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Referitor la: EVALUARE PROPRIETATI IMOBILIARE AFECTATE DE „MODERNIZARE 
STRĂZI - STRADA NARCISELOR”  
 
1. Identificarea și competența evaluatorului – cj. Beres Aron membru titular al ANEVAR cu 
legitimaţia nr. 10662 având specializările EPI și EBM, asigurat pentru răspundere civilă profesională 
cu asigurarea nr. 38671/10.12.2021 - nivel III - 250.000 Euro, la societatea de asigurări ALLIANTZ 
ŢIRIAC, a efectuat raportul de evaluare a proprietatilor imobiliare (terenuri) aflate in coridorul de 
expropriere al proiectului „Modernizare străzi - strada Narciselor” – proiect derulat de catre Primăria 
Municipiului Brașov.  
 
Date de contact evaluator ARON BERES:  
tel: 0754.345.384 
fax: 0368.780.127 
e-mail: aron.beres@yahoo.com 
adresa de corespondență: mun. Brașov, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36A, bl. 3A, ap. 8 
 

Evaluator BERES ARON - sunt evaluator de proprietati imobiliare (EPI) si de bunuri mobile (EBM), 
membru titular ANEVAR începând cu anul 2006 și expert judiciar la Ministerul Justiției începând cu 
anul 2014; in cei 16 ani de activitate in domeniu, am realizat rapoarte de evaluare pentru persoane 
fizice, asociatii si fundatii, organizatii neguvernamentale, intreprinderi mici si mijlocii, societati 
comerciale pe actiuni, institutii financiare, regii autonome, importante institutii ale statului, executori 
judecatoresti, dintre care enumăr următoarele: 
- Ministerul Afacerilor Externe (evaluare ambasade) 
- Ministerul Turismului 
- Ministerul Finatelor Publice 
- Ministerul Cercetarii si Inovarii 
- Administratia Fondului pentru Mediu 
- Administratia Porturilor Maritime Constanța 
- Santierul Naval Mangalia 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov 
- Penitenciarul cu Regim de Siguranta Maxima Bucuresti 
- Penitenciarul Baia Mare 
- Penitenciarul Poarta Alba 
- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov 
- Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov 
- Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna 
- Parchetul de pe langa Tribunalul Harghita 
- Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman 
- Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomita 
- Curtea de Apel Alba 
- Curtea de Apel Brasov 
- Tribunalul Alba 
- Tribunalul Brașov 
- Judecătoria Brașov 
- Consiliul Judetean Brasov 
- Consiliul Judetean Buzău 
- Consiliul Județean Prahova 
- Primaria Municipiului Brasov 
- Primaria Municipiului Arad 
- Primaria Municipiului Ploiesti 
- Primaria Municipiului Sacele 
- Primaria Municipiului Miercurea Ciuc 
- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe 
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- Primaria Municipiului Odorheiu Secuiesc 
- Primaria Municipiului Deva 
- Primaria Municipiului Hunedoara 
- Primaria Orașului Voluntari 
- Primăria Orașului Ghimbav 
- Primaria Orașului Simeria 
- Primaria Orașului Sinaia 
- CNAIR SA 
- CFR Marfa Transilvania 
- CFR Marfa Moldova 
- Compania de Investitii pentru Turism 
- Compania Nationala a Uraniului 
- Institutul de Fizică Atomică "Horia Hulubei" 
- Complexul Energetic Oltenia 
- Transelectrica 
- Transgaz 
- Romgaz 
- Hidroelectrica 
- Romsilva 
- ENEL - Muntenia 
- ENEL - Dobrogea 
- ENEL - Banat 
- Banca Comerciala Romana 
- CEC 
- ING 
- Banca Intesa San Paolo 
- Marfin Bank 
- rețeaua de magazine LIDL România 
 
 

 Totodata, mentionez ca in perioada 2015 - 2021 am efectuat evaluarea patrimoniului pentru 
urmatoarele UAT-uri: 

- in judetul Harghita: UAT Odorheiu Secuiesc, UAT Galautas, UAT Atid, UAT Zetea, UAT 
Subcetate, UAT Remetea, UAT Bălan 

- in judetul Covasna: UAT Malnas, UAT Belin, UAT Ozun, UAT Bretcu, UAT Cernat, UAT 
Sita Buzaului, UAT Barcani, UAT Poian, UAT Zagon 

- in judetul Brasov: UAT Augustin, UAT Parau, UAT Ticus, UAT Brasov 
- in judetul Dambovita: UAT Moroeni, UAT Raciu, UAT Contesti, UAT Petresti, UAT 

Hulubesti, UAT Pucheni 
- in judetul Prahova: UAT Olari, UAT Secaria, UAT Valea Doftanei, UAT Puchenii Mari, UAT 

Gura Vadului, UAT Lapos, UAT Scorteni, UAT Mizil, UAT Gura Vitioarei, UAT Baicoi, 
UAT Comarnic 

- in judetul Vrancea: UAT Vartescoiu, UAT Vintileasca, UAT Timboesti, UAT Naruja, UAT 
Vidra, UAT Vizantea-Livezi, UAT Nanesti, UAT Pufesti, UAT Vulturu, UAT Nistoresti 

- in judetul Buzau: UAT Padina, UAT Cozieni, UAT Racovițeni 
- in judetul Iasi: UAT Costuleni, UAT Strunga, UAT Todiresti, UAT Bals, UAT Popricani, UAT 

Harlau 
- in judetul Calarasi: UAT Chirnogi, UAT Gurbanesti, UAT Nicolae Balcescu, UAT Roseti, 

UAT Cuza Voda, UAT Soldanu, UAT Grădiștea 
- in judetul Giurgiu: UAT Isvoarele, UAT Gogosari, UAT Gaiseni, UAT Stoenesti, UAT 

Stanesti 
- in judetul Dolj: UAT Diosti 
- in judetul Olt: UAT Dobretu, UAT Iancu Jianu, UAT Falcoiu 
- in judetul Caras-Severin: UAT Ciudanovita, UAT Forotic 
- in judetul Gorj: UAT Alimpesti, UAT Polovragi 
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- in judetul Cluj: UAT Aschileu 
- in judetul Maramures: UAT Sarasau, UAT Dragomiresti, UAT Bocicoiu Mare, UAT Grosii 

Tiblesului, UAT Salistea de Sus 
- in judetul Bihor: UAT Husasau de Tinca, UAT Bulz, UAT Capalna, UAT Cherechiu, UAT 

Tetchea, UAT Buduslau, UAT Pocola, UAT Suncuius 
- in judetul Satu Mare: UAT Andrid 
- in judetul Braila: UAT Victoria, UAT Ulmu, UAT Faurei 
- in judetul Galati: UAT Independenta, UAT Mastacani, UAT Radesti 
- in judetul Arges: UAT Tigveni, UAT Ciofrangeni, UAT Aninoasa 
- in judetul Bacau: UAT Solont 
- in judetul Arad: UAT Arad 
- in judetul Teleorman: UAT Nanov 
- in judetul Neamt: UAT Ion Creanga 
- in judetul Bistrita-Nasaud: UAT Silivasu de Cimpie 
- in judetul Sălaj: UAT Someș Odorhei, UAT Cehu Silvaniei 
- in judetul Constanta: UAT Saligny, UAT Mereni, UAT Cernavodă 

 
2. Identificarea clientului – MUNICIPIUL BRAȘOV 
 
3. Scopul evaluării – Raportul de evaluare a fost solicitat pentru stabilirea valorilor pentru expropriere 
pentru cauza de utilitate publica (de interes local). 
 
4. Obiectul supus evaluării – Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatile 
imobiliare (terenuri) aflate in coridorul de expropriere aferent lucrarilor de Modernizare străzi - strada 
Narciselor. 
 
5. Tipul valorii – Este valoarea speciala calculata conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, 
județean și local si a Hotararii de Guvern nr.53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 255/2010 si valoarea de piata  aşa cum este definită în Standardele de evaluare a 
bunurilor din România 2022, conform Cadrul general (SEV 100), Termenii de referință ai evaluării 
(SEV 101), Documentare si conformare (SEV 102), Raportarea evaluarii (SEV 103), Tipuri ale valorii 
(SEV 104), Abordari si metode de evaluare (SEV 105), Drepturi asupra proprietatii imobiliare (SEV 
230), Evaluarea bunurilor imobile (GEV 630) şi poate fi verificat în conformitate cu Verificarea 
evaluării (SEV 400). 
 
6. Proprietarii bunurilor imobile (terenuri) – persoane fizice si juridice, conform tabelului de mai 
jos: 

Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Parcela Nr.CF Categ.  

de fol. 
Intrav/ 
Extrav 

Suprafata 
expropriata 

(mp) 

1 2 Sânpetru Dragomir Ana - Tunde 
Ghimpeteanu Evike - Ildiko - 103690 arabil E 6 

2 3 Sânpetru 
Pascu Maria 

Pascu Bianca - Valeria 
Juga Marioara Andreea 

- 100122 arabil E 50 

3 4 Sânpetru Georgescu Gheorghe 
Georgescu Constantin 

A 
595/3/1/11 - arabil E 1 

4 5 Sânpetru 
Piroska Irina 

Papp Sara 
Szornyi Chis Alexandru 

- 102894 arabil E 29 

5 6 Sânpetru Istok Ladislau - 108227 arabil E 13 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Parcela Nr.CF Categ.  

de fol. 
Intrav/ 
Extrav 

Suprafata 
expropriata 

(mp) 

6 7 Sânpetru Kaplar M. Mihai 
Beke M. Ecaterina 

A 
595/3/1/8 - arabil E 8 

7 8 Sânpetru Micu Costel 
Micu Anișoara - 105838 arabil E 64 

8 9 Sânpetru Borcșa Bodolai I Iuliu 
Kerekeș I. Sara 

A 
595/3/1/1 - arabil E 616 

9 11 Sânpetru Dragomir Ana - Tunde 
Ghimpeteanu Evike - Ildiko - 103689 arabil E 163 

10 12 Sânpetru 
Moașa Ioan 

Ghiță Costela - Beatrice 
Moașa Răzvan Victor 

- 117396 arabil E 94 

11 13 Sânpetru Clinciu Eugen 
Clinciu Maria - Ioana - 107743 arabil E 5 

12 14 Sânpetru Stanimir Gheorghe - 112983 arabil E 9 

13 15 Sânpetru 
Tamás D. Vlăhita Maria 

Săniuță Gh. Gabriela 
Săniuță Claudia 

A 595/2/6 - arabil E 13 

14 16 Sânpetru Capraru Claudia 
Capraru Ovidiu - 109040 arabil E 18 

15 17 Sânpetru Cogean Pavel 
Cogean Victorița - 112496 arabil E 242 

16 18 Sânpetru Balaban Anamaria 
Balaban Remus - Ionel - 104977 arabil I 117 

17 20 Sânpetru Pop Alina Constanța - 112989 arabil E 309 

18 21 Sânpetru Dinca Florin - 112972 arabil E 404 

19 22 Sânpetru Chivulescu Adrian 
Chivulescu Cristina - 37671 arabil E 106 

20 23 Sânpetru 
Babeș Etelka 
Molnar Maria 
Papp Andrei 

- 103661 arabil E 190 

21 24 Sânpetru Ciocârlan Codruța - Mihaela - 104103 arabil E 10 
22 27 Sânpetru Demi A. Ioan A 595/1/24 - arabil E 1708 

23 28 Sânpetru Siferplat SRL 
Szilagyi Francisc - 116240 arabil I 790 

24 29 Sânpetru Badila Constantin 
Badila Maria - 107653 drum I 243 

25 30 Sânpetru Szilagyi Francisc - 111021 arabil I 858 

26 31 Sânpetru Păsărică Iorgu 
Păsărică Maria - 110340 arabil E 289 

27 32 Sânpetru Saramet Ruxandra ns. Popa - 110895 arabil E 786 
28 33 Sânpetru Dragut I.Ion - 110454 arabil E 1591 

29 34 Sânpetru Cocioaba Ion 
Cocioaba Nicoleta-Anica - 113589 arabil I 887 

30 35 Sânpetru Cara Luna SRL - 110960 arabil E 768 

31 36 Sânpetru Suciu Virginia 
Da Ros Mario - 111192 arabil E 780 

32 37 Sânpetru Csiki Attila - 110892 arabil E 750 

33 38 Sânpetru Sirbu Florin 
Sirbu Rodica-Anicuta - 110886 arabil E 741 

34 40 Sânpetru Andronic Adrian-Marius - 117167 arabil E 650 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Parcela Nr.CF Categ.  

de fol. 
Intrav/ 
Extrav 

Suprafata 
expropriata 

(mp) 

35 41 Sânpetru 

Andronic Florin 
Andronic Maria-Silvia 

Coman Maria 
Coman Mihai 

Coman Bogdan-Mihail 
Coman Georgeta-Mirela 

Aldes Anca 
Vasile Corneliu 

Vasile Ana-Maria 
Miclea Constantin-Sorinel 

Miclea Monica-Anca 
Verdes Corina  
Cosma Sorin 
Cosma Laura 
Crap Marian 

Crap Lacramioara 
Sipos Damian 

Sipos Siona-Aura 
Onofrei Corina 

Florian Ion 
Florian Georgeta-Viorica 

- 116176 arabil E 91 

36 42 Sânpetru 

Guraliuc Angela 
Guraliuc Florin 
Rusu Cristinel 

Rusu Elena 
Codrea Horatiu Ioan 

Codrea Corina-Mihaela 
Denes Attila 
Denes Ilona 

Negoita Maricica 
Negoita Valerica 

Ghigeanu Floricel-Daniel 
Ghigeanu Anica 

Ciobotea Ralfi-Mihael 
Ciobotea Iuliana Mihaela 

Popescu Lucian 
Barta Bogdan-Andrei 

Barta Elena 
Kovacs Mihaly-Levente 
Stoica Marian-Claudiu 

Stoica Rita-Vasilica 
Firtos Erzsebet 

- 116205 arabil E 91 

37 43 Sânpetru Oprica Alexandru-Mihai - 123909 
Brașov arabil E 565 

38 44 Sânpetru Lupu Mihaela-Cristina - 113742 arabil E 797 

39 45 Sânpetru Muresan Adriana-Cornelia 
Caciuleac Traian-Vasile - 113584 arabil I 920 

40 46 Sânpetru 

Bucurenci Ana 
Constantinescu Eugenia 

Neacsu Emilia 
Stanciu Marioara 

Stanciu Florin-Marius 
Stanciu Cristian-Virgil 

- 113567 arabil I 1003 

41 47 Sânpetru Badila Constantin 
Badila Maria - 110337 arabil I 974 

42 48 Sânpetru 
Ene Ioan-Adrian 
Ene Gheorghe 

Vrabie Ioana-Maria 
- 111236 arabil I 673 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Parcela Nr.CF Categ.  

de fol. 
Intrav/ 
Extrav 

Suprafata 
expropriata 

(mp) 

43 49 Sânpetru Babusi George-Cosmin - 116700 arabil I 1097 
44 50 Sânpetru Babusi George-Cosmin - 115539 arabil I 451 

45 51 Sânpetru Bitminning BV SRL 
BYC Concept 4 You SRL - 116188 arabil I 471 

46 52 Sânpetru Liniile Continentale de 
Transport - LCT SRL - 116211 arabil I 289 

47 53 Sânpetru Liniile Continentale de 
Transport - LCT SRL - 116219 arabil I 1 

48 54 Sânpetru Liniile Continentale de 
Transport - LCT SRL - 116218 arabil I 104 

49 59 Sânpetru Moldoveanu Dumitru 
Moldoveanu Delia - 105309 

curti - 
construct

ii 
I 20 

50 60 Sânpetru 

Moczas Ana 
Moczas Anna 

Moczas Csaba-Jozsef 
Moczas Levente 

- 116610 drum I 20 

51 61 Sânpetru 

Maier Lucia 
Blaj Daniel 
Blaj Rodica 

Cristian Manuel 
Cristian Ana-Maria 
Ban Eduard-Marius 

Comuna Sânpetru - domeniu 
public - cota de 7/18 

- 108299 drum I 182 

52 63 Sânpetru Blue & Gold Marketing SRL - 103328 arabil I 62 
53 64 Sânpetru Anghel Eugenia-Mihaela - 109855 arabil I 50 
54 65 Sânpetru JVG Casa SRL - 117171 arabil I 36 

55 66 Sânpetru 

Josu Residence SRL 
JVG Casa SRL 

Ion Silviu 
Cristea-Ion Alina-Nicoleta 
Spataroiu Gabriel-Marian 

Spataroiu Liliana 
Redinciuc Ioan 

Redinciuc Adriana 
Cotuna Ionel-Aliosa 

Isvonaru Roxana-Mihaela 
Vita George-Alin 

Popa Elena 
Preoteasa Relu-Georgian 

Preoteasa Amalia-Gratiela 

- 111268 arabil I 5 

56 70 Sânpetru 
Baicu Gheorghe-Adrian 
Ghiuri Mircea-Ciprian 

Ghiuri Roxana 
- 105728 arabil I 11 

57 72 Sânpetru Sauca Chiubra - 7622 arabil E 20 

58 73 Sânpetru Colteanu Florentina - 108787 arabil E 82 

59 74 Sânpetru Stoian Oana-Elena - 116781 arabil E 163 

60 76 Sânpetru Chircalan Marie 
Soelberg Elena Emilia - 8302 arabil E 4721 

61 78 Sânpetru Băilă Sorin - Constantin 
Băilă Cristina - 105374 arabil E 3962 
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Suprafata totala de teren afectata de coridorul de expropriere (impreuna cu suprafetele aflate in 
domeniul public): 50.794 mp. 
 
 

7.  Data de referinta a evaluării – 17.03.2022 (1 euro = 4,9461 lei) 
 
8. Documentele şi informaţiile ce stau la baza evaluării  
Standardele de evaluare a bunurilor din România 2022 
Legea nr. 255/2010 - privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes național, județean și local 
HG nr. 53/2011 – privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 
Lista proprietati afectate de catre coridorul de expropriere conform doc. de identificare intocmita de 
ing. Nicu Adrian-Tofan 
Amplasamentul (intravilan / extravilan)  proprietatilor afectate conform doc. de identificare intocmita 
de ing. Nicu Adrian-Tofan si conform informatii primite de la reprezentantii UAT Sânpetru 
Studiu de piata pentru stabilirea valorilor minime de circulatie a proprietatilor imobiliare din judetul 
Brașov - 2022 
Documente puse la dispozitie de catre reprezentantii beneficiarului 
 
9. Valoarea propusă – Raportul de evaluare determină valoarea stabilita conform prevederilor Legii 
nr. 255 si a HG nr. 53/2011 în vederea demararii procedurilor de expropriere pentru cauza de utilitate 
publica „Modernizare străzi - strada Narciselor”. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării şi a 
rezultat în urma calculelor efectuate şi din analiza comparativă a datelor deţinute de evaluator. 
Calculele au fost efectuate avand in vedere urmatoarele prevederi: 
Extras din HG 53/2011: “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor 
imobiliare, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi 
raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele 
întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”  
Extras din Legea 255/2010: Art. 11. - (7) Inainte de data inceperii activitatii comisiei prevazute la art. 
18, un Evaluator autorizat specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, membru al Asociatiei 
Nationale a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR, va intocmi un raport de evaluare a imobilelor 
expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta.  
 (8) Raportul de evaluare se intocmeste avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de 
camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
(9) Raportul de evaluare se intocmeste sub coordonarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din 
Romania.” 
  

 Valoarea proprietatilor imobiliare (terenuri) amplasate in UAT Sânpetru, afectate de 
proiectul „Modernizare străzi - strada Narciselor”, este de: 

Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Categoria  

de fol. 
Intravilan/ 
Extravilan 

Valoarea suprafetelor 
care vor fi 

expropriate conform 
Legii nr 255/2010 

(lei) 

1 2 Sânpetru Dragomir Ana - Tunde 
Ghimpeteanu Evike - Ildiko arabil E 30,00 

2 3 Sânpetru 
Pascu Maria 

Pascu Bianca - Valeria 
Juga Marioara Andreea 

arabil E 250,00 

3 4 Sânpetru Georgescu Gheorghe 
Georgescu Constantin arabil E 5,00 

4 5 Sânpetru 
Piroska Irina 

Papp Sara 
Szornyi Chis Alexandru 

arabil E 145,00 



Evaluare pentru expropriere – "Modernizare străzi - strada Narciselor" - UAT Sânpetru 

 
-10- 

Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Categoria  

de fol. 
Intravilan/ 
Extravilan 

Valoarea suprafetelor 
care vor fi 

expropriate conform 
Legii nr 255/2010 

(lei) 

5 6 Sânpetru Istok Ladislau arabil E 65,00 

6 7 Sânpetru Kaplar M. Mihai 
Beke M. Ecaterina arabil E 40,00 

7 8 Sânpetru Micu Costel 
Micu Anișoara arabil E 320,00 

8 9 Sânpetru Borcșa Bodolai I Iuliu 
Kerekeș I. Sara arabil E 3.080,00 

9 11 Sânpetru Dragomir Ana - Tunde 
Ghimpeteanu Evike - Ildiko arabil E 815,00 

10 12 Sânpetru 
Moașa Ioan 

Ghiță Costela - Beatrice 
Moașa Răzvan Victor 

arabil E 470,00 

11 13 Sânpetru Clinciu Eugen 
Clinciu Maria - Ioana arabil E 25,00 

12 14 Sânpetru Stanimir Gheorghe arabil E 45,00 

13 15 Sânpetru 
Tamás D. Vlăhita Maria 

Săniuță Gh. Gabriela 
Săniuță Claudia 

arabil E 65,00 

14 16 Sânpetru Capraru Claudia 
Capraru Ovidiu arabil E 90,00 

15 17 Sânpetru Cogean Pavel 
Cogean Victorița arabil E 1.210,00 

16 18 Sânpetru Balaban Anamaria 
Balaban Remus - Ionel arabil I 11.700,00 

17 20 Sânpetru Pop Alina Constanța arabil E 1.545,00 
18 21 Sânpetru Dinca Florin arabil E 2.020,00 

19 22 Sânpetru Chivulescu Adrian 
Chivulescu Cristina arabil E 530,00 

20 23 Sânpetru 
Babeș Etelka 
Molnar Maria 
Papp Andrei 

arabil E 950,00 

21 24 Sânpetru Ciocârlan Codruța - Mihaela arabil E 50,00 
22 27 Sânpetru Demi A. Ioan arabil E 8.540,00 

23 28 Sânpetru Siferplat SRL 
Szilagyi Francisc arabil I 79.000,00 

24 29 Sânpetru Badila Constantin 
Badila Maria drum I 4.860,00 

25 30 Sânpetru Szilagyi Francisc arabil I 85.800,00 

26 31 Sânpetru Păsărică Iorgu 
Păsărică Maria arabil E 1.445,00 

27 32 Sânpetru Saramet Ruxandra ns. Popa arabil E 3.930,00 
28 33 Sânpetru Dragut I.Ion arabil E 7.955,00 

29 34 Sânpetru Cocioaba Ion 
Cocioaba Nicoleta-Anica arabil I 88.700,00 

30 35 Sânpetru Cara Luna SRL arabil E 3.840,00 

31 36 Sânpetru Suciu Virginia 
Da Ros Mario arabil E 3.900,00 

32 37 Sânpetru Csiki Attila arabil E 3.750,00 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Categoria  

de fol. 
Intravilan/ 
Extravilan 

Valoarea suprafetelor 
care vor fi 

expropriate conform 
Legii nr 255/2010 

(lei) 

33 38 Sânpetru Sirbu Florin 
Sirbu Rodica-Anicuta arabil E 3.705,00 

34 40 Sânpetru Andronic Adrian-Marius arabil E 3.250,00 

35 41 Sânpetru 

Andronic Florin 
Andronic Maria-Silvia 

Coman Maria 
Coman Mihai 

Coman Bogdan-Mihail 
Coman Georgeta-Mirela 

Aldes Anca 
Vasile Corneliu 

Vasile Ana-Maria 
Miclea Constantin-Sorinel 

Miclea Monica-Anca 
Verdes Corina  
Cosma Sorin 
Cosma Laura 
Crap Marian 

Crap Lacramioara 
Sipos Damian 

Sipos Siona-Aura 
Onofrei Corina 

Florian Ion 
Florian Georgeta-Viorica 

arabil E 455,00 

36 42 Sânpetru 

Guraliuc Angela 
Guraliuc Florin 
Rusu Cristinel 

Rusu Elena 
Codrea Horatiu Ioan 

Codrea Corina-Mihaela 
Denes Attila 
Denes Ilona 

Negoita Maricica 
Negoita Valerica 

Ghigeanu Floricel-Daniel 
Ghigeanu Anica 

Ciobotea Ralfi-Mihael 
Ciobotea Iuliana Mihaela 

Popescu Lucian 
Barta Bogdan-Andrei 

Barta Elena 
Kovacs Mihaly-Levente 
Stoica Marian-Claudiu 

Stoica Rita-Vasilica 
Firtos Erzsebet 

arabil E 455,00 

37 43 Sânpetru Oprica Alexandru-Mihai arabil E 2.825,00 
38 44 Sânpetru Lupu Mihaela-Cristina arabil E 3.985,00 

39 45 Sânpetru Muresan Adriana-Cornelia 
Caciuleac Traian-Vasile arabil I 92.000,00 

40 46 Sânpetru 

Bucurenci Ana 
Constantinescu Eugenia 

Neacsu Emilia 
Stanciu Marioara 

Stanciu Florin-Marius 
Stanciu Cristian-Virgil 

arabil I 100.300,00 

41 47 Sânpetru Badila Constantin 
Badila Maria arabil I 97.400,00 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Categoria  

de fol. 
Intravilan/ 
Extravilan 

Valoarea suprafetelor 
care vor fi 

expropriate conform 
Legii nr 255/2010 

(lei) 

42 48 Sânpetru 
Ene Ioan-Adrian 
Ene Gheorghe 

Vrabie Ioana-Maria 
arabil I 67.300,00 

43 49 Sânpetru Babusi George-Cosmin arabil I 109.700,00 
44 50 Sânpetru Babusi George-Cosmin arabil I 45.100,00 

45 51 Sânpetru Bitminning BV SRL 
BYC Concept 4 You SRL arabil I 47.100,00 

46 52 Sânpetru Liniile Continentale de 
Transport - LCT SRL arabil I 28.900,00 

47 53 Sânpetru Liniile Continentale de 
Transport - LCT SRL arabil I 100,00 

48 54 Sânpetru Liniile Continentale de 
Transport - LCT SRL arabil I 10.400,00 

49 59 Sânpetru Moldoveanu Dumitru 
Moldoveanu Delia 

curti - 
constructii I 4.000,00 

50 60 Sânpetru 

Moczas Ana 
Moczas Anna 

Moczas Csaba-Jozsef 
Moczas Levente 

drum I 800,00 

51 61 Sânpetru 

Maier Lucia 
Blaj Daniel 
Blaj Rodica 

Cristian Manuel 
Cristian Ana-Maria 
Ban Eduard-Marius 

Comuna Sânpetru - domeniu 
public - cota de 7/18 

drum I 4.448,89 

52 63 Sânpetru Blue & Gold Marketing SRL arabil I 6.200,00 
53 64 Sânpetru Anghel Eugenia-Mihaela arabil I 5.000,00 
54 65 Sânpetru JVG Casa SRL arabil I 3.600,00 

55 66 Sânpetru 

Josu Residence SRL 
JVG Casa SRL 

Ion Silviu 
Cristea-Ion Alina-Nicoleta 
Spataroiu Gabriel-Marian 

Spataroiu Liliana 
Redinciuc Ioan 

Redinciuc Adriana 
Cotuna Ionel-Aliosa 

Isvonaru Roxana-Mihaela 
Vita George-Alin 

Popa Elena 
Preoteasa Relu-Georgian 

Preoteasa Amalia-Gratiela 

arabil I 500,00 

56 70 Sânpetru 
Baicu Gheorghe-Adrian 
Ghiuri Mircea-Ciprian 

Ghiuri Roxana 
arabil I 1.100,00 

57 72 Sânpetru Sauca Chiubra arabil E 100,00 
58 73 Sânpetru Colteanu Florentina arabil E 410,00 
59 74 Sânpetru Stoian Oana-Elena arabil E 815,00 

60 76 Sânpetru Chircalan Marie 
Soelberg Elena Emilia arabil E 23.605,00 

61 78 Sânpetru Băilă Sorin - Constantin 
Băilă Cristina arabil E 19.810,00 
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Valoarea totala a terenurilor expropriate este de: 998.533,89 lei. 

Valorile sunt obţinute tinand cont de valoarea de circulatie a terenurilor conform Studiului de piață 
privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județele Brașov și Covasna - Camera Notarilor 
Publici Brașov, valabile pentru anul 2022 (anexate prezentei lucrari) si de prevederile Legii nr. 
255/2010. 
Valorile nu contin TVA. 
 

10. Argumente privind valoarea propusă 
Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile 
exprimate în prezentul raport şi este valabilă în condiţiile economice şi juridice menţionate în raport; 
Valoarea estimată se referă la bunurile menţionate mai sus; 
Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport (expropriere pentru utilitate publica); 
Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea calculata avand in vedere prevederile Legii 
255/2010. 
Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor şi metodologiei de lucru promovate de 
către ANEVAR. (Asociația Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România), precum si in baza 
prevederilor Legii nr. 255/2010 si a HG nr. 53/2011. 
 
 
Expert evaluator autorizat EPI, EBM         Cj. Beres Aron                                                   
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Declaraţie de certificare 
 

 
Prin prezenta certificăm că : 

 

 Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte. 

 Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele şi condiţiile 

limitative prezentate în acest raport. 

 Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul 

acestui raport de evaluare şi nu avem nici un interes personal şi nu suntem părtinitori faţă de vreuna 

din părţile implicate. 

 Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acţionar, asociat sau 

persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul. 

 Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înţelegere care să-i confere 

acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile 

exprimate în evaluare. 

 Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat 

de finalizarea tranzacţiei. 

 Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din  standardele, 

recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Naţională a 

Evaluatorilor Autorizaţi din România) 

 Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale. 

 Bunurile supuse evaluării au fost inspectate personal de către evaluator. 

 Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare. 

 

 
Expert evaluator autorizat EPI, EBM         Cj. Beres Aron                                 
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Capitolul 1 

GENERALITĂŢI 
 

1.1. Identificarea obiectului evaluării – Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie 
proprietatile imobiliare (terenuri) aflate in coridorul de expropriere aferent lucrarilor de Modernizare 
străzi - strada Narciselor. 
 
1.2. Scopul evaluării – Raportul de evaluare a fost întocmit pentru stabilirea valorii proprietatilor  
afectate de coridorul de expropriere aferent lucrarilor de Modernizare străzi - strada Narciselor - UAT 
Sânpetru, conform prevederilor Legii nr. 255/2010. 
 
1.3. Utilizarea evaluării  – Prezentul raport de evaluare se adresează Municipiului Brașov, în calitate 
de client şi destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR şi Codul deontologic al profesiunii de 
evaluator, evaluatorul nu îşi asumă răspunderea decât faţă de client şi faţă de destinatarul lucrării. 
 
1.4. Baza de evaluare și tipul valorii estimate  – Evaluarea executată conform prezentului raport, în 
concordanţă cu scopul ei, reprezintă o estimare a valorii speciale de expropriere (de circulatie) aşa 
cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2022, conform SEV 100 – Cadru 
general, SEV 101 – Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 – Documentare și conformare, SEV 
103 – Raportare, SEV 104 – Tipuri ale valorii, SEV 105 – Abordari si metode de evaluare, SEV 230 – 
Drepturi asupra proprietății imobiliare, precum si in Legea nr. 255/2010. 
 
1.5. Data inspecţiei – Inspecția proprietății a fost realizată de evaluator in 17.03.2022. Datele 
referitoare la imobilele evaluate au fost preluate de la ing. Nicu Adrian-Tofan.  
 
1.6. Data estimării valorii – La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor 
şi datele furnizate de client la data inspecţiei, dată la care sunt disponibile datele și informatiile și la 
care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum şi valorile estimate de către evaluator. 
Data evaluării este 17.03.2022. 
 
1.7. Proprietarul bunurilor evaluate – persoane fizice si juridice identificate conform anexei de 
proprietati afectate: 

Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Parcela Nr.CF Categ.  

de fol. 
Intrav/ 
Extrav 

Suprafata 
expropriata 

(mp) 

1 2 Sânpetru Dragomir Ana - Tunde 
Ghimpeteanu Evike - Ildiko - 103690 arabil E 6 

2 3 Sânpetru 
Pascu Maria 

Pascu Bianca - Valeria 
Juga Marioara Andreea 

- 100122 arabil E 50 

3 4 Sânpetru Georgescu Gheorghe 
Georgescu Constantin 

A 
595/3/1/11 - arabil E 1 

4 5 Sânpetru 
Piroska Irina 

Papp Sara 
Szornyi Chis Alexandru 

- 102894 arabil E 29 

5 6 Sânpetru Istok Ladislau - 108227 arabil E 13 

6 7 Sânpetru Kaplar M. Mihai 
Beke M. Ecaterina 

A 
595/3/1/8 - arabil E 8 

7 8 Sânpetru Micu Costel 
Micu Anișoara - 105838 arabil E 64 

8 9 Sânpetru Borcșa Bodolai I Iuliu 
Kerekeș I. Sara 

A 
595/3/1/1 - arabil E 616 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Parcela Nr.CF Categ.  

de fol. 
Intrav/ 
Extrav 

Suprafata 
expropriata 

(mp) 

9 11 Sânpetru Dragomir Ana - Tunde 
Ghimpeteanu Evike - Ildiko - 103689 arabil E 163 

10 12 Sânpetru 
Moașa Ioan 

Ghiță Costela - Beatrice 
Moașa Răzvan Victor 

- 117396 arabil E 94 

11 13 Sânpetru Clinciu Eugen 
Clinciu Maria - Ioana - 107743 arabil E 5 

12 14 Sânpetru Stanimir Gheorghe - 112983 arabil E 9 

13 15 Sânpetru 
Tamás D. Vlăhita Maria 

Săniuță Gh. Gabriela 
Săniuță Claudia 

A 595/2/6 - arabil E 13 

14 16 Sânpetru Capraru Claudia 
Capraru Ovidiu - 109040 arabil E 18 

15 17 Sânpetru Cogean Pavel 
Cogean Victorița - 112496 arabil E 242 

16 18 Sânpetru Balaban Anamaria 
Balaban Remus - Ionel - 104977 arabil I 117 

17 20 Sânpetru Pop Alina Constanța - 112989 arabil E 309 

18 21 Sânpetru Dinca Florin - 112972 arabil E 404 

19 22 Sânpetru Chivulescu Adrian 
Chivulescu Cristina - 37671 arabil E 106 

20 23 Sânpetru 
Babeș Etelka 
Molnar Maria 
Papp Andrei 

- 103661 arabil E 190 

21 24 Sânpetru Ciocârlan Codruța - Mihaela - 104103 arabil E 10 

22 27 Sânpetru Demi A. Ioan A 595/1/24 - arabil E 1708 

23 28 Sânpetru Siferplat SRL 
Szilagyi Francisc - 116240 arabil I 790 

24 29 Sânpetru Badila Constantin 
Badila Maria - 107653 drum I 243 

25 30 Sânpetru Szilagyi Francisc - 111021 arabil I 858 

26 31 Sânpetru Păsărică Iorgu 
Păsărică Maria - 110340 arabil E 289 

27 32 Sânpetru Saramet Ruxandra ns. Popa - 110895 arabil E 786 

28 33 Sânpetru Dragut I.Ion - 110454 arabil E 1591 

29 34 Sânpetru Cocioaba Ion 
Cocioaba Nicoleta-Anica - 113589 arabil I 887 

30 35 Sânpetru Cara Luna SRL - 110960 arabil E 768 

31 36 Sânpetru Suciu Virginia 
Da Ros Mario - 111192 arabil E 780 

32 37 Sânpetru Csiki Attila - 110892 arabil E 750 

33 38 Sânpetru Sirbu Florin 
Sirbu Rodica-Anicuta - 110886 arabil E 741 

34 40 Sânpetru Andronic Adrian-Marius - 117167 arabil E 650 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Parcela Nr.CF Categ.  

de fol. 
Intrav/ 
Extrav 

Suprafata 
expropriata 

(mp) 

35 41 Sânpetru 

Andronic Florin 
Andronic Maria-Silvia 

Coman Maria 
Coman Mihai 

Coman Bogdan-Mihail 
Coman Georgeta-Mirela 

Aldes Anca 
Vasile Corneliu 

Vasile Ana-Maria 
Miclea Constantin-Sorinel 

Miclea Monica-Anca 
Verdes Corina  
Cosma Sorin 
Cosma Laura 
Crap Marian 

Crap Lacramioara 
Sipos Damian 

Sipos Siona-Aura 
Onofrei Corina 

Florian Ion 
Florian Georgeta-Viorica 

- 116176 arabil E 91 

36 42 Sânpetru 

Guraliuc Angela 
Guraliuc Florin 
Rusu Cristinel 

Rusu Elena 
Codrea Horatiu Ioan 

Codrea Corina-Mihaela 
Denes Attila 
Denes Ilona 

Negoita Maricica 
Negoita Valerica 

Ghigeanu Floricel-Daniel 
Ghigeanu Anica 

Ciobotea Ralfi-Mihael 
Ciobotea Iuliana Mihaela 

Popescu Lucian 
Barta Bogdan-Andrei 

Barta Elena 
Kovacs Mihaly-Levente 
Stoica Marian-Claudiu 

Stoica Rita-Vasilica 
Firtos Erzsebet 

- 116205 arabil E 91 

37 43 Sânpetru Oprica Alexandru-Mihai - 123909 
Brașov arabil E 565 

38 44 Sânpetru Lupu Mihaela-Cristina - 113742 arabil E 797 

39 45 Sânpetru Muresan Adriana-Cornelia 
Caciuleac Traian-Vasile - 113584 arabil I 920 

40 46 Sânpetru 

Bucurenci Ana 
Constantinescu Eugenia 

Neacsu Emilia 
Stanciu Marioara 

Stanciu Florin-Marius 
Stanciu Cristian-Virgil 

- 113567 arabil I 1003 

41 47 Sânpetru Badila Constantin 
Badila Maria - 110337 arabil I 974 

42 48 Sânpetru 
Ene Ioan-Adrian 
Ene Gheorghe 

Vrabie Ioana-Maria 
- 111236 arabil I 673 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Parcela Nr.CF Categ.  

de fol. 
Intrav/ 
Extrav 

Suprafata 
expropriata 

(mp) 

43 49 Sânpetru Babusi George-Cosmin - 116700 arabil I 1097 
44 50 Sânpetru Babusi George-Cosmin - 115539 arabil I 451 

45 51 Sânpetru Bitminning BV SRL 
BYC Concept 4 You SRL - 116188 arabil I 471 

46 52 Sânpetru Liniile Continentale de 
Transport - LCT SRL - 116211 arabil I 289 

47 53 Sânpetru Liniile Continentale de 
Transport - LCT SRL - 116219 arabil I 1 

48 54 Sânpetru Liniile Continentale de 
Transport - LCT SRL - 116218 arabil I 104 

49 59 Sânpetru Moldoveanu Dumitru 
Moldoveanu Delia - 105309 

curti - 
construct

ii 
I 20 

50 60 Sânpetru 

Moczas Ana 
Moczas Anna 

Moczas Csaba-Jozsef 
Moczas Levente 

- 116610 drum I 20 

51 61 Sânpetru 

Maier Lucia 
Blaj Daniel 
Blaj Rodica 

Cristian Manuel 
Cristian Ana-Maria 
Ban Eduard-Marius 

Comuna Sânpetru - domeniu 
public - cota de 7/18 

- 108299 drum I 182 

52 63 Sânpetru Blue & Gold Marketing SRL - 103328 arabil I 62 
53 64 Sânpetru Anghel Eugenia-Mihaela - 109855 arabil I 50 
54 65 Sânpetru JVG Casa SRL - 117171 arabil I 36 

55 66 Sânpetru 

Josu Residence SRL 
JVG Casa SRL 

Ion Silviu 
Cristea-Ion Alina-Nicoleta 
Spataroiu Gabriel-Marian 

Spataroiu Liliana 
Redinciuc Ioan 

Redinciuc Adriana 
Cotuna Ionel-Aliosa 

Isvonaru Roxana-Mihaela 
Vita George-Alin 

Popa Elena 
Preoteasa Relu-Georgian 

Preoteasa Amalia-Gratiela 

- 111268 arabil I 5 

56 70 Sânpetru 
Baicu Gheorghe-Adrian 
Ghiuri Mircea-Ciprian 

Ghiuri Roxana 
- 105728 arabil I 11 

57 72 Sânpetru Sauca Chiubra - 7622 arabil E 20 

58 73 Sânpetru Colteanu Florentina - 108787 arabil E 82 

59 74 Sânpetru Stoian Oana-Elena - 116781 arabil E 163 

60 76 Sânpetru Chircalan Marie 
Soelberg Elena Emilia - 8302 arabil E 4721 

61 78 Sânpetru Băilă Sorin - Constantin 
Băilă Cristina - 105374 arabil E 3962 
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1.8. Moneda raportului  – Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON. Valorile exprimate nu 
conţin TVA. 
 
1.9. Standardele aplicabile – Metodologia de calcul a valorii de piaţă / valorii in vederea exproprierii 
a ţinut cont de scopul evaluării, tipul proprietăţii şi de recomandările standardelor ANEVAR, precum si 
de legislatia in vigoare (Legea nr. 255/2010 si HG 53/2011) 
Standardele de evaluare a bunurilor din România 2022 
Cadrul general (SEV 100), Termenii de referință ai evaluării (SEV 101), Documentare si conformare 
(SEV 102), Raportarea evaluarii (SEV 103), Tipuri ale valorii (SEV 104), Abordari si metode de 
evaluare (SEV 105), Drepturi asupra proprietatii imobiliare (SEV 230), Evaluarea bunurilor imobile 
(GEV 630) 
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes național, județean și local și Hotararea de Guvern nr. 53/2011 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 
Baza evaluării realizate în prezentul  raport este  valoarea de piata / valoarea in vederea exproprierii 
aşa cum a fost ea definită mai sus. 
 
Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: 
Documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului; au fost solicitate: traseul 
coridorului de expropriere, date din care sa reiasa proprietarul imobilului de expropriat, documentatia 
cadastrala. Calculele au fost efectuate in ipoteza in care acestea fac obiectul exproprierii in baza Legii 
nr. 255/2010, respectiv prin raportare la Studiul de piață privind valorile minime ale proprietăților 
imobiliare din județele Brașov și Covasna - Camera Notarilor Publici Brașov – valabil pentru anul 
2022. 
Obtinerea informatiilor referitoare la proprietatile evaluate conform documentației de identificare 
intocmite de ing. Nicu Adrian-Tofan; 
Stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 
Selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;  
Analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct de vedere al evaluării; 
Aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii şi fundamentarea 
opiniei evaluatorului – tinand cont de scopul lucrarii; 
Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologia de lucru adoptate 
de către ANEVAR.  
 
 

1.10. Sursele de informaţii care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare 
Informațiile şi sursele de informaţii utilizate în acest raport sunt: Informaţii obtinute de la 
reprezentantii beneficiarului; Catalog ”Aplicații cu Evaluarea Terenului”, editura IROVAL București 
2010; 
Informaţii preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători şi cumpărători 
imobiliari de pe piaţă imobiliară, informaţii privind cererea şi oferta preluate de la agenţii imobiliare şi 
din publicaţii de profil, informaţii  care au fost sintetizate în analiza pieţei imobiliare;  
Adresele de pe internet: www.olx.ro, www.imobiliare.ro. 
Documentația întocmită de ing. Nicu Adrian-Tofan 
Informatiile puse la dispozitia evaluatorului de catre personalul Primăriei Sânpetru (PUZ-uri aprobate 
prin HCL 28/2009 și HCL 35/2014). 
Responsabilitatea asupra veridicității informaţiilor preluate de la solicitantul lucrării aparţine celor care 
le-au pus la dispoziţia evaluatorului. 
 
1.11. Ipoteze generale – Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele 
furnizate de către client şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii 
suplimentare. 
Se presupune că titlul de proprietate este bun şi marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel; 
Informațiile furnizate de terte părţi sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanţii pentru 
acurateţe; 
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Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neevidenţiate ale proprietăţii. Nu se asumă nici o 
răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare 
descoperirii lor. 
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru 
o expertiză sau o cercetare stiinţifică necesară pentru a fi descoperit. 
Evaluatorul nu are cunostinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor rapoarte care să indice prezenţa 
contaminanţilor sau materialelor periculoase şi nici nu a efectuat investigaţii speciale în acest sens. 
Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există aşa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări 
sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce 
la diminuarea valorii raportate; 
Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile 
în lumina informaţiilor ce sunt disponibile la data evaluării;  
Evaluatorul  nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor  sau a părţilor componente, nici nu a inspectat 
acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică 
bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării părţilor neexpertizate şi acest raport 
nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lor. 
Ipotezele utilizate la efectuarea calulelor: 
- amplasamentul imobilelor (intravilan / extravilan) este cel din documentatia intocmita de ing. Nicu 
Adrian-Tofan (anexa 1) 
- pentru terenurile intravilane - curti constructii și terenuri arabile - in cadrul metodei comparațiilor, 
acestea au fost evaluate  in ipoteza de terenuri construibile, cu utilitati la teren / in apropiere - nu s-au 
facut diferentieri intre terenurile intravilane cu categorii de folosinta diferite, deoarece acestea sunt 
construibile 
In situatia in care vor aparea documente suplimentare din care sa reiasa existenta unor restrictii, sau 
documente urbanistice in baza carora anumite terenuri au fost transferate din extravilan in intravilan 
etc., valorile se vor recalcula. 
Valoarea estimată este valabilă la data evaluării, respectiv până la publicarea noului Studiu de 
Piața pentru jud. Brașov (01.01.2023). Întrucât condiţiile de piaţă se pot schimba, valoarea estimată 
poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment. 
 
 

1.12. Condiţii limitative  –  Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată 
în combinaţie cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide. Evaluatorul, prin natura muncii 
sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună mărturie în instanţă relativ la 
proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înţelegeri în prealabil; 
Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii 
sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 
 
1.13. Clauza de nepublicare – Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi 
publicat, nici inclus într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului 
cu specificarea formei şi contextului în care urmează să apară (exceptie facand – publicarea lucrarii ca 
urmare a derularii procedurii de expropriere). Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui 
de către alte persoane decât destinatarul și clientul, atrage după sine încetarea obligaţiilor contractuale 
şi acţionarea în instanţă a vinovaţilor. 
 
1.14. Responsabilitatea faţă de terţi – Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza 
informaţiilor furnizate de către client, corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea 
acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului şi destinatarului precizat. Raportul este 
confidenţial, strict pentru client şi destinatar iar evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate faţă de o 
terţă persoană, în nici o circumstanţă. 
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Capitolul 2  

PREZENTAREA  DATELOR 
 

2.1. Identificarea proprietatilor evaluate  
 

 Terenuri cu caracteristici similare incluse in aceasta categorie de evaluare sunt: terenuri situate 
in intravilanul si extravilanul comunei Sânpetru. 

In tabelul urmator este prezentata lista proprietatilor din UAT Sânpetru afectate de lucrarile de 
investitie “Modernizare străzi - strada Narciselor”. 

Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Parcela Nr.CF Categ.  

de fol. 
Intrav/ 
Extrav 

Suprafata 
expropriata 

(mp) 

1 2 Sânpetru Dragomir Ana - Tunde 
Ghimpeteanu Evike - Ildiko - 103690 arabil E 6 

2 3 Sânpetru 
Pascu Maria 

Pascu Bianca - Valeria 
Juga Marioara Andreea 

- 100122 arabil E 50 

3 4 Sânpetru Georgescu Gheorghe 
Georgescu Constantin 

A 
595/3/1/11 - arabil E 1 

4 5 Sânpetru 
Piroska Irina 

Papp Sara 
Szornyi Chis Alexandru 

- 102894 arabil E 29 

5 6 Sânpetru Istok Ladislau - 108227 arabil E 13 

6 7 Sânpetru Kaplar M. Mihai 
Beke M. Ecaterina 

A 
595/3/1/8 - arabil E 8 

7 8 Sânpetru Micu Costel 
Micu Anișoara - 105838 arabil E 64 

8 9 Sânpetru Borcșa Bodolai I Iuliu 
Kerekeș I. Sara 

A 
595/3/1/1 - arabil E 616 

9 11 Sânpetru Dragomir Ana - Tunde 
Ghimpeteanu Evike - Ildiko - 103689 arabil E 163 

10 12 Sânpetru 
Moașa Ioan 

Ghiță Costela - Beatrice 
Moașa Răzvan Victor 

- 117396 arabil E 94 

11 13 Sânpetru Clinciu Eugen 
Clinciu Maria - Ioana - 107743 arabil E 5 

12 14 Sânpetru Stanimir Gheorghe - 112983 arabil E 9 

13 15 Sânpetru 
Tamás D. Vlăhita Maria 

Săniuță Gh. Gabriela 
Săniuță Claudia 

A 595/2/6 - arabil E 13 

14 16 Sânpetru Capraru Claudia 
Capraru Ovidiu - 109040 arabil E 18 

15 17 Sânpetru Cogean Pavel 
Cogean Victorița - 112496 arabil E 242 

16 18 Sânpetru Balaban Anamaria 
Balaban Remus - Ionel - 104977 arabil I 117 

17 20 Sânpetru Pop Alina Constanța - 112989 arabil E 309 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Parcela Nr.CF Categ.  

de fol. 
Intrav/ 
Extrav 

Suprafata 
expropriata 

(mp) 

18 21 Sânpetru Dinca Florin - 112972 arabil E 404 

19 22 Sânpetru Chivulescu Adrian 
Chivulescu Cristina - 37671 arabil E 106 

20 23 Sânpetru 
Babeș Etelka 
Molnar Maria 
Papp Andrei 

- 103661 arabil E 190 

21 24 Sânpetru Ciocârlan Codruța - Mihaela - 104103 arabil E 10 

22 27 Sânpetru Demi A. Ioan A 595/1/24 - arabil E 1708 

23 28 Sânpetru Siferplat SRL 
Szilagyi Francisc - 116240 arabil I 790 

24 29 Sânpetru Badila Constantin 
Badila Maria - 107653 drum I 243 

25 30 Sânpetru Szilagyi Francisc - 111021 arabil I 858 

26 31 Sânpetru Păsărică Iorgu 
Păsărică Maria - 110340 arabil E 289 

27 32 Sânpetru Saramet Ruxandra ns. Popa - 110895 arabil E 786 

28 33 Sânpetru Dragut I.Ion - 110454 arabil E 1591 

29 34 Sânpetru Cocioaba Ion 
Cocioaba Nicoleta-Anica - 113589 arabil I 887 

30 35 Sânpetru Cara Luna SRL - 110960 arabil E 768 

31 36 Sânpetru Suciu Virginia 
Da Ros Mario - 111192 arabil E 780 

32 37 Sânpetru Csiki Attila - 110892 arabil E 750 

33 38 Sânpetru Sirbu Florin 
Sirbu Rodica-Anicuta - 110886 arabil E 741 

34 40 Sânpetru Andronic Adrian-Marius - 117167 arabil E 650 

35 41 Sânpetru 

Andronic Florin 
Andronic Maria-Silvia 

Coman Maria 
Coman Mihai 

Coman Bogdan-Mihail 
Coman Georgeta-Mirela 

Aldes Anca 
Vasile Corneliu 

Vasile Ana-Maria 
Miclea Constantin-Sorinel 

Miclea Monica-Anca 
Verdes Corina  
Cosma Sorin 
Cosma Laura 
Crap Marian 

Crap Lacramioara 
Sipos Damian 

Sipos Siona-Aura 
Onofrei Corina 

Florian Ion 
Florian Georgeta-Viorica 

- 116176 arabil E 91 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Parcela Nr.CF Categ.  

de fol. 
Intrav/ 
Extrav 

Suprafata 
expropriata 

(mp) 

36 42 Sânpetru 

Guraliuc Angela 
Guraliuc Florin 
Rusu Cristinel 

Rusu Elena 
Codrea Horatiu Ioan 

Codrea Corina-Mihaela 
Denes Attila 
Denes Ilona 

Negoita Maricica 
Negoita Valerica 

Ghigeanu Floricel-Daniel 
Ghigeanu Anica 

Ciobotea Ralfi-Mihael 
Ciobotea Iuliana Mihaela 

Popescu Lucian 
Barta Bogdan-Andrei 

Barta Elena 
Kovacs Mihaly-Levente 
Stoica Marian-Claudiu 

Stoica Rita-Vasilica 
Firtos Erzsebet 

- 116205 arabil E 91 

37 43 Sânpetru Oprica Alexandru-Mihai - 123909 
Brașov arabil E 565 

38 44 Sânpetru Lupu Mihaela-Cristina - 113742 arabil E 797 

39 45 Sânpetru Muresan Adriana-Cornelia 
Caciuleac Traian-Vasile - 113584 arabil I 920 

40 46 Sânpetru 

Bucurenci Ana 
Constantinescu Eugenia 

Neacsu Emilia 
Stanciu Marioara 

Stanciu Florin-Marius 
Stanciu Cristian-Virgil 

- 113567 arabil I 1003 

41 47 Sânpetru Badila Constantin 
Badila Maria - 110337 arabil I 974 

42 48 Sânpetru 
Ene Ioan-Adrian 
Ene Gheorghe 

Vrabie Ioana-Maria 
- 111236 arabil I 673 

43 49 Sânpetru Babusi George-Cosmin - 116700 arabil I 1097 

44 50 Sânpetru Babusi George-Cosmin - 115539 arabil I 451 

45 51 Sânpetru Bitminning BV SRL 
BYC Concept 4 You SRL - 116188 arabil I 471 

46 52 Sânpetru Liniile Continentale de 
Transport - LCT SRL - 116211 arabil I 289 

47 53 Sânpetru Liniile Continentale de 
Transport - LCT SRL - 116219 arabil I 1 

48 54 Sânpetru Liniile Continentale de 
Transport - LCT SRL - 116218 arabil I 104 

49 59 Sânpetru Moldoveanu Dumitru 
Moldoveanu Delia - 105309 

curti - 
construct

ii 
I 20 

50 60 Sânpetru 

Moczas Ana 
Moczas Anna 

Moczas Csaba-Jozsef 
Moczas Levente 

- 116610 drum I 20 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
plan UAT Proprietari Parcela Nr.CF Categ.  

de fol. 
Intrav/ 
Extrav 

Suprafata 
expropriata 

(mp) 

51 61 Sânpetru 

Maier Lucia 
Blaj Daniel 
Blaj Rodica 

Cristian Manuel 
Cristian Ana-Maria 
Ban Eduard-Marius 

Comuna Sânpetru - domeniu 
public - cota de 7/18 

- 108299 drum I 182 

52 63 Sânpetru Blue & Gold Marketing SRL - 103328 arabil I 62 

53 64 Sânpetru Anghel Eugenia-Mihaela - 109855 arabil I 50 

54 65 Sânpetru JVG Casa SRL - 117171 arabil I 36 

55 66 Sânpetru 

Josu Residence SRL 
JVG Casa SRL 

Ion Silviu 
Cristea-Ion Alina-Nicoleta 
Spataroiu Gabriel-Marian 

Spataroiu Liliana 
Redinciuc Ioan 

Redinciuc Adriana 
Cotuna Ionel-Aliosa 

Isvonaru Roxana-Mihaela 
Vita George-Alin 

Popa Elena 
Preoteasa Relu-Georgian 

Preoteasa Amalia-Gratiela 

- 111268 arabil I 5 

56 70 Sânpetru 
Baicu Gheorghe-Adrian 
Ghiuri Mircea-Ciprian 

Ghiuri Roxana 
- 105728 arabil I 11 

57 72 Sânpetru Sauca Chiubra - 7622 arabil E 20 

58 73 Sânpetru Colteanu Florentina - 108787 arabil E 82 

59 74 Sânpetru Stoian Oana-Elena - 116781 arabil E 163 

60 76 Sânpetru Chircalan Marie 
Soelberg Elena Emilia - 8302 arabil E 4721 

61 78 Sânpetru Băilă Sorin - Constantin 
Băilă Cristina - 105374 arabil E 3962 

 
Topografia zonei este plana. Accesul este posibil din strada Narciselor, respectiv din str. Sf. 

Arhangheli. Terenurile afectate de investitie sunt in intravilanul și extravilanul UAT Sânpetru. 
Utilitatile: la teren / in apropiere (in cazul terenurilor intravilane). 
 

 2.2. Situatia juridica 
Suprafetele de teren afectate sunt proprietatea unor persoane fizice sau juridice (conform tabel 

anexat). 
Scopul evaluarii este determinarea valorii de piata a proprietatilor susmenţionate, in vederea 

stabilirii unei valori juste pentru suprafetele afectate de investitia pentru cauza de utilitate publica. (in 
conformitate cu prevederile Legii 255/2010 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia). 

A fost evaluat intregul drept de proprietate asupra suprafetei ce urmeaza a se dezmembra din 
proprietate. 

Dreptul de proprietate s-a considerat valabil si marketabil, neafectat de ipoteci. 
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Avand in vedere faptul ca in Studiul de Piață se fac diferentieri intre categoriile de folosinta ale 
terenurilor, acestea vor fi tratate distinct. 

 
2.3. Descrierea amplasamentului proprietăţii imobiliare 
Amplasamentul proprietăţiilor imobiliare evaluate: 
- Intravilanul și extravilanul UAT Sânpetru 
Tipul zonei de amplasare: 
Intravilan – terenuri construibile (curți construcții - CC), terenuri construibile cu categorie de 

folosință arabil - A și drumuri (DR) 
Extravilan - terenuri neconstruibile - arabile.  
Reţea de transport: acces din DJ 108 
Unităţi edilitare: utilitati la teren / in apropiere pentu imobilele cu categoria de folosință CC si 

A din intravilan; fără utilități / în apropiere în cazul terenurilor arabile din extravilan; 
Gradul de poluare (rezultat din observaţii ale evaluatorului, fără expertizare): fără. 

  

Suprafata de teren aflata in coridorul de expropriere este de 50.794 m2 - include si suprafata terenurilor 
aflate in domeniul public sau privat al UAT-ului. 

  
   2.4. Descrierea proprietăţii imobiliare 
 

 Sânpetru, mai demult Sânt Petru (în dialectul săsesc Pittersbarch, Pitersbarχ, în germană 
Petersberg, Petersdorf, în maghiară Barcaszentpéter, colocvial Szentpéter) este satul de reședință al 
comunei cu același nume din județul Brașov, Transilvania, România.  
Așezare și zone 
Localitatea Sânpetru este situată la poalele dealului Lempeș (704 m) și face parte din regiunea istorică 
Țara Bârsei. Înspre Hărman, cresc lalele pestrițe (Fritillaria meleagris), declarate monument al naturii. 
Este străbătută de râul Durbav, afluent al Ghimbășelului.  
Istoric 
Localitatea este atestată documentar din 1240, cu numele Mons Sancti Petri. A fost înființată însă mai 
devreme, în timpul stăpânirii Ordinului cavalerilor teutoni, și anume de „grupul celor o sută” de 
prejmereni. Tot din secolul al XIII-lea datează biserica în stil romanic de pe dealul Sânpetrului, 
dărâmată în mare parte în 1794. Urmele unei picturi pe unul dintre pereții cetății fortificate i-a 
determinat pe experți să presupună că, în acel loc, călugării cistercieni construiseră o mănăstire în jurul 
anului 1240.  
În timpul năvălirii turcești din 1432, Sânpetrul a fost distrus parțial, în același secol fiind ridicate 
zidurile fortificației țărănești la înălțimea de opt metri. Într-o etapă ulterioară (1610), au fost construite 
și încăperi pe două etaje și cinci turnuri de apărare. Puternicul incendiu din 1625 a distrus arhiva 
satului. Cele mai vechi acte din arhivă datează din 1750. O nouă năvălire a turcilor în Țara Bârsei, în 
1658, a stârnit în Sâmpetru un nou incendiu devastator și o serie de victime, omorâte și înmormântate 
chiar în biserică.  
În 1713 s-a prăbușit turnul clopotniței, iar în 1760 un nou incendiu a distrus până la temelie casele a 30 
de proprietari de pământuri, 48 rămânând fără hambare și grajduri. Anul 1769 este marcat și el de un 
incendiu devastator. Între 1778 și 1782 a fost construită noua clopotniță, care s-a prăbușit totuși, 
provocând mari pagube. La un an după dărâmarea parțială a bisericii vechi, în 1794, a început 
construcția celei noi și a clopotniței din partea de est. În 1825 a fost construită clădirea noii primării, 
lângă vechea poartă a cetății.  
Anii 1823 și 1855 au adus din nou incendii în sat. În ultimul, Sânpetrul a ars de cinci ori.  
La 25 august 1937 ia ființă prima școală de instructori planoriști din România, pe aerodromul de la 
Sânpetru, avându-l ca instructor pe pilotul german Ernst Philipp. Până la 15 noiembrie, în același an, 
au fost realizate 1.730 zboruri, totalizând 141 ore de zbor, cu 5 zboruri de peste 5 ore și stabilirea a 
două recorduri naționale. Au fost realizate 57 de brevete, clasele A, B, C, și au fost brevetați 30 de 
instructori de zbor fără motor.  
Demografie 
În 1900, în Sânpetru trăiau 2.173 de locuitori, dintre care 1.183 sași, 942 români și 47 unguri.  
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După cel de-al Doilea Război Mondial, în 1945, 224 de sași au fost deportați în Uniunea Sovietică în 
cadrul trimiterii la muncă forțată. Dintre aceștia, 55 au murit acolo, restul s-a întors acasă ori a emigrat 
direct în Germania. În perioada imediat următoare (anii '50-'60) autoritățile comuniste au adus în 
Sânpetru țărani din diverse zone ale țării. După emigrarea, în 1958 - 1970, a unui număr însemnat de 
sași în RFG, în localitate au mai rămas circa 700 de sași; în prezent, numărul lor este sub 100.  
Componența etnică a comunei Sânpetru      Români (87,23%)      Maghiari (2,86%)      Romi (1,59%) 
     Germani (1,74%)      Necunoscută (6,3%)      Altă etnie (0,24%) 
Componența confesională a comunei Sânpetru      Ortodocși (84,18%)      Romano-catolici (1,95%) 
     Reformați (1,32%)      Evanghelici de confesiune augustană (2,01%)      Necunoscută (6,45%) 
     Altă religie (4,06%) 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Sânpetru se ridică la 4.819 locuitori, în 
creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.449 de locuitori. Majoritatea 
locuitorilor sunt români (87,24%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (2,86%), germani 
(1,74%) și romi (1,6%). Pentru 6,31% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct 
de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (84,19%), dar există și minorități de 
luterani de confesiune augustană (2,01%), romano-catolici (1,95%) și reformați (1,33%). Pentru 6,45% 
din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.  
Economie 
În Sânpetru, activitățile economice de bază sunt agricultura și zootehnia. În localitate își au sediile și 
câteva firme de construcții, de produse din material plastic, de piese pentru autovehicule (amortizoare 
și suspensii) și de produse alimentare.  
Turism 
În Sânpetru pot fi vizitate biserica evanghelică, biserica ortodoxă, rezervația naturală „Dealul Lempeș” 
și se poate practica planorismul la Aeroclubul Iosif Șilimon. Curenții ascendenți ce se formează în 
jurul dealului Lempeș oferă condiții prielnice acestui sport.  

 Cetatea țărănească ce datează din secolul al XV-lea diferă puțin față de construcțiile tipice 
acestui gen din Țara Bârsei, prin spațiul mare lăsat între cele două rânduri de ziduri (destinat 
adăpostirii vitelor) și prin forma gurilor de tragere din rândul inferior, făcute pentru arcași. 
Capela funerară a cetății păstrează un ansamblu pictural în stil gotic de la sfârșitul secolului al 
XIV-lea. 

 Biserica evanghelică fortificată 
 Biserica ortodoxă datează din secolul al XVIII-lea și are interiorul ornat cu fresce realizate în 

stilul brâncovenesc. 
 Rezervația naturală Dealul Cetății - Lempeș 
 Magazinul de suveniruri Tradiții.ro 

Învățământ 
În Sânpetru se află o școală generală cu clasele I-VIII și o grădiniță modernizată recent.  
Personalități 
Zaharia Bârsan (n. 11 ianuarie 1878, Sânpetru, Brașov - d. 13 decembrie 1948) a fost un dramaturg 
român. A fost fondatorul Teatrului Național din Cluj și primul său director Andrei Potcoavă - senator 
Politică și administrație 
Comuna Sânpetru este administrată de un primar și un consiliu local compus din 15 consilieri. 
Primarul, Marian-Eusebiu Arhire, de la Uniunea Salvați România, este în funcție din octombrie 2020. 
Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide politice: 

    Partid Consilieri Componența Consiliului 

 Uniunea Salvați România  6             

 Partidul Național Liberal 3             

 Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională 2             

 Partidul PRO România  1             

 Partidul Social Democrat 1             

 Partidul Mișcarea Populară  1             

 Partidul Ecologist Român 1             
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Terenurile evaluate în prezentul raport se află amplasate în intravilanul și extravilanul UAT 
Sânpetru. 

 
 2.5. Analiza pieţei imobiliare   
 2.5.1. Definirea pieţei  

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 si locale. Cererea si 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-
cumparare nu au loc in 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. 

Tranzacţiile cu terenuri care s-au efectuat în acest an pe raza judetului Brașov au reusit să 
anuleze impresia de criză care a cuprins acest sector imobiliar in perioada starii de urgenta declansata 
de pandemia Covid-19.  
Piaţa terenurilor agricole continuă să fie dinamică, deşi nu mai are ritmul trepidant cu care ne-a 
obişnuit imediat după apariţia Legii nr. 17, din 7 martie 2014. Preţurile, extrem de nervoase în urmă cu 
patru ani, pe fondul crizei economice, au coborât până în 2016, după care au început să îşi revină.  
 

Despre modul cum evoluează piața pământurilor agricole, Robert Rekkers (Directorul General Agri-
finance Agricover) s-a referit folosind cuvântul ”nebunie”. Atât în 2017, cât și în 2018, intensitatea 
tranzacțiilor, numărul lor a fost și se va menține ridicat. Astfel, anul trecut au fost tranzacționate 
100.000 de hectare de teren agricol. 
”100.000 de hectare tranzacționate. Străinii dețin deja 20%, peste 30% din Banat, din suprafața 
totală de teren agricol. 50% cu banii jos, 50% finanțat. Noi am finanțat 15% din achizițiile de 
terenuri cu credit în 2017, 15.000 de hectare în 2017 și, cum a început ianuarie, vă spun că vom 
depăși acest volum. E nebunie. Și de fapt mesajul meu e să vă mișcați în acest an, pentru că vin 
tot felul de semne de întrebare despre viitor”, le-a transmis Robert Rekkers fermierilor prezenți la 
evenimentul anual organizat de Agricover. 
Prețul terenurilor arabile a crescut mult în ultimii ani, a subliniat Rekkers. ”S-a dublat, s-a triplat în 
anumite zone, din 2012, când am ajuns, când m-am alăturat Agricover. Acestea sunt estimări și o 
să mai crească puțin credem noi până în 2020. (…) Tranzacția în zona Ialomița, Călărași, este 
între 5.000, 6.000, 10.000 de euro pe hectar. Pentru fiecare zonă am luat tranzacții pe care le-am 
văzut recent la prețuri. Și Banat, Ialomița, Dobrogea, Iași, tranzacții de 7.000 euro pe hectar. E 
impresionant cum a crescut prețul”, a mai spus reprezentantul Agricover Credit IFN care a subliniat 
că terenul devine din ce în ce mai valoros pentru că poate fi folosit drept garanție pentru credite. 
 

 Iată situația prețurilor terenurilor agricole pentru fiecare județ: 
Prețuri terenuri agricole Arad, Timiș și Caraș-Severin: 6.000 – 8.500 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Satu Mare și Bihor: 3.000 – 7.000 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Maramureș, Sălaj, Bistrița Năsăud: 2.500 – 5.000 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Cluj, Alba și Hunedoara: 3.500 – 5.500 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Mureș și Sibiu: 4.000 – 5.500 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Gorj și Mehedinți: 2.500 – 5.000 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Vâlcea și Dâmbovița: 2.500 – 4.000 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Dolj și Olt: 4.500 – 5.500 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Brașov, Harghita și Covasna: 3.000 – 5.000 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Prahova, Buzau și Dambovita: 3.000 – 6.000 de euro pe hectar  
Prețuri terenuri agricole Ilfov și Ialomița: 5.000 – 10.000 de euro pe hectar 
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Prețuri terenuri agricole Călărași: 4.000 – 8.000 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Teleorman și Giurgiu: 3.000 – 6.000 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Tulcea și Constanța: 4.000 – 7.000 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Vrancea și Galați: 3.500 – 6.000 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Suceava, Neamț și Bacău: 3.500 – 5.000 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Botoșani și Iași: 3.500 – 7.000 de euro pe hectar 
Prețuri terenuri agricole Vaslui: 2.500 – 4.000 de euro pe hectar 
 

 
 De ce crește prețul terenurilor agricole în România? Răspunsul oferit de directorul Agricover 
Credit IFN a inclus gradul mare de fragmentare a a suprafețelor ca și factor determinant. ”De obicei, 
10-15% deține un client din terenul pe care îl lucrează, restul e în arendă. Cei mari îi înghit pe 
cei mici. Această tendință de concentrare va continua, cel mare îi cumpără pe cei mici. Mai ales o 
generație de fermieri care au lucrat 25 de ani după Revoluție, ajung la pensie și dacă copiii nu 
sunt interesați, ce alternativă au? Profitabilitatea a fost bună. Știm că inputurile cresc, prețurile 
cerealelor scad, totuși o profitabilitate de 20% cel puțin vă ajută să continuați să investiți. Mai 
este un aspect. Terenul aici, în România, are productivitate destul de scăzută. Putem maximiza, 
optimiza cu produse de agribusiness, putem face mult mai mult output cu acest teren, dar este 
limitat și ar trebui să cumpărăm și să creștem productivitatea”, a mai spus Robert Rekkers la 
Conferința Anuală Agricover, ediția 2018. 
 Referitor la evoluția estimată a pieței terenurilor agricole din România, o mare importanță o are 
și decizia mult-discutată de a se limita accesul la achizițiile de suprafețe agricole prin condiționări de 
tipul experienței în agricultură sau a cetățeniei. Totodată, cuantumul subvenției la hectar va influența 
decisiv prețul suprafețelor agricole ce beneficiază de acest sprijin. 
 

Finalul anului 2020, precum și începutul acestui an au adus foarte multă incertitudine pe piața 
tranzacțiilor cu terenuri agricole extravilane, generate de modificarea Legii nr. 17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și 
de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în 
administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului („Legea 17″) prin Legea nr. 175/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii 17 („Legea 175″), aplicabilă din 13.10.2020. 
Incertitudinile au pornit de la formularea art. II. alin. (1) din Legea 175. Acest articol a menționat în 
mod expres că Legea 175 se aplică și cererilor aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a 
noii legi în ceea ce privește (i) procedurile referitoare la ofertele de vânzare, (ii) exercitarea dreptului 
de preempțiune, (iii) controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune și (iv) procedura de 
emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor. Astfel, autoritățile publice competente s-au aflat 
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într-o imposibilitate obiectivă de a finaliza procesul de verificare a ofertelor de vânzare depuse de 
proprietarii terenurilor înainte de 13.10.2020, întrucât aceste oferte erau guvernate de Legea 17 și ar 
fi trebuit soluționate conform regulilor Legii 175. Pentru a debloca aceasta situație, Guvernul a adoptat 
la 25.11.2020 Ordonanța de urgență nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării 
terenurilor agricole situate în extravilan („OUG 203″), ale cărei prevederi s-au aplicat până la 
31.01.2021. OUG 203 a prevăzut alte reguli, derogatorii de la Legea 175, aplicabile cererilor de 
vânzare a terenurilor agricole extravilane înregistrate până la 13.10.2020 inclusiv. 
Aceste reguli au fost similare celor prevăzute de Legea 17 anterior modificărilor introduse prin Legea 
175. OUG 203 a prevăzut și o mențiune finală extrem de importantă, conform căreia „avizele finale și 
adeverințele de vânzare liberă sunt valabile de la data comunicării către vânzător până la 
31.01.2021″.  
OUG 203 nu a tranșat însă în mod expres situația adeverințelor emise până la data de 13.10.2020. 
Tocmai de aceea, s-au conturat opinii controversate cu privire la valabilitatea adeverințelor și avizelor 
emise în cadrul procedurilor de vânzare a terenurilor agricole finalizate până la 13.10.2020. 
În concret, există adeverințe de vânzare liberă emise în urma unor proceduri de vânzare finalizate 
înainte de intrarea în vigoare a Legii 175, ce nu au fost încă folosite pentru finalizarea tranzacțiilor 
având ca obiect înstrăinarea terenurilor.  
Proprietarii terenurilor respective intenționează să le folosească în prezent pentru încheierea unor 
tranzacții, însă aceștia au ajuns de facto într-un blocaj, întrucât fie notarii publici au refuzat/ refuză să 
autentifice contracte de vânzare a terenurilor agricole extravilane pentru care s-au emis avize sau 
adeverințe de vânzare liberă înainte de intrarea în vigoare a Legii 175, fie diverse Oficii de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară au respins/ resping cererile de intabulare a dreptului de proprietate al 
cumpărătorilor cu privire la terenuri dobândite prin contracte de vânzare încheiate în baza unor astfel 
de adeverințe de vânzare liberă. 
În astfel de cazuri, proprietarii terenurilor agricole extravilane au două opțiuni: 
(1) fie să conteste în instanță aceste refuzuri,  
(2) fie să refacă procedura de vânzare conform noilor reguli instituite de Legea 175. Reluarea 
procedurii conform Legii 175 decalează în mod semnificativ perfectarea tranzacțiilor de vânzare și 
generează riscuri comerciale pentru vechii preemptori/ dobânditori, cum ar fi riscul cumpărării acelor 
terenuri de către noi (categorii) de preemptori care le pot dobândi cu prioritate. 
În acest context, ne propunem să oferim un răspuns următoarei întrebări esențiale: Este cu adevărat 
necesară reluarea procedurii de vânzare a terenurilor agricole extravilane cu privire la care au fost 
emise deja adeverințe de vânzare liberă cu respectarea Legii 17, care sunt încă valabile? 
Cu titlu informativ, precizăm că Legea 17 nu prevede o durată de valabilitate a adeverințelor de 
vânzare liberă eliberate de primăriile competente în cazul în care niciun preemptor nu își exercită 
dreptul de preempțiune la achiziția terenurilor cu privire la care s-a desfășurat procedura de vânzare. 
Deși legislația nu instituie o astfel de durată, în practica notarială și jurisprudențială aceste adeverințe 
au fost considerate valabile pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii lor (prin raportare la termenul 
general de prescripție extinctivă).  
Astfel, în acest context, și ținând cont de următoarele: Legea 175 nu prevede nimic în legătură cu 
pierderea valabilității adeverințelor de vânzare liberă eliberate conform procedurii vechi stabilite de 
Legea 17; Prevederea OUG 203 care menționează că „avizele finale și adeverințele de vânzare liberă 
sunt valabile de la data comunicării către vânzător până la 31.01.2021″, vizează strict acele avize și 
adeverințe emise la finalizarea procedurilor de preempțiune demarate și nefinalizate la 13.10.2020, 
conform procedurii derogatorii prevăzute de OUG 203. 
Chiar dacă formularea acestui articol nu este foarte clară, prevederile acestuia trebuie corelate cu întreg 
conținutul și scopul OUG 203.  
Interpretarea acestui articol ca aplicându-se cu privire la toate avizele și adeverințele de vânzare liberă 
emise anterior intrării în vigoare a Legii 175 este eronată, pentru o serie de motive, dintre care amintim 
doar câteva: (i) o interpretare diferită ar încălca principiul constituțional al neretroactivității actelor 
normative; (ii) în fapt, OUG 203 a avut rolul de a suspenda până la 31.01.2021 aplicarea prevederilor 
Legii 175 cu privire la cererile aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a acesteia; 
(iii) din expunerea de motive a OUG 203, precum și din punctul de vedere al Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale cu privire la scopul OUG 203, reiese în mod transparent că avizele și adeverințele 
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emise în baza cererilor soluționate până la data intrării în vigoare a OUG 203 își păstrează 
valabilitatea; 
Ordinul de aprobare a noilor norme metodologice de punere în aplicare a Legii 17, aplicabil din 
08.02.2021, prevede în mod expres că dispozițiile normelor se aplică doar cererilor de vânzare a 
terenurilor agricole extravilane înregistrate după data intrării în vigoare a Legii 175, reiese în mod 
evident faptul că avizele și adeverințele de vânzare liberă emise înainte de 13.10.2020 sunt în 
continuare fără urmă de dubiu valabile și pot fi folosite în vederea vânzării terenurilor cu privire la 
care au fost eliberate. 
Solicitările de reluare a procedurii de vânzare pentru astfel de terenuri nu au justificare legală, pot 
genera prejudicii materiale beneficiarilor Legii 17 și nu fac decât să prelungească blocajul actual al 
tranzacțiilor cu terenuri agricole extravilane, aducând atingere în mod flagrant dreptului de dispoziție, 
unul dintre atributele esențiale ale dreptului de proprietate. Sperăm ca factorii implicați în procesul de 
implementare a Legii 175 să îmbrățișeze cât mai rapid aceeași interpretare. - Articol scris de Dr. 
Simona Chirică (partner) și Mădălina Mitan (managing attorney at law), avocați specializați în real 
estate în cadrul Schoenherr și Asociații SCA 
 

  Analizand ofertele existente in publicatiile de specialitate (prezentate la sursele de informatii), 
la data evaluarii exista cateva oferte pentru tipurile de terenuri evaluate. 

In cazul proprietăţilor evaluate, pentru identificarea pieţei imobiliare specifice, s-au investigat o 
serie de factori, începând cu tipul proprietăţii, respectiv terenuri intravilane si extravilane.  

Având în vedere cele prezentate anterior si scopul prezentei lucrări, piaţa imobiliară specifică 
poate fi considerată piaţa terenurilor intravilane și extravilane, piaţă a cărei arie geografica se 
întinde la nivelul comunei Sânpetru și a comunelor cu care se invecineaza / din apropiere. 
 

 2.5.2. Oferta competitivă  
Analizand ofertele existente in publicatiile de specialitate, la data evaluarii exista oferte pentru 

zona studiată - terenuri intravilane, cu preturi cuprinse intre 55 – 65 Euro/mp, respectiv pentru 
terenurile extravilane, preturi cuprinse intre 20 - 30 Euro/mp. 

 
2.5.3. Cererea probabilă  
Cererea nu depaseste nivelul ofertelor existente in piata imobiliara. Pentru aceasta zona cererea 

este mai mare pentru terenurile rezidentiale; cererea pentru terenurile cu caracter agricol fiind destul de 
scazuta. 
  

 2.5.4. Echilibrul pieţei  
Echilibrul pietei este determinat de raportul dintre cerere si oferta. In comparatie cu pietele de 

bunuri, de valori mobiliare sau de marfuri, pietele imobiliare inca sunt considerate ineficiente. Aceasta 
caracteristica este cauzata de mai muti factori cum sunt o oferta relativ inelastica si o localizare fixa a 
proprietatii imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliara nu se adapteaza rapid ca raspuns la 
schimbarile de pe piata.  In prezent piata terenurilor este într-o usoara stagnare, din cauza pandemiei de 
COVID-19 si a situatiei economice create de conflictul dintre Rusia si Ucraina.  
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Capitolul 3  

ANALIZA  DATELOR 
 

 3.1. Cea mai bună utilizare (CMBU)   
Cea mai bună utilizare – Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a 
proprietăţii selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire şi să 
genereze ipotezele de lucru necesare operaţiunii de evaluare. 
Cea mai bună utilizare  – este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber 
sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat cea 
mai mare valoare. 
Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză subiectivă a 
deţinătorului proprietăţii imobiliare, a constructorului sau a evaluatorului; cea mai bună utilizare este 
determinată de forţele competitive de pe piaţa în care este localizată proprietatea.  
Proprietatea este întotdeauna evaluată pe baza celei mai bune şi profitabile utilizări, care poate fi sau 
nu poate fi utilizarea prezentă. Valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare a proprietăţii ca 
fiind disponibilă şi gata de a fi dezvoltată pentru acea utilizare. Îmbunătăţirile sunt evaluate conform 
modului în care ele contribuie (sau nu) la valoarea terenului. Cea mai bună utilizare trebuie să apară 
într-un viitor rezonabil şi nu poate fi îndepartată sau speculativă. 
În cursul analizei, evaluatorul trebuie să facă distincţia între cea mai bună utilizare a terenului ca fiind 
liber şi cea mai bună utilizare a proprietăţii ca fiind construită. 
Perioada de timp a unei utilizări specificate reprezintă un punct important al analizei celei mai bune 
utilizări. În multe cazuri, cea mai bună utilizare a unei proprietăţi se poate schimba în viitorul 
apropriat. Tradiţional, analiza celei mai bune utilizări a fost asociată cu analiza reziduală a terenului ce 
este cuprinsă în economia clasică. În această analiză, valoarea este dată de venitul ce rămâne după ce a 
fost amortizată construcţia. 
Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piaţă. Analiza se poate realiza în 
două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber şi (2) cea mai bună utilizare a 
terenului construit. Există patru condiţii care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se 
realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, 
financiar fezabilă şi maxim productivă. 
Criteriile analizei celei mai bune utilizări 
a. Permisibilă legal  – În toate cazurile, evaluatorul trebuie să determine care utilizări sunt permise de 
lege. El trebuie să analizeze reglementările privind zonarea, restricţiile de construire, normativele de 
construcţii, restricţiile privind construcţiile din patrimoniu şi siturile istorice, impactul asupra mediului. 
Închirierea pe termen lung poate afecta cea mai bună utilizare a proprietăţii din cauza unor clauze în 
contractul de închiriere.Dacă nu există restricţii cu caracter privat, atunci utilizările admise de 
certificatul de urbanism determină alternativele avute în vedere pentru cea mai bună utilizare. 
Evaluatorul poate avea în vedere - cu riscurile aferente - şi eventualele modificări ale planurilor de 
urbanism, elemente ce trebuie clar explicate în raportul de evaluare. 
Normativele de construcţii şi condiţiile de impact asupra mediului, pot avea influenţe asupra 
fezabilităţii utilizării, dacă nu o scot în afara legii. 
b. Posibilă fizic  – Dimensiunile, forma, suprafaţa, structura geologică a terenului şi accesibilitatea 
unui lot de teren şi riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundaţii) afectează utilizările unei 
anumite proprietăţi imobiliare. Unele loturi de teren pot atinge cea mai bună utilizare numai ca făcând 
parte dintr-un ansamblu. În acest caz, evaluatorul va analiza şi fezabilitatea ansamblului. 
Evaluatorul va considera capacitatea şi disponibilitatea utilităţilor publice (canalizare, apă, linie de 
transport energie electrică, gaze, agent termic, etc.). Structura geologică a terenului poate împiedica 
(sau face foarte scumpă) anumite utilizări ale proprietăţii, cum ar fi: clădiri cu regim mare de înălţime, 
subsoluri multiple, etc. Condiţiile fizice influenţează şi costurile de conversie ale utilizării actuale în 
altă utilizare considerată mai bună. 
c. Fezabilă financiar  – Utilizările care au îndeplinit criteriile de permisibile legal şi posibile fizic, 
sunt analizate mai departe pentru a determina dacă ele ar produce un venit care să acopere cheltuielile 
de exploatare, obligaţiile financiare şi amortizarea capitalului. Toate utilizările din care rezultă fluxuri 
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financiare pozitive sunt considerate ca fiind fezabile financiar. Pentru a determina fezabilitatea 
financiară, evaluatorul va prognoza veniturile generate de proprietate, din care se va scădea cheltuielile 
de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), rezultând profitul net. Se va calcula rata de fructificare a 
capitalului propriu şi dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea aşteptată de investitori pe piaţă, 
atunci utilizarea este fezabilă. 
d. Maximum productivă  – Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea 
utilizare care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordamţă cu rata de 
fructificare a capitalului cerută de piaţă pentru acea utilizare. Valoarea reziduală a terenului poate fi 
găsită estimând valoarea utilizării propuse (teren şi construcţii) şi scăzând costul materialelor, 
manoperei, regiei şi al capitalului, necesare realizării construcţiei. Valoarea terenului poate fi estimată 
şi prin capitalizarea venitului rezidual datorat terenului. Venitul datorat terenului este venitul rămas 
după scăderea cheltuielilor de exploatare şi a recuperărilor capitalului investit în construcţiile alocate în 
proporţiile determinate pe piaţa imobiliară. Cea mai bună utilizare potenţială a terenului este de obicei 
utilizare pe termen lung şi se presupune că va rămâne aceeaşi pe durata de viaţă economică sau utilă a 
construcţiilor. 
Cea mai bună utilizare a terenului liber – Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber 
presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcţiilor. În această ipoteză, 
pot fi identificate utilizări care crează valoare şi evaluatorul poate începe selecţia de proprietăţi 
comparabile şi apoi să estimeze valoarea terenului. Dacă o prognoză a celei mai bune utilizări indică o 
schimbare în viitor, cea mai bună utilizare actuală este considerată ca o utilizare interimară. În unele 
cazuri, cea mai bună utilizare este ca terenul să rămână liber până când piaţa va fi pregătită pentru 
dezvoltare imobiliară. Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber presupune că terenul este 
liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcţiilor. În această ipoteză pot fi identificate utilizări 
care creează valoare, evaluatorul putând începe selecţia de la proprietăţi comparabile şi să estimeze 
valoarea terenului.  
In situatia terenurilor ce fac obiectul evaluarii, cea mai buna utilizare pentru terenurile din intravilanul 
comunei, este cea rezidențială sau industrială (in cazul terenurilor cu categoria de folosința arabil etc in 
intravilan, modificarea categoriei de folosința se face in baza emiterii autorizatiei de construire). Pentru 
terenurile din extravilan, cea mai buna utilizare este cea de teren agricol (pana la intocmire PUG / 
PUZ). 

 
 3.2. Evaluarea terenului 
 

 3.2.1. Metode de evaluare a terenului 
 Valoarea terenului trebuie considerată în termeni de cea mai bună utilizare. Chiar dacă terenul 
are amenajări, valoarea acestuia este estimată prin luarea în considerare a celei mai bune utilizări a lui, 
şi anume, prin considerarea lui ca fiind liber şi disponibil pentru dezvoltare ulterioară, respectiv pentru 
utilizarea cea mai eficientă.  
Tehnicile de evaluare a terenului liber sunt următoarele: comparaţia directă, extracţia, alocarea, tehnica 
reziduală a terenului, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării şi dezvoltării.  
1. Comparaţia directă   
PROCEDURĂ – Vânzările de loturi vacante similare sunt analizate, comparate, corectate pentru a 
oferii o valoare a terenului evaluat. 
APLICABILITATE – Comparaţia directă este tehnica cea mai utilizată pentru evaluarea terenului şi 
este metoda preferată ce se utilizează atunci când există suficiente informaţii despre vânzări 
comparabile. 
RESTRICŢII – lipsa vânzărilor şi a datelor de comparaţie pot subţia argumentele pentru susţinerea 
valorii estimate. 
2. Extracţia   
PROCEDURĂ – Costul net al amenajărilor terenului şi construcţiilor se scade din preţul total de 
vânzare al proprietăţii pentru a se ajunge la valoarea terenului. 
APLICABILITATE – Această tehnică se aplică atunci când contribuţia clădirii este în general scăzută 
şi relativ uşor de identificat, această tehnică este frecvent utilizată în zonele rurale. 
RESTRICŢII – Evaluatorul trebuie să poată determina contribuţia valorii construcţiilor, estimate la 
costul lor net. 
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3. Alocarea   
PROCEDURĂ – Raportul dintre valoarea terenului şi valoarea proprietăţii este determinat din analiza 
vânzărilor comparabile şi este aplicat preţul de vânzare al proprietăţii în cauză pentru a se ajunge la 
valoarea terenului 
APLICABILITATE – Se aplică atunci când numărul vânzărilor de terenuri libere este inadecvat. Este 
necesară mai degrabă verificarea caracterului rezonabil decât opinia  formală asupra valorii terenului. 
RESTRICŢII – Metoda alocării nu determină valori de mare credibilitate şi este rar utilizată ca o primă 
tehnică de evaluare a terenului. De asemenea, raporturile dintre valoarea terenului şi valoarea totală a 
proprietăţii sunt dificil de stabilit. 
4. Tehnica reziduală   
PROCEDURĂ – Venitul net din exploatare atribuit terenului este capitalizarea terenului, conformă cu 
piaţa, pentru a se face o estimare a valorii 
APLICABILITATE – Această tehnică se poate aplica doar pentru a testa fezabilitatea utilizărilor 
alternative ale unui anumit amplasament în analiza celei mai bune utilizări sau când nu există 
informaţii despre vânzările de teren 
RESTRICŢII – Această tehnică este considerată de justiţie ca fiind prea speculativă pentru a determina 
o valoare a terenului credibilă. Trebuie respectate următoarele condiţii , valoare clădirilor este 
cunoscută sau poate fi estimată cu acurateţe, venitul net din exploatarea proprietăţii este cunoscut sau 
poate fi estimat, atât ratele de capitalizare ale clădirilor cât şi ale terenului sunt disponibile pe piaţă. 
5. Capitalizarea rentei funciare   
PROCEDURĂ – Rata de capitalizare derivată din piaţă se aplică rentei funciare a proprietăţii 
respective 
APLICABILITATE – Metoda se foloseşte când rentele, ratele, şi factorii comparabili se pot determina 
din analiza vânzărilor de teren închiriat (arendat) 
RESTRICŢII – Poate fi necesară o corecţie a valorii pentru a reflecta drepturile de proprietate atunci 
când renta specificată în contract este diferită de renta de piaţă. 
6. Analiza parcelării şi dezvoltării   
PROCEDURĂ – Costurile directe şi indirecte, precum şi profilul investitorului se scad din estimarea 
preţului brut de vânzare anticipat al loturilor finalizate iar veniturile estimate se actualizează cu o rată 
derivată din piaţă pentru perioada de dezvoltare şi absorbţie. 
APLICABILITATE – Tehnica se aplică când terenul liber are potenţial de dezvoltare ca parcelă, 
aceasta reprezentând cea mai bună utilizare a terenului. 
RESTRICŢII – Analiza fluxului de numerar necesită multe informaţii referitoare la vânzarea şi 
costurile necesare amenajărilor şi construcţiilor pe loturi 
 

 
 3.2.2. Evaluarea terenului prin metoda comparaţiilor directe 
 

  Pentru determinarea valorii de piaţă s-a utilizat metoda comparaţiilor directe, care este cea mai 
adecvată metodă atunci când există informaţii privind vânzări comparabile. Metoda analizează, 
compară şi ajustează tranzacţiile şi alte date cu importanţă valorică pentru loturi similare. Ea este o 
metoda globală care aplică informaţiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piaţa imobiliară, 
reflectate în mass-media sau alte surse de informare şi se bazează pe valorile unitare rezultate în urma 
tranzacţiilor cu terenuri efectuate în zonă. Metoda comparaţiilor de piaţă îşi are baza în analiza pieţei şi 
utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieţei pentru a găsi 
proprietăţi similare, comparând apoi aceste proprietăţi cu cea “de evaluat”. Premiza majoră a metodei 
este aceea că valoarea de piaţă a unei proprietăţi imobiliare este în relaţie directă cu preţurile de 
tranzacţionare a unor proprietăţi competitive şi comparabile. Analiza comparativă se bazează pe 
asemănările şi diferenţele între proprietăţi, între elementele care influenţează preţurile de tranzacţie. 
Procesul de comparare ia în considerare asemănările şi deosebirile între terenul „de evaluat” şi celelalte 
terenuri deja tranzacţionate, despre care există informaţii suficiente. Pentru efectuarea calculelor pentru 
fiecare zona in parte s-a calculat o suprafata medie. Pentru estimarea valorii terenului prin metoda 
comparatiei, evaluatorul a apelat la informaţiile provenite din tranzacţiile de proprietăţi asimilabile 
celui de evaluat, analizând ofertele existente în publicaţiile de specialitate şi pe site-urile agenţiilor 
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imobiliare (www.olx.ro, www.imobiliare.ro), la data evaluării există câteva oferte pentru terenuri care 
sunt sintetizate în tabelul de mai jos.  
 
 
In aceasta grupa intra terenurile din intravilan - CC și A 

 

 

 

In aceasta grupa intra terenurile aferente drumurilor din intravilan 
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In aceasta grupa intra terenurile din extravilan - arabil 
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Calcule pentru teren din intravilan - CC, A 
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Justificarea ajustarilor: 
 
Tipul tranzacţiei – deoarece comparabilele sunt oferte s-a aplicat o corecţie de -5%…-20%  fiind 

considerată marja de negociere în derularea tranzacţiei.  

 
Dreptul la proprietate – preţul tranzacţiei este întodeauna bazat pe transmiterea dreptului de 

proprietate. Proprietăţile comparabile sunt libere la vânzare, astfel corecţia va fi nulă, proprietatea 

subiect fiind considerată liberă la vânzare.  

Condiții de vânzare –  nu s-au aplicat ajustari.  

Restrictii de construire – nu s-au aplicat ajustari. 

Condiţiile de piaţă – ofertele au fost obtinute la data evaluării ceea ce înseamnă o corecţie nulă.  

Suprafata – s-au aplicat ajustari negative pentru terenurile care au o suprafata mai mica decat cea a 

proprietatii subiect, respectiv ajustari pozitive daca suprafetele sunt mai mari. 

Localizarea – încadrarea terenului în funcţie de zonă, la terenurile comparabile care sunt în zone 

diferite se aplică corecții procentuale (o zona mai buna pentru proprietatea subiect presupune o corectie 

pozitiva a comparabilei, respectiv o zona mai putin favorabila a proprietatii subiect fata de comparabila 

presupune o corectie negativa a comparabilei).  

Caracteristici fizice -  criteriile de comparație au fost tipul terenului, front stradal, formă și suprafață 

în funcție de caracteristicile comparabilelor s-au aplicat corecții valorice sau procentuale.  

Utilităţi – criteriile de comparație au fost dotarea terenului: curent electric, apă, gaz, canalizare și dacă 

pe teren există construcții, s-au aplicat ajustări valorice la terenurile comparabile funcție de utilităţi și 

de costurile de dotare a terenurile cu utilitățile lipsă sau costurile de demolare.  

Acces la proprietate – pentru accese care difera fata de cea a proprietatii subiect, s-au aplicat corectii. 

Cea mai bună utilizare (CMBU) – s-au aplicat corecții valorice pentru terenurile cu destinatia diferita 

fata de cea a terenului subiect. 
 

valoarea proprietăţii evaluate = preţul proprietăţii comparabile  ajustări 
 

 Valoarea justa a terenului din intravilan (CC și A), situat in com. Sânpetru, jud. Brașov, 

prin metoda comparaţiei, este: 253,04 lei/mp (valoarea nu conține TVA). 
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Calcule pentru teren aferent drumurilor din intravilan 
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Justificarea ajustarilor: 
 
Tipul tranzacţiei – deoarece comparabilele sunt oferte s-a aplicat o corecţie de -5%…-20%  fiind 

considerată marja de negociere în derularea tranzacţiei.  

 
Dreptul la proprietate – preţul tranzacţiei este întodeauna bazat pe transmiterea dreptului de 

proprietate. Proprietăţile comparabile sunt libere la vânzare, astfel corecţia va fi nulă, proprietatea 

subiect fiind considerată liberă la vânzare.  

Condiții de vânzare –  nu s-au aplicat ajustari.  

Restrictii – s-au aplicat ajustari negative, deoarece terenurile comparabile nu au restricții. 

Condiţiile de piaţă – ofertele au fost obtinute la data evaluării ceea ce înseamnă o corecţie nulă.  

Suprafata – s-au aplicat ajustari negative pentru terenurile care au o suprafata mai mica decat cea a 

proprietatii subiect, respectiv ajustari pozitive daca suprafetele sunt mai mari. 

Localizarea – încadrarea terenului în funcţie de zonă, la terenurile comparabile care sunt în zone 

diferite se aplică corecții procentuale (o zona mai buna pentru proprietatea subiect presupune o corectie 

pozitiva a comparabilei, respectiv o zona mai putin favorabila a proprietatii subiect fata de comparabila 

presupune o corectie negativa a comparabilei).  

Caracteristici fizice -  criteriile de comparație au fost tipul terenului, front stradal, formă și suprafață 

în funcție de caracteristicile comparabilelor s-au aplicat corecții valorice sau procentuale.  

Utilităţi – criteriile de comparație au fost dotarea terenului: curent electric, apă, gaz, canalizare și dacă 

pe teren există construcții, s-au aplicat ajustări valorice la terenurile comparabile funcție de utilităţi și 

de costurile de dotare a terenurile cu utilitățile lipsă sau costurile de demolare.  

Acces la proprietate – pentru accese care difera fata de cea a proprietatii subiect, s-au aplicat corectii. 

Cea mai bună utilizare (CMBU) – s-au aplicat corecții valorice pentru terenurile cu destinatia diferita 

fata de cea a terenului subiect. 
 

valoarea proprietăţii evaluate = preţul proprietăţii comparabile  ajustări 
 

 Valoarea justa a terenului aferent drumurilor din intravilan, situat in com. Sânpetru, jud. 

Brașov, prin metoda comparaţiei, este: 87,79 lei/mp (valoarea nu conține TVA). 
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Calcule pentru teren extravilan - arabil 
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Justificarea ajustarilor: 
 
Tipul tranzacţiei – deoarece comparabilele sunt oferte s-a aplicat o corecţie de -5%…-20%  fiind 

considerată marja de negociere în derularea tranzacţiei.  

 
Dreptul la proprietate – preţul tranzacţiei este întodeauna bazat pe transmiterea dreptului de 

proprietate. Proprietăţile comparabile sunt libere la vânzare, astfel corecţia va fi nulă, proprietatea 

subiect fiind considerată liberă la vânzare.  

Condiții de vânzare –  nu s-au aplicat ajustari.  

Restrictii – nu s-au aplicat ajustari. 

Condiţiile de piaţă – ofertele au fost obtinute la data evaluării ceea ce înseamnă o corecţie nulă.  

Suprafata – s-au aplicat ajustari negative pentru terenurile care au o suprafata mai mica decat cea a 

proprietatii subiect, respectiv ajustari pozitive daca suprafetele sunt mai mari. 

Localizarea – încadrarea terenului în funcţie de zonă, la terenurile comparabile care sunt în zone 

diferite se aplică corecții procentuale (o zona mai buna pentru proprietatea subiect presupune o corectie 

pozitiva a comparabilei, respectiv o zona mai putin favorabila a proprietatii subiect fata de comparabila 

presupune o corectie negativa a comparabilei).  

Caracteristici fizice -  criteriile de comparație au fost tipul terenului, front stradal, formă și suprafață 

în funcție de caracteristicile comparabilelor s-au aplicat corecții valorice sau procentuale.  

Utilităţi – criteriile de comparație au fost dotarea terenului: curent electric, apă, gaz, canalizare și dacă 

pe teren există construcții, s-au aplicat ajustări valorice la terenurile comparabile funcție de utilităţi și 

de costurile de dotare a terenurile cu utilitățile lipsă sau costurile de demolare.  

Acces la proprietate – pentru accese care difera fata de cea a proprietatii subiect, s-au aplicat corectii. 

Cea mai bună utilizare (CMBU) – s-au aplicat corecții valorice pentru terenurile cu destinatia diferita 

fata de cea a terenului subiect. 
 

valoarea proprietăţii evaluate = preţul proprietăţii comparabile  ajustări 
 

 Valoarea justa a terenului extravilan cu categoria de folosință arabil, situat in com. 

Sânpetru, jud. Brașov, prin metoda comparaţiei, este: 119,00 lei/mp (valoarea nu conține TVA). 
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 3.2.3. Stabilirea valorii prin metoda prevazuta de Legea 255/2010 
 

 La intocmirea raportului de evaluare s-a tinut cont de prevederile Legii 255/2010 si de 

Hotararea de Guvern nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 

255/2010. 

 Extras din HG 53/2011: “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor 

imobiliare, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi 

raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele 

întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”  

 Extras din Legea 255/2010: Art. 11. - (7) Inainte de data inceperii activitatii comisiei prevazute 

la art. 18, un Evaluator autorizat specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, membru al 

Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR, va intocmi un raport de evaluare a 

imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta.  

 (8) Raportul de evaluare se intocmeste avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de 

camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

(9) Raportul de evaluare se intocmeste sub coordonarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din 

Romania.” 

 Astfel, Conform “Studiu de piata pentru anul 2022 privind valorile minime imobiliare in 

Județul Brașov - Camera Notarilor Publici Brașov”, pentru terenuri situate in intravilanul și 

extravilanul UAT Sânpetru, jud. Brașov, sunt prevazute urmatoarele valori: 
 

1. teren intravilan, cu categoria de folosinta curți construcții - in com. Sânpetru: în conformitate 

cu pagina 232 din studiul de piata pentru jud. Brașov, valoarea este de 200 lei/mp  
 

2. teren intravilan, cu categoria de folosinta arabil - in com. Sânpetru: în conformitate cu pagina 

232 din studiul de piata pentru jud. Brașov, valoarea este de 100 lei/mp  
 

3. teren intravilan, cu categoria de folosinta drum care deservește parcele curti constructii - in 

com. Sânpetru: în conformitate cu paginile 30, 31, 232 din studiul de piata pentru jud. Brașov, 

valoarea este de 40 lei/mp  

200 lei/mp x 0,2 = 40 lei/mp, unde:  

200 lei/mp - reprezinta valoarea unitara a terenului curți construcții din com. Sânpetru  (pag. 232) 

0,2 - reprezinta cota din valoarea terenului pe care drumul il deserveste (pag. 30 și 31)  
 

4. teren intravilan, cu categoria de folosinta drum care deservește parcele arabile - in com. 

Sânpetru: în conformitate cu paginile 30, 31, 232 din studiul de piata pentru  jud. Brașov, valoarea 

este de 20 lei/mp  
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100 lei/mp x 0,2 = 20 lei/mp, unde:  

100 lei/mp - reprezinta valoarea unitara a terenului arabil (agricol) din intravilanul com. Sânpetru  

(pag. 232) 

0,2 - reprezinta cota din valoarea terenului pe care drumul il deserveste (pag. 30 și 31)  
 

5. teren extravilan, cu categoria de folosinta arabil - in com. Sânpetru: în conformitate cu pagina 

235 din studiul de piata pentru jud. Brașov, valoarea este de 5 lei/mp  
 

 3.3. Rezultatele evaluării  

  In urma aplicarii metodelor de evaluare prezentate in raport au fost obtinute urmatoarele valori : 

Metoda comparatiilor directe / venituri   

- pentru teren in intravilanul com. Sânpetru - categoria de folosinta curti constructii și 

arabil:  

253,04 lei /mp 

- pentru teren in intravilanul com. Sânpetru - categoria de folosinta drum:  

87,79 lei /mp 

- pentru teren in extravilanul in com. Sânpetru - categoria de folosinta arabil:  

119,00 lei /mp 
 
 

Metoda prevazuta in Legea 255/2010  

- pentru teren in intravilanul com. Sânpetru - categoria de folosinta curti constructii:  

200 lei /mp 

- pentru teren in intravilanul com. Sânpetru - categoria de folosinta arabil:  

100 lei /mp 

- pentru teren in intravilanul com. Sânpetru - categoria de folosinta drum care 

deserveste parcele curti constructii:  

40 lei /mp 

- pentru teren in intravilanul com. Sânpetru - categoria de folosinta drum care 

deserveste parcele arabile:  

20 lei /mp 

- pentru teren in extravilanul in com. Sânpetru - categoria de folosinta arabil:  

5 lei /mp 
 
 

 3.3.1. Reconcilierea rezultatelor. Opinia evaluatorului 

 Datele utilizate in evaluare sunt autentice, pertinente şi suficiente, fiind obţinute din surse de 

încredere.  

Adecvarea. Prin acest criteriu se analizeza cat de pertinenta este fiecare metoda in concordanta cu 
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scopul si utilizarea evaluarii. Adecvarea unei metode, de regula, se refera direct la tipul proprietatii 

imobiliare si viabilitatea pietei imobiliare. Desi estimarea finala a valorii este bazata pe metodele care 

sunt cele mai aplicabile, opinia finala nu este in mod necesar identica cu valoarea obtinuta prin metoda 

cea mai aplicabila.  

Precizia unei evaluari este masurata de increderea in corectitudinea datelor, de calculele efectuate, de 

corectiile aduse, deprecierile estimate, etc.  

Cantitatea informatiilor. Adecvarea si precizia influenteaza calitatea si relevanta rezultatelor unei 

metode. Ambele criterii trebuie studiate in raport cu cantitatea informatiilor evidentiate de o anumita 

tranzactie comparabila sau de o anumita metoda. Chiar si datele care indeplinesc criteriile de adecvare 

si precizie pot fi contestate daca nu se fundamenteaza pe suficiente informatii. In termeni statistici, 

intervalul de incredere in care va fi valoarea reala, va fi ingustat de informatiile suplimentare 

disponibile. 

Valoarea obtinuta prin metoda comparatiilor este o valoare a dreptului integral de proprietate, 

tine seama de valorile de piaţă, fiind bazată pe comparaţii cu oferte de proprietati imobiliare similare 

de pe piata locala. 

Avand in vedere pe de o parte rezultatele obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare, 

relevanta acestora, informatiile care au stat la baza aplicarii lor si scopul evaluarii, tipul valorii 

estimate si caracteristicile, precum si cea mai buna utilizare a proprietatii imobiliare supuse evaluarii, 

in opinia evaluatorului valoarea estimata pentru proprietatea in discutie va trebui sa tina seama de 

valoarea obtinuta prin abordarea pe baza prevederilor Legii nr. 255/2010. 
 

Astfel, in opinia evaluatorului, valoarea determinata conform prevederilor Legii 255/2010 a 

terenurilor intravilane și extravilane, expropriate pentru cauza de utilitate publica, situate în UAT 

Sânpetru, este: 

- pentru teren in intravilanul com. Sânpetru - categoria de folosinta curti constructii:  

200 lei /mp 

- pentru teren in intravilanul com. Sânpetru - categoria de folosinta arabil:  

100 lei /mp 

- pentru teren in intravilanul com. Sânpetru - categoria de folosinta drum care 

deserveste parcele curti constructii:  

40 lei /mp 

- pentru teren in intravilanul com. Sânpetru - categoria de folosinta drum care 

deserveste parcele arabile:  

20 lei /mp 

- pentru teren in extravilanul in com. Sânpetru - categoria de folosinta arabil:  

5 lei /mp 
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 Mentionam ca valoarea de piata a terenurilor evaluate este cea determinata prin metoda 

comparatiilor de piata: 

- pentru teren in intravilanul com. Sânpetru - categoria de folosinta curti constructii și 

arabil:  

253,04 lei /mp 

- pentru teren in intravilanul com. Sânpetru - categoria de folosinta drum:  

87,79 lei /mp 

- pentru teren in extravilanul in com. Sânpetru - categoria de folosinta arabil:  

119,00 lei /mp 
 

 Valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, conditiile limitative si aprecierile 

exprimate in prezentul raport si este valabila in conditiile generale si specifice aferente lunii martie 

2022; 

 Valoarea nu tine seama de responsabilitatile de mediu si de costurile implicate de conformarea la 

cerintele legale; 

 Valoarea este valabila numai pentru utilizarea considerata care este si singura utilizare permisa 

legal; 

 Cursul de schimb leu/ EUR este de 4,9461. Valorile exprimate sunt valabile atat timp cat conditiile 

in care s-a realizat evaluarea (starea pietei, nivelul cererii si ofertei, inflatie, evolutia cursului de 

schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe pietele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau 

descendent o data cu trecerea timpului si variatia lor in raport cu cursul EUR/RON nu este liniara); 

 Valoarea nu cuprinde TVA; 

 Valoarea este subiectiva; 

 Valoarea este o predictie; 

 Evaluarea este o opinie asupra unei valori. 

 Valorile estimate în prezentul raport, reprezintă valori stabilite in baza prevederilor Legii 

255/2010 si a HG 35/2011. 

 
 
Expert evaluator autorizat EPI, EBM         Cj. Beres Aron                                                   
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Anexa 1 

 
LISTA PROPRIETATILOR AFECTATE DE INVESTITIE 
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Anexa 2 
 

CENTRALIZATOR VALORI – UAT SÂNPETRU 
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* la imobilul la care UAT Sânpetru (domeniu public) este in indiviziune cu alti proprietari privati, calculul a fost efectuat strict pe cota detinuta de 
proprietarii particulari (imobilul de la nr. crt. 51) 

 
 

                          Evaluator autorizat, 
                                                                                                                                Cj. Beres Aron 
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Anexa 3 

 
PLANURI 
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Anexa 4 

 
EXTRAS DIN STUDIUL DE PIAȚĂ AL CAMEREI NOTARILOR PUBLICI BRAȘOV 
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Anexa 5 

 
COMPARABILE TEREN 
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Comparabila 1 - intravilan 
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Comparabila 2 - intravilan 
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Comparabila 3 - intravilan 
 



Evaluare pentru expropriere – "Modernizare străzi - strada Narciselor" - UAT Sânpetru 

 
-69- 



Evaluare pentru expropriere – "Modernizare străzi - strada Narciselor" - UAT Sânpetru 

 
-70- 

 
 

Comparabila 1 - extravilan 
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Comparabila 2 - extravilan 
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Comparabila 3 - extravilan 
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Anexa 6 

 
IMAGINI CU ZONELE AFECTATE DE INVESTITIE 
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