Proprietate imobiliară formata din teren intravilan, situată în mun. Iasi, zona Bucium, jud. Iasi

Proprietar:
AAAAA cota de 1/2 si BBBBB cota de 1/2
Client:
AAAAA
Destinatar:
AAAAAA
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REZULTATELE EVALUARII
In urma aplicarii metodei de evaluare prezentate in acest raport a fost obtinuta urmatoarea
valoare:
Abordarea prin comparatia vanzarilor

V COMP. PROP.IMOB.

= 2.314.800 EURO

Tinand seama de cele prezentate in cadrul prezentului raport in ceea ce priveste
obiectivul supus evaluarii, evaluatorul estimeaza ca valoarea de piata a proprietatii imobiliare
analizate este la nivelul de:
VPIATA PROP. IMOB.

= 2.314.800 Euro (10.561.738 Lei)

Avand in vedere valoarea estimata, pot fi precizate urmatoarele:
1. Toate analizele si valorile au fost indicate la data de 20 martie 2017 – data de referinta
comunicata de catre client;
2. Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și
aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice
menționate în raport;
3. Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport;
4. Valoarea este o predictie;
5. Valoarea este subiectiva;
6. Valoarea nu este afectată de TVA. Estimarea valorii de piaţă a ţinut seama de tranzacţii între
persoane fizice sau oferte de vânzare ale persoanelor fizice. Aceste tranzacţii / oferte nu sunt
afectate de TVA.
7. Cursul valutar luat in considerare in calcule a fost de 4,5627 LEI/EUR aferent datei de
referinta 20.03.2017 - data intocmirii raportului de evaluare.
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1.

CERTIFICAREA EVALUATORULUI

Subsemnatul, îmi asum răspunderea privind conținutul și concluziile evaluării numai față de
clientul și destinatarul lucrării și certific, în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă, că:
✓ Expunerile faptelor din acest raport sunt corecte și adevărate;
✓ Analizele, opiniile și concluziile raportate se limitează numai la ipotezele și ipotezele
speciale prezentate și reprezintă analizele, opiniile și concluziile mele profesionale și
imparțiale;
✓ Nu am nici un interes prezent sau viitor în proprietatea care constituie obiectul acestui raport
și nici un interes personal legat de părțile implicate;
✓ Nu am nici o părtinire legată de proprietatea care este obiectul acestui raport sau legată de
părțile implicate în această evaluare;
✓ Angajarea mea în această evaluare și onorariul pentru această evaluare nu sunt condiționate
de raportarea unor rezultate predeterminate, de mărimea valorii estimate sau de o concluzie
favorabilă unuia dintre utilizatorii desemnați ai raportului;
✓ Dețin cunoștințele și experiența necesară pentru efectuarea, în mod competent, a acestei
lucrări;
✓ Nu mi-a fost oferită asistență profesională semnificativă;
✓ Sunt membru titular al ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din
România);
✓ La data acestui raport, indeplinesc conditiile ANEVAR privind programul de pregatire
continua.
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2.
2.1.
2.1.1.

INTRODUCERE

TERMENII DE REFERINTA AI EVALUARII

IDENTIFICAREA EVALUATORULUI SI COMPETENTA ACESTUIA
Evaluator Autorizat , Membru Titular ANEVAR, specializat EPI, posesor legitimatie nr. 18264

2.1.2.

IDENTIFICAREA CLIENTULUI SI A UTILIZATORILOR DESEMNATI
Clientul si utilizatorul desemnat al acestui raport de evaluare este domnul AAAAA

2.1.3.

SCOPUL EVALUARII
Evaluarea dreptului asupra proprietatii imobiliare (teren intravilan dezvoltat destinatii

rezidentiale), apartinand domilor AAAAA cota de 1/2 si BBBBB cota de 1/2, in vederea vanzarii.
2.1.4.

IDENTIFICAREA PROPRIETATII IMOBILIARE SUBIECT
Prezentul raport de evaluare se refera la proprietatea imobiliara de tip rezidential formata din

teren intravilan in suprafata de 31.400 mp. Terenul este situat în intavilan mun. Iasi, zona Bucium, jud.
Iasi.
Proprietatea imobiliara este situata in zona mediana a mun. Iasi, la cca. 200 ml de intersectia
Bulevardului Socola, Bulevardul Poitiers si Soseaua Bucium, care sunt asfaltate cu cate doua benzi pe
sens. Proprietatea este situata in zona cu constructii rezidentiale noi (locuinte unifamiliale), in spatele
Hotelului Pleiada, remarcandu-se prin dotari de calitate. Terenul este situat in planul II, fata de Soseaua
Bucium si Bulevardul Poitiers. Terenul supus prezentei evaluari este situat la cca. 100 ml de Bulevardul
Poitiers si la cca. 200 ml de Soseaua Bucium (distanta a fost calculata in linie dreapta). Terenul are
deschidere la DE 7680/2 de 135,07 ml.
Terenul descris mai sus este situat vis-a-vis de Benzinaria SOCAR, in planul II in spatele
locuintelor unifamiliale.
Proprietatea este inscrisa in cartea funciară nr. 153392 a mun. Iasi, identificata cu numarul
cadastral 153392.
Proprietatea imobiliara se află în proprietatea domnilor AAAAA cota de 1/2 si BBBBB cota de
1/2.
Terenul este evaluat ca fiind liber de sarcini, conform extrasului de carte funciară prezentat
de catre proprietar.
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Poze intersectia Bulevardul Socola, Soseaua Bucium si Bulevardul Poitiers

Poze Bulevardul Poitier

Poze Soseaua Bucium

Poze Bulevardul Socola
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Poze vecinatati proprietatea subiect
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2.1.5.

TIPUL VALORII
Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanţă cu cerinţele clientului,

reprezintă o estimare a valorii de piață a proprietății, aşa cum este aceasta definită în Standardele de
Evaluare ANEVAR 2016 – SEV 100 Cadrul general.
Conform acestui standard, valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau
o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât,
într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.
Metodologia de calcul a “valorii de piaţă” a ţinut cont de scopul evaluării, tipul proprietăţii şi de
recomandările Standardelor de Evaluare ANEVAR: SEV 230 Drepturi asupra proprietăţii imobiliare,
SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire, SEV 340 Evaluarea bunurilor imobile.

2.1.6.

DATA EVALUARII
La baza efectuarii evaluarii au stat informatiile privind nivelul preturilor corespunzatoare datei

de 20 martie 2017, data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate
de catre evaluator.
Evaluarea a fost realizata in cursul luna martie 2017. Data evaluarii este de 20.03.2017.

2.1.7.

DOCUMENTAREA NECESARA PENTRU EFECTUAREA EVALUARII
2.1.7.1. INSPECTIA
Inspectia proprietatii a fost realizata de catre evaluator membru titular CCCCC in data de

19.03.2017, insotit de catre domnul AAAAA, in calitate de proprietar, care a furnizat si informatiile
necesare evaluarii. Nu s-au realizat investigatii privind eventualele contaminari ale ternului
amplasamentelor invecinate.
2.1.7.2. CULEGEREA DATELOR
Documente puse la dispozitie de catre client sunt urmatoarele:
o

plan de amplasament ale imobilului de evaluat;

o

documentele de proprietate ale proprietatii imobiliare (CF).
Informatii culese pe teren de catre evaluator (privind pozitionarea, zona in care este amplasata

proprietatea imobiliara (teren) si istoricul amplasamentului, lucrarile de reparatii – intretinere –
modernizare efectuate, stare fizica);
Documentele si informatiile referitoare la proprietatea imobiliara au fost puse la dispozitia
evaluatorului de catre client, care poarta intreaga responsabilitate in ceea ce priveste veridicitatea si
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corectitudinea informatiilor furnizate. Evaluatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru datele
puse la dispozitie de catre client si nici pentru rezultatele obtinute in cazul in care acestea sunt viciate de
date incomplete sau gresite.

2.1.8.

NATURA SI SURSA INFORMATIILOR PE CARE SE BAZEAZA EVALUAREA
Informatiile utilizate in raport au fost preluate din surse diferite. Informatiile referitoare la

dobandirea dreptului de proprietate asupra activelor, au fost furnizate de catre proprietarul activelor,
informatiile referitoare la datele de piata utilizate in evaluare au fost preluate din surse publice, site-uri
specializate in anunturi imobiliare, presa locala, etc. Informatiile generale referitoare la rentabilitatea
asteptata, preturi, proiecte si costuri de investitii a unor proprietati similare au fost preluate din studiile
pentru Romania ale unor companii multinationale de consultanta (Cushman%Wakefield, Colliers,
CBRE, Darian, Jones Lang LaSalle etc.). Informatia furnizata de catre terti este considerata de
incredere, dar nu i se acorda garantii pentru acuratete.
Schematic, sursele de informatii care au stat la baza intocmirii raportului de evaluare sunt,
documentele si schitele puse la dispozitie de catre proprietarul imobilului, respectiv:
-

Documentele care atesta dreptul de proprietate;

-

Documentatia cadastrala;

Alte brosuri necesare existente in bibliografia de specialitate, respectiv:
-

Brosura „Bazele Evaluarii”;

-

Cursul de referinta al monedei nationale comunicata de BNR;

-

Publicatii privind piata imobiliara;

-

Standarde de evaluare ANEVAR, Bucuresti 2016;

-

Evaluarea Proprietatii imobiliare

-

Suporturi de curs publicate de ANEVAR si IROVAL;

-

Evaluarea terenurilor comparatie directa si metode alternative;

-

Revista valoarea;
Evaluatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru datele puse la dispozitie de catre client

si nici pentru rezultatele obtinute in cazul in care acestea sunt viciate de date incomplete sau gresite.
2.1.9.

IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE

1. Ipoteze:
✓ Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către proprietarul
imobilului 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;
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✓ Informaţia furnizată de către terţi este considerată de încredere, dar nu i se acordă garanţii pentru
acurateţe;
✓ Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale amplasamentelor: solulului sau
structurii clădirii (părţilor ascunse) care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nici o
responsabilitate pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le
descoperi;
✓ Noi nu am făcut nici o investigaţie şi nici nu am inspectat acele părţi ale clădirilor care erau
acoperite, neexpuse sau inaccesibile şi s-a presupus astfel că aceste părţi sunt în stare tehnică bună.
Nu putem să exprimăm nici o opinie despre starea tehnică a părţilor neinspectate şi acest raport nu
trebuie considerat că ar valida integritatea structurii sau sistemului clădirilor si instalaţiilor;
✓ Se presupune că amplasamentul este în deplină concordanţă cu toate reglementările locale şi
republicane privind mediul înconjurător în afara cazurilor când neconcordanţele sunt expuse,
descrise şi luate în considerare în raport;
✓ Din informaţiile deţinute de către evaluator şi din discuţiile purtate cu proprietarul, nu există nici un
indiciu privind existenţa unor contaminări naturale sau chimice care afectează valoarea proprietăţii
evaluate sau valoarea proprietăţilor vecine. 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 pe orice proprietate sau pe oricare alt teren
vecin sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar
putea duce la diminuarea valorii raportate;
✓ Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost
rezonabile în lumina informatiilor ce sunt disponibile la data evaluării;
✓ S-a presupus că legislaţia în vigoare se va menţine şi nu au fost luate în calcul eventuale modificări
care pot să apară în perioada următoare;
✓ Alegerea metodelor de evaluare prezentate în cuprinsul raportului s-a făcut ţinând seama de tipul
proprietății, tipul valorii exprimate și de informațiile disponibile;
✓ Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii toate informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie la data
evaluării referitoare la subiectul de evaluat neexcluzând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii
de care acesta nu avea cunoştinţă;
✓ Valoarea de piaţă estimată este valabilă la data evaluării. Intrucât piaţa, condiţiile de piaţă se pot
schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment;
✓ Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia;
✓ Evaluatorul , prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa
depuna marturie in instanta relativ la proprietatile in chestiune, in afara cazului in care s-au incheiat
astfel de intelegeri in prealabil;
✓ Nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitoare la valori, identitatea
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul prealabil al evaluatorului;
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✓ Raportul de evaluare este valabil in conditiile economice, fiscale, juridice si politice de la data
intocmirii sale. Daca aceste conditii se vor modifica concluziile acestui raport isi pierd valabilitatea.
✓ Dacă nu se arată altfel în raport, se înţelege că evaluatorii nu au cunoştinţă asupra stării ascunse sau
invizibile a proprietăţii (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea şi structura solului,
structura fizică, sistemele mecanice şi alte sisteme de funcţionare, fundaţia, etc.), sau asupra
condiţiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate
învecinată, inclusiv prezenţa substanţelor periculoase, substanţelor toxice etc.), care pot majora sau
micşora valoarea proprietăţii. Se presupune că nu există astfel de condiţii dacă ele nu au fost
observate, la data inspecţiei, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obişnuite,
necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de
mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietăţii, astfel de informaţii depăşind sfera acestui raport
şi/sau calificarea evaluatorilor. Evaluatorii nu oferă garanţii explicite sau implicite în privinţa stării
în care se află proprietatea şi nu sunt responsabili pentru existenţa unor astfel de situaţii şi a
eventualelor lor consecinţe şi nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii
lor.
2. Ipoteze speciale:
✓ Nu sunt.
2.1.10. CONDITII

LIMITATIVE.

RESTRICTII

DE

UTILIZARE,

DIFUZARE

SAU

PUBLICARE
1. Conditii limitative:
✓ intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;
✓ evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună
mărturie în instanţă relativ la proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel
de înţelegeri în prealabil;
✓ nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului;
✓ orice valori estimate în raport se aplică activului evaluat, luat ca intreg şi orice divizare sau
distribuire a valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o
astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;
✓ 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.
2. Restrictii de utilizare, difuzare sau publicare:
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✓ Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;
✓ Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună
mărturie în instanţă relativ la 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;
✓ Orice valori estimate în raport se aplică activului evaluat, luat ca întreg şi orice divizare sau
distribuire a valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o
astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;
✓ Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al clientului și al
evaluatorului autorizat care semnează acest raport, cu specificarea formei şi contextului în care
urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte persoane
decât clientul și destinatarul raportului de evaluare, atrage dupa sine încetarea obligaţiilor
contractuale.

2.1.11. DECLARATIA DE CONFORMITATE CU SEV

Ca elaborator, declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanţă cu
reglementările Standardelor de Evaluare ANEVAR 2016 şi cu ipotezele şi condiţiile limitative cuprinse
în prezentul raport. De asemenea, declar că am respectat cerinţele etice şi profesionale conţinute în
Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat.
Valoarea bunului imobil a fost determinată în conformitate cu standardele aplicabile acestui tip
de valoare, ţinându-se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv:
Standardele de evaluare ANEVAR-SEV 2016:
Standarde generale
✓ SEV 100 – Cadrul general
✓ SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării
✓ SEV 103 – Raportare
Standarde referitoare la active
✓ SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare
✓ SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire
✓ SEV 340 Evaluarea bunurilor imobile
Ghiduri metodologice de evaluare
✓ GME 630 – Evaluarea bunurilor imobile
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2.1.12. DESCRIEREA RAPORTULUI

Raportul de evaluare este unul descriptiv si este complet conform standardelor de Evaluare
ANEVAR 2016.
2.2.

DESCREREA SITUATIEI JURIDICE; DREPTURI DETINUTE; DREPTURI
EVALUATE

În cadrul prezentului raport a fost evaluat dreptul deplin de proprietate asupra bunului imobil,
deținut de către domnii AAAAA cota de 1/2 si BBBBB cota de 1/2, în baza următoarelor documente:
✓ Contract de vanzare cumparare nr. 1610/2008
✓ Incheiere de intabulare nr. 113199/2008
Dreptul de proprietate deplin este inscris in Cartea Funciara nr. 153392 a mun. Iasi, identificata
cu numarul cadastral 153392.
Evaluarea s-a realizat în ipoteza că dreptul de proprietate este integral, conform extrasului de
carte funciara nr. 153392.

2.3.

DATE PRIVIND IMPOZITELE SI VALORILE DE IMPOZITARE

Valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora sunt stabilite prin
hotarari ale consiliilor locale.
Din informatiile clientului, impozitul pe teren sunt de cca. 300 Euro/anul (conform Codului
Fiscal).
2.4.

MONEDA VALORII DEFINITE; MODALITATI DE PLATA

Valoarea este exprimata in euro si in lei la data de referinta (20.03.2017) avand in vedere cursul
de 4,5627 LEI/EUR.
In estimarea valorii se ia in considerare plata integrala in numerar (cash) la data evaluarii, fara
conditii deosebite de plata.
3.
3.1.

PREZENTAREA DATELOR

DATE DESPRE LOCALITATE, ZONA, VECINATATE SI AMPLASAMENT

Municipiul Iași este reședința județului Iași și principalul centru urban din nord-estul României.
In zona Moldovei, Iasul este cel mai mare oras si este recunoscut ca al doilea centru universitar, dupa
Bucuresti, cu peste 60.000 studenţi anual în 5 universitaţi de stat şi 3 universităţi private (Universitatea
Al. I. Cuza este şi cea mai veche universitate din ţară).
Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Iași se ridică la 290.422 de
locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 320.888 de locuitori,
în primul rând datorită numărului mare a populației plecată pe termen lung din țară. Majoritatea
locuitorilor sunt români (88,94%). Pentru 9,83% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.
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Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (84,42%), cu o minoritate de
romano-catolici (2,98%). Pentru 10,09% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Municipiul Iasi,este unul din cele mai intinse orase din tara – 3.770 ha, asezat pe 7 coline, are o
asezare strategica in zona de Nord-Est a tarii, in apropiere de granita cu Republica Moldova, si la cca.
180 km de principalul punct de frontiera cu Ucraina.
Zona Metropolitană Iași, care include 13 localități învecinate, are o populație de aproximativ
400.000 de locuitori.
Prin extinderea lui, Iașiul este legendara urbe a celor 7 coline Cetățuia, Galata, Copou, BuciumPăun, Șorogari, Repedea și Breazu, cu altitudini variind între 40 m în Lunca Bahluiului și 400 m pe
Dealul Păun și Dealul Repedea. Principalele coline sunt Copou, Cetățuia, Tătărași și Galata. Orașul este
traversat de râurile Bahlui si Nicolina și de pârâul Șorogari; la răsărit de oraș, curge pârâul Ciric, pe care
sunt create artificial trei lacuri cu scop de agrement.
Orașul nou s-a extins în toate direcțiile, cuprinzând în prima fază (secolele XVIII-XIX)
cartierele Copou, Sărărie, Țicău, Tătărași, Ciurchi, Galata și parțial Nicolina și Păcurari; în a doua fază
(secolul XX), au fost incluse cartierele Păcurari (partea nouă, de vest), Nicolina (partea nouă, de sud, azi
numită C.U.G.), Frumoasa-Poitiers, Socola, Bucium, Canta, Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun,
Dacia și Grădinari, la acestea adăugându-se Zona Industrială. Orașul are ca suburbii câteva localități
care, din punct de vedere administrativ, sunt considerate încă așezări rurale, dar, din punct de vedere
edilitar, se prezintă ca așezări urbane: Dancu, Tomești, Ciurea și Lunca Cetățuii. Tendința urbană este
de extindere a Iașilor, aceste localități fiind incluse în zona metropolitană, alături de alte localități:
Păun, Bârnova, Horpaz, Miroslava, Valea Lupului și Breazu. În urma exploziei fenomenului
construcțiilor din ultimul deceniu, unele dintre aceste localități sunt astăzi practic unite cu orașul.
Iași este un centru economic important al României. Industriile principale sunt metalurgia (SC
Arcelor Mittal Tubular Products, SC Tehno Steel), medicamentele (SC Antibiotice SA), textilele (SC
IasiConf SA, SC Iasitex SA) și industria alimentară. Sectorul bancar și cel al informației au luat avânt în
ultimii ani, numeroase bănci și companii de software fiind prezente în oraș.
Iași este de asemenea un centru comercial regional important, aici existând numeroase centre
comerciale (Iulius Mall, Moldova Mall, Ansamblul Palas, Felicia Shopping Center, Era Shopping
Center, Hala Centrala, Axa Niciman etc.) și mai multe hyper și supermarket-uri (Metro, Selgros,
Carrefour, Kaufland, Auchan, Billa, Lidl, Praktiker, Dedeman, Arabesque, Baumax, Mobexpert, Mr.
Bricolage). Alte proiecte sunt în curs de realizare (Maximall, Green Plaza Iași etc.).
Accesul catre Municipiul Iasi se poate face prin doua drumuri nationale impotante DN 28 (principala
ruta Bucuresti – Moldova) si DN 24, cu ajutorul transportului CFR sau prin intermediul Aeroportului
International Iasi.
Identificarea zonei localitate. Tipul de dezvoltare al zonei:
Terenul evaluat in suprafata de 31.400 mp, este amplasat in zona Bucium a municipiului Iasi
(zona strict rezidentiala).
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Proprietatea imobiliara este situata in zona mediana a mun. Iasi, la cca. 200 ml de intersectia
Bulevardului Socola, Bulevardul Poitiers si Soseaua Bucium, care sunt asfaltate cu cate doua benzi pe
sens. Proprietatea este situata in zona cu constructii rezidentiale noi (locuinte unifamiliale), in spatele
Hotelului Pleiada, remarcandu-se prin dotari de calitate. Terenul este situat in planul II, fata de Soseaua
Bucium si Bulevardul Poitiers. Terenul supus prezentei evaluari este situat la cca. 100 ml de Bulevardul
Poitiers si la cca. 200 ml de Soseaua Bucium (distanta a fost calculata in linie dreapta). Terenul are
deschidere la DE 7680/2 de 135,07 ml.
Terenul descris mai sus este situat vis a vis de Benzinaria SOCAR, in planul II in spatele
locuintelor unifamiliale.
Din punctul de vedere al localizarii subiectului fata de pricipalele puncte de inters, de mentioneaza:
-

Unitati comerciale: la distanta mica;

-

Unitati de invatamant: amplasate la distanta mica;

-

Unitati medicale: amplasate la distanta mica;

-

Sedii de banci: amplasate la distanta mica;

-

Institutii de cult:, amplasate la distanta medie;

-

Parcuri: amplasat la distanta mica;

Utilitati:
-

Retea urbana de energie electrica: existenta

-

Retea urbana de apa: existenta

-

Retea urbana de termoficare: inexistenta

-

Retea urbana de gaze: existenta

-

Retea urbana de canalizare: existenta

-

Retea urbana de telefonie: existenta

-

Altele: internet, CATV

Artere de circulatie:
-

Auto: Aleea Fermei. Calitatea retelelor de transport: pietruite cu circulatia pe doua sensuri, cu

cate o banda pe sens. Potrivit site-ului www.primaria-iasi.ro Aleea Fermei este propusa spre asfaltare
pentru anul 2017.
-

Magistrale metrou: nu este cazul;

-

Trasee suprafata: nu este cazul;

-

Statie de autobuz si microbuz la distanta mica;

-

Feroviar: gara este amplasata la distanta medie;

-

Naval: nu este cazul;

Ambient:
-

Ambient civilizat;

-

Trafic auto scazut; trafic pietonal scazut;

Distanta mica: < 1km;
Distanta medie: 1 km < 3 km;
Distanta mare: 3 km < 10 km.
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Rangul municipiului Iasi:
Conform legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, mun. Iasi are rangul I intrucat:
Localizare geografică favorabilă:
Situare geostrategică de interes internaţional sau european, constituind centre de dezvoltare şi
atractivitate, localizate în lungul axelor majore de căi de comunicaţie de importanţă
internaţională/europeană.
Populaţie:
a.

număr important de locuitori: minimum 200.000 de locuitori;

b.

formare profesională de înaltă specializare: forţă de muncă cu o calificare superioară şi pregătire

continuă, caracterizată prin flexibilitate/dinamism;
c.

identitate proprie: identificarea caracterului specific al oraşului simultan cu conştiinţa

apartenenţei sale la grupa oraşelor de acelaşi rang.
Accesibilitate:
•

La nivel internaţional, paneuropean: accesibilitate directă la reţeaua majoră de căi de

comunicaţii paneuropene (rutiere, feroviare, navale şi aeriene)
•

La nivel naţional: accesibilitate la reţeaua de căi de comunicaţii naţionale (autostrăzi, drumuri

expres, căi ferate cu viteză mare/sporită, căi navigabile maritime sau fluviale, porturi, aeroporturi).
Funcţiuni economice:
Bază economică la înalt nivel tehnologic şi flexibilă (sector secundar, servicii productive, socialculturale şi de natură informatică).
Nivel de dotare/echipare:
Localităţile asigură un potenţial de găzduire/primire a unor funcţii şi echipamente ale căror importanţă,
calitate şi capacitate corespund standardelor/cerinţelor europene. Caracterul internaţional sau european
al acestor localităţi constă în caracterul şi dimensiunea internaţională sau europeană a funcţiilor şi
echipamentelor lor.
Principalele categorii şi tipuri de dotări, echipamente pentru rangurile 0 şi I:
▪

instituţii de decizie politică, juridică şi economică de importanţă internaţională, naţională sau

regională:
▪

Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii centrale, instanţe supreme (Curtea Supremă de

Justiţie, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ), ambasade etc.;
▪

sedii ale administraţiei publice locale, sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale

ministerelor şi ale altor organe centrale, judecătorii, tribunale, parchete, sedii ale organizaţiilor politice,
sedii de sindicat, fundaţii, sedii ale unor organizaţii neguvernamentale etc.;
▪

instituţii naţionale şi regionale de reputaţie internaţională/europeană sau active în domeniul

relaţiilor internaţionale/europene:
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▪

sedii ale filialelor organismelor internaţionale, mari instituţii naţionale cu caracter ştiinţific de

deschidere internaţională/europeană (academie, centre şi institute naţionale de cercetare etc.);
▪

sedii pentru congrese şi conferinţe, sedii pentru expoziţii şi târguri, hoteluri - de lux şi de mare

capacitate, şcoli internaţionale, birouri pentru profesiuni recunoscute pe plan internaţional, de arbitraj
internaţional etc.
▪

instituţii străine şi internaţionale cu sediul permanent:

▪

firme şi bănci străine, diverse alte instituţii social-economice, culturale şi ştiinţifice, organizaţii

internaţionale neguvernamentale, instituţii ştiinţifice străine (şcoli, universităţi), consulate şi alte
reprezentanţe diplomatice, comerciale, turistice etc.
▪

diferite organizaţii cu sucursale, filiale şi agenţii în străinătate:

▪

sedii financiar-bancare, de asigurări, sedii ale unor organizaţii culturale şi ştiinţifice;

▪

alte dotări/echipamente:

▪

educaţie, cercetare ştiinţifică: universităţi, institute de învăţământ superior diversificate, institute

naţionale de cercetrae sau filiale ale acestora;
▪

sănătate: clinici universitare şi spitale;

▪

cultură: muzee, teatre dramatice, de comedie, de revistă, de păpuşi, operă, operetă, filarmonică,

săli de concerte, săli polivalente, mari biblioteci, edituri, tipografii;
▪

comerţ, servicii comerciale prestate populaţiei şi agenţilor economici: centre de comerţ şi de

afaceri, burse de valori şi de mărfuri, servicii comerciale diversificate şi de înaltă calitate;
▪

mass-media: sistem cu rază de difuzare şi acoperire internaţională/europeană sau regională,

agenţii de presă, posturi naţionale şi regionale de radio şi televiziune;
▪

sport, agrement: complexuri sportive, stadioane, săli de competiţii sportive de nivel

internaţional/european, naţional sau regional, piscine, patinoare artificiale, bază turistică şi de agrement
diversificată, parcuri, grădini botanice, zoologice, cazinouri, cluburi pentru sport şi agrement etc.;
▪

protecţia mediului: agenţii de protecţie a mediului şi servicii ecologice dotate cu echipamente

specifice pentru menţinerea unui mediu de calitate (organizarea auditului de mediu, igiena urbană etc.);
▪

alimentare cu apă şi canalizare: reţele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, staţie

de epurare;
▪

culte: centre ecumenice, mitropolii, episcopii, arhidioceze, dioceze, centre ale cultelor

autorizate;
▪

transport/comunicaţii: aeroporturi internaţionale, gări feroviare racordate la reţeaua europeană,

servicii de poştă cu acoperire internaţională;
▪

ordine publică, apărarea ţării şi siguranţă naţională: instituţii specifice şi racordate la organizaţii

internaţionale.

3.2.

DESCRIEREA TERENULUI

Proprietatea este amplasată în zona periferica a mun. Iasi.
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Caracteristici fizice:
o Suprafaţa terenului: 31.400 mp din masuratori cadastrale si din acte, categoria de folosinta arabil.
o Deschiderea la DE 7680/2: 135,07 ml
o Dimensiuni: cca 250 x 135 ml
o Înclinare: panta lina
o Formă: neregulata
o Acces: facil atât pietonal si auto prin intermediul strazii Aleea Fermei.
o Alte observații: Nu sunt
Caracteristici juridice:
o Utilizare legală: Rezidentiala
o Servituți de trecere: Nu este cazul
o Restricții de sistematizare: Nu este cazul
o Alte restricții existente: Nu este cazul
Caracteristici economice:
o Impozite asupra terenurilor: scazute
o Taxe locale de construire: scazute
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Poze proprietatea imobiliara subiect
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4.
4.1.

ANALIZA PIETEI

SEGMENTUL DE PIATA RELEVANT; DELIMITAREA ARIEI CARE IL
CUPRINDE

Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a
efectua tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate contra unor
bunuri, cum sunt banii.
Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori
influenţată de reglementările guvernamentale şi locale. Cererea şi oferta de proprietăţi imobiliare pot
tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic şi rareori atins, existând întotdeauna un
decalaj între cerere şi ofertă.
Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice brusc,
fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. Cumpărătorii
şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informaţi, iar actele de vânzare-cumpărare nu au loc în mod
frecvent. De multe ori, informaţiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat
disponibile.
Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Sunt puţin lichide şi de obicei
procesul de vânzare este lung.
Definirea pieţei specifice
În cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale specifice, s-au analizat o serie de
factori, începând cu tipul proprietăţii.
Astfel, ținând cont de specificul zonei (preponderent rezidențial) și de tipul proprietății, piața
specifică pentru proprietatea care face subiectul prezentului raport de evaluare este cea a terenurilor
libere intravilane dezvoltate cu destinatie rezidentiala, aflate in mun. Iasi, zona Bucium (Hetel Pleiada,
Hotel Onix).
Analiza efectuată s-a bazat pe identificarea proprietăților imobiliare similare cu proprietatea
subiect, amplasate în mun. Iasi, zona Bucium, pe un areal de cel mult 500 ml in jurul proprietatii de
evaluat.
Nivelul cerererii pentru un anumit tip de proprietate determină atractivitatea proprietăților
similare.
Cresterea prețurilor pentru proprietăți imobiliare similare proprietății subiect din anii anteriori a
fost generată de situația economică.
În analiza acestei pieţe am investigat și aspecte legate de situaţia economică a localității,
populaţia sa, tendinţe ale ultimilor ani, cererea specifică şi respectiv oferta competitivă pentru tipul de
proprietate mai sus menţionat.
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In ultimii trei ani, preturile terenurilor la nivel national au inregistrat cresteri de peste 30%,
numarul ofertelor in mun. Iasi, a coborat (deoarece nu mai sunt multe terenuri libere in intravilan mun.
Iasi), iar terenuri destinate investitiilor sunt vandute in prezent chiar de catre proprietari.
Preturile au cunoscut evolutii diferite in functie de regiunile geografice in care sunt amplasate
terenurile, potentialul economic al acestora avand un rol decisiv in ochii investitorilor.
Actorii din piaţa imobiliară speră într-un an 2017 mai bun pe segmentul rezidenţial, respectiv
preţurile la case să urce ca până acum, iar cei care au stat în espectativă să înceapă să cumpere.
Piaţa terenurilor va rămâne în continuare in crestere, respectiv vor încheia tranzacţii doar
proprietarii care au mare nevoie de bani, spus analiştii.
Pe piaţa terenurilor, în 2017, se vor încheia tranzacţii doar către utilizatorii finali. Aceste
tranzacţii, însoţite o o uşoară creştere a preţurilor, se va înregistra într-un mediu economic şi politic
favorabil. În caz contrar, speciliştii în imobiliare speră într-o stagnare a preţurilor.
"Piaţa terenurilor rămane o piaţă a consumatorului final, fie că acesta este un client doritor să îşi
construiască o casă, fie că este dezvoltator. Din punct de vedere al evolutiei preţurilor mă aştept la o
fluctuaţie de până în 5% cu trend de creştere, dacă paramaterii economici la nivel naţional sunt pozitivi
şi o relativă stabilitate politică. Sau, stagnare dacă ne aştepată un an agitat şi cu scandaluri politice.
Terenurile, fiind un produs investiţional, dinamica tranzacţiilor este mai mult influenţată de elemetele
de stabilitate economică şi politică decât piaţa apartamentelor, care sunt elemete de imediată
necesitate", a spus pentru RomaniaTV.net, Andrei Sandu, manager MediaCity.
Alţi experţi imobiliari consideră că preţurile vor creste în continuare la terenuri, şi la cele
agricole cresterea va fi mai mare. "Piaţa terenurilor este mai degraba dezgheţată. Cu excepţia
segmentului terenurilor cu valori foarte marită niciun argument în favoarea creşterii preţurilor. Pe de
altă parte, dat fiind costul imens de achiziţie, pentru mulţi dintre proprietarii actuali, care au intrat în
posesia terenurilor în perioada de vârf, nici prea multă flexibilitate nu putem găsi, decât acolo unde
vânzătorul este nevoit să vândă şi are nevoie de capital. În aceste cazuri, pot fi găsite oferte foarte
interesante", a spus pentru RomaniaTV.net, Daniel Crainic, manager imobiliare.ro.
Cine cumpara in prezent
Desi la un nivel mult mai redus, fiind vizibila si o scadere importanta a ofertelor disponibile, au
loc in continuare tranzactii pe segmentul terenurilor. Cei care cumpara sunt persoane interesate de loturi
mici, in scopul construirii de locuinte, dar si investitorii care vaneaza oportunitatile oferite de piata, dar
si terenuri cu suprafetet mari comasate.
Sunt cautate in special terenurile care sunt amplasate in zone foarte bune si sunt deservite de
toate utilitatile.
"Sunt suficiente oportunitati de investitii, tinand cont de faptul ca preturile terenurilor sunt in
crestere in ultimii 3 ani, dar totusi nu ating valorile perioadei de varf (anul 2008). Investitorii cu bani au
un excelent context de negociere in aceasta perioada. Interesant este faptul ca in multe cazuri, terenuri
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de mari dimensiuni, cu caracter investitional, sunt scoase la vanzare chiar de proprietari", au mentionat
reprezentantii imobiliare.ro.
Avand in vedere informatiile de piata disponibile in prezent, precum si tranzactiile inregistrate
in al doilea semestru din 2017, putem afirma ca tendintele mentionate in articolul de mai sus s-au
pastrat si in prima parte a anului pe piata locala.
FAPTE CURENTE; EVIDENTE DE PIATA DISPONIBILE
Ținând cont de informațiile existente pe piață, se poate afirma că la acest moment piața este una
a cumpărătorului, oferta fiind superioară cererii.
La nivelul mun. Iasi (zona Bucium), la momentul actual numărul tranzacțiilor care au drept
obiect proprietăți imobiliare de acest tip este mare. Astfel, ținând cont de condițiile existente pe piață la
momentul actual, putem afirma că prețurile pentru acest tip de proprietate se vor menține într-o ușoară
crestere.
4.2.

ANALIZA CERERII

Cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se manifestă dorinţa
pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, într-un anumit interval de timp.
Pentru că pe o piaţa imobiliară oferta se ajustează încet la nivelul şi tipul cererii, valoarea
proprietăţilor tinde să varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influenţată de cererea curentă.
În general, nivelul cererii solvabile a scăzut în ultima perioadă, scăderea fiind cauzată de criza
economică, diminuarea interesului investiţional şi scăderea nivelului creditării.
Cererea pentru proprietatea imobiliară subiect vine în principal din partea persoanelor fizice care
doresc sa se mute de la apartament la casa/vila din zona periferica a municipilui. Deoarece
achiziționarea unei proprietăți de acest tip (teren liber), presupune disponibilitatea unei sume de bani
relativ mici, cererea pentru proprietăți similare este medie spre buna. Mai mult, o bună parte a
potențialilor cumpărători solvabili preferă achiziționarea unui teren, dupa care sa isi construiasca o
casa/vila, in regie proprie dupa preferintele cumparatorului.
În ceea ce priveşte închirierea acestui tip de propritate, cererea este inexistenta.
Estimam ca proprietatea subiect are o lichiditate buna.
4.3.

ANALIZA OFERTEI

Pe piaţa imobiliară, oferta reprezintă cantitatea dintr-un tip de proprietate care este disponibilă
pentru vânzare sau închiriere la diferite preţuri, pe o piaţă dată, într-o anumită perioadă de timp.
Existenţa ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit preţ şi un anumit loc indică
gradul de raritate a acestui tip de proprietate.
În ceea ce privește oferta competitivă pentru proprietatea imobiliară subiect, aceasta este
ridicată. Multe dintre aceste terenuri au fost achizitionate, înainte de izbucnirea crizei economice care a
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condus ulterior la scăderea semnificativă atât a valorilor acestor proprietăți, cât și a cererii manifestate
pentru acestea.
Începând cu anul 2009, datorită condițiilor tot mai restrictive de pe piață, numărul și valoarea
tranzacțiilor au cunoscut o scădere semnificativă. Deși proprietatile rezidentiale rezidentiale,
finanțatorea continua sa fie greu de obtinut.
Referitor la vânzarea proprietăților imobiliare similare proprietății subiect, acestea sunt ofertate
pe piață la prețuri cuprinse între 60 Euro/mp și 90 Euro/mp. Variația principală a prețurilor este
antrenată de localizarea proprietățior, suprafața terenurilor si utilitatile aferente.
4.4.

ANALIZA ECHILIBRULUI PIETEI

Ținând cont de informațiile existente pe piață, se poate afirma că la acest moment piața este una
a cumpărătorului, oferta fiind superioară cererii.
La nivelul mun. Iasi (zona Bucium), la momentul actual numărul tranzacțiilor care au drept
obiect proprietăți imobiliare de acest tip este mediu. Astfel, ținând cont de condițiile existente pe piață
la momentul actual, putem afirma că prețurile pentru acest tip de proprietate se vor menține într-o
ușoară crestere.
4.5.

CONCLUZII

Tinand cont de toate informatiile disponibile din piata, de tranzactiile efectuate, de ofertele
publicate, referitor la vânzarea proprietăților imobiliare similare proprietății subiect (teren intravilan
dezvoltat – cu destinatie rezidentiala), acestea au prețuri cuprinse între 60 Euro/mp și 90 Euro/mp.
Variația principală a prețurilor este antrenată de localizarea proprietățior, suprafața terenurilor si
utilitatile aferente.
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5.

ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZARI

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății subiect din
diferite variante posibile. Aceasta va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare
procesului de evaluare.
Cea mai bună utilizare este definită ca fiind utilizarea probabilă rezonabilă şi legală a unui
teren liber sau a unei proprietăţi construite, care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă
financiar şi care determină cea mai mare valoare.
Cea mai bună utilizare este analizată în următoarele situaţii:
o Cea mai bună utilizare a terenului liber sau considerat a fi liber;
În plus faţă de a fi probabil rezonabilă, CMBU atât a terenului ca fiind liber, cât şi a proprietăţii ca
fiind construită, trebuie să îndeplinească patru criterii implicite. Astfel, CMBU trebuie să fie:
•

Permisibilă legal – in toate cazurile sunt analizate doar acele utilizări permise de lege. Este necesar sa
se analizeze reglementările privind donarea, restricţiile de vânzarecumpărare, normativele de
construcţii, impactul asupra mediului, restricţiile privind construcţiile din patrimoniu. In cazul
proprietatii evaluate nu exista restricţii legale.

•

Posibila fizic – Dimensiunea, forma, suprafaţa, structura geologica a terenului si accesibilitatea unui lot
de teren si riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundaţii, etc.) afectează utilizările unor proprietăţi
imobiliara. Este necesar de asemenea sa fie analizata capacitatea si disponibilităţile utilităţilor publice.
Forma si localizarea proprietăţii evaluate nu permit dezvoltări ulterioare. Proprietatea in cauza nu poate
fi extinsa.

•

Fezabila financiar – Este necesara analiza pentru a determina daca utilizarea proprietăţii produce un
venit care sa acopere cheltuielile de exploatare, obligaţiile financiare si amortizarea capitalului. In cazul
proprietăţii evaluate in acest raport, din informaţiile furnizate de proprietar, acesta nu intenţionează sa o
înstrăineze ci sa o utilizeze in continuare pentru uzul personal.

•

Maxim productiva – Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai buna utilizare este aceea care
conduce la cea mai mare valoare reziduala a terenului, in concordanta cu rata de fructificare a
capitalului ceruta pe piaţa pentru acea utilizare.
Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi este determinată după aplicarea celor patru criterii şi după
eliminarea diferitelor utilizări alternative. Utilizarea rămasă, care îndeplineşte toate cele patru criterii,
este cea mai bună utilizare.
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5.1.

CEA MAI BUNA UTILIZARE A TERENULUI CONSIDERAT A FI LIBER

Pentru a identifica cea mai bună utilizare a terenului considerat liber, am cules de pe piață
informații referitoare la terenuri libere amplasate în zona Bucium din mun. Iasi, jud. Iasi.
Pe baza analizei de piață efectuate, am studiat utilizările considerate probabile și rezonabile pe
baza conformității cu cele 4 criterii ale celei mai bune utilizări a terenului considerat liber, ținând cont
în același timp de specificul zonei și caracteristicile terenului (formă și dimensiuni).
Conform P.U.Z. pe terenul supus prezentei evaluari se pot construi doar constructii rezidentiale
(case/vile) tip P, D+P, P+1E, D+P+1E cu P.O.T. maxim admis de 30% si C.U.T. maxim admis 0,9.
Terenul in suprafata de 31.400 mp supus prezentei evaluari nu poate avea alta destinatie decat exclusiv
rezidentiala.

5.2.

CONCLUZII

Având în vedere cele prezentate mai sus și concluziile rezultate din analiza pieței specifice, cea
mai bună utilizare a proprietății construite este cea rezidențială.
Având în vedere:
o tipul proprietăţii evaluate
o amplasarea proprietăţii evaluate
o neidentificarea unei utilizări alternative care să respecte criteriile CMBU
considerăm că cea mai bună utilizare a proprietăţii evaluate este cea actuală, de proprietate imobiliară
rezidenţială – teren intravilan dezvoltat. Această utilizare îndeplineşte criteriile care definesc CMBU,
şi anume:
o este fizic posibilă
o este permisă legal
o este fezabilă financiar
este maxim productivă (conduce la o valoare maximă)

6.

EVALUAREA PROPRIETATII

Pentru a obtine valoarea definita de tipul valorii adecvate se pot utiliza una sau mai multe
abordari in evaluare. Cele trei abordari descrie in Cadrul general (abordarea pin piata, abordarea prin
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cost si abordarea prin venit) sunt principalele utilizare in evaluare. Ele sun fundamentate pe principiile
economice ale pretului de echilibru, anticiparii beneficiilor sau substitutiei. Atunci cand nu exista
suficiente date de intrare reale sau observabile incat sa se poata obtine o concluzie credibila din
aplicarea unei singure metode, se recomanda in mod special utilizarea a cel putin doua abordari sau
metode.
Abordarea prin piata
Abordarea prin piata ofera o indicatie asupra valorii prin compararea activului subiect cu active
identice sau similare, ale caror preturi se cunosc.
Prima etapa a acestei abordari este obtinerea preturilor activelor identice sau similare care au fost
tranzactionate recent pe piata. Daca exista putin tranzactii recemte, este util sa se ia in considerare si
preturile activelor identice sau similare care sunt listate sau oferite spre vanzare, cu conditia ca relevanta
acestor informatii sa fie clar stabilita si analizata critic. Poate fi necesar ca pretul altor tranzactii sa fie
ajustat pentru a reflecta orice diferente intre tranzactia reala si tipul valorii si orice ipoteze care urmeaza
sa fie adoptate pentru evaluarea care se realizeaza. Pot exista si diferente intre caracteristicile juridice,
economice sau fizice ale activelor din alte tranzactii fata de cele ale activului evaluat.
6.1.

METODA COMPARATIEI DE PIATA

Valoarea terenului trebuie estimată având în vedere cea mai bună utilizare a acestuia. Chiar dacă
terenul are amenajări, valoarea acestuia este estimată prin luarea în considerare a celei mai bune utilizari
a lui, și anume, prin considerarea lui ca fiind liber şi disponibil pentru dezvoltare ulterioară, respectiv
pentru utilizarea cea mai eficientă.
Evaluarea terenului - recomanda utilizarea a sase metode de evaluare a terenurilor (comparatia
directa a vanzarilor, tehnica parcelarii, tehnica alocarii, tehnica extractiei, tehnica reziduala a terenului
si capitalizarea rentei funciare), dintre care, in functie de situatia concreta a activului imobiliar, in
contextul celei mai bune utilizari si in functie de informatiile ce se pot obtine, se selecteaza aplicarea
uneia sau a mai multor metode de evaluare.
Comparatia directa este cea mai utilizata tehnica pentru evaluarea terenului si cea mai preferata
metoda atunci cand sunt disponibile vanzari comparabile. Scopul abordarii prin comparatie directa este
sa selecteze vanzarile/ofertele comparabile de pe piata si apoi sa corecteze diferentele ce nu pot fi
eliminate prin procesul de selectie.
Elementele de comparatie includ drepturi de proprietate, restrictii legale, conditii de finantare,
conditii de vanzare (motivatia), conditii de piata (data vanzarii), localizarea, caracteristici fizice, utilitati
disponibile, zonarea si cea mai buna utilizare. Variabilele luate ca elemente de comparatie sunt
caracteristicile fizice ale amplasamentului, care se refera la marimea si forma sa, deschiderea la fatada,
topografia, localizarea, privelistea precum si gradul de echipare cu utilitati.
In procesul de comparatie sunt urmarite urmatoarele aspecte:
-

Localizarea

este

adesea

criteriul

fundamental

in

selectarea

comparabilelor.

Amplasamentele cu aceeasi zonare ca si proprietatea de evaluat sunt comparabilele cele mai adecvate.
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Daca nu sunt disponibile suficiente vanzari in aceeasi categorie de zonare pot fi utilizate date pentru
categorii similare, dupa ce s-au efectuat corectiile necesare.
-

Data tranzactiei/ofertei – daca preturile de vanzare s-au modificat rapid in ultimii ani,

vanzarile selectate pentru comparatie trebuie sa fie cat mai apropiate ca data, de data evaluarii. Daca
acest lucru nu este posibil, evaluatorul trebuie sa extinda aria de analiza la o alta arie de piata, fapt ce
determina o corectie pentru localizare.
-

Dimensiunea este, in general, un element de comparatie mai putin important fata de data

si localizare. Cele mai frecvente tipuri de dezvoltari au o marime optima a amplasamentului; cu cat
amplasamentul este mai mare cu atat valoarea terenului in exces scade accelerat.
-

Utilitati – costul dotarii amplasamentului cu utilitati este considerabil, fiind in relatie

directa cu utilizarea amplasamentului si cu distanta fata de retelele de utilitati.
-

Utilizarea - loturile de teren de diferite marimi se vand la diferite preturi unitare,

deoarece dimensiunea optima a lotului este functie de utilizarea sa (350–500 mp pentru cladiri
rezidentiale cu functiunea de locuinta, 500–1.000 mp pentru cladiri rezidentiale cu functiunea de
locuinta, cu confort sporit, 1.000 – 3.000 mp blocuri de locuinte, 3.000 – 10.000 mp pentru dezvoltarea
de complexe rezidentiale).
-

Potentialul de dezvoltare – un element foarte important, in relatie cu utilizarea, care

afecteaza valoare terenului. Reglementarile urbanistice si regimul juridic sunt cruciale in estimarea
valorii de piata a terenului, indicatorii care influenteaza direct potentialul de dezvoltare fiind procentul
de ocupare al terenului (P.O.T.) si coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.).
Daca datele selectate nu sunt suficiente pentru a indica marimea corectiilor necesare,
evaluatorul trebuie sa adune si sa analizeze date comparabile suplimentare.
Pe langa vanzarile inregistrate, evaluatorii iau in considerare si ofertele de vanzare, ofertele de
cumparare si tranzactiile nefinalizate. Conform standardelor de evaluare ANEVAR, “cand nu exista
tranzactii efective suficiente cu terenuri libere comparabile sau cand datele obtinute din tranzactiile
efectuate nu sunt credibile si/sau nu pot fi verificate, pentru evaluare se pot folosi si preturile cerute
sau oferite prin cererile de cumparare de terenuri comparabile.” Ofertele furnizeaza date mai putin
credibile decat vanzarile inregistrare si contractele semnate. In mod obisnuit, pretul de vanzare final este
mai scazut decat oferta initiala de vanzare, dar mai ridicat decat oferta initiala de cumparare.
Estimarea valorii de piata prin comparatie se face prin analizarea pietei pentru a gasi proprietati
similare, culegere de date despre vanzari/inchirieri/oferte, identificare de asemanari si diferente,
corectare a preturilor proprietatilor comparabile pentru a reflecta diferentele dintre acestea si terenul de
evaluat, formularea de concluzii asupra celei mai rezonabile si probabile valori de piata ale terenului de
evaluat.
In general, corectii separate se fac pentru preturile de vanzare a proprietatilor comparabile pentru
fiecare criteriu de comparatie. Amploarea fiecarei corectii este in functie de date. Loturile de teren de
diferite marimi se vand la diferite preturi unitare, deoarece dimensiunea optima a lotului este functie de
utilizarea sa. Preturile unitare variaza, de asemenea, functie de data si localizare. Daca datele selectate
nu sunt suficiente pentru a indica marimea corectiilor necesare, evaluatorul trebuie sa adune si sa
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analizeze date comparabile suplimentare.
Premiza majora a metodei comparatiilor directe este aceea ca valoarea de piata a unei proprietati
imobiliare este in relatie directa cu preturile unor proprietati competitive si comparabile.
Elementele de comparatie luate in considerare includ:
•

suprafata;

•

drepturi de proprietate transmise;

•

conditii de finantare;

•

conditii de vanzare;

•

conditii ale pietei (data tranzactiei);

•

localizare;

•

utilitati ;

•

grad de ocupare;

•

dezvoltari potentiale.

Se considera EURO ca moneda de comparatie deoarece aceasta este cea utilizata cel mai
frecvent in tranzactii/cereri/oferte.
Evaluatorul nu a avut la dispozitie date despre oferte sau tranzactii in zona cu terenuri
intravilane cu suprafata mai mare de 10.000 mp. Din aceste considerente evaluatorul a apreciat ca
terenul poate fi dezmembrat in 36 de parcele a cate 800 mp fiecare parcela, suprafata recomandata
pentru cladiri rezidentiale cu functiunea de locuinta, cu confort sporit. Pentru ca accesul la fiecare din
cele 36 de parcele sa fie foarte facil, evaluatorul a considerat suprafata de 2.600 mp drumuri de acces (1
drum pe lungimea parcelei si 3 drumuri pe latimea parcelei). Specific faptul ca terenul detine un drum
pe latimea parcelei (DE 7680/2).
În cadrul acestui raport a fost aplicată una dintre tehnicile cantitative, și anume analiza pe
perechi de date.
În josul paginii sunt prezentate datele despre vânzări sau cotaţii ale unor proprietăți similare sau
asemănătoare cu cea evaluată. Aceste date au fost verificate pentru valabilitate și corectitudine prin
contactarea vânzătorului.

Descrierea comparabilelor folosite la abordarea prin piata :
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Comparabila A:
-

Teren intravilan in suprafata de 868 mp situat in Mun. Iasi, Strada Fermei, jud. Iasi.
Deschidere la drum de 26,5 ml. Panta lina. Utilitati la drum – apa curenta, energie electrica,
retea de gaz metan, canalizare. Comparabila A este situata la cca. 200 ml de proprietatea de
evaluat (in linie dreapta) ;

Comparabila B:
-

Teren intravilan in suprafata de 670 mp situat in Mun. Iasi, Strada Visan, jud. Iasi.
Deschidere la drum de 7 ml. Panta lina. Utilitati la drum – apa curenta, energie electrica,
retea de gaz metan, canalizare. Comparabila B este situata la cca. 400 ml de proprietatea de
evaluat (in linie dreapta) ;

Comparabila C:
-

Teren intravilan in suprafata de 1.300 mp situat in Mun. Iasi, Strada Visan, jud. Iasi.
Deschidere la drum de 7 ml. Panta lina. Utilitati la drum – apa curenta, energie electrica,
retea de gaz metan, canalizare. Comparabila C este situata la cca. 400 ml de proprietatea de
evaluat (in linie dreapta) ;

Analizand proprietatea imobiliara considerata şi facandu-se ajustarile necesare a rezultat, asa cum
se poate vedea in detaliu in Anexa nr. 1 – valoarea terenului este de:
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Abordarea prin piata - Estimare valoare TEREN
Nr.
Crt.

Element de comparatie

SUBIECT

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

56,420
868.0

40,000
670.0

78,000
1,300.0

65
Oferta
-5%
-3.3

60
Oferta
-5%
-3.0

60
Oferta
-5%
-3.0

Corectii specifice tranzactiei

1

Pret tranzactie/oferta (EUR)
Suprafata (mp)

800.00

Pret tranzactie/oferta (EUR/mp)
Tip tranzactie
Ajustare pentru negociere (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Justificare ajustare
Valoare ajustata (EUR/mp)
2

Drept de proprietate transmis
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Valoare ajustata (EUR/mp)
Justificare ajustare

3

Conditii de finantare
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Valoare ajustata (EUR/mp)
Justificare ajustare

4

Conditii de vanzare
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Valoare ajustata (EUR/mp)
Justificare ajustare

5

Cheltuieli necesare imediat
dupa cumparare
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Valoare ajustata (EUR/mp)
Justificare ajustare

6

Conditii de piata
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Valoare ajustata (EUR/mp)
Justificare ajustare

Marja de negociere se coreleaza in functie de pretul solicitat, urmarindu-se
aducerea comparabilelor la posibile preturi de tranzactionare, cat mai apropiate
de realitate. Corectiile pentru acest tip de proprietate in prezent este cuprins intre
0% si -5%. Pentru mun. Iasi, jud. Iasi corectia este de -5% (recomandata).

Deplin

62

57

57

Deplin
0%
0.0
62

Deplin
0%
0.0
57

Deplin
0%
0.0
57

Dreptul de proprietate al fiecarei comparabile este deplin ca si in cazul
proprietatii subiect.

La piata

La piata
0.0%
0.0
62

La piata
0.0%
0.0
57

La piata
0.0%
0.0
57

Echivalentul de numerar in cazul platii cash, va fi corectat pozitiv. Nu este cazul.

Obiective

Obiective
0.0%
0.0
62

Obiective
0.0%
0.0
57

Obiective
0.0%
0.0
57

Conditiile de vanzare sunt independente (obiective) la toate comparabilele. In
cazul conditiilor de vanzare subiective se va corecta corespunzator.

Nu este cazul

Nu este cazul
0.0%
0.0
62

Nu este cazul
0.0%
0.0
57

Nu este cazul
0.0%
0.0
57

Nu sunt necesare cheltuieli imediat dupa cumparare la nici o comparabila.

20.03.2017

Similar
0.0%
0.0
62

Similar
0.0%
0.0
57

Similar
0.0%
0.0
57

Pentru comparabilele cu o vechime (a tranzactiei/ofertei)<3 luni nu se aplica
ajustari. Nu este cazul toate comparabilele nu au o vechime mai mare de 3 luni.
Corectii specifice proprietatii

Mun. Iasi, zona
Bucium, jud. Iasi
7

Localizare
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Justificare ajustare

Mun. Iasi, Str.
Fermei, jud. Iasi

Mun. Iasi, Str,
Visan, jud. Iasi

Mun. Iasi, Str,
Visan, jud. Iasi

10.0%
6.2

10.0%
5.7

10.0%
5.7

Se apreciaza o ajustare de 10%, pentru localizare (periferic, median, central in
cadrul zonei Bucium). Comparabilele 1, 2 si 3 (Bucium - Visan), au fost ajustate
pozitiv cu 10% fata de terenul subiect (Bucium Hotel Pleiada).

Raport de evaluare Teren intravilan dezvoltat, Mun. Iasi, zona Bucium, jud. Iasi

8

Acces
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Justificare ajustare

9

Topografia
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Justificare ajustare
10

CMBU ( sau Utilizarea actuala)
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Justificare ajustare

11 Suprafata
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Justificare ajustare
12

Deschidere (m) sau Raportul
laturilor
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Justificare ajustare
13

Utilitati
Ajustare (%)
Valoare ajustare cumulat
(EUR/mp)
Justificare ajustare

13.1 Retea de gaze
Ajustare (EUR/mp)
13.2 Retea de apa
Ajustare (EUR/mp)
13.3 Retea electrica
Ajustare (EUR/mp)
13.4 Retea de canalizare
Ajustare (EUR/mp)

14 Indicatori urbanistici
14.1 POT
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Justificare ajustare
14.2 CUT
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Justificare ajustare

Drum principal

Drum principal
0.0%
0.0

Drum principal
0.0%
0.0

Drum principal
0.0%
0.0

Vor fi efectuate corectii pentru comparabilele cu acces din drumuri de servitute
etc. Nu este cazul.

In panta

In panta
0.0%
0.0

In panta
0.0%
0.0

In panta
0.0%
0.0

Vor fi efectuate corectii pentru terenurile situate in panta cu costul necesar
terasarii si peretelui de sustinere. Nu este cazul. Terenul de evaluat si cele trei
terenuri comparabile au panta lina.

Rezidential

Rezidential
0.0%
0.0

Rezidential
0.0%
0.0

Rezidential
0.0%
0.0

Toate comparabilele sunt pretabile pentru constructii rezidentiale. Nu au fost
aplicate corectii.

800.00

868.00
0.1%
0.06

670.00
-0.3%
-0.17

1,300.00
1.0%
0.57

Se apreciaza o Ajustare de 0.2% pentru fiecare 100 mp diferenta in plus sau minus.
Ex: Comparabila 3 se corecteaza pozitiv cu (1300-800)/100 *0.2%=1.0%.
Comparabilele alese au fost alese avand ca prin criteriu localizarea.

23

26.5
0.0%
0.0

7
10.0%
5.7

7
10.0%
5.7

Comparabilele 2 si 3 (deschidere la strada de 7 ml), a fost ajustata pozitiv cu 10%,
fata de terenul subiect (deschidere la strada de 23 ml, lungime cca. 34 ml).
Comparabila 1 are aproximativ aceeasi deschidere la strada cu comparabila
subiect.

Toate

Toate
0.0%

Toate
0.0%

Toate
0.0%

0.0

0.0

0.0

Nu este cazul. Comparabilele subiect si terenul subiect au toate utilitatile lalimita
ternului.

La limita terenului La limita terenuluiLa limita terenuluiLa limita terenului
0.0
0.0
0.0
La limita terenului La limita terenuluiLa limita terenuluiLa limita terenului
0.0
0.0
0.0
La limita terenului La limita terenuluiLa limita terenuluiLa limita terenului
0.0
0.0
0.0
La limita terenului La limita terenuluiLa limita terenuluiLa limita terenului
0.0
0.0
0.0
30%

n/a
0.0%
0.0

n/a
0.0%
0.0

n/a
0.0%
0.0

Se apreciaza o Ajustare procentuala pe diferenta de POT, unde exista informatii in principal pentru terenurile pretabile pentru dezvoltari ansambluri rezidentiale
(amplasamente cu documentatia aprobata cel putin prin Certificat de Urbanism).
Nu este cazul. Toate terenurile sunt construibile.

0.90

n/a
0.0%
0.0

n/a
0.0%
0.0

n/a
0.0%
0.0

Se apreciaza o Ajustare procentuala pe diferenta de POT, unde exista informatii in principal pentru terenurile pretabile pentru dezvoltari ansambluri rezidentiale
(amplasamente cu documentatia aprobata cel putin prin Certificat de Urbanism).
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15 Constructii demolabile pe
teren
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Nu

Nu
0.0%
0.0

Nu
0.0%
0.0

Nu
0.0%
0.0

Nu este cazul. Comparabilele subiect si terenul subiect nu detin constructii
demolabile pe teren.

Justificare ajustare
16 Alti factori
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Da

Nu
20%
12.4

Nu
20%
11.3

Nu
20%
11.4

Se apreciaza o ajustare de 20%, pentru panorama asupra mun. Iasi. Comparabilele
1, 2 si 3 (nu detin panorama asupra mun. Iasi), au fost ajustate pozitiv cu 20%, fata
de terenul evaluat (Panorama deosebita asupa mun. Iasi).

Justificare ajustare
Ajustare NETA
Ajustare NETA (%)
Ajustare BRUTA
Ajustare BRUTA (%)
Numar ajustari (diferite de
zero)
RELEVANTA COMPARABILELOR
Valoare ajustata (EUR/mp)
Criteriul de selectie
comparabila cea mai relevanta
• Nr. Ajustari
Valoare (EUR/mp)
Valoare unitara adoptata
(EUR/mp)
Valoare teren (EUR)
Valoare teren (LEI)

18.6
30.1%
18.6
30.1%

22.5
39.7%
22.9
40.3%

23.4
41.0%
23.4
41.0%

3

4

4

Comparabila
relevanta
80

Comparabila
relevanta
79

Comparabila
relevanta
80

Valoarea dupa
"Minim ajustare
bruta procentuala Sel ecti e a utoma ta uti l i za nd ca s i cri teri i
cumul a te: Ajus ta rea bruta , Ajus ta re
%"

Valoarea dupa
"Minim ajustare
bruta"

3
80
80
64,269

3
80

rounjit

bruta procentua l a , Nr. Ajus ta ri .

64,300
293,382

Valori unitare
80
367

Data evaluarii (zz.ll.aaaa):
20.03.2017
1 EUR=
4.5627
! In situatia in care selectia valorii utilizand criteriile de mai sus, nu este considerata de evaluator ca fiind cea
mai relevanta, in urma expunerii argumentelor justificative, valoarea va fi selectata manual.
ARGUMENTARE:

EUR
LEI

Nota:

2,314,800
10,561,738

Valoare propusa abordarea prin piata (EUR)

2,314,800

Valoare propusa abordarea prin piata (LEI)

10,561,738

Se vor completa doar celulele albe. Pentru comparabilele nerelevante va aparea mesajul de atentionare pe
fond galben. Se recomanda inlocuirea acestora.
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PIATA PROP. IMOB. =

2.314.800 Euro (10.561.738 Lei)

Tinand cont de caracteristicile similare si cele care diferentiaza terenul analizat de obiectivele
luate ca termen de comparatie si de situatia pietei imobiliare, evaluatorul considera ca valoarea unitara a
terenului evaluat se situeaza la nivelul de 73,7 EURO / mp.
Parcela de 800 mp = 64.300 Euro (80 Euro/mp) x 36 parcele = 2.314.800 Euro
Tabelul 1 – Procedura de evaluare a terenului
Valoare de piata unitara
(EURO/mp)
Rezultata in urma aplicarii
abordarii prin comparatii de
piata (comparabila cu cele mai
mici corectii brute)

7.
7.1.

Valoare de
piata
(EURO)
= Val de piata
unitara *
suprafata

ANALIZA REZULTATELOR SI CONCLUZIA ASUPRA VALORII
ANALIZA REZULTATELOR

Criteriile care au stat la baza estimarii finale a valorii, fundamentată şi semnificativă, sunt:
adecvarea, precizia şi cantitatea de informaţii.
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Adecvarea:
Prin acest criteriu, evaluatorul judecă cât de pertinentă este fiecare metodă, scopului şi utilizării
evaluării. Adecvarea unei metode, de regulă, se referă direct la tipul proprietăţii imobiliare şi viabilitatea
pieţei.
Precizia:
Precizia unei evaluări este măsurată de încrederea evaluatorului in corectitudinea datelor, de calculele
efectuate şi de corecţiile aduse preţurilor de vânzare a proprietăţilor comparabile.
Cantitatea informatiilor:
Adecvarea şi precizia influenţează calitatea şi relevanţa rezultatelor unei metode. Ambele criterii
trebuie studiate în raport cu cantitatea informaţiilor evidenţiate de o anumită tranzacţie comparabilă sau
de o anumită metodă. Chiar şi datele care îndeplinesc criteriile de adecvare şi precizie pot fi contestate
dacă nu se fundamentează pe suficiente informaţii. În termeni statistici, intervalul de încredere în care
va fi valoarea reală, va fi îngustat de informaţiile suplimentare disponibile.
Luand în calcul criteriul adecvării, cea mai potrivită metodă, având în vedere tipul de
proprietate (proprietate rezidentiala – Teren intravilan dezvoltat) și scopul evaluării (evaluarea dreptului
asupra proprietatii imobiliare, in vederea vanzarii), este analiza pe perechi de date din cadrul abordării
prin piata. Această metodă îndeplinește criteriul preciziei, criteriul cantității și calității informatiilor.
Luând în considerare cele de mai sus, opinia evaluatorului este că abordarea cea mai adecvată în
cazul de față este abordarea prin piata, în urma aplicării căreia valoarea de piață a proprietății a fost
estimată la (rotund):
VPIATA PROP. IMOB.

= 2.314.800 Euro (10.561.738 Lei)

la cursul valutar de 4,5627 LEI/EUR, valabil pentru data de referinta a evaluarii – 12.03.2017.
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8.
8.1.

HARTI

ANEXE
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8.2.

DATE

DESPRE

VANZARI/COTATII

CURENTE

DE

PRET

COMPARABILE
Oferte vanzari terenuri
www.olx.ro
Comparabila A
https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanzare-bucium-onix-ID85Fr1.html#7d7c9c15a7

SI

POZE
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Oferta:
Terenul este situat in mun. Iasi, Strada Fermei, jud. Iasi. Utilitati la drum (apa cuenta,
canalizare, energie elctrica, retea de gaz metan). Deschidere la str. Fermei de 26,5 ml.
Zona unde se afla comparabila A (zona Bucium - Onix). La cca. 200 ml. de proprietatea de
evaluat.
Marcata cu rosu proprietatea de evaluat. Marcata cu albastru Comparabila A.

Comparabila B
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https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-iasi-670mp-in-spate-la-onix-utilitatiID7cn2i.html#ebeec56141
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Oferta:
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Terenul este situat in mun. Iasi, Strada Visan, jud. Iasi. Utilitati la drum (apa cuenta, canalizare,
energie elctrica, retea de gaz metan). Deschidere la str. Visan de 7 ml.
Zona unde se afla comparabila B (zona Bucium - Onix). La cca. 400 ml. de proprietatea de
evaluat.
Marcata cu rosu proprietatea de evaluat. Marcata cu albastru Comparabila B.

Comparabila C
https://www.olx.ro/oferta/1300-mp-p-f-zona-bucium-bellaria-onix-intravilan-linga-omvID6xZOs.html#ebeec56141
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Oferta:
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Terenul este situat in mun. Iasi, Strada Visan, jud. Iasi. Utilitati la drum (apa cuenta, canalizare,
energie elctrica, retea de gaz metan). Deschidere la str. Visan de 7 ml.
Zona unde se afla comparabila C (zona Bucium - Onix). La cca. 400 ml. de proprietatea de
evaluat.
Marcata cu rosu proprietatea de evaluat. Marcata cu albastru Comparabila C.

