
MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

 

 

                                                                                                               

                                             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea schimbului ce are ca obiect aprobarea schimbului ce are ca 

obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str.Arieş, nr.8 şi str.Arieş, nr.6A 

 

 

 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  

30.08.2012; 

      Având în vedere raportul nr.107082/2012 întocmit de Direcţia Juridică, 

Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 

schimbului ce are ca obiect aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în 

municipiul Craiova, str.Arieş, nr.8 şi str.Arieş, nr.6A;   

       În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, republicată; 

       În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.3, art.121 alin.2 şi 4, art.123 alin.1 şi 

art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea  terenului care aparţine domeniului privat al 

municipiului Craiova, situat în str.Arieş, nr.8, în suprafaţă de 346 mp. din acte 

(350 mp. din măsurători), în două loturi, după cum urmează: 

- Lotul nr.1, în suprafaţă de 115 mp.; 

- Lotul nr.2, în suprafaţă de 235 mp., 

identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă schimbul ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 115 mp., situat în 

str.Arieş, nr.8, proprietatea privată a municipiului Craiova, şi terenul în 

suprafaţă de 76 mp., proprietatea privată a numiţilor Ciolofan Mircea Sorin şi 

Ciolofan Alina, situat în municipiul Craiova, str.Arieş, nr.6A, înscris în cartea 

funciară nr.58265 Craiova, cu număr cadastral 22377. 

Art.3. Se aprobă însuşirea rapoartelor de evaluare ce fac obiectul schimbului prevăzut 

la art.2 din prezenta hotărâre, conform anexelor nr.2 şi nr.3 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 

Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Dolj, în vederea încheierii şi semnării contractului de schimb şi 

îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5. Cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 

publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de municipiul Craiova. 



 

 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 

Contencios Administrativ, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 

Financiară,  Ciolofan Mircea Sorin şi Ciolofan Alina vor  aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei   hotărâri. 
 

 

 

 

 

 

 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 

            PRIMAR,   SECRETAR, 

    Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 107082/2012 

 

                                                                                                         

SE   APROBA, 

                                                                                                                           

PRIMAR, 

                                                                                        Lia - Olguta VASILESCU 

 

RAPORT 

 

Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale 

Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 

contribuind alături de celelalte Programe Operaţionale (PO) la realizarea obiectivului 

Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic 

de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială 

dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE. 

 Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli 

de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin 

reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a 

serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a 

antreprenoriatului.  

Prin H.G. 998/2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol national de 

crestere pentru regiunea Oltenia, alaturi de alte 6 centre urbane (Brasov, Cluj-

Napoca, Constanta, Iasi, Ploiesti, Timisoara), in care se vor realiza cu prioritate 

investitii din programele cu finantare nationala si europeana. 

Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere Craiova (PID PC) este 

structurat pe 5 capitole si contine o caracterizare generala a polului de crestere, 

strategia de dezvoltare a acestuia, profilul spatial si ariile de interventie in cadrul 

polului de crestere, managementul implementarii documentului si Planul de actiune ce 

cuprinde pachetul de proiecte identificate, pe surse de finantare, pentru dezvoltarea 

Zonei Metropolitane Craiova. 

PID PC a fost aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova prin 

HCL nr. 537/17.12.2009 si a primit avizul Comitetului de Management pentru 

Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) prin decizia nr. 2/26.11.2009. 

Proiectul „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersectia strazii Aries 

cu strada A.I.Cuza si, respectiv, cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii 

traficului auto pe bvd. Carol I – str. Aries face parte din lista de proiecte din cadrul 

PID PC, lista ce a fost reavizata prin decizia CMC nr. 11/31.05.2010. 

Avand in vedere importanta fluidizarii traficului si reducerea timpului de 

parcurgere a zonei centrale, pentru acest proiect, alaturi de proiectul pentru pasajul 

suprateran, in anul 2008, au fost alocate fonduri in bugetul local si a fost elaborat si 

aprobat studiul de fezabilitate prin HCL nr. 383/18.12.2008.  

Ca urmare a lansarii cererii deschise de proiecte pentru Axa 1 – poli de crestere si 

publicarii in forma finala a ghidului solicitantului, a fost necesara revizuirea Studiul 



de fezabilitate „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersectia strazii Aries cu 

strada A.I.Cuza si, respectiv, cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului 

auto pe bvd. Carol I – str. Aries”.  

Indicatorii tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate revizuit au fost 

aprobati prin HCL nr. 306 /25.06.2009.   

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/06.10.2010 s-a 

aprobat declararea de utilitate publica de interes local lucrarea „Realizare pasaj 

denivelat subteran pe sub intersectia strazii Aries cu strada A.I.Cuza si, respectiv, cu 

str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe bvd. Carol I – str. Aries”, s-

au aprobat indicatorii tehnico-economici, s-a aprobat amplasamentul lucrarii, s-a 

aprobat sursa de finantare din bugetul local si din fonduri nerambursabile prin 

Programul Operational Regional-Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a 

oraselor-potential de crestere”, s-a aprobat declansarea procedurii de expropriere si 

s-a aprobat suma globala a despagubirilor. 

Fata de cele doua cladiri situate in Craiova, str. Aries, nr. 8 si str. Carada, nr. 15, 

care au facut obiectul exproprierii in temeiul Legii nr. 198/25.05.2004 privind unele 

masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale si Legii nr. 

255/14.12.2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara 

realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, pentru realizarea 

lucrarilor  de deviere a utilitatilor identificate in timpul aplicarii Proiectului 

„Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersectia strazii Aries cu strada A.I.Cuza 

si, respectiv, cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe bvd. Carol I 

– str. Aries, trebuie transferata proprietatea asupra terenului din proprietatea 

privata a persoanelor fizice in proprietatea Municipiului Craiova. 

 

In aces sens, terenul necesar pentru devierea utilitatilor este compus din suprafata 

de teren de 76 mp, situata in Craiova, str. Aries, nr. 6A, face parte din suprafata de teren 

de 500 mp, proprietatea domnului Ciolofan Mircea Sorin si a doamnei Ciolofan Alina, 

potrivit contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 5570/03.12.2009 la BNP 

Stefanescu Floriana, este inscris in cartea funciara nr. 58265 Craiova si are numarul 

cadastral 22377. 

Domnul Ciolofan Mircea Sorin, proprietar al terenului ce face obiectul 

schimbului situat in Craiova, str. Aries, nr. 6A, solicita realizarea unui schimb de 

terenuri, respectiv terenul afectat relocarii utilitatilor, in suprafata de 76 mp 

proprietatea domnului Ciolofan Mircea Sorin si a doamnei Ciolofan Alina sa fie 

schimbat cu terenul proprietatea Municipiului Craiova, situat in Craiova, str. Aries, nr. 

8, in suprafata echivalenta de 115 mp, prin adresa inregistrata la Primaria 

Municipiului Craiova nr. 93908/20.07.2012 

Evaluatorul desemnat de Primarul Municipiului Craiova, in urma finalizarii 

procedurii de achizitie conform OUG nr. 34/2006, SC Omfa Exim SRL a stabilit 

valoarea terenului in suprafata de 76 mp, proprietatea domnului Ciolofan Mircea Sorin 

si doamnei Ciolofan Ciolofan Alin la suma de 271348 lei, apreciind ca se poate 

realiza schimbul de terenuri pentru suprafata de 115 mp proprietatea Municipiului 

Craiova. 

Potrivit art. 121 alin. 4 din legea administratiei publice locale, rep., cu 

modificarile si completarile ulterioare „Schimbul de imobile din domeniul privat al 

unitatilor administrativ-teritoriale se face in conditiile legii, pe baza unui raport de 

evaluare, insusit de consiliul local”. 



Potrivit art. 123 alin. 1 teza a 2-a din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, rep., cu modificarile si completarile ulterioare „Consiliile locale hotarasc cu 

privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 

privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii”, iar potrivit art. 121 alin. (2) din 

Legea nr. 215/2001 „Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse 

dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel”.  

Terenul proprietatea privata a municipiului Craiova care face obiectul schimbului 

solicitat de domnul Ciolofan Mircea Sorin este situat in Craiova, str. Aries nr. 8, inscris 

in cartea funciara nr. 201702 Craiova si are numarul cadastral 201702. 

Fata de cele prezentate, in temeiul art. 36 alin. (2) lit. c coroborat cu alin. 5 lit. b 

si alin. 9, art. 121 alin. 2 si alin.4, art. 123 alin. 1 teza a 2-a, din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001, rep., cu modificariloe si completarile ulterioare, propunem 

promovarea proiectului de hotarare care sa aiba ca obiect: 

- aprobarea dezmembrarii terenului proprietate privata a municipiului Craiova, 

situat in Craiova, str. Aries, nr. 8, in suprafata de  346 mp din acte si 350 mp din 

masuratori, in doua loturi, prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul raport: 

- lotul nr. 1 in suprafata de 115 mp   

  - lotul nr. 2 in suprafata de 235 mp   

- aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Craiova si domnul Ciolofan 

Mircea Sorin si doamna Ciolofan Alina pentru suprafetele de teren prevazute in 

anexa nr. 1 la prezentul raport, dupa cum urmeaza: lotul nr. 1 in suprafata de 

115 mp, apartinand proprietatii private a municipiului Craiova, situat in Craiova, 

str. Aries nr. 8 si suprafata de teren de 76 mp, proprietatea privata a domnului 

Ciolofan Mircea Sorin si a doamnei Ciolofan Alina, situata in Craiova, str. Aries, 

nr. 6A, ce face parte din suprafata de 500 mp din acte si 505 mp din masuratori, 

inscrisa in cartea funciara nr. 58265 Craiova, cu numarul cadastral 22377; 

- insusirea raportului de evaluare a terenului situat in Craiova, str. Aries, nr. 6A, 

proprietatea domnului Ciolofan Mircea Sorin si doamnei Ciolofan Alina ce face 

obiectul schimbului de terenuri conform anexei nr. 2 la prezentul raport 

- insusirea raportului de evaluare a terenului situat in Craiova, str. Aries, nr. 8, 

proprietatea privata a municipiului Craiova, ce face obiectul schimbului de 

terenuri conform anexei nr. 3 la prezentul raport 

- imputernicirea Primarului municipiului Craiova sa reprezinte municipiul 

Craiova in fata notarului public si la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

Dolj, în vederea incheierii si semnarii contractului de schimb şi îndeplinirii 

condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege  

- cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 

publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de municipiul 

Craiova 

 

 

 

 

Director executiv,                                                                               Intocmit, 

Ovidiu Mischianu                                                                   cons.jur. Mirel Bontea 
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S.C. OMFA   EXIM  S.R.L. -  CRAIOVA 
B-DUL.  CAROL  I  ,  NR. 43 ( fost nr. 45 ), TEL. 0251 / 413 975 

0744 203 298 ;  J 16/33/94 , COD  FISCAL  5154485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R     A     P     O     R     T 
 

D E       E V A L U A R E 
 

Teren intravilan  

situat în Municipiul Craiova , str, Arieş, nr 8 , judeţul Dolj.   

Sinteza valorilor  nu conţine T.V.A. 

 abordare prin piata conform  notari publici 

 lei euro lei euro 

valoare teren= 821766 178188 274402 59500 

 
Cursul   de  referinţă    

1 € =4.6118 lei  
 

 

PROPRIETAR : Municipiul Craiova,Primātia   
Municipiului Craiova  ,str. A.I.Cuza, nr.7, Craiova ,Dolj.,. 

 
 

 
 

Iulie 2012 
 
 
 
 
 
 

MEMBRU   TITULAR  EXPERT  EVALUATOR    AL   ASOCIATIEI     
NATIONALE    A    EVALUATORILOR   DIN  ROMANIA 

ing.  Cojocaru   Ştefana  
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RAPORT    DE    EVALUARE 

CAPITOLUL      I 
-    GENERALITĂŢI . 

 

1.  Titularul  temei : Municipiul Craiova,Primātia  Municipiului Craiova  
,str. A.I.Cuza, nr.7, Craiova ,Dolj.,. 

 

2. Conţinutul  temei :prin comanda  din 27.07.2012 titularul temei  іn calitate  de 

expropiator , solicitā іntocmirea  unui raport de evaluare  pentru terenul  іn suprafaţā  
de 350 mp situat іn Craiova ,str, Arieş,nr. 8. Judeţul Dolj . 

 
3. Proprietar Municipiul Craiova,Primātia  Municipiului Craiova  ,str. 

A.I.Cuza, nr.7, Craiova ,Dolj.,. 
 

4.  Scopul  : estimarea  valorii de piaţă   a terenului   nominalizat  la punctul  2, іn 

vederea  realizārii unui schimb de teren  necesar pentru  realizarea   lucrārii”pasaj 
denivelat subteran pe sub intersecţia strāzii Arieş cu str. A.I.Cuza şi, respectiv cu str. 
Īmpāratul Traian”,. 

 
5. Executantul  lucrării  : S.C.   OMFA   EXIM  S.R.L.  cu  sediul  în  Craiova, b-dul.  

Carol  I , nr.  45 , Craiova , Jud.  Dolj , reprezentată  prin  expert  evaluator   membru  
titular  al  Asociaţiei   Naţionale  a  Evaluatorilor  din  România, inginer Cojocaru 
Ştefana  , cu  legitimaţia  nr. 11607. 
Firma  are următoarele  obiecte de activitate: 
- consultanţă în constricţii 
- certificate de audit termic. 
- documentaţii  de cadastru pentru înscriere în cartea funciară . 
- verificări  de proiecte  structuri beton  
- evaluări  pentru garanţii , reevaluări  active corporale  pentru  înregistrări contabile,  
-lucrări topografice de trasări construcţii ,nivelment , cartograme terasamente. 

 
6.  Data   de   referinţă  .28.07.2012   

Data  constatārilor  іn teren   28..07.2012 -  inspecţia   proprietăţii  a  fost  realizată   de  
către  expert  evaluator  inginer Cojocaru  Ştefana , în  prezenţa şi cu acordul  
proprietarului.    Au  fost   preluate  informaţii  referitoare  la proprietatea    de 
evaluat şi  s-au  realizat  fotografii din care rezultā  amenajarea  aleilor şi a grādinii .   

 
7.Situaţia   juridică :   

Dreptul de proprietate: conform standardului  international  IVS 230/ 2011 punctul  
C1 (a),  titularul acestui drept,  are un drept  absolut  de a poseda şi dispune de teren 
şi de  orice clădiri  existente pe acesta , în mod perpetuu, supus doar unor drepturi 
subordonate şi unor îngrădiri  stabilite   prin lege. 
 Conform  declaraţiei  proprietarului   acesta  are  un drept absolut  asupra 
proprietăţii, iar  proprietatea   nu este grevată  de   sarcini în  favoarea  altor   creditori 
. Toate  aceste  informaţii au  fost  considerate  credibile aşa  cum declară  
proprietarul.  
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La  solicitarea  evaluatorului , proprietarul a  prezentat  ca  documente  de  
proprietate : 
― documentaţie  cadastralā cu nr. 201702 şi carte funciarā  nr. 201702 a localitāţii 
Craiova . 

 
8. Valoarea ; În  raport  se  estimează valoarea de piaţă a  proprietăţii  imobiliare aşa  

cum este  definită  în standardul  internaţional  de evaluare  IVS ediţia  2011,  Cadru 
general  paragraful 30  ” valoarea de piaţă  este suma estimată  pentru care un activ  ar 

putea  fi schimbat  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”. 

Abordarea   evaluării  este  conform  prevederilor  standardului  IVS 310/2011 punctul 4  
unde se arată  că ,în mod  normal,  tipul  valorii va fi  valoarea de piaţă  care este 
valabilä  la data  evaluärii, valoare care nu poate  fi atinsä  іn cazul  ,când atât   
condiţiile pieţei ,cât şi  situaţiile  de tranzacţie   pot fi diferite .. 
 

CAPITOLUL   2 
IPOTEZE ,  CONDIŢII   LIMITATIVE,  BAZĂ DE  EVALUARE . 

 

Terenul este evaluat  іn urmātoarele ipoteze   şi  condiţii  limitative . 

2.1―terenul este plan   şi liber de sarcini , utilitāţile fiind іn zonā  

 

2.2. condiţii limitative; 
― selectarea  metodelor  de  evaluare  cât  şi  modalităţile  de  aplicare  s-au  făcut  
având  în  vedere   statutul  actual  al  proprietăţii  supuse  evaluării , astfel  încât  
valorile  estimative   să  conducă  la  o  valoare  cât  mai  apropiată  de  cea  de  piaţă. 
― la  elaborarea  lucrării  au  fost  luaţi  în  considerare  toţi  factorii  care  au  influenţă  
asupra  valorii , nefiind omisa  deliberat  nici  un  fel   de  informaţie . 
― evaluatorul  prezintă  în  raport elemente  descriptive , schiţe, pentru  a  da  o  
imagine  cât  mai  completă  asupra  dimensiunilor  şi  stării  acestuia  astfel  ca  pārţile  
implicate   să  poată  face  aprecieri  cantitative  şi  calitative.  
―evaluatorul  nu  poate  fi  făcut  responsabil  pentru  aspectele  de  natură   juridică  ale  
terenului  sau  ale  patrimoniului   imobiliar. 
― se  presupune  că  actele  de  proprietate  sunt  valabile, evaluatorul  neasumându-si    
nici  o  responsabilitate  privind  descrierea  situaţiei  juridice  a  proprietăţii ; 
―proprietatea   este  evaluată  ca  fiind  liberă  de  orice  sarcini , cu  excepţia  celor 
specificate  în  prezentul  raport ; 
―se  presupune o stăpânire  responsabilă   şi  o administrare  competentă a  
proprietăţii ; 
informaţiile  furnizate  sunt  considerate  a  fi  autentice  fără  a  se  garanta  precizia   
acestora ; 
―se  presupune  că  nu  există  aspecte  ascunse   sau  nevizibile   ale  proprietăţii, 
subsolului   sau  structurii care   ar avea  ca  efect  o  valoare  semnificativ  diferită .           
― autorul  raportului  nu-şi  asumă  nici  o  responsabilitate   pentru  astfel  de  situaţii  
sau  pentru  obţinerea  studiilor  tehnice  necesare . 
―se  presupune  că  proprietatea  este  în  deplină  concordanţă   cu  toate  
reglementările   locale  şi  naţionale  privind  mediul  înconjurător , cu  excepţia  
neconcordanţelor  expuse  şi  descrise  în  prezentul  raport ; 
― se  presupune  că  proprietatea   este  conformă  cu  toate  reglementările  şi  
restricţiile  urbanistice . 
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― evaluatorul  îşi  asumă  întreaga  responsabilitate   pentru  opiniile  exprimate  în  
prezentul  raport  de  evaluare . 
 

2.4. baza de evaluare  . 
Evaluarea  se  bazează  pe   informaţii  primite  de  la  : 
―  proprietar,  agenţii  imobiliare  care   acţionează  în  zonă,  mica  publicitate, vecini, ,  
societăţi  de  construcţii, oferte   de vânzāri terenuri listate  pe web . 
―lucrări  de  specialitate ,cursul  de  evaluare  a proprietăţilor  imobiliare, buletinele  
informative  editate  de  către  A.N.E.V.A.R. 
― lucrări  de  specialitate  editate  de  MATRIXROM  Bucureşti; 
― documente  puse  la  dispoziţie  de  către beneficiar. 
― proprietatea  a  fost  inspectată  personal  de  evaluator   în  prezenţa  şi  cu  acordul  
proprietarului .  
―utilizarea  raportului  іn alte  scopuri  decât  cel menmţionat  la punctul 4 capito;ul 1 
atrage  dupā  sine pierderea valabilitāţii acestuia iar  iar  evaluatorul  nu poate fi fācut 
rāspunzātor  de  consecinţele  unei  astfel de situaţii . 

 
CAPITOLUL   3. 

DESCRIEREA   PROPRIETĂŢII   IMOBILIARE . 

3.1  Amplasament . 
―Terenul care trebuie  evaluat  , este  situat  іn Craiova , str. Arieş nr. 8   

―proprietar : Municipiul Craiova,Primātia  ,Municipiului Craiova  ,str. 

A.I.Cuza, nr.7, Craiova ,Dolj.,. 
―suprafaţa  care se evalueazā   este  de 350 mp 
―din punct de vedere zonal , acesta este  poziţionat іn zona A  a Municipiului Craiova   
― vecinatati : 
la  N    Ciolofan Mircea Sorin  şi Ciolofan Alina      
la  S   -   teren Municipiu  Craiova  şi  str. Carada , nr. 15 
la E   -  str, Arieş .   
la V  -   imobil  str. Carada , nr. 13. 
― documentaţie  cadastralā cu nr. 201702 şi carte funciarā  nr. 201702 a localitāţii 
Craiova . 
― dotarea terenului  , zona dispune  de toate utilitāţile . 

CAPITOLUL 4. 

EVALUAREA   PROPRIETĂŢII   IMOBILIARE    

 Pentru  estimarea valorii  de piaţā , se  au іn vedere  prevederile  standardelor 
internaţionale   de evaluare IVS  ediţia 2011 , cadru general , іn sensul cā abordarea  
evaluării va fi realizată  prin  piaţă .  

ABORDAREA PRIN PIAŢĂ    
Metoda  utilizează  procesul  în  care  estimarea  valorii  de  piaţă  se  face  prin  analiza  
pieţei  care  constă  în  compararea  unor  proprietăţi  similare  cu  cea  evaluată .  
Premisa  majoră  a  acestei  metode  este  că  valoarea  de  piaţă  a  proprietăţii  
imobiliare  este   în  relaţie  directă cu  preţurile  unor  proprietăţi  competitive  şi  
comparabile . 
 Analiza  comparativă  se  axează  pe  asemănările  şi  diferenţele  între  
proprietăţi  şi  tranzacţii  care  influenţează  valoarea .   
 Etapele  parcurse   in  aplicarea  abordārii prin piaţā   sunt  :   
― cercetarea  pieţei   pentru  a  obţine  informaţii despre  tranzacţii de  proprietăţi  
imobiliare  ce  sunt  similare  cu  proprietatea  evaluată.   
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―  verificarea  informaţiilor  prin  confirmarea  că  datele  obţinute  sunt  reale  şi  
corecte  şi  că  tranzacţiile  au  fost  obiective .  
―compararea  proprietăţilor  selectate  cu  proprietatea  evaluată  utilizând  elementele  
de  comparaţie  şi  ajustarea  adecvată  a  preţului  de  vânzare  cumpărare  a  fiecărei  
proprietăţi  comparabile ;  
― analiza  rezultatelor  evaluării  şi  stabilirea  unei  valori  sau  o marjă   de  valori  
―alegerea  criteriilor  de  comparaţie  depinde  de  scopul  evaluării  şi  de   natura  
proprietăţii  . 
―elementele  de  comparaţie  sunt  caracteristici  ale  proprietăţilor  şi  tranzacţiilor  
imobiliare  care  au  drept   consecinţă  variaţii  ale  preturilor  plătite  pe  piaţa  
imobiliară . 
 Ca elemente  de  comparaţie  cu caracter nelimitativ  se menţioneazā  : 
 ―drepturile de proprietate . 
―  condiţii  de  finanţare.  
― condiţiile  de  vânzare . 
― condiţiile  pieţei .  
― localizarea . 
― caracteristicile  fizice . 
― caracteristicile  economice . 
― utilizarea . 
―dotarea . 
Efectuarea  analizei  comparative  presupune  următoarele  etape :  
―identificarea  elementelor de  comparaţie  ce afectează  valoarea  tipului  de   
proprietate  evaluat ;  
―comparaţia  atributelor  fiecărei  proprietăţi  comparabile  cu  cele  ale   proprietăţii  
evaluate  şi  aprecierea  diferenţelor  pentru  fiecare  element  de  comparaţie ( cantitativ  
şi  calitativ )  
― obţinerea  corecţiei nete  pentru  oferte   comparabile  şi  aplicarea   ei  asupra  
preţului ( sau  a  chiriei ) .  
―analiza  rezultatelor  evaluării   şi  alegerea  valorii sau  a  intervalului de  valori  ; 
 Întrucât  este  cunoscut  numai  preţul  ofertelor   comparabile , corecţia  se  face  
asupra  acestui  preţ  pentru  a  ajunge  la  estimarea  proprietăţii  evaluate .  
 Ofertele  din analiza pieţei  imobiliare  care  necesită  cele mai  mici  corecţii brute  
vor  avea   ponderea  cea  mai  mare  în alegerea  valorii  finale .    

Analiza  preliminară  a   pieţei   imobiliare 
― piaţa  .standardul internaţional de evaluare IVS ediţia 2011, cadrul general paragraful 
11 defineşte piaţa  astfel ’’Piaţa   este  mediul  în care  bunurile  şi serviciile  se 
comercializează  între vânzători şi cumpărători, pri mecanismul preţului . Conceptul  de 
piaţă  presupune  că  bunurile sau serviciile  se pot  comercializa fără restrictii între 
vânzători  şi cumpărători .Fiecare  parte  va reacţiona  la  raporturile  dintre  cerere şi 
ofertă  şi la  alţi factori de stabilirea preţului , ca şi la  propria lor înţelegere  a utilităţii 
relative  a bunurilor  sau serviciilor şi la nevoile şi dorinţele  individuale” .  
  Sectorul  imobiliar, din anul 2008 până  în prezent  este  înt-un  regres continuu , 
 oferta fiind  mult  mai  mare decât  cererea , criteriu  care  conduce la scăderea valorii 

proprietăţilor  imobiliare.. 
―  analiza  cererii. 
Cererea  de  cumpărare   redusă .   
―  analiza   ofertei . 
Oferte de vânzare   mari şi în continuă  creştere  
―  echilibrul   pieţei  imobiliare . 
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Din  analiza  efectuată ,  se  poate  afirma  că  piaţa   imobiliară  rezidenţială  în  zona  
în care este  amplasată  proprietatea ,  prezintă   dezechilibru  în sensul că  cererea   este  
foarte  redusă  faţă  de ofertă . 
Conform standardelor  internaţionale  IVS  2011 cadrul general paragraful 57  se 
prevede;”abordarea  prin piaţă oferă  o indicaţie  asupra  valorii  prin compararea  
activului subiect cu active  identice  s-au similare, al căror  preţ se cunoaşte”.De 
asemenea conform  paragrafului 58 din acelaşi standard se prevede: 
”Prima etapă a acestei abordări , este obţinerea preţurilor   de tranzaţionare  a 
activelor  identice  sau similare tranzacţionate  recent  pe piaţă , Dacă există  puţine  
tranzacţii recente ,de asemenea  poate fi util să  se ia în consideraţie  preţurile  
activelor  identice  sau  similare care  sunt  listate pe web, sau oferite  spre vânzare , 
cu condiţia  ca relevanţa  acestor  informaţii să fie   clar  stabilită  şi analizată  critic. 
Poate  fi necesar  ca  preţul  altor  tranzacţii să  fie  corectat pentru  a reflecta  orice 
diferenţă  faţă  de condiţiile  tranzacţiilor  efective şi să  fie  definit  tipul  valorii şi  
orice  ipoteze  care urmează  să  fie  adoptate pentru evaluarea  care se  realizează.. Pot  
exista  diferenţe  între  caracteristicile  juridice, economice ale  activelor  din alte  
tranzacţii, faţă  de cele  ale  activului evaluat”.   

Analizând  ofertele  listate   din anunţurile  publicitare  de pe web din 
28.07.2012.. rezultă  :  

EVALUAREA     TERENULUI 
 

 A     Teren de vanzare in craiova, Dolj, calea bucuresti, POSTA 

Pret/mp:  350 EUR 
     S = 300 mp Telefon: 0728.991.233(Valabila din 25/07/2012 
 
B   Teren de vanzare in Craiova, Dolj, Liceul Sanitar, Sfintii Apostoli 

(Valabila din 18/07/2012) 

300 euro/ mp , 274 mp, Telefon: 0251.418.584 

    
C   Teren de vanzare in craiova, Dolj, brazda, strandul  Nicolae Titulescu 

(Valabila din 25/07/2012) 400 eur/mp mp = 2127, front =20 m  
Telefon: 035140 25 68 
     

Punând informaţiile obţinute  sub formä  condensatä obţinem : 

teren care se evalueaza   

teren ,str Aries nr. 8  Craiova  lei/mp  

suprafata   mp . 350  

valoare   evaluata    ?  

TERENURI SELECTATE lei/mp euro/mp 

A teren  Craiova Calea Bucuresti Posta    

oferta  lei/mp.   

tel. 0728.991.233 1614 350 

   

B.teren Craiova  liceul Sanitar str. Sf. Apostoli  

oferta lei / mp 1384 300 

tel 0251.418.584   
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C . Teren Brazda strandul Nicolae Balcescu  

teren          

oferta de pret  lei / mp  1845 400 

tel,  035140 25 68   

Modul  cum  au  fost  aplicate  corecţiile  elementelor  de  comparaţie  şi  rezultatele  
sunt  prezentate  în următoarea  grilă de calcul  :  

 1 euro= 4.6118 lei 

Elementul  de  Proprietatea               Proprietati  comparabile                 

comparatie  de evaluat  A B C 

Oferta de pret   1614 1384 1845 

coeficient de negociere  0.85 0.85 0.85 

corectie   242 208 277 

pret corectat  1372 1176 1568 

Dreptul de proprietate  integral integral integral integral 

transferat    % 0 0 0 0 

Corectie  ( +/-  5 % )  0 0 0 

pret  corectat   1372 1176 1568 

Conditii de  finantare  cash similare similare similare 

Corectie  ( +/-  2 % )  0% 0% 0% 

corectie  0 0 0 

pret  corectat   1372 1176 1568 

Conditii  de  tranzactie normale normale normale normale 

Corectie  ( +/- 20 % )  0% 0% 0% 

corectie  0 0 0 

pret corectat  1372 1176 1568 

pozitia  in zona  f. central central central central  

Corectie ( <+200 % )  50% 50% 50% 

corectie  686 588 784 

pret corectat  2058 1764 2352 

conditii de fundare  bune  bune  bune bune 

Corectie  (+/- 10%  0.00% 0.00% 0.00% 

corectie  0 0 0 

pret   corectat  2058 1764 2352 

spatii  comerciale +institutii f. bune bune bune bune 

  ajustare <25%  10% 10% 10% 

corectie  206 176 235 

pret   corectat  2264 1940 2587 

gradul de ocupare  0-20% 0% 0% 0% 0% 

coeficient  de corectie   0% 0% 0% 

corectie  0 0 0 

pret   corectat  2264 1940 2587 

 estetica , gradini stc  refacere nu nu nu 

Corectie  ( <20 % )  10% 10% 10% 

corectie  226 194 259 
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pret  corectat   2490 2134 2846 

utilitati publicedupa refacere bune medii medii medii 

coeficient de influenta<20%  10% 10% 10% 

corectie   249 213 285 

pret  corectat   2739 2348 3131 

pret in euro   594 509 679 

Corectie  totala bruta , lei  1609 1379 1839 

pretul  de  vanzare)  lei/mp= 2348    

suprafata terenului = 350    

 lei euro   

 2348 509   

Valoare totala = SxPret= 821766 178188   

Comparabila  B  având  corecţia totală  brută  cea mai mică  , are prioritate  în selecţia 
valorii finale . 

Valoarea terenului  conform  preturilor utilizate  de birourle 

notariale  iau urmātoarea formā  
Extras  de la notarii publici pentru terenuri іn  Municipiul Craiova  
Muni cipiul Craiova  pret unitar teren zona A   =  l784 lei/ mp  
                                                                                           170  euro/mp  
Cu aceste  preturi  valoarea  terenului  іn suprafaţā  de 350 mp  ar deveni :     

valoaraa pe mp  de teren  cf.preturilor  notarilor publici      

  lei  euro     

Muni cipiul Craiova  pret unitar teren zona A   = 784 170     

valoare teren  = aria  expropriata  x pretul unitar = 784 x 350 = 274402 lei 

valoare teren  = aria  expropriata  x pretul unitar = 170 x 350 = 59500 euro 

Concluzii  , 
Din  analiza raportului , se observā cā   valoarea estimativā  a 
terenului la data  de28.07.2012 care  se prezintā  astfel :  

 abordare prin piata conform  notari publici 

 lei euro lei euro 

valoare teren= 35219 7637 11760 2550 
Concluzii  , 

Valoarea  estimatā  a  terenului  la data  de 28.07.2012 este : 

 abordare prin piata conform  notari publici 

 lei euro lei euro 

valoare teren= 821766 178188 274402 59500 

Membru  titular expert evaluator   A.N.E.V.A.R., , 
Ing. Cojocaru  Ştefana 

 
 
 
 
 

Verificat  
Membru  titular expert evaluator   A.N.E.V.A.R., 

Ing. Cojocaru  Ion  
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Sinteza  finală ; metoda costurilor şi metoda comparaţiei fără TVA 

 lei euro dolari 

Abordarea  prin costuri casa+anexe+teren  = 44475 9995 12632 

Abordarea prin piaţä  casa+anexe +teren  = 53099 11933 15082 
 

5.3 Opinia  evaluatorului 
Pentru garanţie evaluatorul optează  pentru valorile  rezultate  іn abordarea prin 
costuri  , ca fiind mai aproape de cerinţele  pieţei.  
                                                              

 

http://www.tocmai.ro/craiova-teren-1500-mp-central-zona-0-5016316.html 

Particular, vaind teren intravilan central 1500 m/ p cu toate utilitatile pret 300 euro 

m p  E- mail; tele. alberto@yahoo. com  Trimite email  sau contacteaza 

la  

 

Teren de vanzare in craiova, Dolj, calea bucuresti, POSTA 
Pret/mp:  350 EUR 
   S = 300 mp Telefon: 0728.991.233(Valabila din 25/07/2012) 
 
 
 

Teren de vanzare in craiova, Dolj, brazda, strandul nicolae titulescu 
(Valabila din 25/07/2012) 400 eur/mp mp = 2127, front =20 m  

Telefon: 035140 25 68 
 

Teren de vanzare in Craiova, Dolj, Liceul Sanitar, Sfintii Apostoli 

(Valabila din 18/07/2012) 

300 euro/ mp , 274 mp, Telefon: 0251.418.584 
 

http://www.tocmai.ro/craiova-teren-1500-mp-central-zona-0-5016316.html
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Teren de vanzare in Craiova, Dolj, Brazda, Baba Novac 
(Valabila din 10/07/2012)  400 euro/mp , mp 550 Mobil: 0723.198.739 
 
 

 
203 mp Brazda, spate Guliver, PUZ aprobat P+2+M, POT 40 %, la parter va fi 

spatiu comercial, iar la etaje cate un apartament. Pret 230 euro/mp negociabil Tel 

0766335469 
230 EUR cosmin.demetrian Craiova 0766.335.469 

 
 

Intravilan construibil, Parc Corniţoiu, 1536 mp, deschidere 15 m (cu posibilitate 
până la 2700 mp), puz p+6, adeverinţă că nu există canale sau ţevi pe teren, acces 

la drum, preţ 105 euro/ mp. negociabil Tel. 0745.392.068 

 

 

310 metrii Calea Severinului Nr7E(zona strand).Avantajos!Tel.: 0786854257. 
150 EUR cont2012 Craiova 0786.854.257 

 
 
 

Vând teren, pe str Păltiniş, suprafaţa 1160 mp, deschidere 32 m. Relaţii la tel. 

0762.309.495 
400 RON miti10 Craiova 0762.309.495 

 
 

Vanzare teren in Craiova (Dolj) 
Pret: 300euro/mp, Suprafata: 1500 metri patrati 

Particular,vaind teren intravilan central zona 0, 1500 m/p cu toate 
utilitatile pret 300 euro m/p Telefon: 0743585453  Data listare: 11.07.2012 
 
 

Vanzare teren in Craiova (Dolj) 
Pret: 175 Euro/mp, Suprafata: 330 metri patrati 

teren in parcul Cornitoiu,deschidere 22 mp,am actele necesare . Comform 
PUZ ,se poate construi P+2. Telefon: 0746631326   Data listare: 06.04.2012   

 
 

Vanzare teren in Craiova (Dolj) 
Pret: 250euro/mp, Suprafata: 380 metri patrati 

deschidere 11m,ultracentral ,toate facilitatile,pe teren este o casa 
demolabila 
Telefon: 0723213909  Data listare: 06.02.2012  
 
 

Vanzare teren in Craiova (Dolj) 
Pret: 200 euro/mp, Suprafata: 380 metri patrati 

vand teren calea severinului langa flormang 380 mp 15 m deschidere la 
strada Telefon: 0721544544   Data listare: 09.12.2011 

 
 

(7) Înainte de data începerii activităţii comisiei prevăzute la art. 18, un expert 

evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor imobiliare, membru al Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a 

http://anunturi.gds.ro/anunturi/vanzari-terenuri/203-mp-brazda-spate-guliver/1385910
http://anunturi.gds.ro/anunturi/vanzari-terenuri/203-mp-brazda-spate-guliver/1385910
http://anunturi.gds.ro/anunturi/vanzari-terenuri/203-mp-brazda-spate-guliver/1385910
http://anunturi.gds.ro/users/cosmin.demetrian
http://anunturi.gds.ro/anunturi/vanzari-terenuri/intravilan-construibil-parc-cornitoiu-1536/1385866
http://anunturi.gds.ro/anunturi/vanzari-terenuri/intravilan-construibil-parc-cornitoiu-1536/1385866
http://anunturi.gds.ro/anunturi/vanzari-terenuri/intravilan-construibil-parc-cornitoiu-1536/1385866
http://anunturi.gds.ro/anunturi/vanzari-terenuri/310-metrii-calea-severinului-nr7ezona/1383787
http://anunturi.gds.ro/users/cont2012
http://anunturi.gds.ro/anunturi/vanzari-terenuri/vand-teren-pe-str-paltinis/1382747
http://anunturi.gds.ro/anunturi/vanzari-terenuri/vand-teren-pe-str-paltinis/1382747
http://anunturi.gds.ro/users/miti10
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imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativteritorială, pe fiecare 

categorie de folosinţă. 

(8) Raportul de evaluare se întocmeşte avându-se în vedere expertizele întocmite şi 

actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

(9) Raportul de evaluare se întocmeşte sub coordonarea Uniunii Naţionale a Notarilor 

Publici din România. 

 

Citiţi mai mult: http://legeaz.net/legea-255-2010-expropriere-utilitate-publica-interes-

national-judetean-local/art-11-documentatiile-cadastrale 
 
 

(3) Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate, pe fiecare unitate 

administrativ-teritorială, care conţine delimitarea imobilelor - teren cu sau fără 

construcţii - expropriate va fi însoţit de anexa cu indicarea numelor deţinătorilor, 

precum şi a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori 

autorizaţi, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local 

respectiv, unde va rămâne afişat până la finalizarea procedurii de expropriere, şi prin 

afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. 

 

Citiţi mai mult: http://legeaz.net/legea-255-2010-expropriere-utilitate-publica-interes-

national-judetean-local/art-11-documentatiile-cadastrale 
 

(6) În situaţia în care, drept consecinţă a revizuirii studiului de fezabilitate, a 

definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuţie, amplasamentul lucrării se 

modifică, expropriatorul va proceda la actualizarea datelor de identificare a imobilelor 

supuse exproprierii, prin întocmirea unor documentaţii cadastrale şi actualizarea 

tabelelor prevăzute la alin. (4), cu respectarea reglementărilor în vigoare 

 

Citiţi mai mult: http://legeaz.net/legea-255-2010-expropriere-utilitate-publica-interes-

national-judetean-local/art-11-documentatiile-cadastrale 
 
 

GUVERNUL ROMANIEI 

Norma metodologica din 19 ianuarie 2011) 

de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara 

realizarii unor obiective de interes national, judetean si local 

Publicat in Monitorul Oficial 84 din 1 februarie 2011 (M. Of. 84/2011) 

 

 Art. 8. - 

(1) Expertul evaluator specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, membru al 

Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR, care va intocmi raportul de 

evaluare prevazut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat sa se raporteze la 

expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77
1
 alin. (5) 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
   (2) Camerele notarilor publici vor pune la dispozitia expropriatorului expertizele 

prevazute la alin. (1). 

http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-84-din-01.02.2011-(M.-Of.-84-2011-19763).htm
http://legestart.ro/Legea-571-2003-Legea-Codul-fiscal-(MTU5NTA-).htm
http://legestart.ro/Codul-Fiscal-2003-Romaniei-(MTQzMTQ-).htm#art1000000
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   (3) In aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (9) din lege, Uniunea Nationala a Notarilor 

Publici din Romania va pune la dispozitia evaluatorului, la cerere, expertizele intocmite de 

camerele notarilor publici 

   Art. 9. - 

(1) Imobilele proprietate privata necesare pentru relocarea utilitatilor pentru drumurile tehnologice, drumurile 

temporare, drumurile ocolitoare, cele necesare gropilor de imprumut pentru asigurarea servitutilor aeronautice, 

precum si cele necesare pentru constructii hidrotehnice speciale si alte amenajari necesare protectiei/realizarii 

lucrarii de utilitate publica pot fi expropriate si se supun prevederilor legii. 

   (2) In cazul in care nu au fost stabilite prin studiul de fezabilitate, terenurile prevazute la alin. (1) se stabilesc 

de catre expropriator si pot fi expropriate potrivit prevederilor din lege. 

   Art. 10. - 

(1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale, dupa receptia 

amplasamentului lucrarii si a fiecarei documentatii cadastrale de expropriere, are obligatia de a transmite 

unitatilor administrativ-teritoriale lista incheierilor de respingere aferente imobilelor situate pe coridorul de 

expropriere dupa care se interzice emiterea de catre autoritatile competente a oricarui aviz, acord, permis, 

autorizatie cu privire la imobilele supuse exproprierii. 

   (2) Atat procedura de expropriere, cat si realizarea lucrarilor de utilitate publica ce fac obiectul legii nu pot fi 

suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invoca existenta unor litigii privind posesia ori 

proprietatea imobilului expropriat. 

 

 Art. 11. - La cererea expropriatorilor prevazuti la art. 2 din lege, secretarii unitatilor administrativ-

teritoriale in raza carora sunt situate imobilele expropriate, precum si notarii publici sunt obligati ca in 

termen de 5 zile sa comunice informatii cu privire la deschiderea procedurilor succesorale. 

 

 Accesul la imobilele afectate de expropriere 

   Art. 12. - 

(1) Detinatorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea variantei finale a studiului de fezabilitate pe 

coridorul de expropriere sunt obligati, dupa o prealabila si obligatorie instiintare efectuata de catre 

expropriator, sa permita accesul pentru efectuarea masuratorilor topografice, a studiilor geotehnice si a oricaror 

operatiuni necesare studiului de fezabilitate, documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, precum si 

a studiilor de teren arheologice. 

   (2) Aceste dispozitii se aplica si pentru efectuarea masuratorilor topografice necesare intocmirii planurilor, 

precum si pentru intocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activitati necesare, prevazute de lege. 

   (3) In vederea efectuarii activitatilor prevazute la alin. (1) si (2), instiintarea efectuata de expropriator se face 

printr-un anunt afisat la sediul consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale/Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti, ce va cuprinde cel putin amplasamentul lucrarii si calendarul referitor la datele in care 

se va permite accesul pentru activitatile respective. 

   Art. 13. - Autoritatile administratiei publice locale si fortele de ordine publica sunt obligate sa isi dea 

concursul pentru ducerea la indeplinire a prevederilor art. 16 din lege. 

  CAPITOLUL V 

 Functionarea comisiei de verificare a dreptului de proprietate 

sau a altor drepturi reale si acordarea despagubirilor 

 

   Art. 14. - 

(1) La nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de 

expropriere se va numi prin decizie a expropriatorului o comisie de verificare a dreptului de proprietate sau a 

altui drept real in temeiul caruia cererea a fost formulata si constata acceptarea sau, dupa caz, neacceptarea 

cuantumului despagubirii de catre proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse 

exproprierii. 

 

 

 (2) Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (denumita in continuare comisie) nu 

are personalitate juridica. 

   Art. 15. - 
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(1) Se considera cerere in intelesul art. 19 alin. (2) din lege manifestarea de vointa facuta in forma scrisa de 

catre titularul/titularii dreptului de proprietate sau al/ai altor drepturi reale sau de catre persoanele care justifica 

un interes legitim, denumiti in continuare persoane interesate, ce va fi insotita de documentele doveditoare 

prevazute de lege. Cererea va cuprinde urmatoarele elemente: 

   a) numele si prenumele persoanei interesate; 

   b) adresa de domiciliu; 

   c) documentele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, in 

original sau in copie legalizata; 

   d) optiunea privind cuantumul despagubirii. 

   (2) In cazul in care comisia va fi constituita la nivelul unei localitati unde nu functioneaza birouri ale 

notarilor publici, legalizarea copiilor de pe documentele doveditoare se va realiza de catre secretarii unitatilor 

administrativ-teritoriale ale localitatilor respective, in conformitate cu prevederile art. 12 din Legea notarilor 

publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   (3) In cazul in care exista mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va 

fi semnata de toti, personal sau prin mandatar imputernicit cu procura speciala autentica, iar procura se va atasa 

cererii. 

   (4) Dupa numirea comisiei, expropriatorul va transmite decizia consiliului local competent/Consiliului 

General al Municipiului Bucuresti, care are obligatia de a asigura prin secretarul unitatii administrativ-

teritoriale secretariatul comisiei, care va primi, inregistra si arhiva cererile si documentele doveditoare depuse 

potrivit art. 5 alin. (4). 

   (5) Secretariatul comisiei va constitui registre si arhive speciale, in care se vor inregistra cererile si 

originalele/copiile legalizate ale documentelor anexate acestora. Cererile se arhiveaza si se pastreaza prin grija 

secretariatelor constituite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Registrele vor cuprinde mentiuni 

privitoare la: 

 

a) data inregistrarii cererii; 

   b) numele si prenumele titularului/titularilor cererii; 

   c) elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita despagubirea, respectiv numarul cadastral, 

suprafata, unitatea administrativ-teritoriala in care se situeaza, proprietarul sau titularul altui drept real; 

   d) documentele doveditoare care insotesc cererea. 

   (6) Membrii comisiei au acces nelimitat la registre si arhive. 

   (7) Dupa finalizarea procedurilor de acordare a despagubirilor, registrele si arhivele vor fi transmise 

expropriatorului pentru a fi pastrate de acesta, conform reglementarilor in vigoare. 

   (8) Comisia este formata din 5 membri, dupa cum urmeaza: 

   a) primarul unitatii administrativ-teritoriale sau, in lipsa acestuia, viceprimarul; 

   b) un reprezentant al institutiei prefectului; 

   c) un reprezentant al oficiului de cadastru si publicitate imobiliara; 

   d) 2 reprezentanti ai expropriatorului, avand calificare juridica. 

   (9) Comisia isi incepe activitatea la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, 

potrivit art. 11 alin. (5) din lege. 

   (10) Sedintele comisiei se vor tine zilnic pana la data la care vor fi emise si comunicate, potrivit legii, toate 

hotararile de acordare a despagubirilor pentru imobilele supuse exproprierii. 

   (11) Comisia este legal intrunita si isi poate desfasura lucrarile in prezenta a cel putin 3 membri, prezenta 

reprezentantilor expropriatorului fiind obligatorie. 

   (12) In termen de 10 zile de la data inceperii activitatii, comisia va analiza cererile si documentele anexate 

acestora si, dupa caz: 

   a) constata ca dosarul este complet si convoaca titularul/titularii cererii, in scris, prin posta, cu scrisoare 

recomandata cu confirmare de primire, in vederea semnarii procesului-verbal; 

   b) constata ca dosarul nu este complet si convoaca titularul/titularii cererii, in scris, prin posta, cu scrisoare 

recomandata cu confirmare de primire, in termenul prevazut de lege, in vederea completarii documentelor si a 

semnarii procesului-verbal. 

   (13) Convocarea va cuprinde data, ora si locul sedintei in cadrul careia va fi incheiat procesul-verbal ce 

cuprinde elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere, respectiv tarlaua, parcela, numarul 

topografic sau numarul cadastral, dupa caz, si numarul de carte funciara, dupa caz, valoarea despagubirii, 

http://legestart.ro/Legea-36-1995-notarilor-publici-activitatii-notariale-(MTU0Mjc-).htm
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determinata pe baza raportului de evaluare, si, dupa caz, vor fi analizate documentele doveditoare solicitate 

in completarea celor anexate cererii. 

 
 
(14) In situatia in care titularul dreptului de proprietate sau al altui drept real care este cunoscut a fost 

identificat pe baza datelor de carte funciara, respectiv extrase de carte funciara pentru informare, a 

documentatiei cadastral-juridice, a titlului de proprietate, a procesului-verbal de punere in posesie, a posesiei 

de fapt, a registrului agricol si a altor acte/fapte similare care produc efecte juridice potrivit legii nu intocmeste 

cererea sau nu depune documentele doveditoare solicitate in completare, dupa implinirea termenelor prevazute 

de lege pentru indeplinirea acestor obligatii, comisia va face mentiune despre aceasta intr-un proces-verbal, va 

emite si va comunica hotararea conform art. 20 din lege. Sumele datorate ca despagubire vor fi consemnate de 

expropriator pe numele persoanei/persoanelor astfel identificate. 

   (15) In cazul in care nicio persoana interesata nu a depus cerere, iar documentatia cadastral-juridica 

prevazuta de lege a fost intocmita pe baza documentelor puse la dispozitie de catre oficiile de cadastru si 

publicitate imobiliara si/sau consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale competente si din aceste 

documente nu rezulta adresa completa a titularilor drepturilor reale, comisia va face mentiune despre aceasta 

intr-un proces-verbal si va emite hotararea pentru sumele propuse cu titlu de despagubire. Notificarea 

respectivelor sume catre acestia se va realiza prin afisare la sediul consiliului local/Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti competent, iar consemnarea lor se va face potrivit legii. 

   (16) In cazurile prevazute la alin. (14) si (15) persoana indreptatita se poate adresa expropriatorului ulterior 

cu o cerere insotita de documentele doveditoare in conditiile prevazute de lege sau de o hotarare 

judecatoreasca definitiva si irevocabila, solicitand eliberarea despagubirii, potrivit legii. 

   (17) In cazul in care persoana interesata a facut cererea, a depus in termen documentele care fac dovada 

calitatii sale si este de acord cu suma propusa cu titlu de despagubire, intre comisie si aceasta se incheie un 

proces-verbal in care se mentioneaza acordul cu privire la valoarea despagubirii. Procesul-verbal se semneaza 

de catre membrii comisiei si de catre persoana interesata. 

 
 (23) In situatia in care titularul dreptului de proprietate a instrainat imobilul prin simpla traditiune a titlului sau 

prin traditiunea titlului insotita de acte sub semnatura privata, comisia, impreuna cu cel putin una dintre parti, 

va incheia un proces-verbal in care se va consemna situatia de fapt existenta si se va indica partilor sa 

procedeze la intocmirea formalitatilor legale de instrainare. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite 

hotararea in temeiul careia expropriatorul va consemna despagubirea pe numele partilor. 

   (24) In toate cazurile procesele-verbale se inregistreaza intr-un registru unic, numerotat si sigilat. Originalele 

proceselor-verbale se anexeaza la hotararile de acordare a despagubirilor. 

   (25) In situatia in care, ca urmare a procesului de identificare, rezulta ca titularul dreptului este decedat, iar 

procedura succesorala nu a fost deschisa sau in cazul in care comisia este sesizata de catre o persoana in 

calitate de succesibil al defunctului, dar care nu detine certificat de mostenitor, comisia consemneaza aceasta in 

procesul-verbal, iar un reprezentant imputernicit al expropriatorului, in calitate de persoana interesata, se va 

adresa unui notar din circumscriptia in care si-a avut ultimul domiciliu defunctul, solicitandu-i informatii cu 

privire la deschiderea procedurii succesorale. 

   (26) Suma reprezentand despagubirile se va consemna pe numele mostenitorilor aparenti, cu mentiunea ca 

suma face parte din masa succesorala. Aceasta suma va fi eliberata la cererea expropriatorului, pe baza 

certificatului de mostenitor sau pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. 

   (27) In situatia in care procedura succesorala a fost deja deschisa, expropriatorul va consemna suma in 

conditiile prevazute la alin. (26). 

   (28) In cazul in care, ca urmare a procesului de identificare, rezulta ca titularul dreptului este decedat, iar 

mostenitorii aparenti nu pot fi cunoscuti sau identificati, suma reprezentand despagubirea se va consemna pe 

seama succesiunii, cu mentiunea ca suma face parte din masa succesorala. Suma va ramane consemnata pana 

la stabilirea mostenitorilor, cand se va proceda potrivit alin. (26) teza a doua, sau, dupa caz, pana la implinirea 

termenului prevazut de lege pentru vacanta succesorala. 

 
 
rt. 16. - 

(1) In toate cazurile comisia va emite o hotarare de stabilire a despagubirilor in termen de doua zile de la 

incheierea procesului-verbal, care va cuprinde mentiuni privitoare la: 
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   a) data emiterii si componenta comisiei; 

   b) elementele de identificare a imobilului afectat: judetul, localitatea, numarul cadastral si numarul de carte 

funciara, dupa caz, suprafata si numele proprietarului/detinatorului; 

   c) datele de identificare a titularului cererii, daca a fost formulata cererea, numele si prenumele persoanelor 

indreptatite sa primeasca despagubiri sau mentiunea conform careia nu a fost depusa nicio cerere intemeiata pe 

dispozitiile art. 5 din lege; 

   d) acordul/dezacordul persoanelor indreptatite sa primeasca despagubiri cu privire la cuantumul 

despagubirilor, exprimat in cuprinsul procesului-verbal, sau mentiunea referitoare la neprezentarea acestuia in 

fata comisiei; 

   e) valoarea despagubirilor si modul de plata a acestora; 

   f) documentele avute in vedere la emiterea hotararii; 

   g) concluzia comisiei si textul de lege pe care se intemeiaza; 

   h) calea de atac impotriva hotararii si termenul in care poate fi exercitata. 

   (2) Hotararea comisiei se emite in 4 exemplare originale si poarta semnaturile membrilor comisiei prezenti. 

Hotararea va avea ca anexa procesul-verbal intocmit in conditiile prezentelor norme metodologice. In cazul 

pluralitatii persoanelor interesate, hotararea se emite intr-un numar de exemplare originale corespunzator. 

   (3) Hotararea comisiei poate fi revocata pentru motive temeinice. In acest caz titularul cererii va fi notificat. 

   (4) Hotararea se comunica in original titularului cererii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire 

sau poate fi ridicata personal de titularul cererii ori de mandatarul acestuia cu procura speciala autentica, cu 

semnatura de primire. 

   (5) Hotararea comisiei poate fi consultata la sediul expropriatorului. Hotararile, cuprinzand si cuantumul 

despagubirilor, se vor afisa in extras atat la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti in raza caruia se afla situat imobilul expropriat, cat si pe pagina proprie de internet a 

expropriatorului. 

 
 
GOGOASA  LEGEA 573/2003 
 

 Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicatã în 

MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.  
   (2) Cadrul legal de administrare a impozitelor şi taxelor 

reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislaţia privind 
procedurile fiscale.  

   (3) În materie fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează 
asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict 

între acestea aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal.  
   (4) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei 

prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică 

prevederea acelui tratat.  
   (5) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se 

acordă potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 

stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007 
 

LEGEA 33 1994 
Art. 21. - (1) Solutionarea cererilor de expropriere este de competenta tribunalului 

judetean sau a Tribunalului Bucuresti in raza caruia este situat imobilul propus 

pentru expropriere. 

(2) Tribunalul va fi sesizat de expropriator pentru a se pronunta cu privire la 

expropriere, in cazul in care nu s-a facut intampinare impotriva propunerii 

de expropriere sau daca aceastacale de atac a fost respinsa in conditiile art. 18-20. 

Art. 22. - Presedintele instantei va fixa termen si va dispune citarea proprietarilor sau, 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2663/Expropriere
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2663/Expropriere
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/219/TRIBUNALUL
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2860/Intampinare
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2663/Expropriere
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2764/Cale_de_atac
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3229/Termen
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dupa caz, a posesorilor, a altor titulari de drepturi reale sau a oricaror persoane 

cunoscute care pot justifica un interes legitim asupra imobilelor propuse a fi 

expropriate. 

Art. 23. - (1) Solutionarea cererii de expropriere se face cu participarea obligatorie a 

procurorului. 

(2) Instanta va verifica daca sunt intrunite toate conditiile cerute 

de lege pentru exproprieresi va stabili cuantumul despagubirilor si suma cuvenita 

fiecarei parti din cele mentionate la art. 22. Hotararea este supusa cailor de atac 

prevazute de lege . 
Art. 24. - (1) In cazul in care partile se invoiesc in fata instantei asupra exproprierii si 
asupra despagubirii, aceasta va lua act de invoiala si va pronunta 

o hotarare definitiva. 

(2) Atunci cand partile sau numai unele dintre acestea se invoiesc doar cu privire la 

expropriere, dar nu si asupra despagubirii, instanta va lua act de invoiala si va stabili 

despagubirea. 
(3) In cazul in care una sau mai multe parti titulare de drepturi asupra imobilelor, desi 

legal citate, nu s-au prezentat, instanta va putea hotari in lipsa . 
(4) In cazul in care expropriatorul cere exproprierea numai a unei parti de teren sau din 

constructie, iar proprietarul cere instantei exproprierea totala, instanta va aprecia, in 

raport cu situatia reala, daca exproprierea in parte este posibila. In caz contrar, va 
dispune exproprierea totala. 

Art. 25. - Pentru stabilirea despagubirilor instanta va constitui o comisie de 

experti compusa dintr-un expert numit de instanta, unul desemnat de 

expropriator si un al treilea din partea persoanelor care sunt supuse 
exproprierii. 
Art. 26. - (1) Despagubirea se compune din valoarea reala a imobilului si din 

prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane indreptatite. 

(2) La calcularea cuantumului despagubirilor, expertii, precum si instanta vor 

tine seama de pretul cu care se vand, in mod obisnuit, imobilele de acelasi fel 
in unitatea administrativteritoriala, la data intocmirii raportului de expertiza, 
precum si de daunele aduse proprietarului sau, dupa caz, altor persoane 

indreptatite, luand in considerare si dovezile prezentate de acestia. 
(3) Expertii vor defalca despagubirile cuvenite proprietarului de cele ce se cuvin 
titularilor de alte drepturi reale. 

(4) In cazul exproprierii partiale, daca partea de imobil ramasa neexpropriata va 

dobandi un spor de valoare ca urmare a lucrarilor ce se vor realiza, expertii, tinand 

seama de prevederile alineatului precedent, vor putea propune instantei o eventuala 
reducere numai a daunelor. 

Art. 27. - (1) Primind rezultatul expertizei, instanta il va compara cu oferta si cu 

pretentiile formulate de parti si va hotari. 

(2) Despagubirea acordata de catre instanta nu va putea fi mai mica decat cea oferita 

de expropriator si nici mai mare decat cea solicitata de expropriat sau de alta persoana 
interesata. 

Art. 28. - (1) Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor supuse exproprierii 

in patrimoniul expropriatorului se produce indata ce obligatiile impuse lui prin hotarare 
judecatoreasca au fost indeplinite. 

(2) Ipoteca si privilegiul se stramuta de drept asupra despagubirilor stabilite, 

dispozitiile art. 22 ramanand aplicabile, iar servitutile stabilite prin fapta omului se sting 
in masura in care devin incompatibile cu situatia naturala si juridica a obiectivului 
urmarit prin expropriere, raporturile obligationale dintre vechiul 

si noul proprietar ramanand supuse dreptului comun. 

(3) Uzul, uzufructul, abitatia si superficia, precum si orice alte drepturi reale, cat si 

concesionarea si atribuirea in folosinta se sting prin efectul exproprierii, titularii 

acestora avand dreptul la despagubiri . 
(4) Hotararea de expropriere va stabili despagubirea tinand seama, pentru drepturile 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2709/Interes_legitim
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2663/Expropriere
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http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4384/Instanta
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reale prevazute la alin. (3), de dispozitiile art. 26. 

Art. 29. - (1) Orice locatiune inceteaza de drept la data ramanerii definitive a hotararii 

deexpropriere. 

(2) In cazul exproprierii unor cladiri cu destinatie de locuinta, evacuarea persoanelor 

care le ocupa in mod legal in calitate de proprietari si a chiriasilor al caror contract de 

inchiriere a fost legal perfectat, inainte de inscrierea lucrarii in planurile urbanistice si 
de amenajare a teritoriului, nu se va putea face 

decat dupa asigurarea de catre expropriator a spatiului de locuit, potrivit legii, la 

cererea acestor persoane, in modalitatea prevazuta in hotararea judecatoreasca de 

expropriere, cu respectarea dispozitiilor art. 26. 
 

 
 
 
 
                                               

  

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/165/Locatiune
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2535/Drept
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2663/Expropriere
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3606/Contract
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/320592/HOTARAREA_JUDECATOREASCA
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0000000000000000S.C. OMFA   EXIM  S.R.L. -  CRAIOVA 
B-DUL.  CAROL  I  ,  NR. 43 ( fost nr. 45 ), TEL. 0251 / 413 975 

0744 203 298 ;  J 16/33/94 , COD  FISCAL  5154485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R     A     P     O     R     T 
 

D E       E V A L U A R E 
 

Teren (expropriat pentru utilitate publicā) 

situat în Municipiul Craiova , str, Arieş, nr 6A , judeţul Dolj.   

Sinteza valorilor  nu conţine T.V.A. 

 abordare prin piata conform  notari publici 

 lei euro lei euro 

valoare teren= 178441 38692 59584 12920 
Dacā se recurge la varianta de schimb  se  aplicā prevederile  de la punctul B din 

concluzii . 
Cursul   de  referinţă    

1 € =4.6118 lei  
 

 

PROPRIETAR : Ciolofan Mircea Sorin  şi Ciolofan  Alina   ,  
cu domiciliul  în Municipiul Craiova , str, Arieş, nr 6A , judeţul Dolj 

 
 

 
Iulie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMBRU   TITULAR  EXPERT  EVALUATOR    AL   ASOCIATIEI     
NATIONALE    A    EVALUATORILOR   DIN  ROMANIA 

ing.  Cojocaru   Ştefana  
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RAPORT    DE    EVALUARE 

CAPITOLUL      I 
-    GENERALITĂŢI . 

 

1.  Titularul  temei : Municipiul Craiova,Primātia  Municipiului Craiova  
,str. A.I.Cuza, nr.7, Craiova ,Dolj.,. 

 

2. Conţinutul  temei :prin comanda  din 27.07.2012 titularul temei  іn calitate  de 

expropiator , solicitā іntocmirea  unui raport de evaluare  pentru terenul  іn suprafaţā  
de 76 mp situat іn Craiova ,str, Arieş,nr. 6A. Judeţul Dolj ,teren care urmeazā  sā fie  
expropriat  pentru utilitate  publicā .  

 
3. Proprietar ( expropriat): Ciolofan Mircea Sorin  şi Ciolofan  Alina , cu 
domiciliul  în Municipiul Craiova , str, Arieş, nr 6A , judeţul Dolj . 

 

4.  Scopul  : estimarea  valorii de piaţă   a terenului   nominalizat  la punctul 2, care 

urmeazā  sā fie  expropriat, sau achiziţionat ( cumpārare sau schimb)   іn vederea 
realizārii  lucrārii”pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia strāzii Arieş cu str. 
A.I.Cuza şi, respectiv cu str. Īmpāratul Traian”, estimare  care  urmeazā  sā  constiuie  
cuantumul  despāgubirilor  la care  este іndreptāţit  expropiatul  іn  bani  sau іn 
naturā  prin schimburi de teren . 

 
5. Executantul  lucrării  : S.C.   OMFA   EXIM  S.R.L.  cu  sediul  în  Craiova, b-dul.  

Carol  I , nr.  45 , Craiova , Jud.  Dolj , reprezentată  prin  expert  evaluator   membru  
titular  al  Asociaţiei   Naţionale  a  Evaluatorilor  din  România, inginer Cojocaru 
Ştefana  , cu  legitimaţia  nr. 11607. 
Firma  are următoarele  obiecte de activitate: 
- consultanţă în constricţii 
- certificate de audit termic. 
- documentaţii  de cadastru pentru înscriere în cartea funciară . 
- verificări  de proiecte  structuri beton  
- evaluări  pentru garanţii , reevaluări  active corporale  pentru  înregistrări contabile,  
-lucrări topografice de trasări construcţii ,nivelment , cartograme terasamente. 

 
6.  Data   de   referinţă  .28.07.2012   

Data  constatārilor  іn teren   28..07.2012 -  inspecţia   proprietăţii  a  fost  realizată   de  
către  expert  evaluator  inginer Cojocaru  Ştefana , în  prezenţa şi cu acordul  
proprietarului.    Au  fost   preluate  informaţii  referitoare  la proprietatea    de 
evaluat şi  s-au  realizat  fotografii din care rezultā  amenajarea  aleilor şi a grādinii .   

 
7.Situaţia   juridică :   

Dreptul de proprietate: conform standardului  international  IVS 230/ 2011 punctul  
C1 (a),  titularul acestui drept,  are un drept  absolut  de a poseda şi dispune de teren 
şi de  orice clădiri  existente pe acesta , în mod perpetuu, supus doar unor drepturi 
subordonate şi unor îngrădiri  stabilite   prin lege. 
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 Conform  declaraţiei  proprietarului   acesta  are  un drept absolut  asupra 
proprietăţii, iar  proprietatea   nu este grevată  de   sarcini în  favoarea  altor   creditori 
. Toate  aceste  informaţii au  fost  considerate  credibile aşa  cum declară  
proprietarul.  
La  solicitarea  evaluatorului , proprietarul ( expropriatul)  a  prezentat  ca  documente  
de  proprietate : 
― contract de vânzare –cumpārare  cu clauzā  de іntreţinere  autentificat sub nr. 5570 
/03.12.2009 BNP Ştefānescu Floriana str. Unirii,bl.2 ap. 3 Craiova –Dolj. 
― documentaţie  cadastralā cu nr. 22377 şi carte funciarā  nr. 58265 a localitāţii Craiova 
. 
― schiţa  topograficā  prin  care  expropriatul Ciolofan Mircea  Sorin  ar fi de acord  cu 
schimburi de teren .  

 
8. Valoarea ; În  raport  se  estimează valoarea de piaţă a  proprietăţii  imobiliare aşa  

cum este  definită  în standardul  internaţional  de evaluare  IVS ediţia  2011,  Cadru 
general  paragraful 30  ” valoarea de piaţă  este suma estimată  pentru care un activ  ar 

putea  fi schimbat  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”. 

Abordarea   evaluării  este  conform  prevederilor  standardului  IVS 310/2011 punctul 4  
unde se arată  că ,în mod  normal,  tipul  valorii va fi  valoarea de piaţă  care este 
valabilä  la data  evaluärii, valoare care nu poate  fi atinsä  іn cazul  ,când atât   
condiţiile pieţei ,cât şi  situaţiile  de tranzacţie   pot fi diferite .. 
 

CAPITOLUL   2 
IPOTEZE ,  CONDIŢII   LIMITATIVE,  BAZĂ DE  EVALUARE . 

 

Terenul este evaluat  іn urmātoarele ipoteze   şi  condiţii  limitative . 

2.1―terenul este plan  şi  cu   amenajāri  de suprafaţā  şi esteticā (grādinā  de flori şi 

alei auto şi  pietonale ) 
      ―іmptrejmuire  cu gard  metalic , porţi  şi panouri de  tip policarbon. 
     ―reţele  subterane  de utilitāţi apā,canal, electrice şi gaze . 
  

2.2. Municipiul іn calitate de expropriator, prin  organele  din subordine  
va trebui sā rezolve pe cheltuiala sa  urmātoarele  probleme : 
― proiectul la nivel de detalii de execuţie pentru sistematizarea  zonei  cu precizarea  
traseului іmprejmuirii , amplasarea porţilor de acces , racordarea curţii  
expropriatului cu trotuarul  şi strada  Arieş. 
―reproiectarea racordurilor  de utilitāţi cu reamplasarea  şi executarea acestora 
inclusiv , acordurile şi autorizaţiile  de execuţie ,  care  sā asigure  funcţionarea  іn  
siguranţā  a  imobilelor  din curtea  expropriatului. 
―reproiectarea  aleilor  şi reamenajarea  grādinii  expropriatului  іn  cazul іn care are  
loc  schimbul de teren  conform   cererii  proprietarului  din data de 20 iulie 2012.  
―іntocmirea formelor legale (modificari  de cārţi funciare, dezmembrari , alipiri, acte 
notariale etc) pe cheltuiala  expropriatorului. 
 

2.3. condiţii limitative; 
― selectarea  metodelor  de  evaluare  cât  şi  modalităţile  de  aplicare  s-au  făcut  
având  în  vedere   statutul  actual  al  proprietăţii  supuse  evaluării , astfel  încât  
valorile  estimative   să  conducă  la  o  valoare  cât  mai  apropiată  de  cea  de  piaţă. 
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― la  elaborarea  lucrării  au  fost  luaţi  în  considerare  toţi  factorii  care  au  influenţă  
asupra  valorii , nefiind omisa  deliberat  nici  un  fel   de  informaţie . 
― evaluatorul  prezintă  în  raport elemente  descriptive , schiţe, fotografii ale  
imobilului  , pentru  a  da  o  imagine  cât  mai  completă  asupra  dimensiunilor  şi  
stării  acestuia  astfel  ca  pārţile  implicate   să  poată  face  aprecieri  cantitative  şi  
calitative.  
―evaluatorul  nu  poate  fi  făcut  responsabil  pentru  aspectele  de  natură   juridică  ale  
terenului  sau  ale  patrimoniului   imobiliar. 
― se  presupune  că  actele  de  proprietate  sunt  valabile, evaluatorul  neasumându-si    
nici  o  responsabilitate  privind  descrierea  situaţiei  juridice  a  proprietăţii ; 
―proprietatea   este  evaluată  ca  fiind  liberă  de  orice  sarcini , cu  excepţia  celor 
specificate  în  prezentul  raport ; 
―se  presupune o stăpânire  responsabilă   şi  o administrare  competentă a  
proprietăţii ; 
informaţiile  furnizate  sunt  considerate  a  fi  autentice  fără  a  se  garanta  precizia   
acestora ; 
―se  presupune  că  nu  există  aspecte  ascunse   sau  nevizibile   ale  proprietăţii, 
subsolului   sau  structurii care   ar avea  ca  efect  o  valoare  semnificativ  diferită .           
― autorul  raportului  nu-şi  asumă  nici  o  responsabilitate   pentru  astfel  de  situaţii  
sau  pentru  obţinerea  studiilor  tehnice  necesare . 
―se  presupune  că  proprietatea  este  în  deplină  concordanţă   cu  toate  
reglementările   locale  şi  naţionale  privind  mediul  înconjurător , cu  excepţia  
neconcordanţelor  expuse  şi  descrise  în  prezentul  raport ; 
― se  presupune  că  proprietatea   este  conformă  cu  toate  reglementările  şi  
restricţiile  urbanistice . 
― evaluatorul  îşi  asumă  întreaga  responsabilitate   pentru  opiniile  exprimate  în  
prezentul  raport  de  evaluare . 
 

2.4. baza de evaluare  . 
Evaluarea  se  bazează  pe   informaţii  primite  de  la  : 
―  proprietar,  agenţii  imobiliare  care   acţionează  în  zonă,  mica  publicitate, vecini, ,  
societăţi  de  construcţii, oferte   de vânzāri terenuri listate  pe web . 
―lucrări  de  specialitate ,cursul  de  evaluare  a proprietăţilor  imobiliare, buletinele  
informative  editate  de  către  A.N.E.V.A.R. 
― lucrări  de  specialitate  editate  de  MATRIXROM  Bucureşti; 
― documente  puse  la  dispoziţie  de  către beneficiar. 
―Legea 33/1994 ,Art. 25. - (2)  care preved  cā  la  calcularea cuantumului despagubirilor, 

expertii, precum si instanta vor tine seama de pretul cu care se vand, in mod obisnuit, 

imobilele de acelasi fel in unitatea administrativteritoriala, la data intocmirii raportului de 
expertiza, precum si de daunele aduse proprietarului sau, dupa caz, altor persoane 
indreptatite, luand in considerare si dovezile prezentate de acestia. 
― proprietatea  a  fost  inspectată  personal  de  evaluator   în  prezenţa  şi  cu  acordul  
proprietarului .  
―utilizarea  raportului  іn alte  scopuri  decât  cel menmţionat  la punctul 4 capito;ul 1 
atrage  dupā  sine pierderea valabilitāţii acestuia iar  evaluatorul  nu poate fi fācut 
rāspunzātor  de  consecinţele  unei  astfel de situaţii  

 
 
 
 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4384/Instanta
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CAPITOLUL   3. 

DESCRIEREA   PROPRIETĂŢII   IMOBILIARE . 

3.1  Amplasament . 
―Terenul care trebuie  expropriat pentru utilitate 
publicā , este  situat  іn Craiova , str. Arieş nr. 6A  
―proprietari :  Ciolofan Mircea Sorin   şi  Ciolofan  
Alina .  
―suprafaţa  care se expropriazā  este  de 76 mp 
―din punct de vedere zonal , acesta este  poziţionat 
іn zona A  a Municipiului Craiova   
― vecinatati : 
la  N    Butārāscu  Victoria     
la  S   -   teren Primārie  şi  Dumitra Vintilescu ..         
la E   -  str, Arieş .   
la V  -   moştenitorii Demetriad. 
― documentaţie  cadastralā cu nr. 22377 şi carte 
funciarā  nr. 58265 a localitāţii Craiova . 
― dotarea actualā a  terenului  constā іn : 

1 alei auto şi pietonale 
2 grādinā   de flori  
3 reţele subterane apā,canal, gaze, electrice 
4 іmprejmuire  la stradā cu gard metalic  şi 

plāci policarbon. 
CAPITOLUL 4. 

EVALUAREA   PROPRIETĂŢII   IMOBILIARE    

 Pentru  estimarea valorii pentru despāgubire, se  
au іn vedere  prevederile articolului 26 (2) din 
legea 33/1994, unde se aratā cā evaluatorii vor  
avea іn vedere preţul  cu care  se vând іn  mod 
obisnuit, imobilele de acelaş fel  іn zona respecţivā  
  Pe  baza prevederilor   din lege, şi  conform  
standardelor internaţionale   de evaluare IVS  
ediţia 2011 , cadru general , abordarea  evaluării va 
fi realizată  prin  piaţă .  

ABORDAREA PRIN PIAŢĂ    
Metoda  utilizează  procesul  în  care  estimarea  
valorii  de  piaţă  se  face  prin  analiza  pieţei  care  
constă  în  compararea  unor  proprietăţi  similare  
cu  cea  evaluată .  Premisa  majoră  a  acestei  
metode  este  că  valoarea  de  piaţă  a  proprietăţii  
imobiliare  este   în  relaţie  directă cu  preţurile  
unor  proprietăţi  competitive  şi  comparabile . 
 Analiza  comparativă  se  axează  pe  
asemănările  şi  diferenţele  între  proprietăţi  şi  
tranzacţii  care  influenţează  valoarea .   
 Etapele  parcurse   in  aplicarea  abordārii 
prin piaţā   sunt  :   

 
gradina 
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― cercetarea  pieţei   pentru  a  obţine  informaţii 
despre  tranzacţii de  proprietăţi  imobiliare  ce  
sunt  similare  cu  proprietatea  evaluată.   
―  verificarea  informaţiilor  prin  confirmarea  că  
datele  obţinute  sunt  reale  şi  corecte  şi  că  
tranzacţiile  au  fost  obiective .  
―compararea  proprietăţilor  selectate  cu  
proprietatea  evaluată  utilizând  elementele  de  
comparaţie  şi  ajustarea  adecvată  a  preţului  de  
vânzare  cumpărare  a  fiecărei  proprietăţi  
comparabile ;  
― analiza  rezultatelor  evaluării  şi  stabilirea  unei  valori  sau  o marjă   de  valori  
―alegerea  criteriilor  de  comparaţie  depinde  de  scopul  evaluării  şi  de   natura  
proprietăţii  . 
―elementele  de  comparaţie  sunt  caracteristici  ale  proprietăţilor  şi  tranzacţiilor  
imobiliare  care  au  drept   consecinţă  variaţii  ale  preturilor  plătite  pe  piaţa  
imobiliară . 
 Ca elemente  de  comparaţie  cu caracter nelimitativ  se menţioneazā  : 
 ―drepturile de proprietate . 
―  condiţii  de  finanţare.  
― condiţiile  de  vânzare . 
― condiţiile  pieţei .  
― localizarea . 
― caracteristicile  fizice . 
― caracteristicile  economice . 
― utilizarea . 
―dotarea . 
Efectuarea  analizei  comparative  presupune  următoarele  etape :  
―identificarea  elementelor de  comparaţie  ce afectează  valoarea  tipului  de   
proprietate  evaluat ;  
―comparaţia  atributelor  fiecărei  proprietăţi  comparabile  cu  cele  ale   proprietăţii  
evaluate  şi  aprecierea  diferenţelor  pentru  fiecare  element  de  comparaţie ( cantitativ  
şi  calitativ )  
― obţinerea  corecţiei nete  pentru  oferte   comparabile  şi  aplicarea   ei  asupra  
preţului ( sau  a  chiriei ) .  
―analiza  rezultatelor  evaluării   şi  alegerea  valorii sau  a  intervalului de  valori  ; 
 Întrucât  este  cunoscut  numai  preţul  ofertelor   comparabile , corecţia  se  face  
asupra  acestui  preţ  pentru  a  ajunge  la  estimarea  proprietăţii  evaluate .  
 Ofertele  din analiza pieţei  imobiliare  care  necesită  cele mai  mici  corecţii brute  
vor  avea   ponderea  cea  mai  mare  în alegerea  valorii  finale .    

Analiza  preliminară  a   pieţei   imobiliare 
― piaţa  .standardul internaţional de evaluare IVS ediţia 2011, cadrul general paragraful 
11 defineşte piaţa  astfel ’’Piaţa   este  mediul  în care  bunurile  şi serviciile  se 
comercializează  între vânzători şi cumpărători, pri mecanismul preţului . conceptul  de 
piaţă  presupune  că  bunurile sau serviciile  se pot  comercializa fără restrictii între 
vânzători  şi cumpărători .Fiecare  parte  va reacţiona  la  raporturile  dintre  cerere şi 
ofertă  şi la  alţi factori de stabilirea preţului , ca şi la  propria lor înţelegere  a utilităţii 
relative  a bunurilor  sau serviciilor şi la nevoile şi dorinţele  individuale” .  
  Sectorul  imobiliar, din anul 2008 până  în prezent  este  înt-un  regres continuu , 
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 oferta fiind  mult  mai  mare decât  cererea , criteriu  care  conduce la scăderea valorii 

proprietăţilor  imobiliare.. 
―  analiza  cererii. 
Cererea  de  cumpărare   redusă .   
―  analiza   ofertei . 
Oferte de vânzare   mari şi în continuă  creştere  
―  echilibrul   pieţei  imobiliare . 
Din  analiza  efectuată ,  se  poate  afirma  că  piaţa   imobiliară  rezidenţială  în  zona  în 
care este  amplasată  proprietatea ,  prezintă   dezechilibru  în sensul că  cererea   este  
foarte  redusă  faţă  de ofertă . 
Conform standardelor  internaţionale  IVS  2011 cadrul general paragraful 57  se 
prevede;”abordarea  prin piaţă oferă  o indicaţie  asupra  valorii  prin compararea  
activului subiect cu active  identice  s-au similare, al căror  preţ se cunoaşte”.De 
asemenea conform  paragrafului 58 din acelaşi standard prevede: 
”Prima etapă a acestei abordări , este obţinerea preţurilor   de tranzaţionare  a 
activelor  identice  sau similare tranzacţionate  recent  pe piaţă , Dacă există  puţine  
tranzacţii recente ,de asemenea  poate fi util să  se ia în consideraţie  preţurile  
activelor  identice  sau  similare care  sunt  listate pe web, sau oferite  spre vânzare , 
cu condiţia  ca relevanţa  acestor  informaţii să fie   clar  stabilită  şi analizată  critic. 
Poate  fi necesar  ca  preţul  altor  tranzacţii să  fie  corectat pentru  a reflecta  orice 
diferenţă  faţă  de condiţiile  tranzacţiilor  efective şi să  fie  definit  tipul  valorii şi  
orice  ipoteze  care urmează  să  fie  adoptate pentru evaluarea  care se  realizează.. Pot  
exista  diferenţe  între  caracteristicile  juridice, economice ale  activelor  din alte  
tranzacţii, faţă  de cele  ale  activului evaluat”.   

Analizând  ofertele  listate   din anunţurile  publicitare  de pe web din 
28.07.2012.. rezultă  :  

EVALUAREA     TERENULUI 
 

 A     Teren de vanzare in craiova, Dolj, calea bucuresti, POSTA 

Pret/mp:  350 EUR 
     S = 300 mp Telefon: 0728.991.233(Valabila din 25/07/2012 
 
B   Teren de vanzare in Craiova, Dolj, Liceul Sanitar, Sfintii Apostoli 

(Valabila din 18/07/2012) 

300 euro/ mp , 274 mp, Telefon: 0251.418.584 

    
C   Teren de vanzare in craiova, Dolj, brazda, strandul  Nicolae Titulescu 

(Valabila din 25/07/2012) 400 eur/mp mp = 2127, front =20 m  

Telefon: 035140 25 68 
     

Punând informaţiile obţinute  sub formä  condensatä obţinem : 

teren care se evalueaza   

teren ,str Aries nr. 6A  Craiova  lei/mp  

suprafata   mp . 76  

valoare   evaluata    ?  

TERENURI SELECTATE lei/mp euro/mp 

A teren  Craiova Calea Bucuresti Posta    

oferta  lei/mp.   
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tel. 0728.991.233 1614 350 

   

B.teren Craiova  liceul Sanitar str. Sf. Apostoli  

oferta lei / mp 1384 300 

tel 0251.418.584   

   

C . Teren Brazda strandul Nicolae Balcescu  

teren          

oferta de pret  lei / mp  1845 400 

tel,  035140 25 68   

 
Modul  cum  au  fost  aplicate  corecţiile  elementelor  de  comparaţie  şi  rezultatele  
sunt  prezentate  în următoarea  grilă de calcul  :  

 1 euro= 4.6118 lei 

Elementul  de  Proprietatea            Proprietati  comparabile                 

comparatie  de evaluat  A B C 

Oferta de pret   1614 1384 1845 

coeficient de negociere  0.85 0.85 0.85 

corectie   242 208 277 

pret corectat  1372 1176 1568 

Dreptul de proprietate  integral integral integral integral 

transferat    % 0 0 0 0 

Corectie  ( +/-  5 % )  0 0 0 

pret  corectat   1372 1176 1568 

Conditii de  finantare  cash similare similare similare 

Corectie  ( +/-  2 % )  0% 0% 0% 

corectie  0 0 0 

pret  corectat   1372 1176 1568 

Conditii  de  tranzactie normale normale normale normale 

Corectie  ( +/- 20 % )  0% 0% 0% 

corectie  0 0 0 

pret corectat  1372 1176 1568 

pozitia  in zona  f. central central central central  

Corectie ( <+200 % )  50% 50% 50% 

corectie  686 588 784 

pret corectat  2058 1764 2352 

conditii de fundare  bune  bune  bune bune 

Corectie  (+/- 10%  0.00% 0.00% 0.00% 

     

corectie  0 0 0 

pret   corectat  2058 1764 2352 

spatii  comerciale +institutii f. bune bune bune bune 

  ajustare <25%  10% 10% 10% 
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corectie  206 176 235 

pret   corectat  2264 1940 2587 

 estetica , gradini,  stc superior nu nu nu 

Corectie  ( <20 % )  10% 10% 10% 

corectie  226 194 259 

pret  corectat   2490 2134 2846 

utilitati publice bune medii medii medii 

coeficient de influenta<20%  10% 10% 10% 

corectie   249 213 285 

pret  corectat   2739 2348 3131 

pret in euro   594 509 679 

Corectie  totala bruta , lei  1609 1379 1839 

pretul  de  vanzare)  lei/mp= 2348    

suprafata terenului = 76    

 lei euro   

 2348 509   

Valoare totala = SxPret= 178441 38692   

Comparabila  B  având  corecţia totală  brută  cea mai mică  , are prioritate  în selecţia 
valorii finale . 

Valoarea terenului  conform  cerinţelor  din  Norma metodologica din 

19 ianuarie 2011)de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de 

utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local 

Publicat in Monitorul Oficial 84 din 1 februarie 2011 (M. Of. 84/2011)unde la articolul Art. 

8. -(1) se prevede cā  expertul evaluator specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, 

membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR, care va intocmi 

raportul de evaluare prevazut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat sa se raporteze 

la expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77
1
 alin. 

(5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare rezultā: 

Extras  de la notarii publici pentru terenuri іn  Municipiul Craiova  
Valoaraa pe mp  de teren  dupa  preturile  notarilor publici   
Muni cipiul Craiova,  pret unitar teren zona A   =  l784 lei/ mp  
                                                                                           170  euro/mp  
Cu aceste  preturi  valoarea  terenului  іn suprafaţā  de 76 mp  ar deveni : 

valoare teren  = aria  expropriata xpretul unitar = 784 x 76 = 59584 

valoare teren  =aria  expropriata x pretul unitar = 170 x 76 = 12920 
 

Daune  produse  proprietātii.  
Sistematizarea  zonei  prin realizarea  pasajului subteran,  are  un impact negativ 
asupra  valorii proprietāţii din urmātoarele  cauze :   
―creşterea  intensitāţii  zgomotelor prin intensificarea traficului  rutier cum şi  
prin diminuarea  distanţei  de la locuinţa sxpropriatului    pânā  la  linia de trafic.  
―diminuarea  spaţiului de disiparea  gazelor  de eşapament . 
― reducerea  spaţiului de manevrā  şi  acces  la  garaj . 
―poluare  cu particule  solide (praf, noroi) pe durata execuţiei lucrārilor . 
―degradarea  esteticii prezente prin  desfinţarea  parţialā  a grādinii din faţada 
principalā  a  casei. 

http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-84-din-01.02.2011-(M.-Of.-84-2011-19763).htm
http://legestart.ro/Legea-571-2003-Legea-Codul-fiscal-(MTU5NTA-).htm
http://legestart.ro/Codul-Fiscal-2003-Romaniei-(MTQzMTQ-).htm#art1000000


 
 

 

10 

 

Іn  concluzie  ,tinând seama de  lista  coeficienţilor   cu impact pozitiv şi negativ 
asupra proprietāţilor imobiliare  іnscrisā  іn   expertiza nr. 103./ 2007, elaboratā  
de CET-R Corpul experţilor Tehnici  din România şi prin care  se face  şi 
precizarea cā  aceasta nu este limitativā  , considerām  cā  valoarea  actualā  a  
proprietāţii  ar  suferi іn  viitor   urmātoarea  diminuare .   

Coeficienţi cu impact negativ. 

poluare  sonora  -5% 

poluare  gazoasa  -5% 

reducerea spatiului auto la garaj -10% 

poluare cu particule solide  -5% 

degradare estetica a  curţii -10% 

Total     -35% 

Valoarea de piaţā a terenului іn compensare  va  fi ; 

suprafata terenului = 115  

 lei euro 

 2348 509 

Valoare totala = SxPret= 270009 58547 
Aplicând  acest coeficient  terenului іn suprafaţā  de 115 mp primit іn compensare  
rezultā cā valoarea daunelor  din cauzele enumerate  ar  fi:  

daune cauzate proprietatii  lei   = 35% x 270009 94503 

                                                 euro  = 35% x 58547 20492 

Dacā  se ţine  seama, cā  suprafaţa  de teren  suplimentarā primitā іn schimb  este  
de 115-76 = 39 mp  şi de valoarea  unitarā  pe mp  lei şi euro  rezultā : 

 lei euro 

pret /mp teren =               2348 509 

valoarea ariei  de compensare =SxP= 91568 19855 

Concluzii  
A. Dacā  despāgubirea  expropriatului  se va  face  іn bani, expropiatorul ar  

trebui  sā aloce  pentru  expropriere suma de : 

 abordare prin piata conform  notari publici 

 lei euro lei euro 

valoare teren= 178441 38692 59584 12920 
B.    Dacā  despāgubirea  expropriatului  se va  face  іn naturā prin schimb de 

teren , expropiatorul ar  trebui  sā cedeze   expropriatului  o suprafaţā  de teren de 
115 mp  ,adicā  o suprafţā   cu 39 mp mai mare decât cea expropriatā  care  ar fi 
echivalentā  cu  valoarea daunelor produse proprietāţii.  
Comisia,  de comun acord  cu expropriatul  vor perfecta documentele  de  platā  
sau transfer  cu respectarea  ipotezelor  precizate  la  capitolul 2 , punctul 2.2.  

Membru  titular expert evaluator   A.N.E.V.A.R., , 
Ing. Cojocaru  Ştefana 

 
 
 

Verificat  
Membru  titular expert evaluator   A.N.E.V.A.R., 

Ing. Cojocaru  Ion  
 

Anexa; schiţa terenului  expropriat  sc.1/200 
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