
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                  

                                                     
                                                

HOTĂRÂREA NR. 391 
  
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinŃa ordinară din data de 
18.12.2008; 

Având în vedere raportul nr.176069/2008 întocmit de DirecŃia Patrimoniu prin 
care se propune însuşirea raportului de evaluare având ca obiect determinarea nivelului 
minim al redevenŃei pentru concesionarea terenului aparŃinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, aferent porticului, situat în municipiul Craiova, cart.CraioviŃa 
Nouă, str.George Enescu şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.246, 247, 250, 253, 254;   

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.136/2008 
referitoare la aprobarea Studiului de Oportunitate şi Caietului de Sarcini în vederea 
concesionării prin licitaŃie publică, a terenului  aparŃinând domeniului privat al 
municipiului Craiova aferent porticului, situat în cart. CraioviŃa Nouă, str. George 
Enescu; 

În temeiul  art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. b, art.123 alin.3, art.45 
alin.3 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată,  privind administraŃia publică 
locală; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect determinarea 
nivelului minim al redevenŃei, în vederea concesionării terenului  aparŃinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, aferent porticului în suprafaŃă de 
58,1 mp., situat în municipiul Craiova, cart. CraioviŃa Nouă, str. George Enescu, 
construcŃie independentă de bl. 200 OP, pentru realizarea unui spaŃiu comercial, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
AdministraŃie Publică Locală, DirecŃia Patrimoniu, DirecŃia Economico - 
Financiară, DirecŃia Impozite şi Taxe şi DirecŃia Juridică, AsistenŃă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

      Dorel Cosmin MARINESCU      Nicoleta MIULESCU 
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1. SUMAR EXECUTIV 
 

 1.1 IDENTIFICAREA PROPRIETATII 

Proprietatea de evaluat este un teren apartinand domeniului privat al municipiului 

Craiova, situat in Cart. Craiovita Noua, pe strada George Enescu, bl.200 OP, in 

suprafata totala de 58,10 mp  (conform Hotararii nr. 136/28.08.2008 a Consiliului Local 

al Municipiului Craiova). 
Dreptul de proprietate asupra proprietatii imobiliare de evaluat este detinut 

integral de Consiliul Local Craiova.  

 

 1.2 DATA EVALUARII 

Data evaluarii este 03.12.2008. 

Cursul BNR din data evaluarii este: 3,0368lei/$ si 3,8379 lei/euro. 
Valorile estimate sunt valabile la aceasta data, iar informatiile utilizate sunt la 

nivelul lunii  mai – decembrie 2008. 

 

 1.3 LOCALIZARE 

Imobilul de evaluat este situat in Craiova, cart. Craiovita Noua, strada George 

Enescu, beneficiind de dotarile complexe, edilitare si urbane ale zonei. 

Zona are un caracter preponderent comercial, prestari servicii, dar si rezidential. 

 

 1.4 REZULTATELE OBTINUTE PRIN APLICAREA METODELOR DE 

EVALUARE 

 

1 Valoare estimata prin abordarea prin comparatia vanzarilor 

V = 47.500 lei (cca 213 euro/mp)  
 

2 Valoare estimata prin abordarea prin metoda reziduala 

      V = 45.100 lei (cca 202 euro/mp)  
 

 1.5. VALOAREA DE PIATA PROPUSA 

Valoarea finala de piata propusa pentru concesionarea terenului in 
suprafata de 58,10 mp  este de: 

47.500 lei (cca 213 euro/mp)  



 
1.6   VALOAREA REDEVENTEI PENTRU TERENUL ANALIZAT ESTE: 

 

106 lei/mp/an, respectiv 8,83lei/mp/luna 
 

TOTAL: 6.158 lei/an, respectiv 513 lei/luna 
 

Valoarea este un concept economic referitor la pretul cel mai probabil, convenit 

de vanzatorii si cumparatorii unui bun sau serviciu, disponibil pentru cumparare. 

Valoarea nu reprezinta un fapt, ci o estimare a celui mai probabil pret care va fi 

platit pentru bunuri sau servicii, la o anumita data, in conformitate cu o anumita definitie 

a valorii. 

Valoarea estimata este subiectiva. Ea este rezultatul analizelor evaluatorului si se 

bazeaza pe ipotezele si conditiile limitative enuntate in raport. 

Justificarea valorii alese: Abordarea pe baza de venit este cea mai adecvata 

tipului de imobil, ipotezele si presupunerile fiind veridice. Exista insa posibilitatea 

nerealizarii acestor ipoteze, motiv pentru care evaluatorul nu recomanda aceasta 

valoare.  

Abordarea pe baza comparatiilor de piata da imaginea valorii de vanzare pe piata 

a terenului, fiind de asemenea adecvata, informatiile fiind veridice si obtinute din surse 

ce nu au legatura cu proprietatea. 

Optiunea evaluatorului este pentru valoarea obtinuta prin abordarea pe baza de 

comparatii, mai ales tinand cont de faptul ca valoarea aleasa corespunde unui teren 

situat intre blocuri, tranzactionat deja.  



 

2. PREMISELE EVALUARII 
2.1. SCOPUL RAPORTULUI, DATA INSPECTIEI SI A EVALUARII 

Raportul de evaluare a fost intocmit in scopul estimarii valorii de pornire a 
licitatiei publice in vederea concesionarii unui teren in suprafara de 58,10 mp, 
situat in Cart. Craiovita Noua,str. George Enescu, bl.200 OP, conform H.C.L. 
Craiova, nr. 136/28.08.2008. 
 Pentru determinarea valorii de concesionare, va trebui determinata valoarea de 

piata a terenului de concesionat. 

Conform Standardului International de Evaluare IVS1 - Valoarea de piata - baza 

de evaluare  „Valoarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate va fi 
schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-
o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing 
corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, 
prudent si fara constrangere”. 

Conform normelor mai sus mentionate, metodologiei de evaluare, precum si a 

standardelor internationale de evaluare, singurele abordari recomandate si permise in 

evaluare sunt: 

- abordarea pe baza de costuri; 

- abordarea pe baza de comparatii; 

- abordarea pe baza de venit. 

Cele trei abordari mai sus mentionate pot fi utilizate de catre evaluatori in functie 

de adecvarea acestora. Normele impun utilizarea a cel putin doua din cele trei abordari, 

iar valoarea este rezultata in urma unui proces de reconciliere a rezultatelor. 

Metodologia de evaluare prevede pentru evaluarea terenului, 6 metode de 

evaluare, ce vor fi detaliate ulterior. 

Inspectia proprietatii s-a facut de catre evaluator la data de 03.12.2008. 

Cu aceasta ocazie s-au verificat: 

- dimensiunile terenului; 

- aspectul zonei;  

- existenta si starea utilitatilor; 

- dimensiunile si starea drumurilor de acces; 

- natura vecinatatilor. 

Data evaluarii: 03.12.2008. 



2.2. IDENTIFICAREA PROPRIETATII SI A DREPTURILOR DE PROPRIETATE 

ASUPRA ACESTEIA 

Proprietatea imobiliara este definita ca fiind terenul si acele elemente create de 

om si care sunt atasate terenului. 

Obiectul acestui raport il constituie proprietatea imobiliara constituita din terenul in 

suprafata totala de 58,10 mp , situat in CRAIOVA, Cart.Craiovita Noua, str. George 

Enescu, bl.200 OP . 

Dreptul de proprietate asupra terenului mai sus mentionat apartine Consiliului 

Local al Municipiului Craiova.  

Proprietatea este propusa spre concesionare conform Hotararii nr. 136 din 

28.08.2008. 

 2.3. IPOTEZE PRELIMINARE SI CONDITII LIMITATIVE  
 Acest raport de evaluare a fost redactat pe baza urmatoarelor ipoteze: 

• raportul de evaluare s-a realizat in conditiile in care nu exista interdictii de 

instrainare si grevare asupra proprietatii. Aceasta s-a considerat ca fiind 

libera de sarcini putand fi tranzactionata pe piata; 

• valoarea stabilita de catre evaluator este o valoare minima, ce va fi utilizata 

pentru concesionarea terenului prin licitatie publica; 

• informatiile furnizate de catre beneficiar sunt considerate a fi autentice, dar 

nu se da nici o garantie asupra preciziei lor; 

• toate documentatiile tehnice se presupun a fi corecte (fotografiile imobilului 

sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine referitoare la 

proprietate); 

• se presupune o stapanire responsabila si competenta a proprietatii de catre 

proprietari; 

• se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau invizibile a proprietatii, 

subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai 

mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii sau 

pentru obtinerea studiilor tehnice necesare pentru descoperirea lor; 

• se presupune ca proprietatea este in concordanta cu toate reglementarile 

locale si republicane privind mediul inconjurator; 

• se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementarile si 

restrictiile urbanistice; 



• se presupune ca utilizarea terenului si a constructiei corespunde cu granitele 

proprietatii descrise si nu exista nici o servitute; 

• nu a fost observata de evaluatori existenta unor materiale periculoase pe 

proprietate. Evaluatorii nu au cunostinta de existenta unor asemenea 

materiale pe sau in proprietate. Totusi evaluatorii nu au calitatea si calificarea 

sa detecteze aceste substante. Prezenta unor substante ca azbest, izolatie 

ce degaja gaze toxice si alte materiale potential periculoase poate afecta 

valoarea proprietatii. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea 

cazuri sau pentru orice lucrare tehnica necesara pentru descoperirea lor. 

Alte conditii generale limitative: 

• orice proportie din valoarea totala estimata in raport, intre teren si constructii, 

este aplicabila numai pentru utilizarea luata in considerare, iar valorile nu au 

voie sa fie utilizate in alte evaluari si daca sunt utilizate, valorile nu sunt 

valabile; 

• la abordarea prin comparatie directa s-au luat drept comparabile terenuri din 

apropierea celui analizat, cu dispunere si utilitati similare, dar de suprafete 

mai mari, deoarece in zona nu exista terenuri de dimensiunile celui analizat;  

• continutul acestui raport atat in totalitate cat si in parte (in special concluziile, 

identitatea evaluatorilor) nu va fi difuzat in public prin publicitate, relatii 

publice, stiri sau alte medii de informare fara aprobarea scrisa a evaluatorilor; 

• posesia acestui raport sau a unei copii a sa nu da dreptul de a-l face public; 

• potrivit scopului acestei evaluari, evaluatorii nu vor fi solicitati sa acorde 

consultanta ulterioara sau sa depuna marturie in instanta. 

• nu s-a pus la dispozitia evaluatorilor nici un alt document (cu exceptia 

Hotararii Consiliului Local nr. 136 din 28.08.2008) care sa ateste dreptul de 

proprietate asupra imobilului analizat; 

 

Responsabilitatea fata de terti: 

• nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice sau a 

consideratiilor privind dreptul de proprietate. Se presupune ca dreptul de 

proprietate este valabil si proprietatea poate fi instrainata; 

• previziunile sau estimarile de exploatare continute in acest raport sunt bazate 

pe conditiile actuale ale pietei, pe factorii anticipati ai ofertei si cererii pe 



termen scurt si o economie stabila in continuare. Prin urmare aceste 

previziuni se pot schimba in functie de conditiile viitoare. 

Limitele acceptarii responsabilitatii evaluatorului sunt in conditiile in care: 

- beneficiarul accepta valoarea estimata in conditiile mentionate mai sus; 

- am prezentat toate aspectele constatate care ar putea sprijini beneficiarul. 

Documentele pe care se bazeaza evaluarea sunt: 

- Hotararea nr. 136 din 28.08.2008 a Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

- Studiu de oportunitate; 

- Caiet de sarcini; 

- Releveu terasa; 

 

 



2.4. IDENTIFICAREA SI DECLARATIA EVALUATORULUI 

 Prezentul raport de evaluare a fost intocmit de catre ing. Badeanu Radu, membru 

A.N.E.V.A.R cu legitimatia 6138. 

Evaluatorul semneaza raportul, asumandu-si responsabilitatea pentru cele scrise 

in acesta si certifica in cunostiinta de cauza dupa cum urmeaza: 

• afirmatiile sustinute in raport sunt reale si corecte; 

• analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la 

ipotezele si conditiile limitative si se constituie ca analize nepartinitoare; 

• evaluatorul nu are nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea ce 

face obiectul acestui raport si nu are nici un interes personal si nici nu este 

partinitor fata de vreuna din partile implicate; 

• remunerarea evaluatorului se face pentru munca prestata si in nici un caz in 

functie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorinta 

clientului de obtinere a unui rezultat dorit sau de aparitia unui eveniment 

ulterior; 

• acest raport nu se bazeaza pe solicitarea obtinerii unei valori 

minime/maxime, solicitare venita din partea beneficiarului sau a altor 

persoane care au interese legate de beneficiar sau proprietate; 

• in deplina cunostiinta de cauza, analizele, opiniile si concluziile exprimate au 

fost realizate in conformitate cu cerintele Standardelor ANEVAR (Asociatia 

Nationala a Evaluatorilor din Romania) si a Standardelor Internationale si cu 

cerintele Codului deontologic al profesiei de evaluator care este o anexa la 

Statutul ANEVAR; 

• in prezent este membru ANEVAR; 

• certifica faptul ca detine competentele necesare pentru intocmirea acestui 

raport - Evaluator ANEVAR pentru Evaluarea Proprietatilor Imobiliare (EPI). 

 

EXPERT EVALUATOR 

     ing. BADEANU RADU    



3. ANALIZA SI DESCRIEREA PROPRIETATII 
 

Sursele de informatii care au stat la baza prezentului raport au fost:  

Literatura de specialitate (standardele ANEVAR, cursul de Evaluare a 

Proprietatilor Imobiliare, buletinele informative editate de catre ANEVAR); 

Legislatia in vigoare la data evaluarii; 

Caietul de sarcini si Contractul de prestari servicii incheiat cu Consiliului Local 

Municipal Craiova; 

Hotararea nr. 136 din 28.08.2008 a Consiliului Local Municipal Craiova. 

Informatii directe de la institute de proiectare, societati de constructii si furnizori 

de materiale, materii prime si energie; 

Oferte pentru inchirieri de spatii sau proprietati similare; 

Presa locala si presa de specialitate. 

 

3.1.IDENTIFICAREA PROPRIETATII 

A.  DATE GENERALE  

Activul ce urmeaza a fi concesionat nu este grevat de sarcini si nu a iesit din 

circuitul civil si este liber la data evaluarii.  

In urma studierii situatiei de fapt au rezultat o serie de avantaje si dezavantaje 

notabile ale activului evaluat. 

Avantaje: 

Imobilul este localizat intr-o zona mediana a orasului Craiova, zona cu activitati si 

utilitati diverse, in principal comerciale si de prestari servicii, dar si constructii 

rezidentiale; 

Zona dispune de toate utilitatile; 

Imobilul are acces pietonal practic pe doua laturi. 

Dezavantaje:  

Terenul se afla la parterul blocului sub forma de portic-terasa. 

 

4. ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZARI 
Cea mai buna utilizare a terenului, prin prisma veniturilor potentiale, este aceea 

de edificare a unui spatiu comercial, sau a unei terase (deci utilizare comerciala).  



5. EVALUAREA PROPRIETATII IMOBILIARE 
5.1. Analiza pieţei imobiliare 
Consideraţii economice generale  

 Cel mai important factor macroeconomic cu influenţă asupra pieţei imobiliare este 

faptul că în 2007 România a aderat la Uniunea Europeană. Acest fapt a avut ca rezultat 

imediat o creştere bruscă a preţurilor pe de o parte, dar şi o scădere a numărului de 

imobile prezente pe piaţă ca oferte.  

Consideraţii asupra pieţei imobiliare  
Piaţa imobiliară îşi păstrează trend-ul crescător şi orientarea spre imobile de tip 

vilă sau casă în detrimentul apartamentelor, mai ales ale celor situate în blocurile vechi. 

Se observă un interes crescând, orientat către imobile cu arhitectură deosebită, 

cu finisaje şi dotări de rafinament, însă marea majoritate a potenţialilor cumpărători 

preferă imobile fără condiţii speciale de întreţinere şi reparaţii cum sunt imobilele clasate 

ca monumente istorice. 

Se observa totusi in ultimele luni o stagnare si chiar o diminuare a preturilor in 

special la apartamente.  

In ceea ce priveste pretul terenurilor, acesta este inca in crestere, dar se observa 

o oarecare segmentare a acestei piete in terenuri cu utilizari comerciale, rezidentiale si 

industriale. 

De asemenea se observa faptul ca pe piata sunt tot mai multi jucatori avizati. Se 

solicita Certificate de Urbanism, prevederi legale, cunoasterea restrictiilor locale si 

zonale. Preturile difera acum si in functie de regimul de inaltime permis sau de POT si 

CUT.  

   Definirea pieţei locale  
Piaţa imobiliară la nivelul municipiului Craiova se înscrie în liniile generale ale 

pieţei imobiliare.  

Pe segmentul rezidential: 

Proiectele imobiliare locale sunt pe de o parte minicartiere de vile situate în 

zonele de la periferia oraşului (Daewoo-Selgross, Hanul Doctorului, Tancodrom, iar pe 

de altă parte proiectele de imobile de tip bloc de locuinţe, dintre care cel mai important 

este proiectul Metropolis, localizat în zona Lăpuş, chiar pe platforma industrială, în 

vecinătatea Facultătii de Automatică şi a SC PUG SA (fost IUG Craiova). 

Pe segmentul comercial-prestari servicii: 

Sunt în curs de execuţie sau chiar finalizate o serie de imobile cu destinaţia spaţii 



comerciale şi de birouri, în zona Pieţei vechi, pe str. A. I. Cuza, Infratirii, zona Pietei 

centrale, etc, adica in zonele centrale si semicentrale. 

  Utilizarea terenului  
Utilizarea terenurilor libere din zonă are (conform planurilor urbanistice) un 

caracter complex: preponderent comercial, prestări servicii dar şi rezidenţial. 

Valorile pentru teren în zonă sunt cuprinse între 200 şi 700 euro/mp pentru 

terenurile libere, preţurile crescând odată cu scăderea suprafeţei de teren oferită, dar 

mai ales în funcţie de localizare sau deschidere la stradă, POT, CUT, regim de inaltime 

maxim permis.  

În zonă însă există puţin teren liber, iar marea majoritate a ofertelor sunt terenuri 

afecate de restricţii urbanistice. 

Situaţia cererii şi ofertei. Concluzii.  
Analiza cererii:  

Cererea pentru spaţii comerciale sau de birouri este încă foarte mare. Datorită 

creşterii preţurilor pentru teren în general, dar şi a creşterii preţurilor la materialele de 

construcţie, se păstrează tendinţa investitorilor către incintele deja construite, pentru a 

micşora atât costurile, dar şi perioada de construire de cca 5-8 luni. 

Analiza ofertei: În ceea ce priveşte oferta, aceasta este moderată, marea 

majoritate proprietarilor aşteptând o creştere a preţurilor.  

Concluzia  

Concluzia firească este că piaţa este o piaţă a vânzătorilor, preţurile imobilelor de 

acest tip din zonă fiind supraevaluate. 

 
5.2 Metodologia utilizata 
Actul normativ care reglementeaza regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publica este OUG nr. 54/2006, aprobata prin Legea 22/2007, iar 

concesionarea terenurilor pentru constructii este reglementata prin Legea nr. 199/2004 

pentru modificarea si completarea Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii. 

 In secundar exista reglementari referitoare la concesionare si in alte acte 

normative, cum ar fi Legea nr. 84/1992 completata si modificata prin legea 244/2004 

privind regimul zonelor libere, O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor 

comerciale sau O.G. nr. 2/2003 referitoare la concesionarea terenurilor forestiere 

proprietate publica a statului. 



 Conform OUG 54/2006 "Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica, 

denumit in continuare contract de concesiune, este acel contract incheiat in forma scrisa 

prin care o autoritate publica, denumita concendent, transmite, pe o perioada 

determinata, unei persoane, denumite concesionar, care actioneaza pe riscul si 

raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun proprietate publica in 

schimbul unei redevente".  

Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult 

jumatate din durata sa initiala, prin simplul acord de vointa al partilor. 

 Pentru terenuri, durata de concesionare se stabileste in functie de prevederile 

planurilor urbanistice si de natura constructiei. Pentru terenurile destinate construirii de 

locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte, dupa predarea locuintei catre beneficiari 

acestia dobandesc un drept de folosinta asupra terenului aferent, pe toata durata 

constructiei (O.U.G. nr. 105/2005). 

 Au calitatea de concedent ministerele sau alte organe de specialitate ale 

administratiei publice centrale, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului 

precum si consiliile judetene, consiliile locale sau institutiile publice de interes local, 

pentru terenurile proprietate publica ori privata a judetului, orasului sau comunei. 

 Referitor la bunurile ce vor fi utilizate de concesionar, OUG 54/2006 prevede 

urmatoarele categorii: 

Bunurile de retur - ce revin de deplin drept, gratuit si libere de orice sarcini 

concedentului la incetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care 

au facut obiectul concesiunii; 

Bunurile proprii – care la incetarea contractului de concesiune raman in 

proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii care au apartinut concesionarului si au 

fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii 

 O sinteza a drepturilor evaluate se prezinta in tabelul urmator: 

Parte contractanta Drepturi detinute Posibilitati de 
instrainare 

Tip de venit 
realizat 

Concedent Terenul:proprietate 
concesionata 

Da, daca apartine 
domeniului privat 
Nu, daca apartine 
domeniului public 

Redeventa 

Concesionar Asupra terenului: 
drept de folosinta si 
posesiune. 
Asupra construciilor: 
drept de proprietate 

Daca se instraineaza 
constructia, se va 
transmite si dreptul de 
concesiune asupra 
terenului 

Venituri din 
utilizarea 
constructiilor si 
terenului 



 In concluzie: 
Pentru evaluarea drepturilor detinute de concesionar se vor evalua: 

- constructiile amplasate pe terenul concesionat; 

- dreptul de folosinta primit asupra terenului pe toata durata contractului. 

Pentru evaluarea drepturilor detinute de concedent se vor evalua: 

- drepturile de folosinta cedate pe durata contractului; 

- valoarea terminala a terenului la finele contractului. 

In cazul contractelor de concesiune, atat concedentul (in limitele impuse de lege, 

respectiv numai daca terenul apartine domeniului privat al statului), cat si concesionarul 

pot sa instraineze drepturile detinute. 

Pentru evaluarea drepturilor detinute de concedent, evaluarea va avea in 

vedere, pe durata ramasa contractului, fluxurile financiare generate de incasarea 

redeventei contractuale, precum si valoarea terminala la finele contractului de 

concesiune. 

Intrucat redeventa contractuala se stabileste la data semnarii contractului si este 

fixa pe perioada lunga de timp, fluxurile financiare care se au in vedere nu reflecta 

starea si circumstantele pietei la data evaluarii, ci perspectiva unui anumit 

utilizator(concedentul). 

Ca urmare, valoare drepturilor cedate de concedent va fi estimata ca valoare 

diferita de valoarea de piata, baza de evaluare fiind valoarea de utilizare. 
Intrucat exista diferente intre valoarea terenului evaluat ca fiind liber sau 

construit, un element extrem de important este analiza posibilitatii legale de demolare a 

constructiilor la finele contractului de concesiune. 

Avand in vedere ca valoarea proprietatii concesionate este suma dintre valoarea 

dreptului de folosinta cedat pe toata durata contractului si valoarea terminala, iar prima 

dintre cele doua valori este diferita de valoarea de piata, baza de evaluare va fi 

valoarea de utilizare. 
In schimb, evaluarea drepturilor primite de concesionar se face in baza datelor 

de piata (veniturile obtenabile din exploatarea proprietatii) si deci, pentru aceasta, baza 

de evaluare poate fi valoarea de piata. 
In concluzie: 
Atunci cand se evalueaza drepturile cedate, baza de evaluare este valoarea de 

utilizare. 
 



“Valoarea de utilizare. Valoarea pe care o anumita proprietate o are pentru 
o utilizare specifica si pentru un anumit utilizator si de aceea nu este in relatie cu 
piata. Acest tip de valoare se refera strict la valoarea cu care o anumita 
proprietate contribuie in intreprinderea din care face parte, fara a avea in vedere 
cea mai buna utilizare a proprietatii sau suma de bani ce poate fi obtinuta in urma 
vanzarii sale. Definita data de contabilitate valorii de utilizare este valoarea 
actualizata a fluxurilor viitoare de numerar, ce se asteapta sa fie generate din 
utilizarea continua a unui activ si din cedarea lui la sfarsitul duratei de viata utila.” 

Atunci cand se evalueaza drepturile primite, baza de evaluare este valoarea de 
piata. 

Valoarea de utilizare a proprietati imobiliare este intotdeauna estimata in 

concordanta cu Standardul International de Evaluare IVS2- Baze de evaluare diferite de 

valoarea de piata. 

Valoarea de piata a proptietatii imobiliare este intotdeauna estimata in 

concordanta cu Standardul International de Evaluare IVS1 – Valoarea de piata – baza 

de evaluare. 

“Valoarea de piata reprezinta suma estimata pentru care o proprietate ar 
putea fi schimbata la data evaluarii, intre un vanzator decis si un cumparator 
hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de 
marketing adecvata, in care fiecare parte a actionat in cunostinta de cauza, 
prudent si fara constrangere”. 

Pentru stabilirea valorii de piata a unei proprietati imobiliare este necesara 

definirea conceptului de cea mai buna utilizare a acesteia. 

Cea mai buna utilizare este utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui 
teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila 
financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare. 
 Atunci cand ia o decizie de concesionare a unui teren, concedentul nu tine 

intotdeauna cont de principiile eficientei economice, putand avea ca prioritate interesul 

public.  

 In cazul concesiunilor se remarca faptul ca hotararea concedentului de a 

concesiona un teren nu este doar o simpla decizie comerciala, ci are caracter normativ, 

asa cum prevede la art. 12 alin. 2 din HG 54/2006 "Concesionarea se aproba, pe baza 

studiului de oportunitate, prin hotarare a Guvernului, a consiliilor locale,judetene sau a 

Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz". 



Ca urmare, cea mai buna utilizare a unui teren in sensul prevazut de IVS este 

cea pentru care a fost incheiat contractul de concesiune, aceasta fiind singura utilizare 

permisa din punct de vedere legal. 

 

5.3.  Metode de evaluare 
Pentru estimarea valorii unei proprietati imobiliare, standardele ANEVAR accepta 

trei abordari. 

Cele trei abordari acceptate de catre standardele ANEVAR sunt: 

- abordarea pe baza de costuri estimeaza valoarea prin determinarea 

costului actual (de inlocuire sau de reproducere) al proprietatii din care 

se deduce deprecierea (fizica, functionala si economica); 

- abordarea prin comparatia vanzarilor recunoaste ca pretul 

proprietatilor este stabilit pe piata; 

- abordarea pe baza de venit, metoda prin care evaluatorul transforma 

nivelul estimat al venitului net asteptat intr-un indicator de valoare a 

proprietatii. 

Cele trei abordari ale valorii sunt independente una fata de cealalta, chiar daca 

fiecare dintre ele se bazeaza pe aceleasi principii economice. In situatii speciale in care 

activele evaluate sunt specializate sau piata este limitata, standardul IVA 1, prevede ca 

pot fi utilizate si alte metode si tehnici de evaluare. 

In cazul evaluarii constructiilor amplasate pe terenuri concesionate, abordarea 

prin comparatia vanzarilor este limitata practic de inexistenta unor comparabile credite, 

iar abordarea prin cost este limitata prin faptul ca nu poate cuantifica incidenta unui 

eveniment viitor, respectiv transferul proprietatii, cu sau fara plata, la expirarea 

contractului de concesiune. 

Ca urmare, singura abordare credibila in evaluarea drepturilor cedate sau primite 

este abordarea pe baza de venit. 

Concedentul stabileste valoarea minima de pornire a licitatiei, dar uneori 

modalitatile de estimare a valorii de piata pot fi lipsite de substanta. 

Reverenta poate varia intr-o plaja larga in urma licitatiilor, printre ci mai importanti 

factori care pot influenta cuantumul anual al acesteia fiind amplasarea terenului si 

utilizarea permisa. 

Pentru terenul liber exista 6 metode de evaluare si anume: 

 



Metoda comparatiilor de piata: 

Metoda consta in considerarea si compararea diferentelor rezonabile intre 

proprietatile comparabile, diferente care le influenteaza valoarea.  

Metoda proportiei 

Este cunoscuta si sub numele de metoda alocarii si este bazata pe principiul 

echilibrului si pe conceptul contributiei, care spune ca exista un raport tipic intre valoarea 

terenului si valoarea proprietatii imobiliare pentru anumite tipuri de proprietati in anumite 

localizari. 

Metoda extractiei 

Este o varianta a metodei proportiei si anume, valoarea terenului este extrasa din 

pretul de vanzare a unei proprietati, prin scaderea contributiei constructiilor care este 

estimata prin costuri si uzura. 

    Metoda parcelarii 

Este utilizata pentru terenurile pentru care parcelarea este cea mai buna utilizare 

si exista date comparabile pentru aceste tipuri de parcele. 

Se analizeaza parcelarea terenului prin determinarea numarului si dimensiunilor 

loturilor ce pot fi create din punct de vedere fizic si legal. Se face apoi o analiza a 

loturilor similare construite, estimandu-se pretul de vanzare cel mai probabil, durata de 

construire probabila si rata de absorbtie a parcelelor de catre piata. 

Metoda reziduala 

Pentru aplicarea metodei, se determina mai intai constructia ce reprezinta cea 

mai buna utilizare, apoi se estimeaza venitul stabil din exploatare, obtinut din chiria de 

piata si cheltuielile de operare estimate la data evaluarii, apoi se calculeaza ce parte din 

venituri se poate atribui cladirilor si ce parte din acestea se pot atribui terenului. Aceasta 

din urma se capitalizeaza cu o rata de capitalizare adecvata, rezultand valoarea 

terenului. 

Metoda capitalizarii rentei de baza 

Este similara cu metoda capitalizarii directe si presupune capitalizarea rentei de 

baza, care este suma platita pentru dreptul de utilizare si ocupare a terenului in 

conformitate cu reglementarile de inchiriere a terenurilor. 

 Pentru stabilirea pretului minim de pornire a licitatiei pentru concesionarea 
terenului analizat, este necesara determinarea valorii de piata a terenului, apoi 
calcularea redeventei anuale sau lunare in functie de cerintele beneficiarului. 
 



   5.3.1. Abordarea prin comparatii (metoda comparatiei relative) 
 Metoda este aplicata pe baza datelor si informatiilor culese si detinute de 

evaluator cu privire la oferte de terenuri similare, proprietatile fiind situate in zone 

similare cu proprietatea de evaluat, dar de dimensiuni mjult mai mari. 

Din informatiile culese de la agentii imobiliari, din presa sau din baza de date a 

evaluatorului s-au selectat urmatoarele comparatii: 

1. Teren intravilan in suprafata de 150 mp, situat in Craiova, in zona liceului 

Energetic. Terenul este liber, deschiderea de 12 metri si dispune de toate utilitatile, fiind 

pretabil ca spatiu comercial. 

Pretul de vanzare este de 220 euro/mp. Ag. imobiliara COLOSSEUM. 

2. Teren intravilan in suprafata de 350 mp, situat in Craiova, Sif, accesul se face 

direct din strada si dispune de toate utilitatile.Pe teren exista o constructie fara aprobare 

Front stradal 16 m. 

Pretul de oferta este de 160 euro/mp, Ag. imobiliara EUROHOUSE. 

3. Teren intravilan in suprafata de 312 mp, situat in Craiova, str. Penes Curcanul. 

Terenul este liber, accesul se face direct din strada si dispune de toate utilitatile. Front 

stradal 15 ml. 

Pretul de oferta este de 350 euro/mp. Ag. imobiliara BELLE VILLE. 

4. Teren intravilan in suprafata de 630 mp, situat in Craiova, Cornitoiu. Terenul 

este liber si dispune de toate utilitatile. Front stradal 21 ml. 

Pretul de oferta este de 320 euro/mp. Nita Dorin – internet 253468. 

tel.0762618366 

 

curs BNR la 03.12.2008 1 euro = 3,8379 lei 1 USD = 3,0368 lei   
elem de comp. propr.  comp.1 comp.2 comp.3 comp. 4  
    liceul Energetic Sif Craiovita G.Enescu cornitoiu 
Pret ( euro/mp)   220 160 350 320
1. Dr. de propr. 
Transmise concesiune integral integral integral integral 

Corectie   negativa negativa negativa negativa 
2. Conditii de finantare avantajoase piata piata piata piata 
Corectie   pozitiva pozitiva pozitiva pozitiva 
3. Conditii de vanzare licitatie independent independent independent independent 
Corectie   --- --- --- --- 
4. Conditii ale pietei   tranzactie oferta oferta oferta 
Corectie   --- negativa negativa negativa 
5. Conditii de localizare buna similara similara similara similara 
Corectie   --- --- --- --- 



6. Caracteristici fizice           
a. Suprafata teren 58,1 150 350 312 630
Corectie   pozitiva pozitiva pozitiva pozitiva 

b. Tip acces din strada 
principala 

din strada 
principala 

din strada 
principala 

din strada 
principala 

din strada 
principala 

Corectie   --- --- --- --- 
c. Deschidere 14,33 12 16 15 21 
Corectie   --- --- --- --- 
d. Utilitati toate toate toate toate  toate 
Corectie   --- --- --- --- 

7. Caracteristici ec. 
 sub forma de 
portic la parter 

de bloc 

intre blocuri, 
fara restrictii 

constructie pe 
teren liber liber 

Corectie   negativa pozitiva negativa negativa 

8. Utilizare comercial, 
servicii  

comercial, 
servicii  servicii,rezidential servicii, 

rezidential 
servicii, 

rezidential 
Corectie   --- --- --- --- 
9. Componente 
nonimob. NU NU NU NU NU 

Corectie   --- --- --- --- 
Nr. total corectii   4 5 5 5
Corectii negative   2 2 3 3
Corectii pozitive   2 3 2 2
Corectie globala   --- pozitiva negativa negativa 

 

     Pe baza corectiilor de mai sus, s-a alcatuit clasamentul proprietatilor analizate, astfel: 

Clasament Pret oferta euro/mp Corectie globala Nr. corectii 
comp. 4  320 negativa 5
comp.3 350 negativa 5
comp.1 220 --- 4

proprietatea analizata 
comp.2 160 pozitiva 5

 

         Valoarea proprietatii de analizat se situeaza la nivelul comparabilei 1. S-a optat 

pentru valoarea comparabilei 1 la care s-a aplicat corectie de negociere:  

VALOAREA ALEASA 220 euro/mp 
corectie negociere -7 euro/mp 
Valoare totala teren 213 euro/mp 

Valoarea proprietatii rezultata in urma aplicarii Metodei comparatiilor relative, in 

opinia evaluatorului este de 213 euro/mp.  
 

213 euro/mp x 58,10 mp x 3,8379 lei/euro = 47.495 lei 
Valoarea estimata a terenului este: 47.500 lei 



5.3.2. Abordarea prin metoda reziduala  
In cadrul acestei metode se considera o utilizare alternativa, aceea de construire 

a unui spatiu comercial, constructie provizorie, din materiale usoare. 

Valoarea proprietatii se determina prin metoda capitalizarii directe. 

ESTIMAREA VENITULUI BRUT POTENTIAL (VBP) - inseamna aprecierea 

cantitatii, calitatii si duratei veniturilor previzionate. 

Din analiza chiriilor spatiilor de prestari de serviciu amenajate din zona sau din 

zone similare, chiria este cuprinsa in intervalul 10 si 15 euro/mp (inclusiv TVA).  

Pentru spatiul analizat s-a optat pentru o chirie de 9 euro/mp (inclusiv TVA).  

VBP este suma totala a veniturilor din chirie in ipoteza unui grad de utilizare de 

100% obtinut anual. 

DETERMINAREA VENITULUI BRUT EFERCTIV (VBE) 

VBE este venitul din chirie dupa aplicarea gradului de utilizare real. 

Gradul de neocupare este mic, apreciat de catre evaluator la cca 8% (o luna/an). 

DETERMINAREA VENITULUI NET DIN EXPLOATARE (VNE) 

VNE este venitul din chirie dupa scaderea cheltuielilor suportate de catre 

proprietar. 

Cheltuielile aferente bunului sunt: impozite, taxe, asigurare imobil, reparatii,etc, 

estimate la cca 10% din venituri. 

ESTIMAREA RATEI DE CAPITALIZARE 

Rata de capitalizare reprezinta relatia dintre venit si valoare si rezulta dintr-o 

analiza comparativa a vanzarilor de bunuri comparabile si nivelul veniturilor. Rata de 

capitalizare este de asemenea cuprinsa intre 9 si 11%. 

Aceasta metoda prezinta un grad ridicat de incredere, deoarece in selectarea 

propietatiilor comparabile au fost avute in vedere urmatoarele: 

• veniturile si cheltuielile au fost estimate avand in vedere criterii comune, atat 

pentru proprietatea evaluata, cat si pentru comparabile; 

• asteptarile pietei privind pretul de vanzare, perioada de detinere si impozitarea 

sunt similare; 

• conditiile de finantare si conditiile de piata care afecteaza proprietatiile 

comparabile sunt similare. 



• Pentru estimarea ratei generale de capitalizare (c) au fost selectate de asemenea 

proprietati comparabile, care se inscriu alaturi de proprietatea de evaluat in 

cerintele metodei. 

Din valoarea obtinuta pentru intreaga proprietate se scad costurile de construire 

si modernizare a spatiului (estimate la cca.700euro/mp). 

Diferenta intre valoarea proprietatii (obtinuta prin metoda capitalizarii) si costurile 

de construire a unui spatiu similar, reprezinta valoarea ce poate fi asimilata terenului. 

 

Estimarea valorii imobilului teren+constructii 
Suprafata teren 58,10 mp 
Suprafata utila spatiu 49,39 mp 
Chirie/propr/luna 1.705,81 lei  
VBP = venit brut potential =Chiria/luna x 12 luni 

VBP 20.469,75  
Rata de neocupare 8%  

VBE 18.763,93  
Cheltuieli 1.876,39  

VNE 16.887,54  
Rata de capitalizare c 9,5%  
Valoarea estimata (lei) 177.763,59 lei  
   
Estimarea costurilor de construire (CIB) 
Spatiu comercial 132.674,28 lei  
TOTAL 132.674,28 lei  
   
VALOARE ESTIMATA TEREN 45.089,31 lei  

rotund 45.100,00 lei  
 

Valoarea estimata este 45.100 lei (aproximativ 202 euro/mp). 



 

5.4. Analiza rezultatelor si concluzii 
Valoarea proprietatii estimate prin cele doua metode, este : 

 

Metoda utilizata Valoarea estimata (lei) 

Metoda comparatiilor relative 

(abordarea prin comparatii) 
47.500 

Metoda  reziduala 45.100 

 

Avand in vedere, pe de o parte rezultatele obtinute prin aplicarea celor 2 metode 

de evaluare, relevanta acestora si informatiile de piata care au stat la baza aplicarii lor 

si, pe de alta parte, scopul evaluarii si caracteristicile proprietatii imobiliare valoarea 

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

urma aplicarii metodei comparatiilor relative. 

Valoarea estimata prin Metoda reziduala, reprezinta un indicator al pretului 

probabil la care s-ar putea tranzactiona imobilul pe piata si cuprinde anumite elemente 

care pot fi infirmate de piata (chirie, grad de neocupare, cheltuieli, etc.). 

Valoarea estimata prin metoda comparatiilor relative este  obtinuta din analiza 

unor date si informatii de pe piata, continand elemente previzionale rezonabile, 

consideram ca are probabilitate de veridicitate mai mare. 

Aceasta din urma metoda porneste de la premisa ca, acest teren este necesar 

proprietatii pe care o va deservi, utilizarea sa marind valoarea intregului, iar in aceste 

conditii, valoarea cea mai indicata este valoarea de piata, deoarece in situatia in care 

proprietar ar fi fost o persoana fizica sau juridica, negocieile ar fi pornit practic de la 

aceasta valoare. 

 

In urma analizelor si calculelor efectuate, in opinia evaluatorilor valoarea de 
piata a terenului aferent situat in Craiova, cart. Craiovita Noua, strada George 

Enescu, bl.200 OP , este de 47.500 lei, la data de 28.08.2008. 



5.5  Determinarea redeventei 
Conform prevederilor legale " Limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte, 

după caz, prin hotărârea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea preţului de vânzare 

al terenului, în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură 

aferente ". 

In conditiile date nu sunt necesare costuri de infrastructura sau alte costuri 

suplimentare, deci limita minima a concesiunii se va stabili astfel incat sa asigure numai 

recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare a terenului. 

Pentru aceasta este necesara determinarea factorului de actualizare. 

Factorul de actualizare s-a determinat pe baza metodei cumularii riscurilor, astfel: 

k = Rb + Ri  unde  Rb = rata de baza fara risc 

   Ri = riscul investitiei 

Rata de baza fara risc (Rb) s-a determinat ca fiind media ratei dobanzii de 

referinta a Bancii Nationale a Romaniei pentru anul 2007 -2008. 

 

Luna Dobânda 

noiembrie 2008 10,25 

octombrie 2008 10,25 

septembrie 2008 10,25 

Aug-08 10 

iulie 2008 9,75 

iunie 2008 9,75 

mai 2008 9,5 

aprilie 2008 9,03 

martie 2008 9 

februarie 2008 8 

ianuarie 2008 7,5 

decembrie 2007 7,5 

 
 
 
 
 
 



Riscul investitiei (Ri) s-a determinat ca fiind o suma a riscurilor, astfel: 

Risc exterior 2,0% 

factori de mediu (inundatii, seceta) 1,0% 

modificari posibile ale preturilor la 

produse 
1,0% 

Risc interior 1,0% 

calitatea produselor 1,0% 

TOTAL 3,0% 
 

K = 9,2% + 3,0% = 12,2% 
Pentru determinarea redeventei pornim de la formula determinarii valorii de piata 

si anume: 

 

      i=1   

V = Σ (Venit ani/(1+k)i) +Vt 

         n 

unde Vt = valoarea terminala, care este zero in acest caz, deoarece legislatia 

prevede recuperarea intregii valori in primii 25 ani de concesiune. 

Valoarea de piata, pe de alta parte, este: 

 

                i = 1 

V = r x  Σ  (1/(1+K)i)                   unde r = redeventa anuala 
                      n 

Pentru determinarea redeventei anuale utilizam formula: 

 

             V                   817,47  lei/mp 

r = ------------------- = ---------------------- = 106lei/mp 

                      i = 1                  7,736 

                    Σ  (1/(1+K)i) 

                     n 

 

     Valoarea redeventei anuale pentru terenul analizat este 106 lei/mp. 
 



Valoarea este un concept economic referitor la pretul cel mai probabil, 
convenit de vanzatorii si cumparatorii unui bun sau serviciu, disponibil pentru 
cumparare. 

Valoarea nu reprezinta un fapt, ci o estimare a celui mai probabil pret care 
va fi platit pentru bunuri sau servicii, la o anumita data, in conformitate cu o 
anumita definitie a valorii. 

Valoarea estimata este subiectiva. Ea este rezultatul analizelor evaluatorului 
si se bazeaza pe ipotezele si conditiile limitative enuntate in raport. 

Desi estimarile facute s-au bazat pe cercetarile noastre si pe informatiile 
care ne-au fost furnizate, evaluatorul nu garanteaza indeplinirea exacta a acestora 
datorita modificarilor majore ce pot interveni pe piata intr-un interval scurt de timp 
sau a situatiilor speciale ce pot interveni in tranzactia unei proprietati. Astfel, 
valoarea estimata de noi in urma evaluarii proprietatii trebuie considerata ca fiind 
,,cea mai buna estimare” a valorii proprietatii in conditiile date de definitia Valorii 
de Piata, asa cum apare ea in Standardele Internationale de Evaluare. 

  
 
 
Intocmit             

        S.C. ING PROEV S.R.L.   
 
            Expert Evaluator 

       Ing. Badeanu Radu 
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