
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea efectuării unui schimb între imobil-teren proprietatea 
privată a comunei Dobârlău și imobil -teren proprietatea privată a 

dl.Comșa Cristian 
 
 
 
Consiliul local al comunei Dobârlău 

Întrunit în şedinţă ordinară din data de 27.02.2020, ședință legal constituită, fiind 
prezentă majoritatea consilierilor în funcţie  
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău 
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului 
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 
amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism și al 
Comisiei pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, munca si protectie 
socială 

- Avizul secretarului general al comunei nr.15/ 2020 
- Rapoartele de Evaluare privind schimbul de terenuri nr.2/21.02.2020 și 

nr.3/21.02.2020 întocmite de evaluator autorizat ANEVAR, PFA - Gaspar Alexandru 
Ținând seama de prevederile art.1763 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată, și actualizată precum și de art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 
În temeiul: art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuri, între Comuna Dobârlău, pe de o parte și 
Dl. Comșa Cristian și dna Comsa Doina, pe de altă parte , după cum urmează: 
 Comuna Dobârlău, dă în schimb, fără plată de sultă, domnului Comșa Cristian și 
dna Comșa Doina, terenul proprietate privată a comunei Dobârlău înscris în C.F. nr 26063 
Dobârlău, cu nr.cad./top. 26063 ( top.1192) în suprafaţă de 1.620 m.p., situat în intravilanul 
satului Mărcuș, comuna Dobârlău având valoarea de piaţă estimată la suma de  31.000 lei , 
cota întreagă de proprietate de 1/1 părţi din terenul în cauză şi primeşte în schimb, de la 
domnul Comșa Cristian și cu acordul expres al dnei. Comșa Doina care are un drept 
de uzufruct viager asupra unei cote de ½ din imobilul - teren, tot fără plată de sultă, 
terenul proprietatea acestuia, înscris în C.F. nr.23040 Dobârlău cu nr.cad./top. 1195 în 
suprafaţă de 1.620 m.p., situat în intravilanul satului Mărcuș, comuna Dobârlău , având 
valoarea de piaţă estimată la suma de 47.000 lei , cota întreagă de 1/1 părţi a terenului în 
cauză . 
Art.2 Se însușesc Rapoartele de evaluare pentru cele doua terenuri ce fac obiectul 
schimbului aprobat conform art.1, întocmite de evaluatorul autorizat ANEVAR, PFA - 
Gaspar Alexandru, rapoarte care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

                   ROMÂNIA 
        JUDEŢUL COVASNA 

                     
     COMUNA DOBÂRLĂU       
       CONSILIUL LOCAL                                                                              



 
 
Art.3 (1) Schimbul de terenuri aprobat conform art.1, se va realiza prin act autentic, iar 
cheltuielile aferente încheierii actului de schimb vor fi suportate de comuna Dobârlău. 
(2) Se împuternicește primarul comunei Dobârlău, dl Barbu Bogdan, să semneze contractul 
de schimb in formă autentică.  
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Dobârlău. 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ      CONTRASEMNEAZĂ 
            IOAN SAFTA                   SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
           IOANA MANEA 
 
 
 
Comuna Dobârlău 
Nr.15                                    
27 februarie 2020  

 
 
 
 
           Prezenta HOTĂRÂRE a fost adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” 

                               ( unanimitate de voturi de către consilierii prezenți la ședință 



 
 
 

GÁSPÁR  ALEXANDRU- P.F.A. 
EXPERT TEHNIC JUDICIAR, EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR 
C.U.I.; 20288090 
Adresa: Sfântu Gheorghe, Bd. Gen. Grigore Bălan Nr. 53, Bl. 9/C/13 
Telefon: 0745 - 166195; Fax: 0267- 321585; E-Mail: gasparsandor53@gmail.com 
Cont bancar : RO76BRMA0150032581500000 
  
  

RAPORT DE EVALUARE 
nr. 2/21.02.2020 

a proprietăţilor tip teren intravilan 
 
 

PROPRIETATEA EVALUATĂ:  Teren intravilan înscris în CF nr. 26063 
Dobârlău, cu s = 1.620 mp, categoria de folosință arabil în intravilan 
 
ADRESA: intravilanul satului Mărcuș, F.N., com. Dobârlău, jud. Covasna 
 

  
 
 

PROPRIETAR:   Comuna Dobârlău CIF 4404575  
 
CLIENT:    Comuna Dobârlău 
 
SCOPUL EVALUĂRII: Estimarea valorii de piață pentru schimb imobiliar 
     
EVALUATOR:   Gáspár Alexandru 
 
DATA EVALUĂRII:  21 februarie 2020 
 
DATA RAPORTULUI: 21 februarie 2020 
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CUPRINS 
 

- Pagina de titlu 
- Cuprins 
- Sinteza evaluării 

 
1. TERMENII DE REFERINTA AI EVALUARII 

1.1. Certificarea, identificarea şi competența evaluatorului 
1.2. Identificarea clientului şi a destinatarului 
1.3. Identificarea activului supus evaluării și a drepturilor de proprietate evaluate 
1.4. Scopul evaluării, tipul valorii, data evaluării și a inspecției, amploarea inspecției 
1.5. Documentarea necesara pentru elaborarea evaluării 
1.6. Natura şi sursa informaţiilor pe care se va baza evaluarea 
1.7. Ipoteze şi ipoteze speciale 
1.8. Restrictii de utilizare, difuzare sau publicare 
1.9. Riscul evaluării 
1.10. Abordarea în evaluare și raționamentul 
1.11. Declarația evaluatorului privind conformitatea evaluării cu standardele de evaluare, 

independența evaluatorului față de procesul de creditare, valoarea estimată, 
confidențialitatea și responsabilitatea  

 
2. PREZENTAREA DATELOR 

2.1. Descrierea juridică, statutul legal al proprietății conform actelor de propretate  
2.2. Date și informații despre amplasament 
2.3. Riscuri de mediu 
2.4. Descrierea proprietății imobiliare, tipul, componența și utilizarea 

 

 
3. ANALIZA PIETEI IMOBILIARE 

 
4. EVALUARE 

4.1. Reglementări și cadru legal 
4.2. Analiza celei mai bune utilizări 
4.3. Abordarea prin comparație 

 
5. ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA ASUPRA VALORII 

 
ANEXE: 
 
Anexa nr. 1 Fotografii 
Anexa nr. 2 Poziționarea pe hartă 
Anexa nr. 3 Abordarea prin comparație 
Anexa nr. 4 Extras CF 
Anexa nr. 5 Plan de amplasament și delimitare a imobilului 
Anexa nr. 6 Extras din analiza de piață – prezentarea comparabilelor utilizate în abordarea prin 

comparație și alte date de piață 
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SINTEZA EVALUĂRII 
 
Numele clientului:  Comuna Dobârlău 
 
Data evaluării:   21  februarie 2020 
 
Tipul proprietății: Teren intravilan cu suprafața de 1.620 mp, categoria de folosință arabil 

conf. CF, zonă de locuințe conform PUG în curs de actualizare 
    
Adresa proprietății: com. Dobârlău, sat Mărcuș, intravilan, F.N., jud. Covasna  

 
Proprietar:   Comuna Dobârlău 
 
Scopul evaluării:  Încheierea unui schimb imobiliar 
 
Tipul valorii estimate:  Valoarea de piață 
 
Data de referință a   21  februarie 2020 
evaluării: 
 
Data inspecției:  21  februarie 2020 
 
Data raportului:  21  februarie 2020 
   
Lista actelor de   - Extras CF cerere nr. 339 din 30.01.2020 
proprietate puse la   - Plan de amplasament și delimitare a imobilului 
dispoziție:  

 
Descriere proprietate: Teren intravilan cu suprafața de 1.620 mp, situat în localitatea Mărcuși, zonă 

periferică, zonă preponderent rezidențială și agricolă. Înscris în Cartea 
funciară nr. 26063 Dobârlău, nr. cadastral 26063.Conform PUG în curs de 
actualizare este zonă de locuințe și funcțiuni complementare. Forma 
terenului este regulată, dreptunghiulară, îngustă, lățime (deschidere la 
stradă) de 10,6 x lungime 165.7 m , topografie plană, deschiderea la drum de 
acces asfalt, cca 10.6 m, ca urmare neconstruibil cu excepția caselor cuplate 
sau înșiruite. Utilități: energie electrică la drum. 

 
Sarcini:    Nu sunt  
 
Situația/utilizarea  Teren liber  
actuală a imobilului:   
  
Cea mai bună utilizare: Rezidențial cu case cuplate sau înșiruite, sau teren arabil în intravilan 
 
Metode de evaluare: S-a aplicat abordarea prin comparații  
 
Ipoteze speciale Nu sunt 
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OPINIA EVALUATORULUI PRIVIND VALOAREA DE PIAȚĂ 
 

 
Teren intravilan cu s=1.620 
mp înscris în CF nr. 26063 
Dobârlău 

Valoarea de piață 
(LEI)  

Valoarea de piață 
(EUR) 

31.000 LEI 
 

6.480 EUR 
4 EUR/mp 

. 
NOTĂ: Valoarea nu este influențată de T.V.A.  

 
Cursul de schimb mediu LEI / EUR considerat este de 4,7834  valabil la data evaluării: 21.02.2020 

 
Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerentele avute în vedere la determinarea 
acestei valori sunt: 

 Valorile estimate sunt valabile numai în baza ipotezelor generale şi speciale prezentate în raport şi a celorlalte 
aspecte legate de risc, prezentate pe parcurs; Estimările sunt valori de piață, conform definiţiilor menţionate pe 
parcurs. 

 A fost evaluat întregul drept de proprietate considerat valabil, transferabil și considerată liberă de orice fel de 
sarcini. 

 Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață; 
 Valoarea este o predicţie; 

 

o Prezentul raport a fost realizat prin respectarea recomandărilor „Codului de Etică al profesiei de evaluator autorizat” şi 
se supune „Standardelor de evaluare a bunurilor”, poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris şi prealabil al 
evaluatorului) şi verificat, în conformitate cu „Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018” în speţă SEV 400  
„Verificarea evaluărilor”. 
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1.1. CERTIFICAREA, IDENTIFICAREA ŞI COMPETENȚA EVALUATORULUI 
 

Prezentul raport de evaluare a fost realizat de evaluator autorizat Gáspár Alexandru, specialitatea 
EPI și EI, legitimația ANEVAR nr. 12717, valabilă pe anul 2020; Evaluatorul are încheiată asigurarea de 
răspundere profesională la compania Allianz Tiriac SA prin AON Romania, nivel de acoperire 10.000 EUR. 

Adresa evaluatorului: Sf. Gheorghe, bd. g-ral Grigore Bălan nr. 53, bl. 8, sc. C, ap. 13, jud. 
Covasna, telefon 0745166195, fax 0267321585, e-mail: gasparsandor53@gmail.com. 

Subsemnatul Gaspar Alexandru, in nume propriu, in calitate de persoana fizica care a intocmit 
prezentul Raport de evaluare, prin prezenta Declaratie certific urmatoarele:  

 
Certificare: 
 
Subsemnatul, prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certific în cunoştinţă de 

cauză şi cu bună credinţă că: 
1. Afirmaţiile declarate de către mine şi cuprinse în prezentul raport sunt adevărate şi corecte. Estimările 

şi concluziile se bazează pe informaţii şi date considerate de către evaluator ca fiind adevărate şi 
corecte, precum şi pe concluziile inspecţiei asupra proprietăţii, pe care am efectuat-o la data 21 
februarie 2020.  

2. Evaluarea a fost făcută în concordanță cu Standardele de evaluare a bunurilor ediția 2018; 
3. Expunerile faptelor din acest raport de evaluare sunt corecte și reflectă cele mai pertinente cunoștințe 

ale evaluatorului; 
4. Analizele, opiniile și concluziile raportate se limitează doar de ipotezele și ipotezele speciale prezentate 

în raport și reprezintă analizele, opiniile și concluziile mele profesionale și imparțiale;  
5. Nu am nici un interes anterior, prezent sau viitor în proprietatea imobiliară care constituie obiectul 

acestui raport și nici un interes legat de părțile implicate în prezenta misiune, excepţie făcând rolul 
menţionat aici; 

6. Nu am nici o părtinire legată de proprietatea care este obiectul acestui raport sau legată de părțile 
implicate în aceasta evaluare; 

7. Implicarea mea în această misiune nu este condiţionată de formularea sau prezentarea unui rezultat 
prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării şi legat de producerea 
unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcţie de opinia mea.  

8. Analizele, opiniile si concluziile mele, precum si acest raport au fost efectuate in conformitate cu Codul 
Deontologic si cu Standardele de evaluare a bunurilor editia 2018; 

9. Dețin cunoștințele și experiența adecvate de calificare profesională necesară pentru efectuarea, în mod 
competent, a acestei lucrări; 

10. Evaluatorul are experiență în ceea ce privește localizarea și categoria de proprietate care este 
evaluată; 

11. Nici o persoană, cu excepția celor specificate în raport, nu a acordat asistență profesională 
semnificativă în elaborarea lucrării; 

12. La data elaborării acestui raport, evaluatorul care semnează este membru titular al “Asociației 
Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România”, are încheiată asigurarea profesională, indeplinește 
cerințele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR și are competența necesară 
întocmirii acestui raport de evaluare. 

13. Evaluarea s-a făcut pentru încheierea unui schimb imobiliar, valorile estimate fiind valabile pentru data 
de 21.02.2020 iar inspecția s-a făcut la data de 21.02.2020, în prezența reprezentantului clientului. 

 
 

   EVALUATOR 
                 Ing. Gáspár Alexandru 
 

 
 

mailto:gasparsandor53@gmail.com
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  1.2. IDENTIFICAREA CLIENTULUI ȘI A DESTINATARULUI 
 
Client: U.A.T. Comuna Dobârlău, CIF: 4404575 
 
Destinatar: Comuna Dobârlău 

 
1.4. IDENTIFICAREA ACTIVULUI SUPUS EVALUĂRII ȘI A DREPTURILOR DE PROPRIETATE 
EVALUATE 
 
 Obiectul evaluării este proprietatea teren intravilan, categoria de folosință arabil în 
suprafața de 1.620 mp, proprietatea comunei Dobârlău, înscris în Cf nr. 26063 Dobârlău, nr. cad. 
26063. 
 

Proprietatea, de tip teren intravilan – categoria de folosință arabil. 
 
Informații detaliate despre proprietatea evaluată se găsesc în cap. 3: Prezentarea datelor. 
 
Proprietar: com. Dobârlău 
Adresa proprietății: com. Dobârlău, sat  Mărcuș, intravilan, F.N., jud. Covasna 
Drepturile de proprietate evaluate: Se evaluează dreptul de proprietate absolut al comunei 
Dobârlău conform CF. 
 
 
1.5. SCOPUL EVALUĂRII, TIPUL VALORII, DATA EVALUĂRII ȘI A INSPECȚIEI, AMPLOAREA 
INSPECȚIEI 
 
Tipul valorii estimate, adecvată scopului evaluării este valoarea de piață. 
 
Conform Standardelor de Evaluare a Bunurilor (2018): 
 
VALOAREA DE PIAŢĂ este 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 o activitate de marketing adecvat, şi în care părţile au acţionat fiecare în 
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 
 

 Conceptul ”valoare de piață”  presupune un preț negociat pe o piață deschisă și 
concurențială unde participații acționează în mod liber. Piața unui activ ar putea fi 
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 pe piață. 
Piața în care activul este expus pentru vânzare este piața în care activul se schimbă în 
mod normal.  

 Valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună 
utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează potențialul și care este posibilă, 
permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării 
curente a activului sau poate fi o altă utilizare. Aceasta este determinată de utilizarea pe 
care un participant de pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește 
prețul pe care ar fi dispus să îl ofere.  
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Scopul evaluării: Încheierea unui schimb imobiliar 
 

Data inspecției proprietății: Inspecţia proprietății a avut loc in data de 21.02.2020 în prezența 
reprezentantului clientului/proprietarului, d-l Șerban. S-a efectuat inspecție completă. Cu această 
ocazie s-au efectuat fotografiile anexate.  
 
Data evaluării: 21.02.2020, dată la care raportul de referinţă leu/euro este de 4,7834 LEI/ EUR. 
 
 
1.6. DOCUMENTAREA NECESARA PENTRU ELABORAREA EVALUĂRII 
 
La dispoziția evaluatorului s-au pus:  

- extras de carte funciară 
- plan de amplasament și delimitare a imobilului 

 
1.7. NATURA ŞI SURSA INFORMAŢIILOR PE CARE SE VA BAZA EVALUAREA 
 

   Legate de dreptul evaluat 
Informațiile: Sursa 

situația juridică a proprietății imobiliare: Extras CF1, P.A.D. 
dimensiuni / arii  proprietății imobiliare: preluate de la client, CF 
 
 

Informațiile  utilizate au fost: 
o Documentele juridice – extras CF 
o Plan de amplasament și delimitare a imobilului 

 

Sursele de informații au fost: 
o reprezentanții CLIENTULUI pentru documentele şi informațiile legate de proprietatea 

imobiliară evaluată (situație juridică, suprafețe, istoric, șamd.) care sunt responsabili pentru 
veridicitatea informațiilor furnizate; Prin utilizarea și fructificarea prezentului raport 
solicitantul își asumă/însușește cele menționate de către noi ca a avea sursă de informație 
solicitantul”. 
 

 
  1.8.    IPOTEZE ŞI IPOTEZE SPECIALE 
 

1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului şi în scopul precizat. Nu este permisă 
folosirea raportului de către o terţă persoană fără obţinerea, în prealabil, a acordului scris al 
clientului, autorului evaluării şi evaluatorului verificator, aşa cum se precizează mai jos. Nu 
se asumă responsabilitatea faţă de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului 
evaluării şi celor care au obţinut acordul scris şi nu se acceptă responsabilitatea pentru nici 
un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor 
sau acţiunilor întreprinse pe baza acestui raport. 

                                                           
1 Evaluatorul a avut la dispoziție numai documentele ce s-au anexat prezentului raport și considerate parte integrantă, din care s-au extras 
datele mai sus prezentate. 
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2. Raportul de evaluare îşi păstrează valabilitatea numai în situaţia în care condiţiile de piaţă, 
reprezentate de factorii economici, sociali şi politici, rămân nemodificate în raport cu cele 
existente la data întocmirii raportului de evaluare. 

3. Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. Evaluatorul nu îşi asumă 
responsabilitatea pentru factorii economici fizici şi de altă natură, care pot apărea ulterior 
evaluării de faţă şi care pot modifica valorile bunurilor, faţă de opiniile şi rezultatele 
prezentate în cadrul raportului de evaluare. 

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

5. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie 
proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia şi care nu sunt 
cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări 
specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil şi se poate 
tranzacţiona, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată şi aceasta nu 
este ipotecată sau închiriată. În cazul în care există o asemenea situaţie şi este cunoscută, 
aceasta este menţionată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei 
că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) şi responsabilă. 

6. Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind 
documentaţiile de urbanism, legile de construcţie, iar în cazul în care nu sunt respectate 
aceste cerinţe, valoarea de piaţă va fi afectată.  

7. Se presupune că proprietatea este conformă cu toate reglementările şi restricţiile 
urbanistice. Evaluatorul nu răspunde de eventualele neconformităţi. 

8. Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii, subsolului 
terenului, altele decât cele observate de evaluator cu ocazia inspecţiei, care ar avea ca 
efect o valoare diferită de cea stabilită în urma evaluării. 

9. Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate reglementările locale şi 
naţionale privind mediul înconjurător, în afara cazurilor cînd neconcordanţele sunt expuse, 
descrise şi luate în considerare în raport 

10. Din informaţiile deţinute de către evaluator şi din discuţiile purtate cu proprietarul imobilului, 
nu există nici un indiciu privind existenţa unor contaminări naturale sau chimice care să 
afectează valoarea proprietăţii evaluate sau valoarea proprietăţilor vecine. Evaluatorul nu 
are cunostinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor rapoarte care să indice prezenţă 
contaminanţilor sau materialelor periculoase şi nici nu a efectuat investigaţii speciale în 
acest sens. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări pe orice proprietate sau pe 
oricare alt teren vecin sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să 
contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate. 

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

12. Dacă nu se arată altfel în raport, se înţelege că evaluatorul nu are cunoştinţă asupra stării 
ascunse sau invizibile a proprietăţii (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea şi 
structura solului etc.), sau asupra condiţiilor adverse de mediu (de pe proprietatea 
imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezenţa substanţelor 
periculoase, substanţelor toxice etc.), care pot majora sau micşora valoarea proprietăţii. Se 
presupune că nu există astfel de condiţii dacă ele nu au fost observate, la data inspecţiei, 
sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obişnuite, necesară pentru 
întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu 
sau ca un raport detaliat al stării proprietăţii, astfel de informaţii depăşind sfera acestui 
raport şi/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanţii explicite sau implicite în 
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privinţa stării în care se află proprietatea şi nu este responsabil pentru existenţa unor astfel 
de situaţii şi a eventualelor lor consecinţe şi nici pentru eventualele procese tehnice de 
testare necesare descoperirii lor. 

13. Evaluatorul obţine informaţii, estimări şi opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, 
din surse pe care le consideră a fi credibile şi evaluatorul consideră că acestea sunt 
adevărate şi corecte. Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea în privinţa acurateţei 
informaţiilor furnizate de terţe părţi.  

14. Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii toate informaţiile privind subiectul de evaluat pe 
care le-a avut la dispoziţie la data întocmirii prezentei, neexcluzând însă posibilitatea 
existenţei şi a altor informaţii de care acesta nu avea cunoştinţă. 

15. Conţinutul acestui raport este confidenţial pentru client şi autorul nu îl va dezvălui unei terţe 
persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Standardele de Evaluare a Bunurilor şi/sau 
atunci când proprietatea a intrat în atenţia unui corp judiciar calificat. 

16. Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredinţate de către clientul 
numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client şi în scopul precizat în raport. 

17. Consimţământul scris al evaluatorului şi al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din 
urmă este necesar), trebuie obţinut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să 
poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepţia clientului, sau a altor 
destinatari ai evaluării care au fost precizaţi în raport. Consimţământul scris şi aprobarea 
trebuie obţinute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi 
modificat sau transmis unei terţe părţi, alţii decât clientul sau altor categorii de public, prin 
prospecte, memorii, publicitate, relaţii publice, informaţii, vânzare sau alte mijloace. 
Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietăţii evaluate, iar valoarea 
prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare. 

18. Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau de viitor privind proprietatea imobiliara 
evaluata.  

19. Prezentul raport a fost realizat pe baza informatiilor furnizate de client, precizia lor fiind 
responsabilitatea acestuia.         

 

Ipoteze speciale:  
 Nu sunt 
 
 

1.9. RESTRICTII DE UTILIZARE, DIFUZARE SAU PUBLICARE 
 

Raportul de evaluare se adresează exclusiv clientului și destinatarului. 
 
 
1.10. RISCUL EVALUĂRII 
 
Riscuri generale ale pieței: Valorile estimate în prezentul raport se bazează pe condițiile de 
piață curente, pe factorii anticipați ai cererii și ofertei pe termen scurt și mediu, prezentate în 
raport. Aceste informații nu cuprind predicția evenimentelor sau a valorilor viitoare, ci reflectă 
așteptările curente de pe piață, bazate pe tendințele curente. Aceste previziuni se pot schimba în 
funcție de condițiile economice, sociale, fiscale etc. 
 
 
 



RAPORT DE EVALUARE TEREN INTRAVILAN cu s=1.620 mp, situat în intravilanul loc. Mărcuș, com. Dobârlău, înscris în CF 
nr. 26063 Dobârlău 

 CLIENT: COMUNA DOBÂRLĂU 

 

 

 

10 

10 

1.11.  ABORDAREA ÎN EVALUARE ȘI RAȚIONAMENTUL 
 

Valoarea estimată prin abordarea prin piață - metoda comparaţiei directe reprezintă o 
valoare de piaţă a imobilului, obţinută în urma analizării tranzacţiilor/ofertelor de vânzare din zonă, 
cu proprietăţi asemănătoare. Metoda comparatiei directe utilizeaza procesul de lucru in care 
estimarea valorii de piata se face prin analizarea pietei pentru a gasi proprietati similare, 
comparandu-le apoi cu cea de evaluat. Premiza majora a metodei comparatiei directe este aceea 
ca valoarea de piata a unei proprietati imobiliare este intr-o relatie directa cu preturile unor 
proprietati competitive si comparabile. 

 
Având în vedere specificul proprietății, teren de construcție, abordarea prin venit nu este 

relevantă, întrucât nu se practică închirierea de terenuri intravilane în zonă. S-a considerat că nici 
abordarea prin cost – metoda extracției nu este relevantă, datorită informațiilor de piață 
insuficiente în ceea ce privește costul construcțiilor și estimarea deprecierii (mai ales deprecierea 
externă) în ceea ce privește ofertele de case cu terenuri ofertate pe piață. 

 
Având în vedere adecvarea, cantitatea și precizia informațiilor disponibile, evaluatorul 

consideră că abordarea prin piață este aboradrea cea mai concludentă pentru estimarea valorii de 
piață a proprietății subiect. 

 
 

1.12. DECLARAȚIA EVALUATORULUI PRIVIND CONFORMITATEA EVALUĂRII CU 
STANDARDELE DE EVALUARE, INDEPENDENȚA EVALUATORULUI FAȚĂ DE PROCESUL 
DE CREDITARE, VALOAREA ESTIMATĂ, CONFIDENȚIALITATEA ȘI RESPONSABILITATEA  
 
-      Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanţă 
cu reglementările Standardelor de Evaluare a Bunurilor ANEVAR ediția 2018 şi cu ipotezele şi 
ipotezele speciale cuprinse în prezentul raport.  
 
-            Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății 
imobiliare si de recomandarile STANDARDELOR DE EVALUARE A BUNURILOR DIN 
ROMÂNIA– EDIŢIA 2018:  

 SEV 100  – Cadrul general 
 SEV 101 – Termenii de referinţă ai evaluării 
 SEV 102 – Implementare 
 SEV 103 – Raportare 
 SEC 104 – Tipuri ale valorii 
 SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 
 GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile 

 
 În prezentul raport nu au fost făcute devieri de la cerințele Standardele de evaluare a 
bunurilor 2018 şi Ghidurile metodologice de evaluare 

 
- Evaluatorul este independent, evaluarea fiind imparțială și obiectivă, fără nici o influență din 
partea clientului/proprietarului ori a oricărei alte persoane. 
- Declar că nu am nici o relaţie particulară cu clientul şi nici un interes actual sau viitor faţă 
de proprietatea evaluată care constituie obiectul acestui raport si nici un interes legat de părțile 
implicate. 
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-      Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obţinerii unei anumite 
valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client, 
iar remunerarea evaluării nu se face în funcţie de satisfacerea unei asemenea solicitări. 
- Raportul de evaluare este confidențial, fiind dezvăluit exclusiv clientului. 
- Evaluatorul a întreprins toate verificările și analizele considerate necesare pentru 
efectuarea raportului de evaluare și își asumă responsabilitatea pentru datele și concluziile 
prezentate în raportul de evaluare.  
- Evaluatorul este responsabil și față de destinatarul/utilizatorul raportului de evaluare. 
 

   EVALUATOR  
Ing. Gáspár Alexandru 

 
 
 
 

Cap. 2  
PREZENTAREA DATELOR 

  
2.1. DESCRIEREA JURIDICĂ, STATUTUL LEGAL AL PROPRIETĂȚII CONFORM ACTELOR DE 
PROPRIETATE, DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ 
 

1. Conform extrasului de carte funciară eliberată de ANCPI – OCPI Covasna cerere cu nr. 
339  din 30.01.2020, la data evaluării, proprietatea evaluată este înscrisă în CF individuală 
nr. 26063 Dobârlău  
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Conform  foii de proprietate, este întabulat dreptul de proprietate al comunei Dobârlău. 

 
 
La momentul intocmirii raportului de evaluare proprietatea este liberă de sarcini 

 
2.2 DATE ȘI INFORMAȚII DESPRE AMPLASAMENT 
 
Dobârlău este satul de reședință al  comunei cu același nume din județul 

Covasna, Transilvania, România. Se află în partea de sud-vest a județului, în Munții Întorsurii. 
Comuna Dobârlău este situată in sudul judeţului Covasna pe malul stang al Râului Negru, 

în sud-estul Tarii Bârsei, înconjurata de Clabucetele Întorsurii - munți din curbură interioară a 
Carpaților - pe drumul judetean 103B, la limita cu judetul Brașov. Centru de comună, localitatea 
Dobârlău se află situata la granita judetelor Brașov și Covasna, 23 km nord-est de orașul Brașov 
și 16 km de reședința județului Covasna, într-un cadru natural deosebit de frumos, la o altitudine 
de 640 m, împrejmuită de dealurile împădurite de la poalele muntelui Piliștea (Pilisca) - 1223 m și 
rasfirată de-o parte si de alta a Pârâului Finișoara și a Vaii Dobârlaului. Zona este sălbatica, 
nepoluată, cu un potențial turistic ridicat și vestita pentru bogătia fondului cinegetic. Valoarea 
turistică a zonei consta și în perimetrul paduros întins, cu fructe de pădure, ciuperci, plante 
medicinale și un fond vânătoresc bogat. Pe lîngă cele expuse, localitea oferă mai multe clădiri cu 
valori arhitecturale aparte care prezintă un interes turistic general.  

Obiective turistice: 
- Biserica ortodoxă Valea Dobârlăului cu hramul Sfinții Împărați Constantin si Elena 
- Biserica ortodoxă Dobârlău cu hramul Adormirea Maicii Domnului 
- Biserica ortodoxă Mărcuş cu hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie 
- Biserica ortodoxă Lunca Mărcuşului cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe 
- Mânăstirea Mărcuş cu hramul Sfinţilor Români şi Acoperământul Maicii Domnului 
- Trei Pensiuni funcţionale 
- Posibilităţi de recreere (plimbări pe munte pe jos, cu sania trasă de cai) 
Terenul se află în intravilanul satului Mărcuș, com. Dobârlău, zona periferică, la ieșirea din 
sat spre Teliu. Conform PUG în curs de actualizare zona este rezidențială cu funcțiuni 
complementare.  
Accesul se realizează din drum asfalt, drumul județean DJ103B. Deschiderea la stradă 

este de cca 10,6, ca urmare terenul nu este construibil decât pentru case cuplate sau înșiruite.  
Amplasamentul se consideră favorabil, cu vecinități mixte, rezidențiale și agricole precum și 

terenuri libere.  
Terenul are acces la utilități: energie electrică la drum. Terenul nu este amenajat.  
 
2.3. RISCURI DE MEDIU 
 
Nu este cazul. 
                 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dob%C3%A2rl%C4%83u,_Covasna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Covasna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Covasna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_%C3%8Entorsurii
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         2.4. DESCRIEREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE, TIPUL, COMPONENȚA ȘI UTILIZAREA 
 
Terenul intravilan are categoria de folosință arabil este format dintr-un singur lot în 

suprafața de 1.620 mp. Terenul are acces de pe drum asfalt, drumul județean DJ103B care leagă 
Mărcuș de Dobârlău, deschiderea la stradă este de cca 10,6 metri conform P.A.D.  

Forma terenului este regulată, dreptunghiulară, cu front îngust și alungit, forma destul de 
nefavorabilă. Datorită frontului mic terenul nu este construibil decât pentru case cuplate sau 
înșiruite, sau doar construcții provizorii și speciale. Topografia plană, lățime (deschidere la stradă) 
de 10,6 x lungime 165.7 m. Terenul nu este împrejmuit sau amenajat. Utilități: energie electrică la 
drum.  
 
 

            
 

Cap. 3  
ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE 

 

DDeeffiinniirreeaa  ppiieeţţeeii  ssppeecciiffiiccee  

În cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale imobiliare specifice, s-au 
investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietăţii.  

Aceasta este o proprietate imobiliară de tip teren intravilan, situat în zonă periferică a 
satului Mărcuș, aparținând de com. Dobârlău. 
 
Practic, pentru proprietăţile studiate, piaţa2  este: 

 piața terenurilor intravilane din zone rurale, com. Dobârlău, Bicfalău, Ozun etc. 
 

AAnnaalliizzaa  cceerreerriiii  pprroobbaabbiillee  

Cererea pentru terenuri de construcție în zonă este mică, reprezentată de persoane fizice, 
cu buget mic spre mediu, orăşenilor dornici de a beneficia de o proprietate tip casă de locuit sau 
casă de vacanţă într-o oază de linişte şi relaxare, amplasată aproape de oraşele din zonă, sau 
vecinii proprietății care doresc extinderea gospodăriei existente. Avand in vedere localizarea si 
caracteristicile tehnice ale proprietatii de evaluat se poate aprecia ca acesta are atractivitate mică, 
datorită cererii mici din zonă și formei terenului nefavorabilă, care limitează opțiunile de construire 
etc. 

                                                           
2
 Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. 

Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. 

Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influenţată de reglementările 
guvernamentale şi locale. Cererea şi oferta de proprietăţi imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este 

teoretic şi rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă 
greu, iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu 
echilibru.  

Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informaţi, iar actele de vânzare-cumpărare nu au loc în mod frecvent.   
De multe ori, informaţiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. 
Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Sunt puţin lichide şi de obicei procesul de vânzare este lung. 

Proprietăţile, privite global,  impun o putere financiară mare pentru o posibilă achiziţionare.  
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AAnnaalliizzaa  ooffeerrtteeii  ccoommppeettiittiivvee  

Oferta de vânzări pentru terenuri intravilane în zona analizată este medie, tranzacțiile 
cunoscute puține. De obicei tranzacțiile au loc între cunoștințe, rude, strategiile de margeting sunt 
specifice mediului rural. Marja de negociere este în jur de 5-25% în funcție de motivațiile părților, 
timpul de expunere pe piață etc.  

Prețurile terenurilor asemănătoare se situează în intervalul de minim 3 EUR/mp, maxim 15 
EUR/mp în funcție de localizare, suprafață, utilități, amenajări  etc. 

Nu se practică închirierea terenurilor intravilane în zonă. 

  

EEcchhiilliibbrruull  ppiieeţţeeii  

Deși prețurile de ofertare au crescut ușor în ultima perioada, urmând trendul ascendent pe 
piața națională, creșterea prețurilor de ofertare nu este neapărat susținută și de creșterea cererii, 
ca urmare tranzacțiile sunt foarte puține.  

La data evaluarii, piata imobiliara specifica proprietatii analizate este in dezechilibru, oferta 
fiind ceva mai mare decat cererea, iar numarul tranzactiilor incheiate redus, timpul de expunere 
pe piata indelungat, de obicei partile tranzactiilor fiind cunostinte sau chiar prieteni, rude se 
accepta negocieri, termen de plata mai lungi si schimburi imobiliare de asemenea.   

 
PPeerrssppeeccttiivveellee  pprroopprriieettăățțiiii  ppee  vviiiittoorr  

Având în vedere caracteristicile imobilului, se consideră că acesta are atractivitate mică. 
  
 

Cap. 4- EVALUAREA 
 

4.1. REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL 
Având în vedere scopul evaluării, proprietatea imobiliară se va evalua la valoarea de piață.  
Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut cont de tipul proprietății imobiliare și de 

recomandările STANDARDELOR DE EVALUARE A BUNURILOR – ANEVAR 2018:  
Standarde generale 

 SEV 100  – Cadrul general 
 SEV 101 – Termenii de referinţă ai evaluării 
 SEV 102 – Implementare 
 SEV 103 – Raportare 
 SEV 104 – Tipuri ale valorii 

Standarde pentru active 
Bunuri imobile 

 SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 
 GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile 

Standarde pentru utilizări specifice 
 Glosar 2018 

 

Abordări utilizate Pentru determinarea valorii de piata a unei proprietati de tipul celei de 
fata, Standardele de Evaluare prevad posibilitatea utilizarii mai multor 
abordări, bazate pe: comparatia vanzarilor, metoda reziduală sau a 
extracţiei, tehnica parcelării, rentei de bază etc.. 
In cazul de fata s-a considerat oportun a se aplica metoda 
comparaţiei de piaţă (comparaţie directă.) 
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4.2. Cea mai buna 
utilizare (CMBU) 

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare 
a proprietăţii selectată din diferite variante posibile care va constitui 
baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicarii 
abordarilor de evaluare. Cea mai bună utilizare este definită ca 
utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit 
care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are 
ca rezultat cea mai mare valoare (maxim productiva). 
 
In opinia noastra, avand in vederea conformarea proprietatii si tinand 
cont de caracteristicile acesteia, C.M.B.U. este de teren construit în 
cazul cumpărării de către un vecin cu extinderea gospodăriei actuale 
sau cumpărarea de căte un invesitor a mai mulor parcele alăturate. 
Datorită frontului mic, terenul este construibil doar pentru case cuplate 
sau înșiruite, deci în cazul cumpărării individuale, fără alipire de alte 
loturi, CMBU rămâne cea actuală de teren arabil. 
 

4.3 . ABORDAREA 
PRIN COMPARAȚII  
 
 

Metoda comparatiei directe utilizeaza procesul de lucru in care 
estimarea valorii de piata se face prin analizarea pietei pentru a gasi 
proprietati similare, comparandu-le apoi cu cea de evaluat. Premiza 
majora a metodei comparatiei directe este aceea ca valoarea de piata 
a unei proprietati imobiliare este intr-o relatie directa cu preturile unor 
proprietati competitive si comparabile. 
Analiza comparativa este termenul general folosit pentru a identifica 
procesul ce utilizeaza fie analiza pe perechi de date, fie analiza 
comparatiilor relative. 
 
Analiza comparativa se axeaza pe asemanarile si diferentele dintre 
proprietati, care afecteaza, intr-un fel sau altul, valoarea acestora. 
Diferentele si asemanarile ar putea aparea in ceea ce priveste dreptul 
de proprietate evaluat, motivatia cumparatorului si a vanzatorului, 
conditiile de finantare, situatia pietei imobiliare, dimensiunile, locatia, 
precum si caracteristicile fizice si economice ale proprietatilor. 
In realizarea prezentului raport de evaluare, s-au folosit ca surse de 
informatii, ofertele de vanzare de terenuri intravilane din zona studiata 
existente in ziarele/revistele de specialitate, din paginile de web ale 
diferitelor companii imobiliare precum si din baza de date proprie 
aferenta departamentelor de evaluare, respectiv de tranzactii 
imobiliare (vezi Anexa 8). 
Trebuie precizat faptul ca, pentru toate comparabilele, s-a considerat 
ca dreptul de proprietate transmis este integral, iar conditiile de 
vanzare – plata cash. 
 
Din analiza efectuata a rezultat ca cea mai apropiata comparabila de 
subiect este comparabila 3 (are cea mica corectie totala bruta) Avand 
in vedere si celelalte corectii, opinam ca valoarea de piata a terenului 
analizat este de: 
 

Calculul analitic tabelar este prezentat în ANEXA 3. 
 

4  EUR/mp adică  6.480 EURO echiv. 31.000 LEI  
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Cap. 5 ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA ASUPRA VALORII  
 

Din cele prezentate mai sus și în raportul de evaluare de faţă, evaluatorul consideră că metoda cea 
mai adecvată pentru estimarea valorii juste a proprietăţii supuse evaluării este metoda comparației directe, 
întrucât informațiile despre comparabile sunt suficiente, de încredere și de actualitate. 
 Avand in vedere atat cantitatea, calitatea informatiilor detinute si adecvarea abordarilor prezentate, 
cat si principiul prudentei adecvat scopului evaluarii, evaluatorul opineaza ca valoarea de piață a 
terenului intravilan cu suprafața de 1.620 mp, înscris în CF nr. 26063 Dobârlău, proprietatea comunei 
Dobârlău este de:  
 

31.000 LEI echivalent 6.480 EUR rot. 6.500 EUR  
 
Referitor la aceasta valoare pot fi precizate urmatoarele: 
 

 Valoarea a fost exprimata si este valabila in conditiile si prevederile prezentului raport; 
 Valoarea nu tine seama de responsabilitatile de mediu si de costurile implicate de conformarea la 

cerintele legale; 
 Valoarea este o predictie; 
 Valoarea este subiectiva; 
 Evaluarea este o opinie asupra unei valori. 

 
Intocmit azi, 21.02.2020 

ing. GASPAR ALEXANDRU,  
                       expert evalutor ANEVAR  

           specializările E.P.I., E.I. 
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Anexa 1. Fotografii 
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Anexa 2. Amplasarea pe hartă 
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Anexa 3. Abordarea prin comparație 
 

Comp_1 Comp_2 Comp_3 Comp_4

sat Marcusi F.N., com. Dobarlau
Marcus, pe str. Principala vis-

a-vis de gater

Lunca Marcus, la intrarea in 

localitate
Dobarlau, la intrarea in sat

Dobarlau, periferic, zoba 

case de vacanta

1,620 suprf. 2000 3200 1700 4000

front  la drum asfalt DC, 10,6 m front 15 m la drum asfalt
2 dechideri, la drum pietruit 

si asfalt DJ
cca 20 la drum asfalt

20 m , deschidere la s strazi 

pietruite

Feb-20 data curente 2018 2019 curente

5.0 € 6.0 € 6 € 10 €
-20.0% -16.7% -8.3% -20.0%

-€ 1.0 -€ 1.0 -€ 0.5 -€ 2.0
4.0 € 5 € 5.5 € 8.0 €

DREPT DE PROPRIETATE liber similar similar similar similar

Ajustare EUR/mp € 0.0 € 0.0 € 0.0 € 0.0
Preţ ajustat (EUR/mp) 4.0 € 5.0 € 5.5 € 8.0 €
CONDIŢII DE FINANŢARE cash similar similar similar similar

Ajustare EUR/mp € 0.0 € 0.0 € 0.0 € 0.0
Preţ ajustat (EUR/mp) 4.0 € 5.0 € 5.5 € 8.0 €
CONDIŢII DE VÂNZARE normal similar similar similar similar

Ajustare EUR/mp € 0.0 € 0.0 € 0.0 € 0.0
Preţ ajustat (EUR/mp) 4.0 € 5.0 € 5.5 € 8.0 €
CONDIŢII DE PIAŢÃ data eval 0.0% 5.0% 3.0% 0.0%

Ajustare EUR/mp 0.0 € 0.3 € 0.2 € 0.0 €
Preţ ajustat (EUR/mp) 4.0 € 5.3 € 5.7 € 8.0 €

LOCALIZARE si ACCES
Marcus, periferic, la 

iesirea spre Teliu

Marcus, pe str. Principala vis-

a-vis de gater

Lunca Marcus, la intrarea in 

localitate
Dobarlau, la intrarea in sat

Dobarlau, periferic, zoba 

case de vacanta

Ajustare  (%) 0.0% 10.0% 0.0% -10.0%

Ajustare EUR/mp 0.0 € 0.5 € 0.0 € -0.8 €
CARACTERISTICI FIZICE

Ajustare forma+dimens (%)

forma  regulata alungita 

nefavorabila -20.0% -20.0% -20.0% -20.0%

Ajustare EUR/mp -0.8 € -1.1 € -1.1 € -1.6 €
Ajustare supraf (%) { 1,620 } 0.0% 3.0% 0.0% 4.8%

Ajustare EUR/mp 0.0 € 0.2 € 0.0 € 0.4 €

Ajustare front (%)

front 10.6 m

-10.0% -15.0% -10.0% -15.0%

Ajustare EUR/mp -0.4 € -0.8 € -0.6 € -1.2 €
Ajustare topograf(%) plan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Ajustare EUR/mp 0.0 € 0.0 € 0.0 € 0.0 €

UTILITĂŢI 
energie electrica la 

drum energie elecrica langa drum energie electrica la drum

energie electrica si apa la 

drum energie la drum

Ajustare EUR/mp 0.0 € 0.0 € -0.2 € 0.0 €

AMENAJĂRI
neimprejmuit  neamenajat neamenajat neamanjat  neamenajat

Ajustare EUR/mp 0.0 € 0.0 € 0.0 € 0.0 €

Proprietate subiect

Preţul de Vânzare (EUR/mp)
ajustare Oferta~ Tranzactie (%)

ajustare Oferta~ Tranzactie

Preţul de Vânzare (tranzactie potentiala EUR/mp)
ELEMENTE DE COMPARATIE
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ZONARE

intrav ilan arabil, zona 

rezidentiala cu 

functiuni 

complementare, 

zona mix ta, 

rezidentiala si 

agricola

ex trav ilan, pretabil 

intrav ilan de constructii

intrav ilan, arabil, zona 

mix ta preponderent 

agricola

intrav ilan, de constructii, 

preponedrent rezidential

intrav ilan, de constructii, 

preponedrent rezidential

Ajustare (%) 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ajustare EUR/mp 1,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

CEA MAI BUNA UTILIZARE

arabil, sau 

ex tinderea 

gospodariei actuale rezidential de constructii, rezidential de constructii, rezidential de constructii, rezidential

Ajustare (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ajustare EUR/mp  UNITAR 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Preţ ajustat (EUR/mp) 4,00 € 3,8 € 4,1 € 3,8 € 4,8 €

Ajustare totalã brutã  3,2 € 3,8 € 2,6 € 6,0 €

(%) 64,0% 62,83% 42,74% 59,81%

6.480,00 € echiv 31.000 LEI
 

 
Explicarea ajustărilor 
 

 Pentru condiția ofertei s-au considerat marjele de negociere uzuale practicate pe piața specifică 
(între 8-20%), ajustarea aplicată reflectând disponibilitatea vânzătorului la negocieri intuite în urma 
convorbirilor telefonice resp. tipul ofertei, timpul de expunere pe piață etc. Față de C1 și C4, oferte 
curente negociabile s-a aplicat câte o ajustare negativă de 20% reprezentând o marjă de negociere 
de 1-2 EUR/mp. Față de C2, ofertă din 2018, de  asemenea negociabilă s-a aplicat o ajustare 
negativă de 1 EUR/mp, reprezentând o marjă de 17%. În schimb, C3 fiind o ofertă expusă de mai 
mulți ani pe piață, cu prețul nedepreciat s-a aplicat doar o ajustare negativă de 0,5 EUR/mp, 
reprezentând cca 8% din preț. 

 Pentru condițiile de piață față de C2, ofertă din anul 2018, s-a aplicat o ajustare pozitivă de 5%, iar 
față de C3, ofertă din 2019 o ajustare pozitivă de 3%, întrucât prețurile au crescut pe segmentul 
imobiliar al terenurilor rezidențiale față de anii precedenți chiar și în zona analizată, deși fenomanul 
este mai mult vizibil în orașe și satele din apropiere. 

 Pentru localizare și acces față de C2, situat la intrarea în Lunca Mărcușului s-a aplicat o ajustare 
pozitivă de 10%, amplasamentul evaluat fiind mai favorabil, situat în imediata apropiere a drumului 
județean. Față de C4, situat în satul Dobârlău, zonă de case nou construite, vile, mai favorabil, s-a 
aplicat o ajustare negativă de 10%, adică cca 1 EUR/mp.  Ajustările se bazează pe analiza datelor 
secundare de pe piață, variațiile prețului în funcție de localizare.  

 Pentru forma nefavorabilă (îngustă și alungită, construibilă cu restricții) a terenului evaluat față de 
toate comparabilele s-a aplicat câte o ajustare negativă de 20%. 

 Corecția de suprafață ține cont de faptul că suprafețele mai mari de teren intravilan se 
tranzacționează cu prețuri unitare mai reduse și invers, astfel pentru o diferență de 500 mp s-a 
considerat o ajustare de 1%. 

 Pentru corecția frontului la stradă au fost necesare ajustări față de toate comparabilele, terenul 
evaluat având o deschidere de doar 10,6 m, iar în aceste consiții nu este construibil pt case 
rezidențiale individuale. Față de C1 și C3, cu fronturi puțin mai mari, construibile s-a aplicat câte o 
ajustare negativă de 10% iar față de C2 și C4, cu 2 frontrui, deschideri la 2 străzi, s-a aplicat câte o 
ajustare negativă de 15%. 
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 Pentru utilități față de C3, având în plus față de energie electrică și apă (în apropiere) s-a aplicat o 
ajustare negativă de 0,2 EUR/mp. 

 Pentru amenajări nu au fost necesare ajustări, nici unul din comparabile nefiind amenajat sau 
împrejmuit.  

 Pentru zonare față de C1, teren cu regim juridic extravilan, dar pretabil intravilan cu condiția 
elaborării unui PUZ, fiind situat la marginea intravilanului s-a aplicat o ajustare pozitivă de 1 EUR, 
pentru costurile pe care implică schimbarea regimului juridic.  

 Pentru CMBU nu s-au aplicat ajustări, considerând că cea mai bună utilizare ar putea fi rezidențială 
și în cazul terenului evaluat, dacă cumpărătorul ar fi un proprietar vecin, cu extinderea gospodăriei 
actuale sau un investitor care cumpără mai multe terenuri alăturate, mărind astfel deschiderea la 
stradă, terenul ar putea fi construit. Iar dacă utilizarea rămâne cea arabilă, și celelealte comparabile 
ar putea fi utilizate ca terenuri arabile datorită amplasamentul periferic în toate cazurile.  
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Anexa 4:  Copie extras CF 
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Anexa 5:  Plan de amplasament și delimitare a imobilului  
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Anexa nr. 6 Extras din analiza de piață – prezentarea comparabilelor utilizate în abordarea prin 
comparație și alte date de piață 
 
Comparabilele utilizate în abordarea prin comparații (de piață) 
 
 
Comparabila 1: 
 
https://www.olx.ro/oferta/teren-IDcVyfL.html#341d1217d1 

 

 
 
 
Informatii suplimentare: teren extravilan, situat periferic, la limita intravilanului, vis-a-vis de gater, 
deschidere cca 15 m, neamenajat, putând fi transformat în intravilan, energie electrica la drum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.olx.ro/oferta/teren-IDcVyfL.html#341d1217d1
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Comparabila 2: 
 
https://www.olx.ro/oferta/vanzare-teren-intravilan-comuna-dobarlau-sat-lunca-marcus-ID26yfz.html#4b57f229db 

 
Teren intravilan cu o suprafata de 3200 mp localizat intr-o zona superba si linistita la doar 25 km de Brasov si la 3 minute 
Manastirea Marcus . Zona este salbatica, nepoluata, cu un potential turistic ridicat si vestita pentru bogatia fondului cinegetic. 
Valoarea turistica a zonei consta si în perimetrul paduros întins, cu fructe de padure, ciuperci, plante medicinale si un fond 
vanatoresc bogat. 
Terenul se preteaza pentru orice fel de constructie civila, turistica,casa de vacanta, cabana, pensiune, hotel . 
 
 
Informatii suplimentare: Teren situat la intrarea in Lunca Marcusului, deschidere la 2 drumuri, DJ asfalt spre Dobarlau si drum 
pietruit, terenul nu este amenajat, energie electrica la drum 
 

  

https://www.olx.ro/oferta/vanzare-teren-intravilan-comuna-dobarlau-sat-lunca-marcus-ID26yfz.html#4b57f229db
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Comparabila 3: 
 
https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-IDbzqzP.html#3aef08112e 

 
oferta depreciata in ianuarie 2019 

 
 

 

 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-IDbzqzP.html#3aef08112e
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oferta mentinuta si in mai 2019 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-IDcnVim.html#41b87bcc18 

 
 
 
Comparabila 4: 
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/covasna/dobarlau/teren-constructii-de-vanzare-

X8K30300E?lista=5506313 

 

 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-IDcnVim.html#41b87bcc18
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/covasna/dobarlau/teren-constructii-de-vanzare-X8K30300E?lista=5506313
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/covasna/dobarlau/teren-constructii-de-vanzare-X8K30300E?lista=5506313
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Detalii 

Grenadine Imobiliare ,va propune spre vanzare teren in zona foarte frumoasa ,cu utilitati. 
cod 9001 
Caracteristici 

 Suprafaţă teren:4000 mp 

 Front stradal:20 m 

 Nr. fronturi:2 

 Tip teren:constructii 

 Clasificare teren:Intravilan 

 Construcţie pe teren:Nu 

Specificaţii 
Utilităţi 
 Apa 

 Canalizare 

 Curent 
Alte detalii zonă 

 Amenajare strazi: pietruite 
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Alte date de piață 1: 
 
https://www.olx.ro/oferta/pamant-de-vanzare-IDczBcZ.html#341d1217d1 

 
 

 

                                  

Alte date de piață 2: 

 
https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-intravilan-IDdlnV7.html#341d1217d1 

 
 

https://www.olx.ro/oferta/pamant-de-vanzare-IDczBcZ.html#341d1217d1
https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-intravilan-IDdlnV7.html#341d1217d1
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Alte date de piață 3: 

 
https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-la-munte-IDdljLb.html#341d1217d1 

 

Oferit de Proprietar  

 

Extravilan / intravilan Intravilan 

 

Suprafata utila 5 000 m² 
 

  

Vand un teren superb de 5000 mp,situat in Valea-Dobarlaului.Terenul are toate actele la zii deci se merge direct 

la notare.Mai multe detalii(poze) la tel.768067816 
 

   
 

https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-la-munte-IDdljLb.html#341d1217d1
https://www.olx.ro/imobiliare/terenuri/dobarlau/?search%5Bprivate_business%5D=private
https://www.olx.ro/imobiliare/terenuri/dobarlau/?search%5Bfilter_enum_extravilan_interavilan%5D%5B0%5D=intravilan
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Alte date de piață 4: 

 
https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanzare-valea-dobarlaului-jud-covasna-1670-mp-ID7RqXJ.html#341d1217d1 

 
 

Oferit de Proprietar  

 

Extravilan / intravilan Intravilan 

 

Suprafata utila 1 670 m² 
 

  

Teren intravilan cu o suprafata de 1670 mp localizat intr-o zona superba si linistita la doar 25 km de brasov si la 

3 minute manastirea marcus . zona este cu un potential turistic, terenul se preteaza pentru orice fel de 

constructive turistica, casa de vacanta, cabana, pensiune. 

https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanzare-valea-dobarlaului-jud-covasna-1670-mp-ID7RqXJ.html#341d1217d1
https://www.olx.ro/imobiliare/terenuri/valea-dobarlaului/?search%5Bprivate_business%5D=private
https://www.olx.ro/imobiliare/terenuri/valea-dobarlaului/?search%5Bfilter_enum_extravilan_interavilan%5D%5B0%5D=intravilan
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Alte date de piață 5: 
https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-ID5Yt6q.html#3aef08112e 

 
Vand teren intravilan cu o suprafata de 2000 mp in localitatea  
Dobarlau la 30 km de Brasov. 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-ID5Yt6q.html#3aef08112e
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Destinat pentru constructia une case sau vile de vacanta 
Fondul stadal este de cc 20 m 
Apa curenta si electricitate sunt usor accesibile fiind la strada. 

 
 

oferta mentinuta si in mai 2019 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-ID5Yt6q.html#41b87bcc18 

 
 

 

Alte date de piață 6: 
 

https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-ptr-casa/anunt/Vanzare-teren-Valea-

Dobarlaului/7b0160737b6d6155.html 

 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-ID5Yt6q.html#41b87bcc18
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-ptr-casa/anunt/Vanzare-teren-Valea-Dobarlaului/7b0160737b6d6155.html
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-ptr-casa/anunt/Vanzare-teren-Valea-Dobarlaului/7b0160737b6d6155.html
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Suprafata terenului4000,0 m2 
De vanzare teren in Valea Dobarlaului, suprafata peste 4000 mp, ideal pentru construit locuinta permanenta sau casa de vacanta. 

Terenul este inconjurat pe 3 laturi de padure si nu are vecini in imediata apropiere.Utilitati prezente: curent (nebransat,cablu 

existent de la bransament pana pe proprietate), drum de acces amenajat + pod de beton.Studiu geo existent, posibilitatea 

alimentare cu apa prin captare izvor existent la 50 m. 

Locatia se afla la 30 km de orasul Brasov. 

, suprafata totala: 4000 

 

 
Alte date de piață 7: 

 
https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-dobarlau-IDbUu2o.html#dee104826d 

 

https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-dobarlau-IDbUu2o.html#dee104826d
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Teren cu o suprafata de 2900 mp localizat intr-o zona superba si linistita la doar 25 km de Brasov si la 3 minute de manastirea 
Marcus . Zona este cu un potential turistic ridicat, terenul se preteaza pentru orice fel de constructie turistica, casa/vila, casa de 
vacanta, pensiune.  
Front stradal, strada asfaltata, propietar in acte. 
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a proprietăţilor tip teren intravilan 
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Anexa nr. 6 Extras din analiza de piață – prezentarea comparabilelor utilizate în abordarea prin 

comparație și alte date de piață 
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SINTEZA EVALUĂRII 
 
Numele clientului:  Comuna Dobârlău 
 
Data evaluării:   21  februarie 2020 
 
Tipul proprietății: Teren intravilan cu suprafața de 1.620 mp, categoria de folosință arabil 

conf. CF, conform PUG în curs de actualizare zonă de locuințe  
    
Adresa proprietății: com. Dobârlău, sat Mărcuș, intravilan, F.N., jud. Covasna  

 
Proprietar:   Comșa Cristian 
 
Scopul evaluării:  Încheierea unui schimb imobiliar 
 
Tipul valorii estimate:  Valoarea de piață 
 
Data de referință a   21  februarie 2020 
evaluării: 
 
Data inspecției:  21  februarie 2020 
 
Data raportului:  21  februarie 2020 
   
Lista actelor de   - Extras CF cerere nr. 2329 din 21.06.2019 
proprietate puse la   - Plan de amplasament și delimitare a imobilului 
dispoziție:  

 
Descriere proprietate: Teren intravilan cu suprafața de 1.620 mp, situat în localitatea Mărcuși, zonă 

periferică, zonă preponderent rezidențială și agricolă. Înscris în Cartea 
funciară nr. 23040 Dobârlău, nr. top 1195. Conform PUG este zonă de 
locuințe și funcțiuni complementare. Forma terenului este regulată, 
dreptunghiulară, lățime de cca 20 m x lungime cca 78 m , topografie plană, 
deschiderea la 2 drumuri de acces asfalt, de cca 20 m la drumul comunal 
care leagă Mărcuș de Dobârlău și 77 ml la drumul județean DJ103B. Utilități: 
energie electrică pe teren.  

 
NOTĂ: Pe teren se află o construcție, care nu constituie obiectul evaluării. 
Terenul se evaluează ca fiind liber de construcții. 

 
Sarcini:    Întabulare, drept de uzufruct viager, cota actuală ½ în favoarea Comșa Doina  
    conform Act de partaj voluntar nr. 1510/2019. 
 
Situația/utilizarea  Se evaluează ca fiind teren liber, fără construcții  
actuală a imobilului:   
  
Cea mai bună utilizare: Teren construit, CMBU mixt 
 
Metode de evaluare: S-a aplicat abordarea prin comparații  
 
Ipoteze speciale Nu sunt 
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OPINIA EVALUATORULUI PRIVIND VALOAREA DE PIAȚĂ 
 

 
Teren intravilan cu s=1.620 
mp înscris în CF nr. 23040 
Dobârlău 

Valoarea de piață 
(LEI)  

Valoarea de piață 
(EUR) 

47.000 LEI 
 

9.720 EUR 
6 EUR/mp 

. 
NOTĂ: Valoarea nu este influențată de T.V.A.  
 
Cursul de schimb mediu LEI / EUR considerat este de 4,7834  valabil la data evaluării: 21.02.2020 

 
Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerentele avute în vedere la determinarea 
acestei valori sunt: 

 Valorile estimate sunt valabile numai în baza ipotezelor generale şi speciale prezentate în raport şi a celorlalte 
aspecte legate de risc, prezentate pe parcurs; Estimările sunt valori de piață, conform definiţiilor menţionate pe 
parcurs. 

 A fost evaluat întregul drept de proprietate considerat valabil, transferabil și considerată liberă de orice fel de 
sarcini. 

 Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață; 
 Valoarea este o predicţie; 

 

o Prezentul raport a fost realizat prin respectarea recomandărilor „Codului de Etică al profesiei de evaluator autorizat” şi 
se supune „Standardelor de evaluare a bunurilor”, poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris şi prealabil al 
evaluatorului) şi verificat, în conformitate cu „Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018” în speţă SEV 400  
„Verificarea evaluărilor”. 
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1.1. CERTIFICAREA, IDENTIFICAREA ŞI COMPETENȚA EVALUATORULUI 
 

Prezentul raport de evaluare a fost realizat de evaluator autorizat Gáspár Alexandru, specialitatea 
EPI și EI, legitimația ANEVAR nr. 12717, valabilă pe anul 2020; Evaluatorul are încheiată asigurarea de 
răspundere profesională la compania Allianz Tiriac SA prin AON Romania, nivel de acoperire 10.000 EUR. 

Adresa evaluatorului: Sf. Gheorghe, bd. g-ral Grigore Bălan nr. 53, bl. 8, sc. C, ap. 13, jud. 
Covasna, telefon 0745166195, fax 0267321585, e-mail: gasparsandor53@gmail.com. 
  Subsemnatul, Gaspar Alexandru, in nume propriu, in calitate de persoana fizica care a intocmit 
prezentul Raport de evaluare, prin prezenta Declaratie certific urmatoarele:  

 
Certificare: 
 
Subsemnatul, prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certific în cunoştinţă de 

cauză şi cu bună credinţă că: 
1. Afirmaţiile declarate de către mine şi cuprinse în prezentul raport sunt adevărate şi corecte. Estimările 

şi concluziile se bazează pe informaţii şi date considerate de către evaluator ca fiind adevărate şi 
corecte, precum şi pe concluziile inspecţiei asupra proprietăţii, pe care am efectuat-o la data 21 
februarie 2020.  

2. Evaluarea a fost făcută în concordanță cu Standardele de evaluare a bunurilor ediția 2018; 
3. Expunerile faptelor din acest raport de evaluare sunt corecte și reflectă cele mai pertinente cunoștințe 

ale evaluatorului; 
4. Analizele, opiniile și concluziile raportate se limitează doar de ipotezele și ipotezele speciale prezentate 

în raport și reprezintă analizele, opiniile și concluziile mele profesionale și imparțiale;  
5. Nu am nici un interes anterior, prezent sau viitor în proprietatea imobiliară care constituie obiectul 

acestui raport și nici un interes legat de părțile implicate în prezenta misiune, excepţie făcând rolul 
menţionat aici; 

6. Nu am nici o părtinire legată de proprietatea care este obiectul acestui raport sau legată de părțile 
implicate în aceasta evaluare; 

7. Implicarea mea în această misiune nu este condiţionată de formularea sau prezentarea unui rezultat 
prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării şi legat de producerea 
unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcţie de opinia mea.  

8. Analizele, opiniile si concluziile mele, precum si acest raport au fost efectuate in conformitate cu Codul 
Deontologic si cu Standardele de evaluare a bunurilor editia 2018; 

9. Dețin cunoștințele și experiența adecvate de calificare profesională necesară pentru efectuarea, în mod 
competent, a acestei lucrări; 

10. Evaluatorul are experiență în ceea ce privește localizarea și categoria de proprietate care este 
evaluată; 

11. Nici o persoană, cu excepția celor specificate în raport, nu a acordat asistență profesională 
semnificativă în elaborarea lucrării; 

12. La data elaborării acestui raport, evaluatorul care semnează este membru titular al “Asociației 
Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România”, are încheiată asigurarea profesională, indeplinește 
cerințele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR și are competența necesară 
întocmirii acestui raport de evaluare. 

13. Evaluarea s-a făcut pentru încheierea unui schimb imobiliar, valorile estimate fiind valabile pentru data 
de 21.02.2020 iar inspecția s-a făcut la data de 24.02.2020, în prezența reprezentantului clientului. 

 
   EVALUATOR 

                 Ing. Gáspár Alexandru 
 

 
 
 

mailto:gasparsandor53@gmail.com
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  1.2. IDENTIFICAREA CLIENTULUI ȘI A DESTINATARULUI 
 
Client: U.A.T. Comuna Dobârlău, CIF: 4404575 
 
Destinatar: Comuna Dobârlău 

 
1.4. IDENTIFICAREA ACTIVULUI SUPUS EVALUĂRII ȘI A DREPTURILOR DE PROPRIETATE 
EVALUATE 
 
 Obiectul evaluării este proprietatea teren intravilan, categoria de folosință arabil în 
suprafața de 1.620 mp, proprietatea persoanei fizice Comșa Cristian, înscris în Cf nr. 23040 
Dobârlău, nr. top. 1195. 
 

Proprietatea, de tip teren intravilan – categoria de folosință arabil. 
 
Informații detaliate despre proprietatea evaluată se găsesc în cap. 3: Prezentarea datelor. 
 
Proprietar: Comșa Cristian 
Adresa proprietății: com. Dobârlău, sat  Mărcuș, intravilan, F.N., jud. Covasna 
Drepturile de proprietate evaluate: Se evaluează dreptul de proprietate absolut al persoanei fizice 
Comșa Cristian conform CF. 
 
 
1.5. SCOPUL EVALUĂRII, TIPUL VALORII, DATA EVALUĂRII ȘI A INSPECȚIEI, AMPLOAREA 
INSPECȚIEI 
 
Tipul valorii estimate, adecvată scopului evaluării este valoarea de piață. 
 
Conform Standardelor de Evaluare a Bunurilor (2018): 
 
VALOAREA DE PIAŢĂ este 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 o activitate de marketing adecvat, şi în care părţile au acţionat fiecare în 
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 
 

 Conceptul ”valoare de piață”  presupune un preț negociat pe o piață deschisă și 
concurențială unde participații acționează în mod liber. Piața unui activ ar putea fi 
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 pe piață. 
Piața în care activul este expus pentru vânzare este piața în care activul se schimbă în 
mod normal.  

 Valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună 
utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează potențialul și care este posibilă, 
permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării 
curente a activului sau poate fi o altă utilizare. Aceasta este determinată de utilizarea pe 
care un participant de pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește 
prețul pe care ar fi dispus să îl ofere.  
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Scopul evaluării: Încheierea unui schimb imobiliar 
 

Data inspecției proprietății: Inspecţia proprietății a avut loc in data de 21.02.2020 în prezența 
reprezentantului clientului/proprietarului, d-l Șerban. S-a efectuat inspecție completă. Cu această 
ocazie s-au efectuat fotografiile anexate.  
 
Data evaluării: 24.02.2020, dată la care raportul de referinţă leu/euro este de 4,7834 LEI/ EUR. 
 
1.6. DOCUMENTAREA NECESARA PENTRU ELABORAREA EVALUĂRII 
 
La dispoziția evaluatorului s-au pus:  

- extras de carte funciară 
- plan de amplasament și delimitare a imobilului 

 
1.7. NATURA ŞI SURSA INFORMAŢIILOR PE CARE SE VA BAZA EVALUAREA 
 

   Legate de dreptul evaluat 
Informațiile: Sursa 

situația juridică a proprietății imobiliare: Extras CF1, P.A.D. 
dimensiuni / arii  proprietății imobiliare: preluate de la client, CF 
 
 

Informațiile  utilizate au fost: 
o Documentele juridice – extras CF 
o Plan de amplasament și delimitare a imobilului 

 

Sursele de informații au fost: 
o reprezentanții CLIENTULUI pentru documentele şi informațiile legate de proprietatea 

imobiliară evaluată (situație juridică, suprafețe, istoric, șamd.) care sunt responsabili pentru 
veridicitatea informațiilor furnizate; Prin utilizarea și fructificarea prezentului raport 
solicitantul își asumă/însușește cele menționate de către noi ca a avea sursă de informație 
solicitantul”. 
 

 
  1.8.    IPOTEZE ŞI IPOTEZE SPECIALE 
 

1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului şi în scopul precizat. Nu este permisă 
folosirea raportului de către o terţă persoană fără obţinerea, în prealabil, a acordului scris al 
clientului, autorului evaluării şi evaluatorului verificator, aşa cum se precizează mai jos. Nu 
se asumă responsabilitatea faţă de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului 
evaluării şi celor care au obţinut acordul scris şi nu se acceptă responsabilitatea pentru nici 
un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor 
sau acţiunilor întreprinse pe baza acestui raport. 

2. Raportul de evaluare îşi păstrează valabilitatea numai în situaţia în care condiţiile de piaţă, 
reprezentate de factorii economici, sociali şi politici, rămân nemodificate în raport cu cele 
existente la data întocmirii raportului de evaluare. 

                                                           
1 Evaluatorul a avut la dispoziție numai documentele ce s-au anexat prezentului raport și considerate parte integrantă, din care s-au extras 
datele mai sus prezentate. 
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3. Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. Evaluatorul nu îşi asumă 
responsabilitatea pentru factorii economici fizici şi de altă natură, care pot apărea ulterior 
evaluării de faţă şi care pot modifica valorile bunurilor, faţă de opiniile şi rezultatele 
prezentate în cadrul raportului de evaluare. 

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

5. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie 
proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia şi care nu sunt 
cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări 
specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil şi se poate 
tranzacţiona, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată şi aceasta nu 
este ipotecată sau închiriată. În cazul în care există o asemenea situaţie şi este cunoscută, 
aceasta este menţionată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei 
că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) şi responsabilă. 

6. Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind 
documentaţiile de urbanism, legile de construcţie, iar în cazul în care nu sunt respectate 
aceste cerinţe, valoarea de piaţă va fi afectată.  

7. Se presupune că proprietatea este conformă cu toate reglementările şi restricţiile 
urbanistice. Evaluatorul nu răspunde de eventualele neconformităţi. 

8. Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii, subsolului 
terenului, altele decât cele observate de evaluator cu ocazia inspecţiei, care ar avea ca 
efect o valoare diferită de cea stabilită în urma evaluării. 

9. Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate reglementările locale şi 
naţionale privind mediul înconjurător, în afara cazurilor cînd neconcordanţele sunt expuse, 
descrise şi luate în considerare în raport 

10. Din informaţiile deţinute de către evaluator şi din discuţiile purtate cu proprietarul imobilului, 
nu există nici un indiciu privind existenţa unor contaminări naturale sau chimice care să 
afectează valoarea proprietăţii evaluate sau valoarea proprietăţilor vecine. Evaluatorul nu 
are cunostinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor rapoarte care să indice prezenţă 
contaminanţilor sau materialelor periculoase şi nici nu a efectuat investigaţii speciale în 
acest sens. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări pe orice proprietate sau pe 
oricare alt teren vecin sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să 
contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate. 

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

12. Dacă nu se arată altfel în raport, se înţelege că evaluatorul nu are cunoştinţă asupra stării 
ascunse sau invizibile a proprietăţii (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea şi 
structura solului etc.), sau asupra condiţiilor adverse de mediu (de pe proprietatea 
imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezenţa substanţelor 
periculoase, substanţelor toxice etc.), care pot majora sau micşora valoarea proprietăţii. Se 
presupune că nu există astfel de condiţii dacă ele nu au fost observate, la data inspecţiei, 
sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obişnuite, necesară pentru 
întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu 
sau ca un raport detaliat al stării proprietăţii, astfel de informaţii depăşind sfera acestui 
raport şi/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanţii explicite sau implicite în 
privinţa stării în care se află proprietatea şi nu este responsabil pentru existenţa unor astfel 
de situaţii şi a eventualelor lor consecinţe şi nici pentru eventualele procese tehnice de 
testare necesare descoperirii lor. 
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13. Evaluatorul obţine informaţii, estimări şi opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, 
din surse pe care le consideră a fi credibile şi evaluatorul consideră că acestea sunt 
adevărate şi corecte. Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea în privinţa acurateţei 
informaţiilor furnizate de terţe părţi.  

14. Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii toate informaţiile privind subiectul de evaluat pe 
care le-a avut la dispoziţie la data întocmirii prezentei, neexcluzând însă posibilitatea 
existenţei şi a altor informaţii de care acesta nu avea cunoştinţă. 

15. Conţinutul acestui raport este confidenţial pentru client şi autorul nu îl va dezvălui unei terţe 
persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Standardele de Evaluare a Bunurilor şi/sau 
atunci când proprietatea a intrat în atenţia unui corp judiciar calificat. 

16. Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredinţate de către clientul 
numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client şi în scopul precizat în raport. 

17. Consimţământul scris al evaluatorului şi al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din 
urmă este necesar), trebuie obţinut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să 
poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepţia clientului, sau a altor 
destinatari ai evaluării care au fost precizaţi în raport. Consimţământul scris şi aprobarea 
trebuie obţinute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi 
modificat sau transmis unei terţe părţi, alţii decât clientul sau altor categorii de public, prin 
prospecte, memorii, publicitate, relaţii publice, informaţii, vânzare sau alte mijloace. 
Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietăţii evaluate, iar valoarea 
prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare. 

18. Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau de viitor privind proprietatea imobiliara 
evaluata.  

19. Prezentul raport a fost realizat pe baza informatiilor furnizate de client, precizia lor fiind 
responsabilitatea acestuia.         

 

Ipoteze speciale:  
 Nu sunt 
 
 

1.9. RESTRICTII DE UTILIZARE, DIFUZARE SAU PUBLICARE 
 

Raportul de evaluare se adresează exclusiv clientului și destinatarului. 
 
 
1.10. RISCUL EVALUĂRII 
 
Riscuri generale ale pieței: Valorile estimate în prezentul raport se bazează pe condițiile de 
piață curente, pe factorii anticipați ai cererii și ofertei pe termen scurt și mediu, prezentate în 
raport. Aceste informații nu cuprind predicția evenimentelor sau a valorilor viitoare, ci reflectă 
așteptările curente de pe piață, bazate pe tendințele curente. Aceste previziuni se pot schimba în 
funcție de condițiile economice, sociale, fiscale etc. 
 
1.11.  ABORDAREA ÎN EVALUARE ȘI RAȚIONAMENTUL 
 

Valoarea estimată prin abordarea prin piață - metoda comparaţiei directe reprezintă o 
valoare de piaţă a imobilului, obţinută în urma analizării tranzacţiilor/ofertelor de vânzare din zonă, 
cu proprietăţi asemănătoare. Metoda comparatiei directe utilizeaza procesul de lucru in care 
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estimarea valorii de piata se face prin analizarea pietei pentru a gasi proprietati similare, 
comparandu-le apoi cu cea de evaluat. Premiza majora a metodei comparatiei directe este aceea 
ca valoarea de piata a unei proprietati imobiliare este intr-o relatie directa cu preturile unor 
proprietati competitive si comparabile. 

 
Având în vedere specificul proprietății, teren de construcție, abordarea prin venit nu este 

relevantă, întrucât nu se practică închirierea de terenuri intravilane în zonă. S-a considerat că nici 
abordarea prin cost – metoda extracției nu este relevantă, datorită informațiilor de piață 
insuficiente în ceea ce privește costul construcțiilor și estimarea deprecierii (mai ales deprecierea 
externă) în ceea ce privește ofertele de case cu terenuri ofertate pe piață. 

 
Având în vedere adecvarea, cantitatea și precizia informațiilor disponibile, evaluatorul 

consideră că abordarea prin piață este aboradrea cea mai concludentă pentru estimarea valorii de 
piață a proprietății subiect. 

 
 

1.12. DECLARAȚIA EVALUATORULUI PRIVIND CONFORMITATEA EVALUĂRII CU 
STANDARDELE DE EVALUARE, INDEPENDENȚA EVALUATORULUI FAȚĂ DE PROCESUL 
DE CREDITARE, VALOAREA ESTIMATĂ, CONFIDENȚIALITATEA ȘI RESPONSABILITATEA  
 
-      Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanţă 
cu reglementările Standardelor de Evaluare a Bunurilor ANEVAR ediția 2018 şi cu ipotezele şi 
ipotezele speciale cuprinse în prezentul raport.  
 
-            Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății 
imobiliare si de recomandarile STANDARDELOR DE EVALUARE A BUNURILOR DIN 
ROMÂNIA– EDIŢIA 2018:  

 SEV 100  – Cadrul general 
 SEV 101 – Termenii de referinţă ai evaluării 
 SEV 102 – Implementare 
 SEV 103 – Raportare 
 SEC 104 – Tipuri ale valorii 
 SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 
 GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile 

 
 În prezentul raport nu au fost făcute devieri de la cerințele Standardele de evaluare a 
bunurilor 2018 şi Ghidurile metodologice de evaluare 

 
- Evaluatorul este independent, evaluarea fiind imparțială și obiectivă, fără nici o influență din 
partea clientului/proprietarului ori a oricărei alte persoane. 
- Declar că nu am nici o relaţie particulară cu clientul şi nici un interes actual sau viitor faţă 
de proprietatea evaluată care constituie obiectul acestui raport si nici un interes legat de părțile 
implicate. 
-      Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obţinerii unei anumite 
valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client, 
iar remunerarea evaluării nu se face în funcţie de satisfacerea unei asemenea solicitări. 
- Raportul de evaluare este confidențial, fiind dezvăluit exclusiv clientului. 
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- Evaluatorul a întreprins toate verificările și analizele considerate necesare pentru 
efectuarea raportului de evaluare și își asumă responsabilitatea pentru datele și concluziile 
prezentate în raportul de evaluare.  
- Evaluatorul este responsabil și față de destinatarul/utilizatorul raportului de evaluare. 
 

   EVALUATOR  
Ing. Gáspár Alexandru 

 
 
 
 

Cap. 2  
PREZENTAREA DATELOR 

  
2.1. DESCRIEREA JURIDICĂ, STATUTUL LEGAL AL PROPRIETĂȚII CONFORM ACTELOR DE 
PROPRIETATE, DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ 
 

1. Conform extrasului de carte funciară eliberată de ANCPI – OCPI Covasna cerere cu nr. 
2392 din 21.06.2019, la data evaluării, proprietatea evaluată este înscrisă în CF individuală 
nr. 23040 Dobârlău  
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Conform  foii de proprietate, este întabulat dreptul de proprietate al persoanei fizice Comșa 
Cristian. 

 
 
La momentul intocmirii raportului de evaluare proprietatea este grevată de sarcini, 

întabulare drept de uzufruct viager, dobândit prin Convenție, cota actuală ½, în favoarea lui 
Comșa Doina, conform Act de partaj voluntar nr. 1510 din 20/06/2019 emis de BNP Iagar 
Mihaela. 

 
 

2.2 DATE ȘI INFORMAȚII DESPRE AMPLASAMENT 
 
Dobârlău este satul de reședință al comunei cu același nume din județul 

Covasna, Transilvania, România. Se află în partea de sud-vest a județului, în Munții Întorsurii. 
Comuna Dobârlău este situată in sudul judeţului Covasna pe malul stang al Râului Negru, 

în sud-estul Tarii Bârsei, înconjurata de Clabucetele Întorsurii - munți din curbură interioară a 
Carpaților - pe drumul judetean 103B, la limita cu judetul Brașov. Centru de comună, localitatea 
Dobârlău se află situata la granita judetelor Brașov și Covasna, 23 km nord-est de orașul Brașov 
și 16 km de reședința județului Covasna, într-un cadru natural deosebit de frumos, la o altitudine 
de 640 m, împrejmuită de dealurile împădurite de la poalele muntelui Piliștea (Pilisca) - 1223 m și 
rasfirată de-o parte si de alta a Pârâului Finișoara și a Vaii Dobârlaului. Zona este sălbatica, 
nepoluată, cu un potențial turistic ridicat și vestita pentru bogătia fondului cinegetic. Valoarea 
turistică a zonei consta și în perimetrul paduros întins, cu fructe de pădure, ciuperci, plante 
medicinale și un fond vânătoresc bogat. Pe lîngă cele expuse, localitea oferă mai multe clădiri cu 
valori arhitecturale aparte care prezintă un interes turistic general.  

Obiective turistice: 
- Biserica ortodoxă Valea Dobârlăului cu hramul Sfinții Împărați Constantin si Elena 
- Biserica ortodoxă Dobârlău cu hramul Adormirea Maicii Domnului 
- Biserica ortodoxă Mărcuş cu hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie 
- Biserica ortodoxă Lunca Mărcuşului cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe 
- Mânăstirea Mărcuş cu hramul Sfinţilor Români şi Acoperământul Maicii Domnului 
- Trei Pensiuni funcţionale 
- Posibilităţi de recreere (plimbări pe munte pe jos, cu sania trasă de cai) 
 
Terenul se află în intravilanul satului Mărcuș, com. Dobârlău, zona periferică, la ieșirea din 

sat spre Teliu. Conform PUG în curs de actualizare zona este rezidențială cu funcțiuni 
complementare.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dob%C3%A2rl%C4%83u,_Covasna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Covasna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Covasna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_%C3%8Entorsurii
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Accesul se realizează din drum asfalt, drumul comunal 15A care leagă Mărcuș de DJ103B 
sau dintr-o stradă pietruită, terenul având 2 accese. Deschiderea la stradă este de cca 20 m la 
strada pietruită și 77 ml la drumul comunal 15A.  

Amplasamentul se consideră favorabil, cu vecinități mixte, rezidențiale și agricole precum și 
terenuri libere.  

Terenul are acces la utilități: energie electrică pe teren. Terenul este împrejmuit parțial cu 
gard din lemn. 

 
2.3. RISCURI DE MEDIU 
 
Nu este cazul. 
                 

         2.4. DESCRIEREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE, TIPUL, COMPONENȚA ȘI UTILIZAREA 
 
Terenul intravilan are categoria de folosință arabil este format dintr-un singur lot în 

suprafața de 1.620 mp. Terenul are acces de pe drum asfalt, drumul comunal care leagă Mărcuș 
de DJ103B sau dintr-o stradă pietruită, terenul având 2 accese. Deschiderea la stradă este de cca 
20 m la strada pietruită și 77 ml la drumul comunal asfalt conform PAD. 

Forma terenului este regulată, dreptunghiulară, lățime de cca 20m x lungime cca 78 m. 
Topografia plană, Terenul are acces la utilități: energie electrică pe teren. Terenul este împrejmuit 
parțial cu gard din lemn.  

 
NOTĂ: Pe teren se află o construcție, care nu constituie obiectul evaluării. Terenul se evaluează ca fiind 
liber de construcții. 
 

            
Cap. 3  

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE 
 

DDeeffiinniirreeaa  ppiieeţţeeii  ssppeecciiffiiccee  

În cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale imobiliare specifice, s-au 
investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietăţii.  

Aceasta este o proprietate imobiliară de tip teren intravilan, situat în zonă periferică a 
satului Mărcuș, aparținând de com. Dobârlău. 
 
Practic, pentru proprietăţile studiate, piaţa2  este: 

 piața terenurilor intravilane din zone rurale, com. Dobârlău, Bicfalău, Ozun etc. 
 

                                                           
2
 Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. 

Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. 
Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influenţată de reglementările 
guvernamentale şi locale. Cererea şi oferta de proprietăţi imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este 
teoretic şi rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă 
greu, iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu 
echilibru.  

Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informaţi, iar actele de vânzare-cumpărare nu au loc în mod frecvent.   

De multe ori, informaţiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. 
Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Sunt puţin lichide şi de obicei procesul de vânzare este lung. 

Proprietăţile, privite global,  impun o putere financiară mare pentru o posibilă achiziţionare.  
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AAnnaalliizzaa  cceerreerriiii  pprroobbaabbiillee  

Cererea pentru terenuri de construcție în zonă este mică, reprezentată de persoane fizice, 
cu buget mic spre mediu, orăşenilor dornici de a beneficia de o proprietate tip casă de locuit sau 
casă de vacanţă într-o oază de linişte şi relaxare, amplasată aproape de oraşele din zonă, sau 
vecinii proprietății care doresc extinderea gospodăriei existente. Avand in vedere localizarea si 
caracteristicile tehnice ale proprietatii de evaluat se poate aprecia ca acesta are atractivitate mică, 
datorită cererii mici din zonă și formei terenului nefavorabilă, care limitează opțiunile de construire 
etc. 

  

AAnnaalliizzaa  ooffeerrtteeii  ccoommppeettiittiivvee  

Oferta de vânzări pentru terenuri intravilane în zona analizată este medie, tranzacțiile 
cunoscute puține. De obicei tranzacțiile au loc între cunoștințe, rude, strategiile de margeting sunt 
specifice mediului rural. Marja de negociere este în jur de 5-25% în funcție de motivațiile părților, 
timpul de expunere pe piață etc.  

Prețurile terenurilor asemănătoare se situează în intervalul de minim 3 EUR/mp, maxim 15 
EUR/mp în funcție de localizare, suprafață, utilități, amenajări  etc. 

Nu se practică închirierea terenurilor intravilane în zonă. 

  

EEcchhiilliibbrruull  ppiieeţţeeii  

Deși prețurile de ofertare au crescut ușor în ultima perioada, urmând trendul ascendent pe 
piața națională, creșterea prețurilor de ofertare nu este neapărat susținută și de creșterea cererii, 
ca urmare tranzacțiile sunt foarte puține.  

La data evaluarii, piata imobiliara specifica proprietatii analizate este in dezechilibru, oferta 
fiind ceva mai mare decat cererea, iar numarul tranzactiilor incheiate redus, timpul de expunere 
pe piata indelungat, de obicei partile tranzactiilor fiind cunostinte sau chiar prieteni, rude se 
accepta negocieri, termen de plata mai lungi si schimburi imobiliare de asemenea.   

 
PPeerrssppeeccttiivveellee  pprroopprriieettăățțiiii  ppee  vviiiittoorr  

Având în vedere caracteristicile imobilului, se consideră că acesta are atractivitate mică. 
  
 

 

 

Cap. 4- EVALUAREA 
 

4.1. REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL 
 

Având în vedere scopul evaluării, proprietatea imobiliară se va evalua la valoarea de piață.  
Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut cont de tipul proprietății imobiliare și de 

recomandările STANDARDELOR DE EVALUARE A BUNURILOR – ANEVAR 2018:  
Standarde generale 

 SEV 100  – Cadrul general 
 SEV 101 – Termenii de referinţă ai evaluării 
 SEV 102 – Implementare 
 SEV 103 – Raportare 
 SEV 104 – Tipuri ale valorii 
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Standarde pentru active 
Bunuri imobile 

 SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 
 GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile 

Standarde pentru utilizări specifice 
 Glosar 2018 

 

Abordări utilizate Pentru determinarea valorii de piata a unei proprietati de tipul celei de 
fata, Standardele de Evaluare prevad posibilitatea utilizarii mai multor 
abordări, bazate pe: comparatia vanzarilor, metoda reziduală sau a 
extracţiei, tehnica parcelării, rentei de bază etc.. 
In cazul de fata s-a considerat oportun a se aplica metoda 
comparaţiei de piaţă (comparaţie directă.) 
 

4.2. Cea mai buna 
utilizare (CMBU) 

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare 
a proprietăţii selectată din diferite variante posibile care va constitui 
baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicarii 
abordarilor de evaluare. Cea mai bună utilizare este definită ca 
utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit 
care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are 
ca rezultat cea mai mare valoare (maxim productiva). 
 
In opinia noastra, avand in vederea conformarea proprietatii si tinand 
cont de caracteristicile acesteia, C.M.B.U. este de teren construit, iar 
având în vedere localizarea favorabilă, acces de pe 2 drumuri, CMBU 
se consideră mixt, rezidențial, comercial etc. 
 

4.3 . ABORDAREA 
PRIN COMPARAȚII  
 
 

Metoda comparatiei directe utilizeaza procesul de lucru in care 
estimarea valorii de piata se face prin analizarea pietei pentru a gasi 
proprietati similare, comparandu-le apoi cu cea de evaluat. Premiza 
majora a metodei comparatiei directe este aceea ca valoarea de piata 
a unei proprietati imobiliare este intr-o relatie directa cu preturile unor 
proprietati competitive si comparabile. 
Analiza comparativa este termenul general folosit pentru a identifica 
procesul ce utilizeaza fie analiza pe perechi de date, fie analiza 
comparatiilor relative. 
 
Analiza comparativa se axeaza pe asemanarile si diferentele dintre 
proprietati, care afecteaza, intr-un fel sau altul, valoarea acestora. 
Diferentele si asemanarile ar putea aparea in ceea ce priveste dreptul 
de proprietate evaluat, motivatia cumparatorului si a vanzatorului, 
conditiile de finantare, situatia pietei imobiliare, dimensiunile, locatia, 
precum si caracteristicile fizice si economice ale proprietatilor. 
In realizarea prezentului raport de evaluare, s-au folosit ca surse de 
informatii, ofertele de vanzare de terenuri intravilane din zona studiata 
existente in ziarele/revistele de specialitate, din paginile de web ale 
diferitelor companii imobiliare precum si din baza de date proprie 
aferenta departamentelor de evaluare, respectiv de tranzactii 
imobiliare (vezi Anexa 6). 
Trebuie precizat faptul ca, pentru toate comparabilele, s-a considerat 
ca dreptul de proprietate transmis este integral, iar conditiile de 
vanzare – plata cash. 
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Din analiza efectuata a rezultat ca cea mai apropiata comparabila de 
subiect este comparabila 3 (are cea mica corectie totala bruta) Avand 
in vedere si celelalte corectii, opinam ca valoarea de piata a terenului 
analizat este de: 
 

Calculul analitic tabelar este prezentat în ANEXA 3. 
 

6  EUR/mp adică  9.720 EURO echiv. rotund 47.000 LEI  
 
 

 
 
Cap. 5 ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA ASUPRA VALORII  
 

Din cele prezentate mai sus și în raportul de evaluare de faţă, evaluatorul consideră că metoda cea 
mai adecvată pentru estimarea valorii juste a proprietăţii supuse evaluării este metoda comparației directe, 
întrucât informațiile despre comparabile sunt suficiente, de încredere și de actualitate. 
 Avand in vedere atat cantitatea, calitatea informatiilor detinute si adecvarea abordarilor prezentate, 
cat si principiul prudentei adecvat scopului evaluarii, evaluatorii opineaza ca valoarea de piață a terenului 
intravilan cu suprafața de 1.620 mp, înscris în CF nr. 23040 Dobârlău, proprietatea lui Comșa Cristian este 
de:  

47.000 LEI echivalent 9.720 EUR rot. 9.700 EUR  
 
Referitor la aceasta valoare pot fi precizate urmatoarele: 
 

 Valoarea a fost exprimata si este valabila in conditiile si prevederile prezentului raport; 
 Valoarea nu tine seama de responsabilitatile de mediu si de costurile implicate de conformarea la 

cerintele legale; 
 Valoarea este o predictie; 
 Valoarea este subiectiva; 
 Evaluarea este o opinie asupra unei valori. 

 
Intocmit azi, 21.02.2020 

ing. GASPAR ALEXANDRU,  
                       expert evalutor ANEVAR  

            specializările E.P.I., E.I. 
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Anexa 1. Fotografii 
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Anexa 2. Amplasarea pe hartă 
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Anexa 3. Abordarea prin comparație 
Comp_1 Comp_2 Comp_3 Comp_4

sat Marcusi F.N., com. 

Dobarlau

Marcus, pe str. 

Principala v is-a-v is de 

gater

Lunca Marcus, la intrarea 

in localitate

Dobarlau, la intrarea in 

sat

Dobarlau, periferic, zoba 

case de v acanta

1.620 suprf. 2000 3200 1700 4000

front  la drum asfalt DC de cca 

20 m si la DJ103B de 77,34 m
front 15 m la drum asfalt

2 dechideri, la drum 

pietruit si asfalt DJ
cca 20 la drum asfalt

20 m , deschidere la s 

strazi pietruite

feb.20 data curente 2018 2019 curente

5,0 € 6,0 € 6 € 10 €
-20,0% -16,7% -8,3% -20,0%

-€ 1,0 -€ 1,0 -€ 0,5 -€ 2,0
4,0 € 5 € 5,5 € 8,0 €

DREPT DE PROPRIETATE liber similar similar similar similar

Ajustare EUR/mp € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0
Preţ ajustat (EUR/mp) 4,0 € 5,0 € 5,5 € 8,0 €
CONDIŢII DE FINANŢARE cash similar similar similar similar

Ajustare EUR/mp € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0
Preţ ajustat (EUR/mp) 4,0 € 5,0 € 5,5 € 8,0 €
CONDIŢII DE VÂNZARE normal similar similar similar similar

Ajustare EUR/mp € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0
Preţ ajustat (EUR/mp) 4,0 € 5,0 € 5,5 € 8,0 €
CONDIŢII DE PIAŢÃ data ev al 0,0% 5,0% 3,0% 0,0%

Ajustare EUR/mp 0,0 € 0,3 € 0,2 € 0,0 €
Preţ ajustat (EUR/mp) 4,0 € 5,3 € 5,7 € 8,0 €

LOCALIZARE si ACCES
Marcus, periferic, la 

iesirea spre Teliu

Marcus, pe str. 

Principala v is-a-v is de 

gater

Lunca Marcus, la intrarea 

in localitate

Dobarlau, la intrarea in 

sat

Dobarlau, periferic, zoba 

case de v acanta

Ajustare  (%) 0,0% 10,0% 0,0% -10,0%

Ajustare EUR/mp 0,0 € 0,5 € 0,0 € -0,8 €
CARACTERISTICI FIZICE

Ajustare forma+dimens (%)
forma  regulata 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ajustare EUR/mp 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Ajustare supraf (%) { 1.620 } 0,0% 3,0% 0,0% 4,8%

Ajustare EUR/mp 0,0 € 0,2 € 0,0 € 0,4 €

Ajustare front (%)

front  la strada 

pietruita de cca 20 m 

si la DC15A asfaltat 

de 77,34 m 5,0% 0,0% 5,0% 0,0%

Ajustare EUR/mp 0,2 € 0,0 € 0,3 € 0,0 €
Ajustare topograf(%) plan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ajustare EUR/mp 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

UTILITĂŢI 
energie electrica pe 

teren

energie elecrica langa 

drum energie electrica la drum

energie electrica si apa la 

drum energie la drum

Ajustare EUR/mp 0,1 € 0,1 € 0,0 € 0,1 €

AMENAJĂRI
imprejmuit partial cu 

gard din lemn  neamenajat neamenajat neamanjat  neamenajat

Ajustare EUR/mp 0,1 € 0,1 € 0,1 € 0,1 €

Proprietate subiect

Preţul de Vânzare (EUR/mp)
ajustare Oferta~ Tranzactie (%)

ajustare Oferta~ Tranzactie

Preţul de Vânzare (tranzactie potentiala EUR/mp)
ELEMENTE DE COMPARATIE
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ZONARE

intrav ilan arabil, zona 

rezidentiala cu 

functiuni 

complementare, 

zona mix ta, 

rezidentiala si 

agricola

ex trav ilan, pretabil 

intrav ilan de constructii

intrav ilan, arabil, zona 

mix ta preponderent 

agricola

intrav ilan, de constructii, 

preponedrent rezidential

intrav ilan, de constructii, 

preponedrent rezidential

Ajustare (%) 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ajustare EUR/mp 1,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

CEA MAI BUNA UTILIZARE
teren construit, 

utilizare mix ta rezidential de constructii, rezidential de constructii, rezidential de constructii, rezidential

Ajustare (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ajustare EUR/mp  UNITAR 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Preţ ajustat (EUR/mp) 6,00 € 5,4 € 6,1 € 6,0 € 7,8 €

Ajustare totalã brutã  2,4 € 2,1 € 1,0 € 3,4 €

(%) 48,0% 35,54% 17,47% 33,81%

9.720,00 € echiv 46.500 LEI
 

 

Explicarea ajustărilor 
 

 Pentru condiția ofertei s-au considerat marjele de negociere uzuale practicate pe piața specifică 
(între 8-20%), ajustarea aplicată reflectând disponibilitatea vânzătorului la negocieri intuite în urma 
convorbirilor telefonice resp. tipul ofertei, timpul de expunere pe piață etc. Față de C1 și C4, oferte 
curente negociabile s-a aplicat câte o ajustare negativă de 20% reprezentând o marjă de negociere 
de 1-2 EUR/mp. Față de C2, ofertă din 2018, de  asemenea negociabilă s-a aplicat o ajustare 
negativă de 1 EUR/mp, reprezentând o marjă de 17%. În schimb, C3 fiind o ofertă expusă de mai 
mulți ani pe piață, cu prețul nedepreciat s-a aplicat doar o ajustare negativă de 0,5 EUR/mp, 
reprezentând cca 8% din preț. 

 Pentru condițiile de piață față de C2, ofertă din anul 2018, s-a aplicat o ajustare pozitivă de 5%, iar 
față de C3, ofertă din 2019 o ajustare pozitivă de 3%, întrucât prețurile au crescut pe segmentul 
imobiliar al terenurilor rezidențiale față de anii precedenți chiar și în zona analizată, deși fenomanul 
este mai mult vizibil în orașe și satele din apropiere. 

 Pentru localizare și acces față de C2, situat la intrarea în Lunca Mărcușului s-a aplicat o ajustare 
pozitivă de 10%, amplasamentul evaluat fiind mai favorabil, situat în imediata apropiere a drumului 
județean. Față de C4, situat în satul Dobârlău, zonă de case nou construite, vile, mai favorabil, s-a 
aplicat o ajustare negativă de 10%, adică cca 1 EUR/mp.  Ajustările se bazează pe analiza datelor 
secundare de pe piață, variațiile prețului în funcție de localizare.  

 Pentru forma terenului nu au fost necesare ajustări 
 Corecția de suprafață ține cont de faptul că suprafețele mai mari de teren intravilan se 

tranzacționează cu prețuri unitare mai reduse și invers, astfel pentru o diferență de 500 mp s-a 
considerat o ajustare de 1%. 

 Pentru corecția frontului la stradă față de C2 și C4 de asemenea cu deschidere la 2 drumuri nu au 
fost necesare ajustări,iar față de C1 și C3, cu front mai mic și o singură deschidere s-a aplicat câte 
o ajustare pozitivă de 5%. 

 Pentru utilități față de C3, având în plus față de energie electrică și apă (în apropiere) nu s-au 
aplicat ajustări, considerând că apa din apropiere se compensează cu racordul energiei electrice, 
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iar față de celelelate comparabile s-a aplicat câte o ajustare pozitivă de 0,1 EUR/mp pentru 
racordarea energiei electrice. 

 Pentru amenajări față de toate comparabilele s-a aplicat câte o ajustare pozitivă de 0,1 EUR/mp, 
împrejmuirea fiind doar parțială și în stare slabă, nici unul din comparabile nefiind amenajat sau 
împrejmuit.  

 Pentru zonare față de C1, teren cu regim juridic extravilan, dar pretabil intravilan cu condiția 
elaborării unui PUZ, fiind situat la marginea intravilanului s-a aplicat o ajustare pozitivă de 1 EUR, 
pentru costurile pe care implică schimbarea regimului juridic.  

 Pentru CMBU nu s-au aplicat ajustări, utilizarea mixtă incluzând și utilizarea rezidențială, iar o 
eventuală utilizare comercială nu aduce neapărat un plus de aport valorii, prețurile terenurilor fiind 
similare indiferent de utilizare în zona analizată, astfel nu s-au aplicat ajustări. 
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Anexa 4:  Copie extras CF 
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Anexa 5:  Plan de amplasament și delimitare a imobilului  
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Anexa nr. 6 Extras din analiza de piață – prezentarea comparabilelor utilizate în abordarea prin 
comparație și alte date de piață 
 
Comparabilele utilizate în abordarea prin comparații (de piață) 
 
Comparabila 1: 
 
https://www.olx.ro/oferta/teren-IDcVyfL.html#341d1217d1 

 

 
 
 
 
Informatii suplimentare: teren extravilan, situat periferic, la limita intravilanului, vis-a-vis de gater, 
deschidere cca 15 m, neamenajat, putând fi transformat în intravilan, energie electrica la drum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.olx.ro/oferta/teren-IDcVyfL.html#341d1217d1
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Comparabila 2: 
 
https://www.olx.ro/oferta/vanzare-teren-intravilan-comuna-dobarlau-sat-lunca-marcus-ID26yfz.html#4b57f229db 

 
Teren intravilan cu o suprafata de 3200 mp localizat intr-o zona superba si linistita la doar 25 km de Brasov si la 3 minute 
Manastirea Marcus . Zona este salbatica, nepoluata, cu un potential turistic ridicat si vestita pentru bogatia fondului cinegetic. 
Valoarea turistica a zonei consta si în perimetrul paduros întins, cu fructe de padure, ciuperci, plante medicinale si un fond 
vanatoresc bogat. 
Terenul se preteaza pentru orice fel de constructie civila, turistica,casa de vacanta, cabana, pensiune, hotel . 
 
 
Informatii suplimentare: Teren situat la intrarea in Lunca Marcusului, deschidere la 2 drumuri, DJ asfalt spre Dobarlau si drum 
pietruit, terenul nu este amenajat, energie electrica la drum 
 

  

https://www.olx.ro/oferta/vanzare-teren-intravilan-comuna-dobarlau-sat-lunca-marcus-ID26yfz.html#4b57f229db
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RAPORT DE EVALUARE TEREN INTRAVILAN cu s=1.620 mp, situat în intravilanul loc. Mărcuș, com. Dobârlău, înscris în CF 
nr. 23040 Dobârlău 

 CLIENT: COMUNA DOBÂRLĂU 

 

 

 

29 

29 

Comparabila 3: 
 
https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-IDbzqzP.html#3aef08112e 

 
 

oferta depreciata in ianuarie 2019 

 

 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-IDbzqzP.html#3aef08112e
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oferta mentinuta si in mai 2019 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-IDcnVim.html#41b87bcc18 

 
 
 
Comparabila 4: 
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/covasna/dobarlau/teren-constructii-de-vanzare-

X8K30300E?lista=5506313 

 

 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-IDcnVim.html#41b87bcc18
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/covasna/dobarlau/teren-constructii-de-vanzare-X8K30300E?lista=5506313
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/covasna/dobarlau/teren-constructii-de-vanzare-X8K30300E?lista=5506313
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Detalii 

Grenadine Imobiliare ,va propune spre vanzare teren in zona foarte frumoasa ,cu utilitati. 
cod 9001 
Caracteristici 

 Suprafaţă teren:4000 mp 

 Front stradal:20 m 

 Nr. fronturi:2 

 Tip teren:constructii 

 Clasificare teren:Intravilan 

 Construcţie pe teren:Nu 

Specificaţii 
Utilităţi 
 Apa 

 Canalizare 

 Curent 
Alte detalii zonă 

 Amenajare strazi: pietruite 
 

  
 

  
 

   



RAPORT DE EVALUARE TEREN INTRAVILAN cu s=1.620 mp, situat în intravilanul loc. Mărcuș, com. Dobârlău, înscris în CF 
nr. 23040 Dobârlău 

 CLIENT: COMUNA DOBÂRLĂU 

 

 

 

32 

32 
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Alte date de piață 1: 
 
https://www.olx.ro/oferta/pamant-de-vanzare-IDczBcZ.html#341d1217d1 

 
 

 

                                  

Alte date de piață 2: 

 
https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-intravilan-IDdlnV7.html#341d1217d1 

 
 

https://www.olx.ro/oferta/pamant-de-vanzare-IDczBcZ.html#341d1217d1
https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-intravilan-IDdlnV7.html#341d1217d1
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Alte date de piață 3: 

 
https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-la-munte-IDdljLb.html#341d1217d1 

 

Oferit de Proprietar  

 

Extravilan / intravilan Intravilan 

 

Suprafata utila 5 000 m² 
 

  

Vand un teren superb de 5000 mp,situat in Valea-Dobarlaului.Terenul are toate actele la zii deci se merge direct 

la notare.Mai multe detalii(poze) la tel.768067816 
 

   
 

https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-la-munte-IDdljLb.html#341d1217d1
https://www.olx.ro/imobiliare/terenuri/dobarlau/?search%5Bprivate_business%5D=private
https://www.olx.ro/imobiliare/terenuri/dobarlau/?search%5Bfilter_enum_extravilan_interavilan%5D%5B0%5D=intravilan
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Alte date de piață 4: 

 
https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanzare-valea-dobarlaului-jud-covasna-1670-mp-ID7RqXJ.html#341d1217d1 

 
 

Oferit de Proprietar  

 

Extravilan / intravilan Intravilan 

 

Suprafata utila 1 670 m² 
 

  

Teren intravilan cu o suprafata de 1670 mp localizat intr-o zona superba si linistita la doar 25 km de brasov si la 

3 minute manastirea marcus . zona este cu un potential turistic, terenul se preteaza pentru orice fel de 

constructive turistica, casa de vacanta, cabana, pensiune. 

https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanzare-valea-dobarlaului-jud-covasna-1670-mp-ID7RqXJ.html#341d1217d1
https://www.olx.ro/imobiliare/terenuri/valea-dobarlaului/?search%5Bprivate_business%5D=private
https://www.olx.ro/imobiliare/terenuri/valea-dobarlaului/?search%5Bfilter_enum_extravilan_interavilan%5D%5B0%5D=intravilan
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Alte date de piață 5: 
https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-ID5Yt6q.html#3aef08112e 

 
Vand teren intravilan cu o suprafata de 2000 mp in localitatea  
Dobarlau la 30 km de Brasov. 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-ID5Yt6q.html#3aef08112e
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Destinat pentru constructia une case sau vile de vacanta 
Fondul stadal este de cc 20 m 
Apa curenta si electricitate sunt usor accesibile fiind la strada. 

  
 

oferta mentinuta si in mai 2019 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-ID5Yt6q.html#41b87bcc18 

 
 

 

 

Alte date de piață 6: 
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-ptr-casa/anunt/Vanzare-teren-Valea-

Dobarlaului/7b0160737b6d6155.html 

 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-ID5Yt6q.html#41b87bcc18
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-ptr-casa/anunt/Vanzare-teren-Valea-Dobarlaului/7b0160737b6d6155.html
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-ptr-casa/anunt/Vanzare-teren-Valea-Dobarlaului/7b0160737b6d6155.html


RAPORT DE EVALUARE TEREN INTRAVILAN cu s=1.620 mp, situat în intravilanul loc. Mărcuș, com. Dobârlău, înscris în CF 
nr. 23040 Dobârlău 

 CLIENT: COMUNA DOBÂRLĂU 
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Suprafata terenului4000,0 m2 
De vanzare teren in Valea Dobarlaului, suprafata peste 4000 mp, ideal pentru construit locuinta permanenta sau casa de vacanta. 

Terenul este inconjurat pe 3 laturi de padure si nu are vecini in imediata apropiere.Utilitati prezente: curent (nebransat,cablu 

existent de la bransament pana pe proprietate), drum de acces amenajat + pod de beton.Studiu geo existent, posibilitatea 

alimentare cu apa prin captare izvor existent la 50 m. 

Locatia se afla la 30 km de orasul Brasov. 

, suprafata totala: 4000 

 

 
Alte date de piață 7: 

 
https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-dobarlau-IDbUu2o.html#dee104826d 

 

https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-dobarlau-IDbUu2o.html#dee104826d


RAPORT DE EVALUARE TEREN INTRAVILAN cu s=1.620 mp, situat în intravilanul loc. Mărcuș, com. Dobârlău, înscris în CF 
nr. 23040 Dobârlău 

 CLIENT: COMUNA DOBÂRLĂU 
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Teren cu o suprafata de 2900 mp localizat intr-o zona superba si linistita la doar 25 km de Brasov si la 3 minute de manastirea 
Marcus . Zona este cu un potential turistic ridicat, terenul se preteaza pentru orice fel de constructie turistica, casa/vila, casa de 
vacanta, pensiune.  
Front stradal, strada asfaltata, propietar in acte. 
 

 
 

  
 
 

 


