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pentru proprietatea imobiliară

LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ,ANEXE,TEREN
situată în jud.Suceava, intravilanul loc. Frătăuţii Noi,nr. 1.309, jud. Suceava

Evaluator:


Ing. Simota Dorin - evaluator autorizat proprietăţi imobiliare ANEVAR
august 2021
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Datele, informaţiile şi conţinutul prezentului raport fiind confidenţiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate şi nu vor fi transmise unor terţi fără
acordul scris şi prealabil al ing. Simota Dorin ,cu domiciliul în municipiul Rădăuţi-Suceava, expert evaluator titular ANEVAR.

SCRISOARE DE TRANSMITERE
Către
Primăria com. Frătăuţii Noi, jud. Suceava,

Vă înaintăm Raportul de Evaluare a proprietăţii rezidenţiale de tip, locuinţă unifamilială ,anexe ,terenul aferent
proprietăţii imobiliare – deţinute de d-na Jacota Valentina, amplasată în com. Frătăuţii Noi, nr. 1.309, jud.
Suceava.Proprietatea analizată este compusă dintr-o construcţie cu regim de înălţime P ,cu suprafaţa desfăşurat construită
de 66 m.p., o magazie cu suprafaţa desfăşurat construită de 40 m.p., o şură cu suprafaţa desfăşurat construită de 86 m.p.
Menţionez faptul că prprietatea imobiliară mai sus menţionată este înscrisă în C.F. nr. 38.805, respectiv 35.936 a comunei
cadastrale Frătăuţii Noi. Scopul evaluării este determinarea/estimarea ,valorii adecvate a proprietăţii imobiliare menţionate mai
sus , la data de 25.08.2021, în vederea schimbării dreptului de proprietate prin vânzare .Pe baza documentelor puse la
dispoziţie de către proprietar drepturile evaluate sunt:
- drepturi depline de proprietate asupra construcţiilor,terenului.
Conform ipotezelor şi condiţiilor limitative, conform analizei de selectare realizate în raportul de evaluare, în opinia
evaluatorului valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare evaluate la data de 25.08.2021 este de :
Obiectiv evaluat

Valoarea de piaţă a proprietăţii
imobiliare evaluate:
-

teren
casa de locuit
magazie
şura
TOTAL

Suprafaţă

Valoare evaluată

Valoare

evaluată

- m.p.-

-lei-

-euro-

Sdc = 66

185.116

37.561

Sdc = 40

40.097

8.136

Sdc = 86

0

0

17.328

3.516

242.541

49.213

S = 1.723

Notă: Valoarea de piata estimata este exprimata in lei, si in echivalent euro la cursurile de referinta din 25.08.2021. Cursul valutar de referinta ste 4,9284
lei/euro .Valorile prezentate ca opinii in prezentul raport, contin TVA.

Proprietatea evaluată a fost inspectată de evaluator în ziua de 25.08.2021 . În cadrul lucrării au fost luaţi în
considerare factorii care afectează valoarea proprietăţii.Evaluatorul nu a avut, nu are şi nu va avea în viitorul previzibil
interese legate de proprietatea evaluată.Informaţiile cuprinse în raport sunt bazate pe fapte reale, pe documentele puse la
dispoziţie de beneficiar şi au fost verificate în limita posibilităţilor.Raportul a fost elaborat pe baza Standardelor de
Evaluare a bunurilor ANEVAR - ediţia 2020 şi a Codului Deontologic al profesiei de expert evaluator ANEVAR. Realizarea
evaluării şi onorariul evaluatorului nu depind de valoarea raportată.
25.08.2021

Evaluator autorizat proprietăţi imobiliare ANEVAR
Ing. Simota Dorin
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CUPRINS
1. TERMENII DE REFERINŢĂ AI EVALUĂRII
1.1 Identificarea şi competenţa evaluatorului;
1.2 Identificarea clientului şi a altor utilizatori desemnaţi;
1.3 Scopul evaluării;
1.4 Identificarea activului supus evaluării;
1.5 Drepturile de proprietate evaluate;

1.6
1.7
1.8
1.9

Tipul valorii;
Data evaluării;
Documentarea necesară pentru elaborarea evaluării;
Natura şi sursa informaţiilor utilizate;
1.10 Ipoteze şi ipoteze speciale;
1.11 Restricţii de utilizare şi difuzare sau publicare;
1.12 Declararea conformităţii evaluării cu SEV;
1.13 Descrierea raportului;
1.14 Moneda raportului;
1.15 Modalităţi de plată;

2. PREZENTAREA DATELOR
2.1 Identificarea proprietăţii, descrierea juridică;
2.2 Tipul proprietăţii şi definirea pieţii. Aspecte social economice;
2.3 Descrierea zonei,
2.4 Descrierea construcţiei;
2.5 Analiza pieţei imobiliare;
2.6 Oferta competitivă, cererea solvabilă, echilibrul pieţei, influenţa mediului.

3. ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZIILE
3.1 Cea mai buna utilizare;
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3.2 Modul de abordare a valorii;
3.3 Abordarea prin venit;
3.4 Abordarea prin cost;
3.5 Reconcilierea valorilor;

4. ANEXE
4.1 Extras de carte funciară nr. 22.083 din 29.06.2020;
4.2 Extras de carte funciară nr. 23.351 din 05.06.2019;
4.3 Planuri de amplasament şi delimitare a imobilului.

25.08.2021

Evaluator autorizat proprietăţi imobiliare ANEVAR
Ing. Simota Dorin
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CERTIFICAREA VALORII

Subsemnatul ing.Simota Dorin, evaluator autorizat proprietăţi imobiliare ANEVAR , membru titular ANEVAR,declar că
evaluarea construcţiiilor proprietăţii imobiliare subiect al acestui raport de evaluare a fost efectuat în concordanţă cu
Standardele de Evaluare a bunurilor ANEVAR – ediţia 2020 şi corespunzător cu Codul Deontologic al evaluatorului şi confirm
că:
-prezentarea faptelor din raport sunt corecte şi reflectă cele mai pertinente cunoştinţe ale evaluatorului;
-analizele şi concluziile sunt limitate numai la ipotezele şi condiţiile prezentate în acest raport;
-evaluatorul nu a avut nici un interes prezent sau de perspectivă asupra construcţiilor proprietăţii evaluate;
-onorariul evaluatorului nu este condiţionat de nici un aspect al raportului;
-evaluatorul îndeplineşte cerinţele adecvate, de calificare profesională;
-evaluatorul are experienţă în ceea ce priveşte localizarea şi categoria de proprietate care este evaluată;
-evaluatorul a efectuat personal inspecţia proprietăţii;
-data efectivă a evaluării când sunt valabile toate condiţiile pieţei este 25.08.2021, iar data inspecţiei este de
25.08.2021;
-nici o persoană cu excepţia celor specificate în raport, nu mi-a acordat asistenţă profesională în elaborarea
raportului;
Valoarea de piaţă finală estimată pentru proprietatea imobiliară subiect al acestui raport de evaluare este de:
Obiectiv evaluat

Valoarea de piaţă a proprietăţii
imobiliare evaluate:
-

teren
casa de locuit
magazie
şura
TOTAL

Suprafaţă

Valoare evaluată

Valoare

evaluată

- m.p.-

-lei-

-euro-

S = 1.723

185.116

37.561

Sdc = 66

40.097

8.136

Sdc = 40

0

0

Sdc = 86

17.328

3.516

242.541

49.213

Notă: Valoarea de piata estimata este exprimata in lei, si in echivalent euro la cursurile de referinta din 25.08.2021. Cursul valutar de referinta ste 4,9284
lei/euro .Valorile prezentate ca opinii in prezentul raport, contin TVA.

25.08.2021

Evaluator autorizat proprietăţi imobiliare ANEVAR
Ing. Simota Dorin
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REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE

Obiectul lucrării îl constituie EVALUAREA PROPRIETĂŢII IMOBILIARE, construcţie de tip rezidenţial, casă
unifamilială de tip P ,anexe,terenul aferent proprietăţii imobiliare, situată în com. Frătăuţii Noi, nr. 1.309, jud. Suceava,
aparţinând d-nei Jacotă Valentina după cum reiese din documentele puse la dispoziţie de proprietar.
Proprietatea este compusă din:
- o construcţie cu regim de înălţime P,cu suprafaţa desfăşurat construită de 66 m.p., o magazie, cu suprafaţa
desfăşurat construită de 40 m.p., o şură cu suprafaţa desfăşurat construită de 86 m.p.şi o parcelă de teren cu suprafaţa
de1.723 m.p.Menţionez faptul că prprietatea imobiliară mai sus menţionată este înscrisă în C.F. nr. 38.805, respectiv 35.936
a comunei cadastrale Frătăuţii Noi. Proprietatea este amplasată în perimetrul intravilan al com. Frătăuţii Noi, zona având
un caracter preponderent rezidenţial.Scopul evaluării este determinarea/estimarea ,valorii adecvate a proprietăţii imobiliare
menţionate mai sus , la data de 25.08.2021 , în vederea schimbării dreptului de proprietate prin vânzare .Proprietatea evaluată
a fost inspectată de evaluator în ziua de 25.08.2021.În vederea estimării valorii terenului, considerat liber, s-au identificat
trei loturi similare.Folosind metoda comparaţiei vânzărilor , metoda cea mai utilizată şi preferată când există date
comparabile, s-a ajuns la concluzia că în opinia evaluatorului valoarea estimată a terenului este -185.116 lei(37.561 euro).
Pentru a afla valoarea estimată a proprietăţii imobiliare mai sus menţionate s-au folosit următoarele abordări:
- abordarea prin venit - 230.837 lei(46.837 euro);
- abordarea prin cost - 242.541 lei(49.213 euro) ,
Pentru a propune valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare evaluate, evaluatorul a ţinut cont de următoarele criterii:
adecvarea, precizia şi cantitatea de informaţii. Ca urmare a acestui fapt valoarea de piaţă estimată a proprietăţii
imobiliare mai sus menţionate la data de 25.08.2021 este de :
Obiectiv evaluat

Valoarea de piaţă a proprietăţii
imobiliare evaluate:
-

teren
casa de locuit
magazie
şura
TOTAL

Suprafaţă

Valoare evaluată

Valoare

evaluată

- m.p.-

-lei-

-euro-

S = 1.723

185.116

37.561

Sdc = 66

40.097

8.136

Sdc = 40

0

0

Sdc = 86

17.328

3.516

242.541

49.213

Notă: Valoarea de piata estimata este exprimata in lei, si in echivalent euro la cursurile de referinta din 25.08.2021. Cursul valutar de referinta ste 4,9284
lei/euro .Valorile prezentate ca opinii in prezentul raport, contin TVA

25.08.2021

Evaluator autorizat proprietăţi imobiliare ANEVAR
Ing. Simota Dorin
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1. TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII

1.1. Identificarea și competența evaluatorului

Nume: ing. Simota Dorin Cristinel
Evaluator autorizat, Specializarea EPI
Membru titular ANEVAR, nr. Legitimație 16120
Adresa: str. 1 Mai, nr. 72,mun. Rădăuţi, jud. Suceava, Cod poștal 725400
Tel: 0745 / 321 505, E-mail: simota.dorin@yahoo.com
În limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, susținem următoarele:
o
afirmaţiile prezentate şi susţinute în acest raport sunt adevărate şi corecte.
analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate şi
ipotezele speciale specifice şi sunt analizele, opiniile şi concluziile noastre personale, fiind
nepărtinitoare din punct de vedere profesional.
o
nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care face obiectul prezentului raport de
evaluare şi nici un interes sau influenţă legată de părţile implicate.
o
suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură
declararea
în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze clientul şi nu este influenţată
de apariţia unui eveniment ulterior.
o
analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor Standardelor de Evaluare a
Bunurilor, ANEVAR, ediția 2020.
o
evaluatorul a respectat codul deontologic.
o
în elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte persoane în afara
evaluatorului care semnează mai jos.
La data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează mai jos este evaluator autorizat, a îndeplinit
cerinţele programului de pregătire profesională continuă şi are competenţa necesară întocmirii acestui raport.
Evaluatorul care semnează prezentul raport de evaluare are încheiată asigurarea de răspundere profesională la
S.C.OMIASING S.A.Raportul de evaluare este realizat cu respectarea procedurilor interne de calitate ale
evaluatorului autorizat ing. Simota Dorin Cristinel.

1.2. Identificarea clientului și a altor utilizatori desemnați

Client: Primăria com. Frătăuţii Noi.
Utilizator desemnat: Primăria com. Frătăuţii Noi.
Proprietar: d-na Jacotă Valentina,comuna Frătăuţii Noi,nr. 1.309,jud. Suceava.
Persoana care primeşte o copie a unui raport de evaluare nu devine un utilizator desemnat decât în cazul în
care este autorizată de către evaluator şi identificată explicit ca utilizator desemnat şi nu este îndreptăţită la niciun
fel de pretenţie faţă de evaluator.
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1.3. Scopul evaluării

Scopul lucrării este estimarea/determinarea valorii adecvate în vederea informării asupra valorii de piaţă a proprietăţii
imobiliare mai sus menţionate la data de 25.08.2021.
1.4. Identificarea activului supus evaluării
Obiectul lucrării îl constituie EVALUAREA PROPRIETĂŢII IMOBILIARE, construcţie de tip rezidenţial, casă unifamilială
de tip P ,anexe,terenul aferent proprietăţii imobiliare, situată în com. Frătăuţii Noi, nr. 1.309, jud. Suceava, aparţinând d-nei
Jacotă Valentina după cum reiese din documentele puse la dispoziţie de proprietar.
Proprietatea este compusă din:
- o construcţie cu regim de înălţime P,cu suprafaţa desfăşurat construită de 66 m.p., o magazie, cu suprafaţa
desfăşurat construită de 40 m.p., o şură cu suprafaţa desfăşurat construită de 86 m.p.şi o parcelă de teren cu suprafaţa
de 1.723 m.p.Menţionez faptul că prprietatea imobiliară mai sus menţionată este înscrisă în C.F. nr. 38.805, respectiv
35.936 a comunei cadastrale Frătăuţii Noi.
1.5. Drepturi de proprietate evaluate

Proprietarul detine dreptul deplin de proprietate asupra cădirilor.Dreptul deplin de proprietate evaluat a clădirii este considerat
valabil, şi este conform cu datele care reies din documentele de atestare a drepturilor de proprietate puse la dispoziţia evaluatorului
de către reprezentantul biroului de urbanism din cadrul Primăriei comunei Frătăuţii Noi.
1.6. Tipul valorii

Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanţă cu cerinţele clientului, reprezintă o estimare a
valorii de piaţă a proprietății, aşa cum este aceasta definită în Standardele de Evaluare a Bunurilor ANEVAR, ediția
2020 – SEV 104 Tipuri ale valorii.
Conform standardului SEV 104, definitia valorii de piaţă este urmatoarea:
,,suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbata, la data evaluarii, intre
un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare dupa un marketing adecvat si incare partile au actionat
fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere”.
Conceptul valoare de piata presupune un pret negociat pe o piata deschisa si concurentiala
unde participantii actioneaza in mod liber.

Această valoare, de regulă, datorită volatilității condițiilor de piață, are valabilitate limitată la data evaluării 16.04.2021
și nu va putea fi atinsă în cazul unei eventuale încăpacități de plată viitoare când, atât condițiile pieței cât și situațiile
de vânzare pot diferi față de acest moment.
Sfera evaluării: este limitată de calitatea informațiilor disponibile privind tranzacții și oferte cu proprietăți similare pe
piața proprietăților imobiliare din com. Frătăuţii Noi. Evaluatorul a analizat piața locală specifică, aceasta fiind relativ
dinamică în ultima perioadă, informațiile credibile fiind suficiente.
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1.7. Data evaluării

La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor corespunzătoare lunii august 2021, dată
la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare şi valorile estimate de către evaluator. Data evaluării
este 25.08.2021, iar data de înregistrare a raportului, 25.08.2021.

1.8. Documentarea necesară pentru elaborarea evaluării

Documentarea în vederea efectuării evaluării a fost realizată pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului
și inspecţia riguroasă a proprietății.
Inspecţia proprietăţii a fost făcută de către evaluatorul ing. Simota Dorin Cristinel. Au fost primite fotografii ale
locației, au fost preluate informaţii referitoare la proprietatea evaluată, au fost analizate documentele puse la
dispoziţie de către client.Nu au fost realizate studii privind contaminarea amplasamentului sau a amplasamentelor
vecine.

1.9. Natura şi sursa informaţiilor utilizate

Documentele şi schiţele puse la dispoziţie de către proprietarul imobilului, respectiv:
o
o
o

Extras de carte funciară nr. 22.083 din 29.06.2020;
Extras de carte funciară nr. 23.351 din 05.06.2019;
Planuri de amplasament şi delimitare a imobilului.

Alte informaţii utilizate specifice domeniului de evaluare, respectiv:
o Informaţii despre vecinătatea proprietăţii evaluate, despre zonă și localitate;
o Date privind piaţa imobiliară locală, incluzând elemente deja existente în baza de date a evaluatorului,
actualizate cu informații de la participanți pe piața specifică (alți evaluatori și agenți imobiliari care îşi
desfăşoară activitatea pe piaţa locală) și din mass-media de specialitate (publicații privind piața imobiliară,
articole din presă/presa de specialitate, etc.);
o Cursul de referință al monedei naționale afișat de BNR;
o Manuale și cataloage de costuri;
o Standardele de Evaluare a Bunurilor, ANEVAR, ediția 2020,
o Informaţii existente pe site-urile: www.olx.ro , www.imobiliare.ro.
Evaluatorul 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.
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1.10. Ipoteze şi ipoteze speciale

Principalele ipoteze de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului raport de evaluare sunt
următoarele:

Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condiţiile realizării ipotezelor care
urmează şi în mod special în ipoteza în care situaţiile la care se face referire mai jos nu generează nici
un fel de restricţii in afara celor aratate expres pe parcursul raportului şi a căror impact este expres
scris că a fost luat în considerare. Dacă se va demonstra că cel puţin una din ipotezele sub care este
realizat raportul şi care sunt detaliate în cele ce urmează nu este valabilă, valoarea estimată este
invalidată;

Aspectele juridice (descrierea legală şi aspecte privind dreptul de proprietate) se bazează
exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către reprezentantii proprietarului/utilizator
desemnat şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul de
proprietate este considerat valabil şi transferabil (în circuitul civil). Afirmaţiile făcute de evaluator
privitoare la descrierea legală a proprietăţii nu se substituie avizelor juridice exprimate de specialişti;
evaluatorul nu are competenţă în acest domeniu;

Evaluatorul nu are nicio informaţie privitoare la faptul că proprietatea ar fi traversată de reţele
magistrale de utilităţi sau zone de restricţionare care ar limita dezvoltarea acesteia, altele decât cele
descrise în raport; evaluatorul nu a facut nicio investigaţie suplimentară pentru a descoperi dacă
există restricţii şi nici nu are abilitatea de a întocmi eventuale studii care să certifice dacă proprietatea
este afectată de restricţii de construire.

Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de zonare,
urbanism, mediu şi utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o neconformitate, descrisă şi
luată în considerare în prezentul raport.

Nu am realizat nici un fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei contaminanţilor. Se
presupune că nu există condiţii ascunse sau ne-aparente ale proprietăţii, solului, sau structurii care să
influenţeze valoarea. Evaluatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiţii sau
pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi; Nu am realizat nici un fel de investigaţie
suplimentară pentru stabilirea existenţei altor contaminanţi;

Se presupune utilizarea terenului şi a îmbunătaţirilor terenului în interiorul limitelor şi graniţelor
proprietăţii aşa cum sunt descrise în acest raport.

Situaţia actuală a proprietăţii imobiliare, scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării
metodelor de evaluare utilizate şi a modalităţilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să
conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii proprietăţii în condiţiile tipului valorii selectate;

Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost
rezonabile considerând datele care sunt disponibile la data evaluării;

Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile si documentele pe care le-a avut la
dispoziţie, fiind posibilitatea existenţei şi a altor informaţii sau documente de care evaluatorul nu avea
cunoştinţă.

Orice referinţă în acest raport de evaluare la rasă, etnie, credinţă, vârstă sau sex sau orice alt
grup individual a fost făcută în scop informativ. Aceste date prezentate s-a considerat că nu au niciun
efect asupra valorii proprietăţii evaluate sau a oricărei proprietăţi în zona studiată.
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Se consideră că proprietatea evaluată se conformează tuturor cerinţelor de acces pentru
persoane cu dizabilităţi. Nu au fost efectuate investigaţii în aces sens şi evaluatorul nu are calificarea
necesară pentru a face acest demers.

Prezenta evaluare a fost întocmită pentru scopul declarat în cadrul raportului şi asumat prin
contractul de prestări servicii întocmit între evaluator şi beneficiar/utilizator desemnat. Acest raport de
evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat.

Evaluatorul nu a facut nicio măsurătoare a proprietăţii. Dimensiunile proprietăţii au fost preluate
din informațiile și documentele primite de la reprezentanții proprietarului/utilizatorului desemnat.
Aceștia sunt singurii responsabili pentru veridicitatea informațiilor.
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Evaluatorul a obţinut informaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte şi de încredere,
dar
nu se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte;

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

Opinia evaluatorului este cu referire la proprietate asa cum reiese din documentele şi titlurile de
proprietate puse la dispoziţie de proprietar/utilizator, fiind limitată exclusiv la acestea;

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;

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

Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să
depună mărturie în instanţă relativ la proprietatea în chestiune;

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

Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăţi 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.

Evaluatorul a examinat documentaţia cadastrală disponibilă şi a identificat proprietatea
împreună cu proprietarul/reprezentantul acestuia; locaţia indicată şi limitele proprietăţii indicate de
proprietar se consideră a fi corecte. Evaluatorul nu este topograf/topometrist/geodez şi nu are
calificarea necesară pentru a măsura şi garanta că locaţia şi limitele proprietăţii aşa cum au fost ele
indicate de proprietar şi descrise in raport corespund cu documentele de proprietate/cadastrale. Acest
raport are menirea de a estima o valoare a proprietăţii identificată şi descrisă în raport în ipoteza în
care aceasta corespunde cu cea din documentele de proprietate. Orice neconconcordanţă între
proprietatea identificată şi cea din documentele de proprietate invalidează corespondenţa dintre
valoarea estimată şi proprietatea atestată de documentele de proprietate, dar păstrează validă
valoarea estimată pentru proprietatea identificata in raport.
Principalele ipoteze speciale de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului raport de evaluare
sunt următoarele:nu sunt.
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1.11. Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

Clauza de nepublicare
Acest raport de evaluare nu va putea fi inclus în întregime sau parțial, în documente sau declarații,
nici publicat sau menționat în alt fel, fără aprobarea scrisă a evaluatorului asupra formei și contextului
în care ar putea să apară.
Responsabilitatea faţă de terţi
Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către proprietarul
și/sau reprezentantul proprietarului imobilului, corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind
responsabilitatea acestora. În conformitate cu uzanţele din România valorile estimate de către
evaluator sunt valabile la data prezentată în raport şi încă un interval de timp limitat după această
dată, în care condiţiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta opiniile estimate.
Opinia evaluatorului trebuie analizată în contextul economic general când are loc operaţiunea de
evaluare, stadiul de dezvoltare al pieţei specifice şi scopul prezentului raport. Dacă acestea se
modifică semnificativ în viitor, evaluatorul nu este responsabil decât în limita informaţiilor valabile şi
cunoscute de acesta la data evaluării.
Acest raport de evaluare este confidenţial, destinat numai scopului precizat şi numai pentru uzul
clientului şi utilizatorului desemnat menţionaţi anterior. Nu acceptam nici o responsabilitate faţă de o
terţă persoană, dacă este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop,
în nici o circumstanţă.
1.12. Declararea conformității evaluării cu SEV

Definiţiile şi conceptele pe care se bazează acest raport sunt cele din SEV 100 – Cadru general (IVS
– Cadru general) și SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării (IVS 101).
Misiunea de evaluare a fost condusă în acord cu prevederile SEV 102 – Implementare (IVS 102),
prezentul raport de evaluare fiind întocmit cu respectarea cerinţelor SEV 103 – Raportare (IVS 103) și
SEV 1-4 – Tipuri ale valorii.
Valoarea imobilului a fost determinată în conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de valoare,
Standardele de Evaluare a Bunurilor, ANEVAR, ediția 2020, ţinându-se cont de scopul pentru care s-a
solicitat evaluarea, respectiv:

 SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230);
 GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile.

Conform prevederilor contractuale și a instrucțiunilor evaluării, nu a fost necesară abaterea de la niciunul
din standardele respective.
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1.13. Descrierea raportului

Raportul de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu SEV 103 și cuprinde
descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-a bazat
opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de
la respectivul Standard.

1.14. Moneda raportului
Evaluarea este realizată în lei si in euro. Cursul de schimb este cel furnizat de către BNR pentru
data de 25.08.2021, adica 4,9284 lei / euro. Exprimarea în valută a opiniei finale o considerăm
adecvată doar atâta vreme cât principalele premize care au stat la baza evaluării nu suferă modificări
semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investiţii similare, cursul de schimb şi evoluţia acestuia
comparativ cu puterea de cumpărare şi cu nivelul tranzacţiilor pe piaţa imobiliară specifică etc.).
1.15. Modalităţi de plată

Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită integral
în ipoteza unei tranzacţii fără a lua în calcul condiţii de plată deosebite (rate, leasing etc.)
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2. PREZENTAREA DATELOR

2.1. Identificarea proprietăţii, descrierea juridică

Proprietatea evaluată, situată în loc. Frătăuţii Noi-Suceava, nr. 1.309, aparţine d-nei Jacotă Valentina.
Proprietatea analizată este compusă dintr-o construcţie cu regim de înălţime P ,cu suprafaţa desfăşurat
construită de 66 m.p., o magazie cu suprafaţa desfăşurat construită de 40 m.p., o şură cu suprafaţa
desfăşurat construită de 86 m.p. Menţionez faptul că proprietatea imobiliară mai sus menţionată este înscrisă
în C.F. nr. 38.805, respectiv 35.936 a comunei cadastrale Frătăuţii Noi. Dreptul deplin de proprietate evaluat
asupra construcţiilor proprietăţii imobiliare , este considerat valabil, bun şi marketabil şi este conform cu
datele care reies din documentele puse la dispoziţia evaluatorului de către beneficiar, după cum urmează:
o
o
o

Extras de carte funciară nr. 22.083 din 29.06.2020;
Extras de carte funciară nr. 23.351 din 05.06.2019;
Planuri de amplasament şi delimitare a imobilului.

Acest document este prezentat în copie xerox la sfârşitul raportului de evaluare.
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2.2.Tipul proprietăţii şi definirea pieţii.

Proprietatea
imobiliară
evaluată
este
de
tip
rezidenţial locuinţă
unifamilială.
Având în vedere amplasamentul , compartimentarea interioară, suprafaţa construită şi terenul,utilităţile din zonă
, în opinia evaluatorului cea mai bună utilizare a terenului construit este cea actuală - rezidenţială,
asigurându-se prin aceasta cea mai înaltă fructificare a capitalului investit.
12
Piaţa specifică ce face obiectul analizei acestei evaluări este cea a locuinţelor unifamiliale cu regim de
înălţime P, cu tranzacţii puţine deocamdată, caracterizată printr-o cerere în uşoară scădere , şi o creştere a
ofertei, atât cererea cât şi oferta aflându-se sub influeaţa aspectelor economice create de criza financiară
mondială privind reducerea numărului de locuri de muncă şi implicit a veniturilor populaţiei, ceea ce determină ca
o parte din populaţia municipiului să- şi vândă unele proprietăţi ,pentru a lichida unele datorii scadente atât
către bănci ,stat,s-au către terţe persoane.

Aspecte social-economice
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Frătăuții Noi se ridică la 5.736 de locuitori, în creștere
față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.519 locuitori.[1] Majoritatea locuitorilor sunt români
(94,68%). Pentru 5,3% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.[2] Din punct de vedere confesional,
majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (69,98%), dar există și minorități de penticostali (21,09%) și martori ai lui Iehova
(2,58%). Pentru 5,79% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.[4]

Politică și administrație
Comuna Frătăuții Noi este administrată de un primar și un consiliu local compus din 15 consilieri. Primarul,
George Olari[*], de la Partidul Mișcarea Populară, este în funcție din octombrie 2020. Începând cu alegerile
locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:[5]
Partid

Consilieri Componența Consiliului

Partidul Mișcarea Populară

4

Partidul Național Liberal

3

Partidul Social Democrat

3

Uniunea Salvați România

2

Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat

2

Partidul PRO România

1
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Conform recensământului efectuat în 1930, populația comunei Frătăuții Noi se ridica la 4.723 locuitori.
Majoritatea locuitorilor erau români (89,3%), cu o minoritate de germani (7,92%) și una de evrei (2,22%).
Alte persoane: ruși (4 persoane), ruteni (2 persoane) și polonezi (3 persoane). Din punct de vedere
confesional, majoritatea locuitorilor erau ortodocși (89,75%), dar existau și romano-catolici (4,0%), mozaici
(2,22%), evanghelici\luterani (4,0%) și baptiști (0,03%).
Personalități


Iraclie Porumbescu (1823-1896) - preot ortodox și om de cultură, paroh la Frătăuții Noi (1884-1896), tatăl
compozitorului Ciprian Porumbescu (1853-1883); a decedat aici și a fost înmormântat lângă biserica de
lemn a satului; în anul 1971 rămășițele sale pământești au fost deshumate și transportate la Stupca, unde
au fost înmormântate lângă cele ale fiului său, compozitorul Ciprian Porumbescu.

La ora actuală în comuna Frătăuţii Noi, se poate observa o scădere a numărului de
vânzări de proprietăţi imobiliare şi totodată şi o scădere a preţurilor de tranzacţionare a acestor
proprietăţi.Potenţialii cumpărători a unei proprietăţi cum este cea supusă evaluării sunt persoane
fizice cu venituri peste medie.
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2.4. Descrierea zonei

În prezent, zona în care este localizat imobilul de evaluat este o zonă liniştită şi curată. Gradul de
ocupare a terenului cu gospodării individuale este foarte mare. Practic , în zonă mai sunt foarte puţine
terenuri şi acele de suprafaţă mică, pe care s-ar mai putea construi locuinţe de tip unifamilial.
Proprietatea este amplasată în perimetrul intravilan al loc. Frătăuţii Noi.
-

zona are un caracter preponderent rezidenţial;
densitatea populaţiei în zonă este medie;
traficul rutier este unul mediu,
există mijloace de transport în comun;
planul de urbanism general prevede că în zonă se pot autoriza pentru construire,clădiri cu
scop comercial, birouri, medical şi locuinţe cu regim de înălţime P+2E;
utilităţiile din zonă : CE;
cartierul nu are piaţă agro-alimentară , dar produsele de bază pot fi achiziţionate de la oricare
din magazinele din zonă;
zona prezintă iluminat stradal suficient;
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2.4. Descrierea construcţiilor

Casa de locuit

-

-

clădirea se desfăşoară pe un regim de înălţime P;
aria desfăşurat construită – 66 mp;
nu prezintă elemente de arhitectură deosebite; se încadrează în tipicul zonei; construcţia nu
are proiect; s-a urmărit funcţionalitatea pentru a realiza strictul necesar locuinţei familiale cu
3-4 membri;
la data inspecţiei clădirea se găsea într-o stare de folosinţă cu un grad de uzură ridicat;
imobilul are o structură de rezistenţă formată din fundaţie de tip beton simplu pe care se
rereazemă structura de lemn a casei.Structura este din lemn de foioase , cu tălpi, stâlpi, şi
grinzi iar umplutura din acelaşi material lemnos;
compartimentările sunt din ziduri de lemn de răşinoase,
14
acoperişul tip astereală pe şarpantă din lemn de răşinoase , iar învelitoarea este din ţiglă
profilată ceramică,fiind necesară înlocuire acesteia datorită uzurii fizice se observa în unele
locuri infiltratii prin tavan,
înălţimea medie a camerelor este de 2,5 m;
pardoselile sunt din lemn – duşumele care preziontă un grad de uzură ridicat,
tâmplăria (uşile respectiv geamurile) este din lemn de răşinoase , având un grad de uzură
ridicat,
finisajul interior este realizat prin tencuire cu mortar de ipsos-var ,iar pereţii sunt zugrăviţi cu
var în culori , care prezintă un grad ridicat de uzura;
imobilul nu are instalaţie pentru apă şi canal, este racordat numai la reţeaua de energie
electrică.Instalaţia pentru curent electric trebuie inlocuită fiind subdimensionată ca putere de
consum,
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-

încălzirea locuinţei se realizează cu ajutorul unei sobe de teracotă, cu un grad de uzură
ridicat.

Magazie

- clădirea se desfăşoară pe un regim de înălţime P;
- aria desfăşurat construită – 40 mp;
- la data inspecţiei clădirea se găsea într-o stare avansată de uzură;
imobilul are o structură de rezistenţă formată din fundaţie de tip beton simplu pe care se reazemă structura
de lemn a magaziei.Structura este din lemn de foioase , cu tălpi, stâlpi, şi grinzi iar umplutura din acelaşi
material lemnos;
-

acoperişul tip astereală pe şarpantă din lemn de răşinoase , iar învelitoarea este din şindrilă ,
cu un grad de uzură foarte ridicat,
tâmplăria (uşile respectiv geamurile) este din lemn de răşinoase, cu un grad de uzură foarte
ridicat.
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-

Menţionez că magazia se află într-o stare de degradare foarte mare şi nu mai prezintă
siguranţă în exploatare având , o uzură fizică de 100%.
Şura

-

-

clădirea se desfăşoară pe un regim de înălţime P;
aria desfăşurat construită – 86 mp;
la data inspecţiei clădirea se găsea într-o stare avansată de uzură;
imobilul are o structură de rezistenţă formată din fundaţie de tip beton simplu pe care se
rereazemă structura de lemn a casei.Structura este din lemn de foioase , cu tălpi, stâlpi, şi
grinzi iar umplutura din acelaşi material lemnos;
acoperişul tip astereală pe şarpantă din lemn de răşinoase , iar învelitoarea este din şindrilă,
tâmplăria (uşile respectiv geamurile) este din lemn de răşinoase.

2.5. Analiza pieţei imobiliare

Piaţa proprietăţilor rezidenţiale şi în special al locuinţelor unifamiliale este în declin în loc. Frătăuţii Noi.
Recenta criză mondială, resimţită şi la nivel local ,a făcut ca cererea care în trecut era mult mai mare decât
oferta să scadă simţitor,contribuind astfel la scăderea destul de tare a preţurilor proprietăţilor rezidenţiale.
În general locuinţele unifamiliale sunt solicitate pe piaţa imobiliară pentru închirierea lor. Preţurile
locuinţelor unifamiliale au cunoscut o scădere faţă de anii anteriori, fenomen generalizat la nivel naţional, care
are la bază mai mulţi factori printre care:
-

scăderea raportului dintre cerere şi ofertă,
restricţii noi la condiţiile de creditare impuse de bănci,
scăderea puterii de cumpărare a populaţiei, din cauza disponibilizărilor atât din sectorul de stat
cât şi din cel privat,
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- pierderea locurilor de muncă pentru mulţi dintre cei plecaţi în străinătate,
- scăderea nivelului de trai.
16
La ora actuală , oferta pentru locuinţe unifamiliale este în creştere, însă numărul tranzacţiilor în această
perioadă este redus, aşteptând la scăderi de preţuri în continuare, din partea celor care doresc să cumpere.
Multe dintre locuinţele unifamiliala cumpărate în trecut, sunt ofertate de proprietari pentru
închiriere.Cerera de locuinţe unifamiliale este relativ mai mică decât oferta , şi se manifestă din partea
familiilor cu o situaţie materială foarte bună.Dorinţa de a închiria primează, faţă de a cumpăra.
Având în vedere situaţia actuală a economiei mondiale şi implicit a celei româneşti în special, se
apreciază că pentru perioada cel puţin următoare, preţul locuinţelor unifamiliale va continua să scadă.
Pentru ilustrarea modului de tranzacţionare în lucrare sunt prezentate un număr de trei proprietăţi
imobiliare(terenuri) care s-au ofertat spre tranzacţionare, din zonă, ce vor fi folosite şi ca proprietăţi comparabile.
În etapa de informare pe teren am identificat următoarele proprietăţi imobiliare - terenuri,ofertate spre
tranzactionare:

Comparabila 1.Teren intravilan de vânzare
Fratautii Noi,judet Suceava Adaugat La 10:30, 2 martie 2021, Numar anunt: 184520614
Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul
Oferit de AgentieSuprafata - 6 000 m²
Pret - 30.000 euro.Suprafata totala este de 6.000 mp.
Terenul este plan, forma poligonala, intravilan, construibil, nu este afectat din punct de vedere al
factorilor de mediu, avand acces auto si pietonal din drumul comunal.

Comparabila 2.Teren intravilan de vânzare
Fratautii Noi, judet Suceava Adaugat de pe telefon La 14:40, 28 februarie 2021, Numar anunt: 186914695
Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul
Oferit de Proprietar

Extravilan / intravilanIntravilan

Pret - 36.400 euro.Suprafata utila - 6 600 m²

Descriere
Vand teren intravilan in comuna Fratautii Noi ,terenul este intabulat,suprafața este 66 de ari.
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Teren intravilan, suprafata 6.600 mp, font stradal 15 m.

Comparabila 3.Teren intravilan de vânzare
Fratautii Noi, judet Suceava Adaugat de pe telefon Adaugat La 10:30, 8 martie 2021, Numar anunt: 184420825
Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Oferit de Proprietar

Extravilan / intravilanIntravilan

Pret - 40.000 euro.Suprafata utila - 2 000 m²
Teren intravilant, suprafata 2000 mp, font stradal 17 m.

2.6. Oferta competitivă,cererea solvabilă,
echilibrul pieţei,influenţa mediului.

Oferta competitivă
Oferta de teren liber pentru construcţii în loc. Frătăuţii Noi este redusă şi terenurile pentru
construcţii au ajuns la preţuri care au scazut destul de mult.
La ora actuală la nivelul municipiului, există tendinţa foarte clar conturată ca cei cu putere
financiară să cumpere o proprietate imobiliară în localităţiile suburbane, sau să investească în construirea
unei case de vacanţă în aceste zone suburbane.Oferte de terenuri libere pentru construcţii în zona
analizată este mică, având în vedere că în perioada 1999-2008 s-au tranzactionat multe proprietăţi de teren
pe care s-au realizat construcţii.Oferte cu proprietăţi de tipul celei supuse evaluării ,proprietate rezidenţială
de tip locuinţă unifamilială ,sunt şi ele în scădere deoarece începând cu anul 2003 s-au tranzacţionat multe
proprietăţi de acest gen.
Cererea solvabilă
Zona în care se află proprietatea supusă evaluării este o zonă preponderent rezidenţială. Sunt puţine
terenuri libere în zonă .Cererea de terenuri libere pentru construcţii în zona analizată este mare ,dar având în
vedere că in perioada 1999-2008 s-au tranzacţionat multe proprietăţi de teren pe care s-au realizat
construcţii, oferta de teren liber a scăzut considerabil.
Cererea pentru proprietăţii ca proprietatea evaluată este în creştere din cel puţin două motive:
-

lipsa terenurilor libere pentru construcţii în zonă,
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multiplele facilităţi care le oferă cumpărarea unei astfel de proprietăţi( canalizare -parţial, apă
curentă, curent electric, reţea de gaze naturale, drum asfaltat) însemnând costuri scăzute
pentru o dezvoltare ulterioară a proprietăţii.
Puterea de cumpărare împarte potenţialii cumpărători ale unor astfel de proprietăţi din zona noastră în
două mari categorii:
-

salariaţii cu venituri peste medie care lucrează în zonă şi care pot economisi sau pot obţine
un credit ipotecar pentru cumpărarea unei astfel de proprietăţi;
- familiile care lucrează în străinătate , care investesc economiile făcute pentru a cumpăra
astfel de proprietăţi.Până acum 3-4 ani aceştia cumpărau apartamente la bloc sau terenuri.
Aceste două categorii de cumpărători dar în special cea de-a doua au dus la o creştere
continuă a cererii pentru acest tip de proprietăţi şi implicit la o creştere continuă a preţului lor.
-

Echilibrul pieţei
Piaţa imobiliară specifică actuală din loc. Iaslovăţ este dominată de tranzacţii cu locuinţe
Potenţialii cumpărători a unei proprietăţi cum este cea supusă evaluării sunt persoane fizice, cu venituri
peste medie.Sunt puţine proprietăţi de vânzare sau de închiriat , de tipul celei evaluate, pe piaţa imobiliară
a loc. Frătăuţii Noi.Estimez că nici în anii următori nu vor exista multe oferte de genul celor prezentate mai
sus.Faptul că lucrările de aducere a utilităţiilor s-au extins şi la terenurile libere de la periferia municipiului , a
contribuit la vânzarea într-o măsură mai mare a acestora contribuind deci în final la stabilirea unui echilibru
între cerere şi ofertă şi implicit la o stabilizare a preţurilor terenurilor şi proprietăţilor de tipul celei evaluate.

Influenţa mediului
Proprietatea se află într-o zonă în care nu se desfăşoară activităţi industriale .
Singurele surse de poluare sunt noxele auto şi praful de la traficul auto de pe stradă .
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3.ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZII

3.1.Cea mai bună utilizare
Conform Standardelor de Evaluare a bunurilor ANEVAR ediţia 2020, cea mai bună utilizare este
definită astfel: - cea mai probabilă utilizare a proprietăţii, care este fizic posibilă, justificată adecvat,
permisă legal, fezabilă financiar şi care conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate.
În timp ce clădirile se pot schimba , nu acelaşi lucru se poate spune şi despre caracteristicile
esenţiale ale amplasamentului.Prin urmare, valoarea terenului este elementul conducător şi valoarea
proprietăţii imobiliare este în funcţie de venitul adus de teren.
Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii.Ea trebuie să
fie permisă legal, posibilă fizic, fezabilă financiar, şi maximă productivă.La proprietatea imobiliară de tip
rezidenţial – locuinţă unifamilială, cea mai bună utilizare se realizează diferenţiat atât pentru terenul considerat
liber ,cât şi pentru terenul considerat construit.
Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber, presupune că terenul este liber sau poate fi
eliberat prin demolarea construcţiilor.
Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber trebuie să ţină cont de utilizarea curentă şi de toate
utilizările potenţiale.
Valoarea terenului este determinată de utilizarea potenţială şi nu de utilizarea curentă. În opinia
evaluatorului ,terenul considerat liber este pentru construcţie de spaţiu comercial, spatiu pentru activitati
sportive, sau de locuinţă unifamilială.
Utilizare permisă legal
Analizând reglementările privind zonarea, restricţiile de construire,normativele de construcţii,restricţiile
privind construcţiile din patrimoniu şi siturile istorice,impactul asupra mediului, toate utilizările sunt permise
legal aşa cum rezultă din PUG.
Utilizare posibilă fizic
Analizând dimensiunea, forma, suprafaţa, structura geologică a terenului , existenţa utilităţiilor (apă
curentă, canalizare, gaz metan, curent electric), toate utilizările sunt posibile fizic , adică- spaţiu comercial,
locuinţă unifamilială.
Utilizare fezabilă financiar
Proprietatea este amplasată la o distanţă de 500 m de centrul comunei.Traficul pietonal în acea zonă
este redus, de aceea construirea unui spaţiu comercial nu reprezintă cea mai bună soluţie.Zona fiind
liniştită, prin construirea unei locuinţe rezidenţiale de tip unifamilial, s-au a unei Sali de sport ,s-ar putea
obţine un venit din închirierea acestora.
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Utilizare maxim productivă
CMBU a terenului considerat liber este de obicei o utilizare pe termen lung şi se presupune că va
rămâne aceeaşi pe durata de viaţă economică sau utilă a construcţiilor.
În urma celor prezentate ajungem la concluzia că CMBU a terenului considerat liber este cea de
locuinţă unifamilială, deoarece valoarea reziduală a terenului este cea mai mare.
Cea mai bună utilizare a terenului construit, este legată de utilizarea ce ar trebui dată unei
proprietăţi imobiliare prin construcţiile ce îi aparţin. Utilizarea care maximizează valoarea unei proprietăţi în
funcţie de rata de fructificare pe termen lung şi riscul asociat este cea mai bună utilizare a terenului
construit.
Cea mai bună utilizare a terenului, va fi determinată în situaţia terenului construit.
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Proprietatea construită care face obiectul evaluării se găseşte într-o stare tehnică cu un grad ridicat de
uzură, demolarea ei nu se justifică economic, putându-se utiliza în starea actuală sau putând fi modificată
în cazul schimbării utilizării.Din analiza PUG ,a rezultat că proprietatea construită poate fi folosită pentru
destinaţie ca – locuinţă unifamilială tip P, locuinţă unifamilială tip P+E, sala pentru sport.
Utilizare permisă legal
Nu exista restrictii pe plan local si nici restrictii cu caracter privat pentru aceste utilizari, prin urmare toate sunt
permise legal.
Utilizare posibilă fizic
Proprietatea este amplasată într-o zonă, unde există toate utilităţiile necesare pentru a funcţiona ca
locuinţă unifamilială tip P,respectiv P+E, sala pentru sport,deci utilizările mai sus amintite sunt posibile fizic.
Utilizare fezabilă financiar
Valoarea reziduală estimată ca diferenţa dintre valoarea capitalizată şi costurile de conversie determină
varianta care reprezintă cea mai bună utilizare,(criteriul de maximă productivitate).
Cea mai bună utilizare în cadrul proprietăţii evaluate o reprezintă cea de sala de sport deoarece s-ar
obtine un venit din inchirierea acesteia.. Utilizarea ca locuinţă unifamilială de tip P,P+E este neadecvată
datorită faptului că s-ar necesita o investiţie foarte mare pentru transformarea construcţiei,iar venitul obtinut
din inchirierea acesteia ar fi mult mai mic , comparativ cu venitul obtinut din inchirierea salii pentru sport.
Astfel, în opinia evaluatorului, pe baza datelor prezentate mai sus, cea mai bună utilizare este sală
pentru sport.
3.2 . Estimarea valorii terenului
În abordarea comparaţiilor vânzărilor proprietăţilor integrale datorită diferenţelor suprafeţelor de teren ale
comparabilelor , am estimat valoarea terenului proprietăţii evaluate, în vederea calculării valorii unitare de
teren,pentru corecţie.
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Folosim metoda comparatiei de piata. Aceasta metodă se utilizează la evaluarea terenului liber sau care se
consideră liber pentru scopul evaluării. Metoda este cea mai utilizată şi preferată când există date comparabile.
Pentru aplicarea metodei s-a utilizat analiza comparatiilor relative. Prin aplicarea acestei metode, preţurile şi
informatiile referitoare la loturile similare sunt analizate, comparate şi corectate în funcţie de asemănări sau
diferenţieri.
Ca elemente de comparaţie sunt utilizate următoarele:
- drepturile de proprietate;
- restricţiile legale;
- condiţiile pieţei (data vânzării);
- localizarea;
- caracteristicile fizice;
- utilităţile disponibile;
- zonarea;
- cea mai bună utilizare.
Etapele parcurse pentru aplicarea acestei metode au fost :
- prezentarea proprietatilor comparabile cu caracteristicile acestora ;
- selectarea elementelor de comparatie ;
- determinarea corectiilor relative pentru fiecare element de comparatie analizat ;
- selectarea valorii proprietatii evaluate ;

ELEMENT DE

TEREN 1

TEREN 2

TEREN 3

SUBIECT
COMPARATIE

- 2.000 mp
-

-2.600 mp

-2.000 mp

1.723 mp

Preţ de ofertă-vânzare(euro/mp)
?

15

14

20

Tipul tranzacţiei

ofertă

ofertă

ofertă

Ajustare pentru tip tranzacţie(euro)

-1,5(-10%)

-1,4(-10%)

-2(-10%)

Toate comparabilele sunt la oferta, pret negociabil. Se ajusteaza comparabilele cu marja de negociere estimata,
recunoscuta de piata de aprox. -5% ( Piata putin activa - Analiza de piata)
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Prêt ajustat(euro/mp)

Drepturi de proprietate transmise

13,5

12,6

18

liber

liber

liber

0

0

0

13,5

12,6

18

Fara restrictii

Fara restrictii

Fara restrictii

liber

Ajustare pentru drepturi de
proprietate(euro)

Pret ajustat(euro/mp)
Restrictii legale

Fara restrictii

0

0

0

13,5

12,6

18

Ajustare pentru restrictii(euro)

Pret ajustat(euro/mp)
Conditii de vinzare
Ajustare pentru conditii de
vinzare(euro)

Pret ajustat(euro/mp)
Conditii de piata
Ajustare pentru conditii de
piata(euro)

obiective

obiective

obiective

obiective

0

0

0

13,5

12,6

18

recent

recent

acum 1 luna

0

0

0

13,5

12,6

18

Pret ajustat(euro/mp)

Localizare

mai slaba

mai slaba

mai slaba

Ajustare pentru localizare(euro)

+3,4(+25%)

+3,2(+25%)

+1,8(+10%)
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Pret ajustat(euro/mp)

16,9

15,8

19,8

C1,C2,C3 aU localizare mai inferioara fata de subiect. Se ajusteaza comparabilele C1,C2,C3,pentru diferenta de
localizare cu +25%,+25%,+10%.
Caracteristici fizice-suprafata
1.723

Ajustare caracteristici fizice(euro)

2.000

2.600

2.000

0

0

0

16,9

15,8

19,8

C.E.

C.E.

C.E.

0

0

0

16,9

15,8

19,8

Pret ajustare(euro/mp)

Utilitati disponibile

C.E.

Ajustare pentru utilitati
disponibile(euro)
Pret ajustat(euro/mp)

Zonarea

mai slaba

mai slaba

Ajustare pentru zonare(euro)

+1,7(+10%)

+2,4(+15%)

aceeasi

0

Pret ajustat(euro/mp)
18,6

18,2

19,8

C1 ,C2 sunt aplasate intr-o zona mai inferioara fata de subiect. Se ajusteaza comparabilele C1,C2,pentru zonarea
fata de subiect cu +10% pentru C1,+15% pentru C2.

Deschidere la drum principal

da

nu

nu

da

+1,7(+10%)
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Ajustare deschidere la drum

Prêt ajustat(euro/mp)

+1,8(+10%)

0

20

19,8

20,3

C1 ,C2 nu au deschidere la drum principal. Se ajusteaza comparabilele C1,C2,pentru deschidere la drum principal
cu +10% pentru C1,+10% pentru C2.
Cea mai buna utilizare
Sala pentru
sport
Ajustare pentru cea mai buna
utilizare(euro)

Rezidential

Rezidential

+2(+10%)

+2(+10%)

Rezidential

+2(+10%)

Pret ajustat(euro/mp)
22,3

22

21,8

C1,C2,C3 au cea mai buna utilizare cea de teren pentru constructii rezidentiale comparativ cu cea mai buna
utilizare a terenului subiect care este cea de teren pentru constructie sala pentru sport deci corectia pentru
toate comparabilele este +10%.

Ajustare totala neta(euro)

+8,8

+9,4

+3,8

Ajustare totala bruta(euro)

+8,8

+9,4

+3,8

Ajustare totala bruta(procentual)

59%

67%

19%

Valoare estimata adoptată (euro/mp)
21,8

-

având in vedere rezultatele obtinute , iar ajustarea totală brută pentru comparabila 3 este cea
mai mică, rezultă că în opinia evaluatorului, valoarea terenului de evaluat este 1.723 mp x 21,8
euro = 37.561 euro.
VT = 185.116 lei,
VT= 37.561 euro.
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3.2. Modul de abordare a valorii

Metodele de evaluare sunt grupate în trei abordări:
-

abordarea prin piaţă ;

- abordarea prin venit ,
- abordarea prin cost .
Abordarea prin comparaţia vânzărilor anterioare este utilă când un număr de proprietăţi similare au fost
vândute recent. Criteriile de comparaţie pentru a estima similitudinea proprietăţilor imobiliare , au în vedere
caracteristici fizice , economice, juridice etc.
Abordarea prin piaţă utilizează raţionamentul prin care estimarea valorii de piaţă se face prin analiza
pieţei pentru a găsi proprietăţi similare tranzacţionate, ale căror preţuri de vânzare se compară şi se
corectează în funcţie de caracteristicile principale ale acestora şi cele ale proprietăţii subiect.
Abordarea prin venit are la bază două categorii de metode de estimare a valorii - metode bazate pe
capitalizarea venitului şi metode bazate pe actualizarea venitului. Capitalizarea directă este o metodă
folosită pentru transformarea venitului net anual aşteptat într-un indicator de valoare a proprietăţii.
Transformarea se poate face fie prin divizarea venitului net anual aşteptat cu o rată de capitalizare, fie prin
înmulţirea venitului net anual aşteptat cu un factor multiplicator (care este inversul ratei de capitalizare).
Actualizarea este o metodă utilizată pentru transformarea unor venituri viitoare în valori prezente, prin
ajustarea venitului din fiecare an viitor cu o rată de actualizare adecvată sau prin selectarea unei rate
unice de capitalizare, care să reflecte în mod explicit forma venitului generat de proprietate, schimbările
potenţiale de valoare şi rentabilitatea aşteptată.
Abordarea prin cost este bazată pe ipoteza că participanţii pe piaţă fac legătura între valoare şi cost.
În această abordare, valoarea unei proprietăţi imobiliare se estimează prin adăugarea, la valoarea de piaţă
a terenului, a costului de înlocuire a echivalentelor moderne ale construcţiilor
existente din care se scade apoi deprecierea amenajărilor terenului şi construcţiilor( deteriorarea fizică,
deprecierea funcţională şi deprecierea economică) apărută din diferite cauze. Se include profitul normal pe
care îl obţine antrepenorul.
Această abordare este deosebit de utilă în evaluarea unor construcţii noi sau aproape noi şi la acele
proprietăţi care nu se vând frecvent pe piaţă.
În cazul de faţă vom aplica pentru determinarea valorii de piaţă a proprietăţii evaluate abordarea prin venit şi
abordarea prin cost.
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3.3. Abordarea prin venit

Determinarea valorii prin metoda capitalizării veniturilor
Proprietăţile imobiliare care generează venituri se achiziţionează ca investiţii, iar din punct de vedere al
investitorului
capacitatea de a produce profit este un element esenţial care influenţează valoarea
proprietăţii.Valoarea veniturilor aferente proprietăţii imobiliare de evaluat pe durata unui an de zile se poate
determina din închirierea acesteia, la o valoare a chiriei practicate pe piaţa liberă.
Din informaţiile pe care le-am obţinut, discutând cu diferiţi reprezentanţi ai agenţiilor imobiliare valoarea
chiriilor pentru proprietăţi imobiliare similare cu cea supusă evaluării şi care se gasesc în aceeaşi zonă de
localizare , s-a luat valoarea chiriei de 1.500 lei/lună.
Pentru cheltuielile fixe în cazul proprietăţii imobiliare de evaluat avem:
1,5% din VBE pentru nivelul cheltuielilor cu impozitul + asigurarea proprietăţii imobiliare, 17,5% din VBE reprezintă
nivelul cheltuielilor cu reparaţiile şi întreţinerea proprietăţii imobiliare pentru a menţine proprietatea imobiliară la
un standard corespunzător din punct de vedere al funcţionalităţii. Gradul de ocupare l-am luat 95% deoarece
întotdeauna există o perioadă de timp până când este închiriată o proprietate imobiliară . În cazul de faţă
ţinând cont de tipul proprietăţii imobiliare pentru închiriat şi de cerinţele de pe piaţă privind închirierea acestor
tipuri de proprietăţi am considerat valoarea gradului de ocupare ca fiind de 95%.
Ipoteze folosite:
proprietatea de evaluat:
aria desfăşurată – 66 mp,
preţ chirie – 1.500 lei/luna,
chiriaşii îşi plătesc direct utilităţiile( salubritate, apă-canal, electricitate, încălzire, condiţionare
aer, etc. ).
- se consideră o rată de capitalizare a veniturilor de 6%, având în vedere condiţiile pieţei şi
dorinţa cumpărătorului de recuperare rapidă a investiţiei.
Capitalizarea directă a veniturilor este o metodă de evaluare bazată pe venit, prin care venitul anual
estimat se converteşte în valoarea proprietăţii.
-

Convertirea se realizează într-o singură etapă, fie divizând venitul anual estimat printr-o rată adecvată
de capitalizare, fie multiplicând venitul respectiv cu un factor multiplicator corespunzător.
Metoda capitalizării directe a veniturilor presupune:
-

-

determinarea venitului brut potenţial (VBP) , VBP este suma totală a veniturilor din chirie în
ipoteza unui grad de ocupare de 100% obţinut anual,
calculul
venitului net din exploatare(VNE) , care rezultă prin deducerea din venitul brut efectiv a
cheltuielilor de expolatare.
În cazul de faţă avem grad de ocupare 95%.
estimarea ratei totale de capitalizare( ro ).
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În vederea estimării ratei de capitalizare pentru locuinţe s-au folosit trei imobile similare cu cel
evaluat,care au fost tranzacţionate, cu următoarele caracteristici:
Comparabila 1

PRET DE VANZARE(lei)

Comparabila 2

Comparabila 3

371.118

364.967

389.953

105

110

115

Chirie anuala(lei)

28.994

39.919

36.558

Grad de ocupare

80%

80%

80%

VBP(lei)

28.994

39.919

36.558

VBE(lei)

23.195

31.935

29.246

Cheltuieli fixe(lei)

437

479

521

Impozit+ asigurare(lei)(2,5%)

437

479

521

Cheltuieli variabile(lei)(20%)

3.496

3.431

4.167

Reparatii si intretinere(lei)

3.496

3.431

4.167

Cheltuieli de exploatare(lei)

3.933

3.910

4.688

18.556

25.548

23.397

5%

7%

6%

Aria închiriată(mp)

VNE(lei)
Rata de capitalizare

Rezultă din tabelul de mai sus un interval pentru rata de capitalizare cuprins între 5% si 7%.
RO aleasă în final ( din cadrul intervalului) depinde de raţionamentul profesional al evaluatorului asupra
diferenţelor între proprietatea evaluată şi fiecare dintre proprietăţile comparate.
Având în vedere diferenţele mici dintre proprietatea evaluată şi proprietatea nr. 3, opinăm în alegerea
ratei de capitalizare egală cu 6%.Evaluatorul consideră că această valoare a ratei de capitalizare este
realistă şi poate fi utilizată pentru evaluarea proprietăţii menţionate.
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Deci avem:
Proprietate imobiliară de evaluat
loc. Frătăuţii Noi, nr. 1.309,jud. Suceava
Chirie / an(lei)

18.000

VBP(lei)

18.000

Grad de ocupare

95%

VBE(lei)

17.100

Impozit + asigurare(lei)(1,5%)

257

Total cheltuieli fixe(lei)

257

Reparaţii-întreţinere(lei)(17,5%)

2.993

Total cheltuieli variabile(lei)

2.993

Total cheltuieli de exploatare(lei)

3.250

VNE(lei)

13.850

Rata de capitalizare

6%

VALOAREA PROPRIETĂŢII( lei )

VPROPRIETATE – metoda

capitalizarii veniturilor =

VPROPRIETATE – metoda

230.833

230.833 lei,

capitalizarii veniturilor = 46.837

euro.

Menţionez că această valoare a rezultat pe baza scenariului unei utilizări normale şi realiste a
activului, considerat de evaluator ca fiind cea mai bună . Preţurile chiriei sunt conforme celor practicate pe
piaţa locuinţelor.

3.4. Abordarea prin cost
Evaluarea prin abordarea prin cost va consta în determinarea costurilor necesare pentru construirea
unei proprietăţi similare noi, din care se vor scădea toate deprecierile cumulate de proprietatea imobiliară
evaluată la data evaluării.
În cadrul acestei abordari se vor determina costurile de înlocuire.
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Această metodă este aplicabilă şi în acelaşi timp adecvată proprietăţii evaluate, având în vedere că aceasta
reprezintă cea mai bună utilizare a amplasamentului.
Estimarea valorii de piaţă a proprietăţii imobiliare prin ,,Cost ” presupune continuitatea utilizarii acesteia potrivit scopului
pentru care a fost construită si ofera o indicatie asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform caruia un
cumparator nu va plati mai mult pentru un activ , decat costul necesar obtinerii uneii proprietăţi imobiliare cu aceeasi
utilitate fie prin cumparare fie prin construire.
Este acea abordare care estimeaza valoarea prin determinarea costului prezent (de reproductie,de nou) a unui bun din
care se deduc o serie de elemente de depreciere fizica , funcţională(tehnologica) si economica, relatia fiind:
Valoarea prin cost = Cost actual –Depreciere fizica –Depreciere functionala – Depreciere economica.
Scopul evaluării este stabilirea valorii de reconstrucţie şi a valorii rămase (în funcţie de gradul de
depreciere acumulată) corespunzătoare lunii noiembrie 2020.Având în vedere caracteristicile proprietăţii
evaluate , evaluarea s-a realizat pe baza catalogului COSTURI DE RECONSTRUCŢIE - COSTURI DE
ÎNLOCUIRE clădiri rezidenţiale CORNELIU ŞCHIOPU /editura IROVAL .
Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde urmatoarele etape:
1.Stabilirea valorii de reconstructie totala prin estimarea unui deviz general estimativ, pe categorii de lucrari,in functie
de caracteristicile tehnico-constructive si gradul de dotare;
2.Determinarea valorii ramase la acelasi nivel de preturi, prin estimarea deprecierii acumulate.
Valoarea de reconstructie-reprezinta costul estimat pentru a construi la preturile curente de la data evaluarii ocopie, o
replica exacta a constructiei evaluate, folosind aceleasi materiale, normative de constructii, arhitectura,
planuri de calitate si manopera ingloband toate deficientele, supradimensionarile si deprecierea constructiei evaluate.
Deprecierea-reprezinta o pierdere de valoare fata de costul dereconstructie ce poate apare din cauze fizice
functionale sau externe.Estimarea deprecierii s-a efectuat prin metoda segregarii.
Prin aceasta metoda se analizeaza separat fiecare cauza a deprecierii, se cuantifica si apoi se totalizeaza o suma
globala.
Principalele tipuri de depreciere care pot afecta o cladire si cu care opereaza aceasta metoda sunt:
⇒ uzura fizica -este evidentiata de rosaturi, cazaturi, fisuri, infestari, defecte de structura etc. Aceasta
poate avea doua componente - uzura fizica recuperabila (se cuantifica prin costul de readucere a
elementului la conditia de nou sau ca si nou, se iain considerare numai daca costul de corectare a
starii tehnice e mai mare decat cresterea de valoare rezultata) si uzura fizica nerecuperabila (se
refera la elementele deteriorate fizic care nu pot fi corectate in prezent din motive practice sau
economice)

33

⇒ neadecvare functionala- este data de demodarea, neadecvarea sau supradimensionarea cladirii
din punct de vedere a dimensiunilor, stilului sau instalatiilor si echipamentelor atasate. Se poate
manifesta sub doua aspecte - neadecvare functionala recuperabila (se cuantifica prin costul de
inlocuire pentru deficiente care necesita adaugiri, deficiente care necesita inlocuire sau modernizare
sausupradimensionari) si neadecvare functionala nerecuperabila (poate fi cauzata de deficiente
date de un element neinclus in costul de nou dar artrebui inclus sau un element inclus in costul de
nou dar nu ar trebui inclus)
⇒depreciere economica (din cauze externe) - se datoreaza unor factori externi proprietatii imobiliare
cum ar fi modificarea cererii, utilizarea proprietatii, amplasarea in zona, urbanismul, finantarea etc.
Deprecierea fizica rezultata a fost determinata prin aplicarea coeficientului global de uzura rezultat la
valoarea de reconstructie.

3.4.1. Estimarea valorii construcţiei - casa de locuit
Nr.
crt.

Denumire

Supr.
construita

Cost catalog

Total cost

(euro/mp)

(euro)

159,1

10.501

Corectie
dist.

Corectie
manopera

Cost total
corectat(euro)

1,00

1,00

10.501

(mp)
1.

Fundaţie si structura

66

TOTAL FUNDAŢIE SI STR.
2.

Finisaj

10.501
66

131,5

8.679

1,00

1,00

TOTAL FINISAJ
3.

Instalaţii electrice

8.679
66

16,8

1.109

1,00

1,00

TOTAL INST. ELECTRICE
4.

Învelitoare

8.679

1.109

1.109
79

100,5

7.940

1,00

1,00

7.940
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TOTAL INVELITOARE
5.

Instalaţii de încalzire

6.604
1

400

400

1,00

1,00

400

TOTAL INST. DE ÎNCĂLZIRE

400

Total cost de nou(euro) cu TVA

28.629

Total cost de nou(lei) cu TVA

130.978

Total cost de nou(euro/mp) cu
TVA

433,8

Estimarea deprecierii cumulate
Deprecierea , reprezintă o pierdere de valoare a proprietatii imobiliare, din orice cauză. Este diferenta
dintre costul de reconstructie sau de inlocuire a constructiei si valoarea ei de piată.
Deprecierea cumulată poate fi estimată prin mai multe metode si anume:
- metoda duratei de viata economică;
- metoda duratei de viata economică modificată;
- metoda segregării;
- metoda comparatiei.
Pentru estimarea deprecierii cumulate s-a ales metoda segregarii.
Prin metoda segregarii estimarea deprecierii cumulate va lua in considerare urmatoarele deprecieri:
- uzura fizică recuperabilă;
- uzura fizică nerecuperabilă;
- deprecieri datorită neadecvării functionale;
- depreciere economică (externă).
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Tabel centralizator pentru analiza deprecierii fizice a clădirii
Sdc(mp) = 66
Nr.
crt.

Denumire substructură

Cost de înlocuire

Uzură fizică

Valoare rămasă

brut CIB

(%)

actualizată

(euro)

(euro)

1.

Infrastructură+structură

10.501

70%

3.150

2.

Finisaj int.+ ext.

8.679

70%

2.604

3.

Instala’ie electrică

1.109

100%

0

4.

Învelitoare

7.940

70%

2.382

5.

Instalatie de incalzire

400

100%

0

28.629

Total cost cu tva(euro)

8.136

Deprecierea fizică este: 20.493 euro.
Valoarea ramasă a clădirii , deci valoarea costului de înlocuire net va fi:
VCIN-C = 28.629 euro – 20.493 euro = 8.136 euro,
VCIN-C = 40.097 lei;

3.4.2. Estimarea valorii construcţiei – magazie
Nr.
crt.

Denumire

Supr.
construita

Cost catalog

Total cost

(euro/mp)

(euro)

38,9

1.556

Corectie
dist.

Corectie
manopera

Cost total
corectat(euro)

1,00

1,00

1.556

(mp)
1.

Fundaţie si structura

TOTAL FUNDAŢIE SI STR.

40

1.556
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2.

Finisaj

40

0

0

1,00

1,00

TOTAL FINISAJ
3.

Instalaţii electrice

0
40

0

0

1,00

1,00

TOTAL INST. ELECTRICE
4.

Învelitoare

0

0

0
48

19

912

1,00

1,00

912

TOTAL INVELITOARE

912

Total cost de nou(euro) cu TVA

2.468

Total cost de nou(lei) cu TVA

12.153

Total cost de nou(euro/mp) cu
TVA

61,7

Gradul de uzură a constructiei este de 100%.
Valoarea ramasă a clădirii , deci valoarea costului de înlocuire net va fi:
VCIN-C = 2.468 euro – 2.468 euro x 100% = 0 euro,
VCIN-C = 0 lei;

3.4.3. Estimarea valorii construcţiei - şura
Nr.
crt.

Denumire

Supr.
construita

Cost catalog

Total cost

(euro/mp)

(euro)

29,3

2.520

Corectie
dist.

Corectie
manopera

Cost total
corectat(euro)

1,00

1,00

2.520

(mp)
1.

Fundaţie si structura

86
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TOTAL FUNDAŢIE SI STR.
2.

Finisaj

2.520
86

21,9

1.883

1,00

1,00

TOTAL FINISAJ
3.

Instalaţii electrice

1.883
1

40

40

1,00

1,00

TOTAL INST. ELECTRICE
4.

Învelitoare

1.883

40

40
103

93,4

9.620

1,00

1,00

9.620

TOTAL INVELITOARE

9.629

Total cost de nou(euro) cu TVA

14.063

Total cost de nou(lei) cu TVA

69.250

Total cost de nou(euro/mp) cu
TVA

163,5

Gradul de uzură a constructiei este de 75%.
Valoarea ramasă a clădirii , deci valoarea costului de înlocuire net va fi:
VCIN-C =14.063 euro – 14.063 euro x 75% = 3.516 euro,
VCIN-C = 17.328 lei;
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Abordarea de evaluare

Valoare (lei)

Valoare (euro)

185.116

37.561

40.097

8.136

0

0

17.328

3.516

242.541

49.213

Abordarea prin cost
-

teren
casa de locuit
magazie
şura
TOTAL

V PROPRIETATE-METODA COSTULUI = 242.541 lei,(49.213 euro).

3.5. Reconcilierea valorilor

În urma aplicării abordărilor de evaluare s-au estimat urmatoarele valori ale
evaluate:
Nr.

Abordarea de evaluare

proprietăţii imobiliare

Valoare (lei)

Valoare(euro)

1.

Abordarea prin venit

230.837

46.837

2.

Abordarea prin cost

242.541

49.213

Criteriile folosite pentru a propune valoarea de piaţă a proprietăţii evaluate sunt: adecvarea, precizia, şi
cantitatea de informaţii.
Deoarece tipul de proprietate evaluat este locuinţă unifamilială,valoarea obţinută prin abordarea prin cost
este cea mai adecvată.
Dacă căutăm cea mai precisă abordare din cele două pentru a propune valoarea de piaţă , tot
abordarea prin cost este cea mai precisă.
Din punct de vedere al cantităţii de informaţii evaluatorul a avut informaţii suficiente şi pentru abordarea
prin cost şi pentru abordarea prin venit , dar informaţiile necesare abordării prin cost au provenit din mai
multe surse, fiind mai sigure.
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Ca rezultat al acestor analize efectuate, evaluatorul propune ca valoare de piaţă a dreptului de
proprietate, la data de 25.08.2021, valoarea estimată prin abordarea prin cost, respectiv:
Obiectiv evaluat

Suprafaţă

Valoare evaluată

Valoare

evaluată

- m.p.-

-lei-

-euro-

S = 1.723

185.116

37.561

Sdc = 66

40.097

8.136

Sdc = 40

0

0

Sdc = 86

17.328

3.516

242.541

49.213

Valoarea de piaţă a proprietăţii
imobiliare evaluate:
-

teren
casa de locuit
magazie
şura
TOTAL

Notă: Valoarea de piata estimata este exprimata in lei, si in echivalent euro la cursurile de referinta din 25.08.2021. Cursul valutar de
referinta ste 4,9284 lei/euro .Valorile prezentate ca opinii in prezentul raport, contin TVA.

25.08.2021

Evaluator autorizat proprietăţi imobiliare ANEVAR
Ing. Simota Dorin

INIȚIATOR,
PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

OLARI George

Oltea-Rodica MOISUC

Vizat C.F.P.
Mircea Guță
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