şi Conferinţa Naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din
România (ANEVAR).
1.11. Riscul evaluării
Raportul de evaluare are data de referinţă 25.08.2020 și se bazează pe datele colectate și
interpretate în luna august 2020. S-a ţinut cont de condiţiile pieţei din aceasta perioadă şi de
previziunile pe termen scurt. S-a estimat o valoare de piaţă valabilă la data întocmirii prezentului
raport și încă un interval de timp limitat după aceasta dată, in care condiţiile specifice ale pieţei nu
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suferă modificări semnificative, care pot afecta opiniile estimate. Trebuie avut în vedere că în relaţie
cu volatilitatea pieţei valoarea poate să fie diferită în timp. Ca urmare, opinia evaluatorului trebuie
analizată exclusiv in contextul economic general când s-a făcut evaluarea, a stadiului de dezvoltare a
pieţei specifice si scopului prezentului raport. Daca acestea se modifica semnificativ în viitor,
evaluatorul nu este responsabil decât in limita informaţiilor valabile si cunoscute de acesta la data
evaluării.
Raportul de evaluare este valabil atât timp cât pe piaţa specifică nu vor fi schimbări esenţiale,
după această dată fiind necesară o reevaluare. Totodată, valoarea exprimată este valabilă numai în
premisa, ipotezele și condiţiile limitative exprimate, orice element care ar conduce la neîncadrarea
în acestea din urmă impunând actualizarea lucrării.

1.12. Prezentarea evaluatorului
Raportul de evaluare a fost întocmit de către Evaluatorul Autorizat - ANEVAR ing. Costin
Ionuț, cu domiciliul în municipiul Iaşi, Str. Roșiori nr.2, jud. Iași, legitimat cu CI seria MZ nr. 034969,
telefon
0745-937.086,
0729-614.769,
0760-459.428,
Fax:
0332-422.163,
e-mail:
ionut_costin@yahoo.com, membru titular ANEVAR, legitimaţia nr. 11760/2020.
Lucrarea de evaluare este întocmită de către evaluatorul sus menționat, persoana care
poartă întreaga responsabilitate cu privire la opiniile și concluziile prezentate în acest raport, în
limitele ipotezelor și condițiilor (premiselor) formulate. Persoana juridică semnatară a contractului de
evaluare este reprezentă legal de evaluator și răspunde de buna derulare a condițiilor contractuale.
La data elaborării acestui raport, evaluatorul are îndeplinite cerinţele programului de
pregătire profesională continuă al ANEVAR şi au competenţa necesară întocmirii acestui raport.
Membrii titulari ANEVAR au încheiată asigurare de răspundere civilă profesională.
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2. Descrierea raportului de evaluare
2.1. Descrierea imobilelor
2.1.1. Descriere generală
Imobilul (teren intravilan-arabil) este situat în zona periferică a localității Roșcani, zona
periferică sat.
Accesul se realizează prin intermediul drumului județean asfaltat și a drumului sătesc
balastat.
Terenul este înconjurat de alte proprietăți private și este delimitat de albia unui pârâu (zonă
parțial inundabilă).
Terenul dispune de următoarele utilități: energie electrică a limita terenului.

2.1.2. Descriere juridică
Imobilul (teren) este inclus în Domeniul Public al Comunei Roșcani, conform listei bunurilor
puse la dispoziție de beneficiar. Terenul nu este identificat cadastral la data evaluării. Informațiile
privind suprafețele au fost extrase din documentele prezentate, plan de amplasament.
2.1.3. Descriere fizică (conform informații client și inspecție pe teren)
Adresa
Sat Roșcani, Comuna Roșcani, județul Iași
Tip imobil
Teren intravilan, arabil
Amplasament Zona periferică sat Roșcani – zona periferică sat
Descriere
teren

Terenul dispune de o formă neregulată, cu topografie plană, este învecinat cu alte
terenuri private și albia unui pârâu.
Terenul este îngrădit și neconstruit la data evaluării.
Accesul la teren se realizează prin intermediul drumului sătesc balastat.
Suprafața de teren: 1063 mp (T11-A486 – 689 mp și F487 – 374mp)
Utilități: energie electrică la limita terenului.

Descriere
construcție
Instalaţii

Nu este cazul.
Nu este cazul.
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Localizare

2.2. Analiza de piață
Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact cu scopul
de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate
contra unor bunuri, cum sunt banii. O serie de caracteristici speciale deosebesc piețele imobiliare de
piețele bunurilor sau serviciilor. Fiecare proprietate imobiliară este unica, iar amplasamentul său este
fix. Piețele imobiliare nu sunt piețe eficiente: numărul de vânzători și cumpărători care acționează
este relativ limitat, proprietățile imobiliare au valori relativ ridicate care necesită o putere mare de
cumpărare, ceea ce face ca aceste piețe să fie sensibile la stabilitatea veniturilor, schimbarea
nivelului salariilor, numărul de locuri de muncă precum și să fie influențate de tipul de finanțare
oferit, volumul creditului care poate fi dobândit, mărimea avansului de plată, dobânzile, etc. În
general, proprietățile imobiliare nu se cumpără cu banii jos (cash sau cu ordin de plată) iar dacă nu
există condiții favorabile de finanțare tranzacția este periclitată.
Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori
influențată de reglementările guvernamentale și locale. Cererea și oferta de proprietăți imobiliare
pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând
întotdeauna un decalaj între cerere și 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 și nu echilibru. Cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați, iar
actele de vânzare-cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori, informațiile despre prețuri de
tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile și
pot fi privite ca investiții. Sunt puțin lichide și de obicei procesul de vânzare este lung.
Datorita tuturor acestor factori comportamentul piețelor imobiliare este dificil de previzionat.
Sunt importante motivațiile, interacțiunea participanților pe piață și măsura în care aceștia sunt
afectați de factori endogeni și exogeni proprietății. În funcție de nevoile, dorințele, motivațiile,
localizarea, tipul și vârsta participanților la piață, pe de o parte, și tipul, amplasarea, design-ul și
restricțiile privind proprietățile, pe de altă parte, s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare
(rezidențiale, comerciale, industriale, agricole, speciale). Acestea, la rândul lor, pot fi împărțite în
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piețe mai mici, specializate, numite subpiețe, acesta fiind un proces de segmentarea a pieței și
dezagregare a proprietății.
2.2.1 Identificarea pieței specifice
Caracteristicile naturale ale terenului, împreuna cu toate elementele care au fost atașate
acestuia, așa cum au fost prezentate și analizate în capitolele precedente, fac din proprietatea
evaluată una de tip teren intravilan pentru dezvoltare rezidențială. Analizând vecinătățile, zona,
localitatea și regiunea, am constatat că piața acestei proprietăți este una local-județeană, fiind
reprezentata de limitele Comunei Roșcani și limitrofe, județul Iași.
2.2.2 Situația actuală a pieței imobiliare specifice (fapte curente)
Tip componentă imobiliară

Interval de valori identificate în piață

Preț oferte vânzare teren intravilan în zona
specifică – preț/mp

1-4 €/mp

Preț oferte vânzare proprietăți
(teren+clădire) – preț/mp Au

similare

Preț închiriere

Nu este cazul
Nu este cazul

Intervalul de valori identificat variază în funcție de elementele caracteristice ale proprietății
oferite spre tranzacționare pe piața imobiliară, cum ar fi poziția localizarea, accesul la rețelele de
utilități, vadul comercial existent, atractivitatea imobiliară a zonei, calitatea structurală și vechimea
construcțiilor etc.
Detalii cu privire la ofertele identificate în piață se regăsesc în anexă la raportul de evaluare
(sursa de informații și alte elemente de identificare).
2.2.3 Analiza cererii solvabile
Cererea pentru acest tip de proprietăți se manifestă mai ales pentru cumpărare, însă cererea
pentru cumpărarea de proprietăți similare chiar dacă este relevantă ea este mai puțin solvabila din
cauza puterii financiare a potențialilor cumpărători. Cerere potențială pentru astfel de proprietăți
este reprezentata în principal de persoane fizice sau juridice interesate de cumpărarea de proprietăți
similare celei analizate.
Luând în considerare influenta factorilor sociali, economici, guvernamentali, fizici și de
mediu, deja analizate în capitolele precedente, precum și factorii care afectează atractivitatea
proprietății evaluate, apreciem că:
•
cererea celor interesați de cumpărarea unor proprietăți similare este reprezentată de
investitori cu putere financiară normală;
•
astfel de potențiali cumpărători nu există, dar pot fi atrași în aria de piață definită;
Aceste aspecte trebuie privite în contextul economic general și al specificității tipului de
proprietate analizat, care generează un nivel global scăzut al cererii.
2.2.4 Analiza ofertei competitive
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Pe baza faptelor de piață cunoscute, în mare parte prezentate la pct. “Fapte curente” de mai
sus, pentru aria de piață în care se află proprietatea evaluată, putem concluziona:
• există suficient teren liber pentru dezvoltarea de noi amplasamente similare cu proprietatea
analizată – număr mic de oferte identificate;
• există la vânzare proprietăți similare calitativ cu cea evaluată, volumul acestora (ca număr)
fiind relativ mic;
• nu există la închiriere proprietăți similare calitativ cu cea evaluată, volumul acestora (ca
număr) fiind inexistent;
• proprietățile concurente cu cea evaluată au un grad de ocupare mediu;
• nu există tendința de conversie spre utilizări alternative.
Analizând aspectele mai sus prezentate apreciem că nivelul global al ofertei este scăzut.
2.2.5 Analiza echilibrului
Trecând în revistă datele prezentate mai sus, se desprinde clar concluzia că avem de-a face cu o piață
relativ activă în care nivelul cererii este mai mic decât nivelul ofertei și avem astfel de-a face cu o
piață a cumpărătorului, cu prețuri care tind să se stabilizeze; estimăm că aceasta tendință se va
păstra, cel puțin pe termen scurt și mediu.
2.3. Analiza celei mai bune utilizări
Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietăţii selectată
din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire şi va genera ipotezele de lucru
necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.
Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui imobil
(teren liber sau construit, construcție existentă) care este fizic posibilă, fundamentată adecvat,
fezabilă financiar şi are ca rezultat cea mai mare valoare.
Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii. Ea
trebuie sa fie:
 permisibilă legal
 posibilă fizic
 fezabilă financiar
 maxim productivă
Analiza celei mai bune utilizări a terenului considerat liber
Terenul este situat în zona periferică a satului Rădeni. Din informațiile obținute de evaluator,
terenul este utilizat pentru construcții rezidențiale-edilitare (construcții ușoare).
Evaluatorul consideră că cea mai bună utilizare a terenului este actuală, respectiv pentru
destinație rezidențială – construcții ușoare.
2.4. Abordări și metode de evaluare utilizate
În procesul de evaluare sunt recunoscute trei abordări ale valorii. Acestea sunt conţinute în
Standardele Internaţionale de Evaluare:
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Abordarea prin comparaţia vânzărilor (sau comparaţia de piaţă)
Abordarea prin cost
Abordarea prin venit
Fiecare abordare se bazează pe principiul substituţiei, conform căruia atunci când sunt
disponibile mai multe bunuri sau servicii similare, cel cu preţul cel mai scăzut va avea cea mai mare
cerere şi cea mai răspândită distribuţie.
Astfel, preţul unei proprietăţi stabilit pe o piaţă dată este limitat de preţurile plătite în mod
frecvent pentru proprietăţi concurente pe acelaşi segment de piaţă, de alternativele financiare de
investire în alte domenii şi de costul de construcţie a unei proprietăţi sau de adaptare a unei
proprietăţi vechi pentru o utilizare similară cu cea a proprietăţii de evaluat.
Pentru evaluarea terenului sunt disponibile următoarele metode, conform standardelor de
evaluare a bunurilor:
-

comparaţia vânzărilor;
tehnica parcelării şi dezvoltării;
repartizarea (alocarea);
extracţia (prin scădere), numită şi abstracţia;
tehnica reziduală a terenului (capitalizarea venitului rezidual alocat terenului);
capitalizarea rentei funciare (chiriei);

Toate cele şase metode (numite şi tehnici) de evaluare a terenului nu sunt altceva decât
derivări ale celor trei abordări tradiţionale ale valorii oricărui tip de proprietate, respectiv abordarea
prin comparaţie, abordarea prin venit şi abordarea prin cost.
Din analiza informațiilor existente pe piață, respectiv informații ce pot fi obținute din surse
publice, verificabile, evaluatorul consideră ca metoda cea mai adecvată este cea reprezentată de
comparația vânzărilor, celelalte metode fiind mai puțin precise datorită informațiilor insuficiente cu
privire la prețul privind parcelarea, construirea rețelelor de utilități publice, nivelul chiriilor pentru
terenuri.
2.4.1. Metoda comparațiilor directe
Abordarea prin comparaţia vânzărilor consideră că preţurile apărute în tranzacţiile derulate
pe piaţă ar putea să reprezinte o bună bază de estimare a valorii unei proprietăţi.
Valoarea de piaţă poate fi calculată în urma studierii preţurilor de pe piaţă ale proprietăţilor
competitive pe segmentul respectiv de piaţă. Când există informaţii suficiente, aplicarea abordării
prin comparaţia vânzărilor este cea mai directă şi sistematică abordare pentru estimarea valorii de
piaţă. Când nu există informaţii suficiente, aplicabilitatea acestei metode poate fi limitată sau
neaplicabilă.
Criteriile de comparaţie pe care cumpărătorii şi vânzătorii, de pe o anumită piaţă, la utilizează
în deciziile lor de cumpărare şi de vânzare au o relevanţă specială şi pot avea o importanţă mare.
Elementele de comparaţie sunt caracteristicile specifice ale proprietăţii şi tranzacţiilor care
determină diferenţele între preţurile plătite pentru proprietatea imobiliară. Acestea sunt consideraţii
esenţiale în abordarea prin comparaţia vânzărilor.
Pentru a realiza comparaţia directă între o proprietate comparabilă vândută şi proprietatea
evaluată, trebuie luate în considerare posibile corecţii ale preţurilor de vânzare ale comparabilelor,
cuantificate pe baza diferenţelor dintre elementele de comparaţie. Vor fi aplicate metode cantitative
şi/sau calitative pentru a analiza diferenţele şi a estima mărimea corecţiilor.
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Principiul substituţiei arată că valoarea unei proprietăţi tinde să fie dată de preţul ce ar fi
plătit pentru a achiziţiona o proprietate cu utilitate şi atractivitate similare, într-un interval de timp
rezonabil.
Criteriile de comparaţie depind de scopul evaluării şi de natura proprietăţii. Astfel, pentru
terenuri intravilane unitatea tipică de comparaţie este preţul pe metru pătrat.
Tehnicile de identificare şi cuantificare a corecţiilor se clasifică în două categorii:
a) cantitative:
 analiza pe perechi de date
 analiza statistică
 analiza grafică
 analiza evoluţiei
 analiza costurilor
 analiza datelor secundare
b) calitative:
 analiza comparaţiilor relative
 analiza clasamentului
 interviuri personale
Pentru calculul valorii terenului s-au identificat diferite oferte de vânzare existente pe piața
imobiliară specifică (terenuri intravilane din zona Comunei Roșcani și limitrofe).
Ofertele comparabile alese se regăsesc în anexă la raportul de evaluare.
Nr
crt.
0
1

Elemente de
comparaţie:

Tipul comparabilei

2

Drepturi de proprietate
transmise:
Restrictii legale

4

Conditii de vanzare

3
5
6
7
8

9
10
11

GRILA DATELOR - TEREN INTRAVILAN
Teren de evaluat:
integral

similare

normale

normale

fara

fara

prezent

Localizare:

Utilitati ( en el / apa /
canalizare / gaz metan /
alte)
Alte componente nonimobiliare
Zonare:

similar

normale

Cheltuieli efectuate
imediat dupa cumparare
Condiţiile pietei:
Caracteristici fizice
Suprafaţa (mp):
Forma:
Front stradal total:
Raportul dintre front
stradal si adancime:
Topografie:

integral

fara

Conditii de finantare

Comparabila 1
oferta

aug 2020

Proprietati comparabile
Comparabila 2
oferta
integral
similar

similare

Comparabila 3
oferta
integral
similar

similare

normale

normale

aug 2020

iul 2020

fara

fara

periferic, sat
Roșcani, Iași

Carniceni,
amplasat mai bine

Iepureni (Movileni),
amplasat similar

Roscani
amplasat mai bine

1.063,00 m²
regulata

5.000,00 m²
dreptunghiular

10.000,00 m²
dreptunghiular

12.000,00 m²
dreptungiular

plan, zona albie
parau
en
el/nu/nu/nu/nu

panta usoara

panta

plan

en
el/nu/nu/nu/nu

en el/nu/nu/nu/nu

en
el/nu/nu/nu/nu

fara

fara

fara

locuinta veche

rezidentiala

rezidentiala

rezidentiala
(intravilan+extravilan)

rezidentiala

45,0 ml
1 89/100

Pret total (€)
Pret unitar (€/ m²)

20,0 ml
8/100

7.412 €
1,5 €/m²
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20,0 ml
4/100

8.000 €
0,8 €/m²

20,0 ml
3/100

19.500 €
1,6 €/m²

GRILA DE COMPARATII (metoda comparatiei directe) - TEREN AFERENT PROPRIETATII DE BAZA

Nr
crt.

Comparabila 1
Carniceni,
amplasat mai bine

Terenuri de comparaţie
Comparabila 2
Iepureni (Movileni),
amplasat similar

Comparabila 3
Roscani
amplasat mai bine

Ajustare pentru
marja de negociere
(%)
Ajustare pentru marja de negociere
(euro/m²)
Ajutare pentru alte componente nonimobiliare

oferta

oferta

oferta

-0,1 €/m²

0,0 €/m²

-0,1 €/m²

€

€

-3.000 €

Pret de vanzare ajustat
pentru tipul
comparabilei

0,0 €/m²

0,0 €/m²

-0,3 €/m²

1,4 €/m²

0,8 €/m²

1,3 €/m²

integral

integral

integral

0%

0%

0%

0,0 €/m²

0,0 €/m²

0,0 €/m²

1,4 €/m²

0,8 €/m²

1,3 €/m²

similar

similar

similar

0%

0%

0%

0,0 €/m²

0,0 €/m²

0,0 €/m²

1,4 €/m²

0,8 €/m²

1,3 €/m²

similare

similare

similare

0,0 €/m²

0,0 €/m²

0,0 €/m²

1,4 €/m²

0,8 €/m²

1,3 €/m²

normale

normale

normale

Elemente de
comparaţie:
Identificare - localizare

Teren de evaluat:
periferic, sat
Roșcani, Iași
1.063,00 m²

Suprafata
Pret total (€)
Pret unitar (€/ m²) - criteriu de comparatie
0

1

TIPUL
COMPARABILEI
Tip comparabila

DREPTURI DE PROPRIETATE
TRANSMISE
Drepturi de
integral
proprietate transmise:

Ajustare unitara sau
procentuala
Ajustare totala pentru drepturi de
proprietate
2

Pret ajustat (€/m²)
RESTRICTII
LEGALE
Restrictii legale coeficienti urbanistici

Ajustare unitara sau
procentuala
Ajustare totala
pentru restrictii
legale
3

Pret ajustat (€/m²)
CONDITII DE
FINANTARE
Conditii de finantare

fara

normale

Ajustare unitara sau
procentuala
Ajustare totala pentru conditii de
finantare
4

Pret ajustat (€/m²)
CONDITII DE
VANZARE
Conditii de vanzare

normale

5.000,00 m²
7.412 €
1,5 €/m²

-5%

0%
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10.000,00 m²
8.000 €
0,8 €/m²

-5%

0%

12.000,00 m²
19.500 €
1,6 €/m²

-5%

0%

Ajustare unitara sau
procentuala
Ajustare totala
pentru conditii de
vanzare
5

Pret ajustat (€/m²)
CHELTUIELI EFECTUATE IMEDIAT
DUPA CUMPARARE
Cheltuieli efectuate
fara
imediat dupa
cumparare

Ajustare unitara
Ajustare procentuala
6

Pret ajustat (€/m²)
CONDITII DE
PIATA
Conditii de piata

Ajustare procentuala
Ajustare unitara
7

Pret ajustat (€/m²)
LOCALIZARE
Localizare

Ajustare procentuala
Ajustare unitara
pentru localizare
8

Pret ajustat (€/m²)
CARACTERISTICI
FIZICE
Marime
Forma

Ajustare procentuala
Ajustare unitara
pentru marime si
forma
Front stradal
Raport dintre front
stradal si adancime

prezent

9

0%

0,0 €/m²

0,0 €/m²

0,0 €/m²

1,4 €/m²

0,8 €/m²

1,3 €/m²

fara

fara

fara

0,0 €/m²

0,0 €/m²

0,0 €/m²

1,4 €/m²

0,8 €/m²

1,3 €/m²

aug 2020

aug 2020

iul 2020

0,0 €/m²

0,0 €/m²

0,0 €/m²

0%

periferic, sat
Roșcani, Iași

1.063,00 m²
regulata

plan, zona albie
parau

0%

0%

0%

0,8 €/m²

1,3 €/m²

Carniceni,
amplasat mai
bine

Iepureni (Movileni),
amplasat similar

Roscani
amplasat mai
bine

-0,3 €/m²

0,0 €/m²

-0,3 €/m²

1,1 €/m²

0,8 €/m²

1,0 €/m²

5.000,00 m²
dreptunghiular

10.000,00 m²
dreptunghiular

12.000,00 m²
dreptungiular

0,0 €/m²

0,1 €/m²

0,1 €/m²

20,0 ml
8/100

20,0 ml
4/100

20,0 ml
3/100

0%

45,0 ml
1 89/100

0%

1,4 €/m²

-20,0%

Ajustare procentuala
Ajustare unitara
pentru topografie
Ajustare procentuala totala pentru
caracteristici fizice
Ajustare unitara totala pentru
caracteristici fizice
Pret ajustat (€/m²)
UTILITATI
DISPONIBILE

0%

0%

Ajustare procentuala
Ajustare unitara pentru front stradal si
raportul dintre laturi
Topografie

0%

0%

0,0%

10%

0%

-20,0%

10%

0%

0,0 €/m²

0,0 €/m²

0,0 €/m²

panta usoara

panta

plan

0%

0%

-10%

0,0 €/m²

0,0 €/m²

-0,1 €/m²

0%

10%

0%

0,0 €/m²

0,1 €/m²

0,0 €/m²

1,1 €/m²

0,9 €/m²

1,0 €/m²
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Utilitati (en
el/apa/canalizare/gaz
metan/altele)

Ajustare unitara
pentru utilitati
10

Pret ajustat (€/m²)
ZONAREA
Zonarea

Ajustare procentuala
Ajustare unitara

en
el/nu/nu/nu/nu

rezidentiala

Opinie (pret ajustat unitar)

INDICATIA VALORII DE
PIATA
teren intravilan
Data evaluarii

en
el/nu/nu/nu/nu

0,0 €/m²

0,0 €/m²

0,0 €/m²

1,1 €/m²

0,9 €/m²

1,0 €/m²

rezidentiala

rezidentiala
(intravilan+extravilan)

rezidentiala

0,0 €/m²

Pret ajustat (€/m²) - rotunjit
(absolut)-neta
Ajustare totala neta
(procentual)-neta

Suprafata teren proprietate
de baza

en el/nu/nu/nu/nu

0%

Pret ajustat (€/m²)

Ajustare totala bruta

en
el/nu/nu/nu/nu

(absolut)-bruta
(procentual)bruta

0%

0,0 €/m²

0%

0,0 €/m²

1,1 €/m²

0,9 €/m²

1,0 €/m²

20,0%
0,3 €/m²

10,0%
0,1 €/m²

20,0%
0,3 €/m²

1,1 €/m²
0,3 €/m²

20,0%

0,9 €/m²
0,1 €/m²

10,0%

1,0 €/m²
0,3 €/m²

20,0%

1.063,00 m²
,9 €/m²
4,4 lei/m²
960 €
4.650 lei

25.08.2020
4,8402 lei/€

În urma aplicării criteriilor de comparații au fost identificate o serie de corecții procentuale
aplicate comparabilelor astfel încât valoarea acestora să fie ajustată în sensul apropierii de
caracteristicile terenului evaluat. Corecțiile au fost estimate de evaluator în baza raționamentului
propriu, având ca fundament informații obținute de la agenți imobiliari, prin interviuri personale,
date culese din piața imobiliară și alte surse. Corecția privind localizarea are în vedere poziția
terenului evaluat raportat la amplasamentul proprietăților comparabile, avându-se în vedere în
special atractivitatea potențialilor cumpărători și posibilele utilizări (raționamentul evaluatorului).
Corecțiile aplicate se referă la zonare, acces la teren, utilități, utilizare, fiind aplicate pentru
toate comparabilele funcție de specificul acestora. De asemenea, întrucât comparabilele utilizate
sunt oferte, acestea au fost diminuate cu 5% reprezentând procentul de negociere specific
tranzacțiilor imobiliare din zonă.
Valoarea aleasă pentru determinarea valorii de piață este cea rezultată în urma aplicării
corecțiilor pentru comparabila 2, întrucât pentru aceasta s-a obținut cel mai mic procent de corecție
brută totală, respectiv valoarea unitară de 0,9 €/mp.
este de:

Valoarea de piață a terenului intravilan, categoria curți construcții, în suprafață de 100 mp

Vpiață= 4.650 lei (960 €)
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2.4.2. Metoda veniturilor – calculul redevenței minime anuale
Pentru calculul redevenței anuale în cazul concesionării nu există o reglementare legală
actualizată, singura prevedere regăsindu-se în cadrul legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de
construcții, art.17: ”Limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin hotărârea
consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, astfel încât
să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al terenului, în condiţii de piaţă, la care se
adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente”.
Astfel, pentru a calcula valoare de piață actualizată a imobilului pentru perioada de 25 de ani se
aplică următoarea formulă:
Vp=R/k,
Unde Vp – valoarea de piață, R – redevența (venit) anuală, k – rata de capitalizare.
Rata de actualizare (k) a valorii imobilului se va calcula funcție de rata obligatiunilor de stat
pe termen lung pe care Romania le emite pe pietele financiare internationale, date extrase din
revista Valoarea – editia iunie 2020.
Calcul rata actualizare (obligatiuni de stat)
sursa
Revista Valoarea - ANEVAR

iun.20

YTM 10Y

EUR

Rata inflatie
Factori de mediu

EUR

2,90%

rata actualizare k=

Valoare de piata
Perioada
Redeventa/chirie
Suprafata
Redeventa/chirie/mp
Redeventa/chirie/mp/luna

960

1,68%
1,00%

Ri

5,58%

Rb+Ri

4.650

€

25
65,28
5,44

ani

1.063,00

mp

0,0614
0,0051

Rb

lei

315,95
26,33

lei/an
lei/luna

€/mp/an
€/mp/luna

0,2972
0,0248

lei/mp/an
lei/mp/luna

Curs BNR

4,8402 lei/€

€/an
€/luna
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2.5. Reconcilierea rezultatelor. Opinia evaluatorului
Aplicând metodele de evaluare adecvate pentru imobilul de evaluat s-au obținut
următoarele rezultate:
LEI

Metoda comparațiilor directe teren
Metoda venit

4650

EUR

960

Având în vedere pe de o parte rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor de evaluare,
relevanţa acestora şi informaţiile de piaţă care au stat la baza aplicării lor şi pe de alta parte scopul
evaluării, caracteristicile proprietăţii imobiliare supuse evaluării și a principiului prudenței, în opinia
evaluatorului valoarea de piață a proprietăţii imobiliare (teren intravilan cu suprafața de 1063 mp
sat Roșcani, Comuna Roșcani ) este la data evaluării 25.08.2020):

Vteren = 4.650 lei (960 €), respectiv 4,4 lei/mp (0,9 €/mp),
Vconcesiune/închiriere minima=315,95 lei/an (65,29 €/an)
respectiv 0,2972lei/mp/an (0,0614 €/mp/an)
Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:
 Valoarea a fost exprimată şi este valabilă exclusiv în condiţiile şi prevederile prezentului raport;
 Exprimarea opiniei evaluatorului în valută este valabilă în contextul condițiilor limitative
prezentate;
 Valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu şi de costurile implicate de conformarea la
cerinţele legale;
 Valoarea este o predicţie;
 Valoarea este subiectivă;
 Evaluarea este o opinie asupra unei valori;
 Valoarea estimată este valabilă o perioadă limitată de timp, de regulă maxim 6 luni, fiind
necesară actualizarea acesteia datorită fluctuațiilor existente în piața imobiliară.
 Valoarea nu conține T.V.A.
Ing. Ionuț Costin
Evaluator Autorizat ANEVAR
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Anexa nr. 1 – fotografii ale imobilului
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Anexa nr.2 – Oferte comparabile
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Anexa nr. 3 – Plan de amplasament și alte documente
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