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Raport de evaluare
Teren pentru utilizare industriala
in suprafata totala de 5.700 mp in intravilanul
municipiului Oradea, cad. 11471, CF 172498

Proprietar:

SC KENITRA SRL

Destinatar:

EUREXPERT IPURL

Solicitant:

EUREXPERT IPURL

-

NOIEMBRIE 2013 –

Datele, informaţiile si conţinutul prezentului raport fiind confidenţiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise
unor terţi fără acordul scris si prealabil al evaluatorului.,
., al clientului si al destinatarului.

PFA BARANYI LEVENTE, tel 0726/720.659

Raport evaluare teren Oradea ,cad.11471 , jud. Bihor

Către: EUREXPERT
EUREXPERT IPURL

Stimaţi domni, stimate doamne,
Obiectul evaluării îl constituie terenul intravilan in suprafata totala de 5.700 mp inscris in intravilanul
municipiului Oradea, in zona Sos. Borsului in spatele constructiilor apartinand Ghenau Trade si Nortemeco.
Pentru proprietatea supusa evaluarii evaluatorului i-a stat la dispozitie un extras de carte funciara.

Proprietatea este inscrisa in extrasul de carte funciara cad. 11471, CF nr. 172498 (provenita din conversia de
pe hartie a CF nr. 9539 NDF). La descrierea proprietatii este mentionat „teren intravilan”.
Conform extraselor de carte funciara terenul se afla in proprietatea SC KENITRA SRL

Inscrieri privitoare la sarcini:

Terenul este amplasat in intravilanul mun. Oradea, in zona Sos. Borsului in spatele constructiilor apartinand
Ghenau Trade, Nortemeco si H.Essers. Vecinatatile sunt terenuri libere, constructii comerciale si industriale.
Parcela de teren nu detine utilitati. Accesul la teren se face din Sos. Borsului, se ia stanga inainte de Ghenau
Trade, se merge cca. 200 m si dupa aceeia la dreapta pe un drum de pamant. Terenul este plan.

În estimările realizate evaluatorul a ţinut cont de recomandările Standardului Internaţional de Evaluare IVS –
Cadrul general, Standardului Internaţional de Aplicaţie în Evaluare IVS 310 – Evaluări ale drepturilor asupra
proprietăţilor imobiliare pentru garantarea împrumuturilor, IVS 101 – Sfera misiunii de evaluare, IVS 102 –
Implementare, IVS 103 – Rapoartarea evaluării, IVS 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare GE 1 –
Verificarea evaluarilor
A fost evaluat întregul drept de proprietate considerat valabil, transferabil şi special pentru utilizarea expusă
mai sus, liber de orice fel de sarcini.
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Având în vedere scopul evaluării, precum şi celelalte aspecte menţionate în raport referitor la abordarea în
evaluare, opinia evaluatorului privind valoarea totala proprietăţilor de piaţă anterior menţionate este:

359.
359.700 LEI (echivalent 81.000
81.000 EUR)
Valoarea opinată este valabilă exclusiv în limita ipotezelor şi condiţiilor limitative exprimate in lucrare.
Valoarea este valabilă în limita ipotezelor extraordinare şi condiţiilor limitative şi a celorlalte aspecte
prezentate în acest raport. Raportul este întocmit în concordanţă cu prevederile Standardelor Internaţionale de
Evaluare IVS 2011.
o

Valoarea de piata nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care apare sau
nu in momentul realizarii unei tranzactii, in conditiile si la valorile specificate de lege si in functie de
calitatea persoanelor implicate in tranzactie (juridice sau fizice), iar in cazul persoanelor juridice in
functie de inregistrarea fiscala a acestora, (ca platitoare sau nu de TVA).

o

Opinia de mai sus nu reprezintă valoarea pentru asigurare;

o

Cursul de schimb LEI/EUR considerat este de 4,4413 LEI;

o

Proprietatile au fost evaluate ca fiind libere de sarcini.

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor si metodologiei de lucru recomandate de
către ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania ).

Cu stima,
BARANYI LEVENTE
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1.1. Certificare
Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certific următoarele:

-

afirmaţiile prezentate şi susţinute în acest raport sunt adevărate şi corecte.

-

analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate şi condiţiile
limitative descrise şi sunt analizele, opiniile şi concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct
de vedere profesional.

-

nu am niciun interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care face obiectul prezentului raport de
evaluare şi niciun interes sau influenţă legată de părţile implicate.

-

suma ce imi revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nicio legătură cu declararea în
raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze clientul şi nu este
influenţată de apariţia unui eveniment ulterior.

-

analizele şi opiniile mele au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, recomandările şi
metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociatia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din
România) şi standardele Comitetului Internaţional de Standarde în Evaluare (IVSC).

-

evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR.

-

Inspecţia proprietăţii a fost realizată de către evaluator Baranyi Levente în data de 28 noiembrie 2013
împreuna cu reprezentantul clientului.

-

În elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea niciunei alte persoane în
afara evaluatorilor care semnează mai jos.

La data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează mai jos este membru ANEVAR, a îndeplinit
cerinţele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR şi are competenţa necesară întocmirii
acestui raport.
Prezentul raport se supune normelor ANEVAR şi poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris şi prealabil al
evaluatorului) şi verificat, în conformitate cu GE 1 – Verificarea Evaluărilor.
Evaluatorul care semnează prezentul raport de evaluare are încheiată asigurarea de răspundere profesională
la ALLIANZ – ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.

BARANYI LEVENTE
Evaluator autorizat – Membru Titular ANEVAR
Evaluarea proprietatiilor imobiliare

Pagina 4

PFA BARANYI LEVENTE, tel 0726/720.659

Raport evaluare teren Oradea ,cad.11471 , jud. Bihor

CUPRINS

1.1.
2.

CERTIFICARE ...................................................................................................................................................... 4
PREMISELE EVALUARII ................................................................................................................................... 6

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.
2.6.
2.7.

OBIECTUL EVALUARII. DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE ......................................................................... 6
SCOPUL EVALUARII ............................................................................................................................................. 6
CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII (INSTRUCTIUNILE EVALUARII) ................................................................ 6
BAZELE EVALUARII .............................................................................................................................................. 6
TIPUL VALORII ESTIMATE ................................................................................................................................ 9
DATA EVALUARII .............................................................................................................................................. 9
DATA INSPECTIEI............................................................................................................................................. 9
RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI.................................................................................................................. 9
CLAUZA DE NEPUBLICARE................................................................................................................................. 10
SURSELE DE INFORMATII .................................................................................................................................. 10

PREZENTAREA DATELOR ........................................................................................................................................ 10
2.8. IDENTIFICAREA PROPRIETATII ........................................................................................................................... 10
2.8.1.
SITUATIA JURIDICA ........................................................................................................................................ 11
2.9. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI ..................................................................................................................... 11
2.10.
ANALIZA PIETEI IMOBILIARE (STUDIU DE VANDABILITATE)............................................................................ 14
3.

EVALUAREA PROPRIETATII
PROPRIETATII ......................................................................................................................... 16
4.1.
4.2.

CEA MAI BUNA UTILIZARE (CMBU)................................................................................................................... 16
PROCEDURA DE EVALUARE (ETAPE PARCURSE, SURSE DE INFORMATII) .............................................. 18
4.2.1. Etape parcurse........................................................................................................................................ 18
4.3. ABORDAREA PRIN PIATA .................................................................................................................................. 18
4.4. ANALIZA DEZVOLTARII ....................................................................................................................................... 22
3.1. REZULTATELE EVALUĂRII .................................................................................................................................. 25
5.

ANEXE.................................................................................................................................................................
26
ANEXE
5.1.
5.2.
5.3.

DOCUMENTELE PROPRIETATII .......................................................................................................................... 26
LOCALIZARE ...................................................................................................................................................... 30
OFERTE TERENURI:........................................................................................................................................... 34

Pagina 5

PFA BARANYI LEVENTE, tel 0726/720.659

Raport evaluare teren Oradea ,cad.11471 , jud. Bihor

2. PREMISELE EVALUARII
2.1. Obiectul evaluarii. Drepturi de proprietate evaluate
Obiectul evaluării îl constituie terenul intravilan in suprafata totala de 5.700 mp inscris in

intravilanul

municipiului Oradea, cad.11471, CF nr. 172498 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 9539 NDF). La
descrierea proprietatii este mentionat „teren intravilan”.. Pentru proprietatea supusa evaluarii evaluatorului nu
i-a stat la dispozitie un certificate de urbanism.

2.2. Scopul evaluarii
Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piata asa cum este definita in
standardul Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) IVS Cadrul General, in
vederea vanzarii la licititatie publica.

(Instructiunile
2.3. Clientul si destinatarul lucrarii (Instructiu
nile evaluarii)
Prezentul raport de evaluare se adresează catre EUREXPERT IPURL,
IPURL lichidator judiciar al SC
KENITRA SRL numit in dosarul Tribunalului Bihor nr. 8837/111/2012, în calitate de Client si Destinatar.

2.4. Bazele evaluarii
În prezentul raport, s-a urmărit o estimare a valorii de piaţă a obiectivelor aşa cum este aceasta definită în

2011
Standardul Internaţional IVS 201
1 „Valoarea de piaţă – bază de evaluare”.
Conform standardului, definiţia valorilor este urmatoarea:

Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată la data evaluării, între un
hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de
cumpărator decis şi un vânzator hotărât
marketing corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără
constrângere.
La baza evaluării stau o serie de ipoteze şi condiţii limitative, prezentate în cele ce urmează. Opinia
evaluatorului este exprimată în concordanţă cu aceste ipoteze şi concluzii, precum şi cu celelalte aprecieri din
acest raport.
Principalele ipoteze şi conditii limitative de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport de
evaluare sunt următoarele:
Ipoteze şi condiţii limitative speciale:
Evaluatorul nu a avut la dispoziţie documentaţia cadastrală aferenta proprietatii evaluate. Identificarea
proprietăţii, localizarea acesteia, limitele sale au fost realizate cu ajutorul unui topograf autorizat prin
programul MapSys 7.0.
Evaluatorul nu este topograf/topometrist/geodez şi nu are calificarea necesară pentru a măsura şi garanta
locaţia, suprafeţele şi limitele proprietăţii au fost identificate prin metoda descrisa mai sus pe baza numarului
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cadastral indicat in extrasul de carte funciara anexat. Acest raport are menirea de a estima o valoare a
proprietăţii identificate şi descrise în raport în baza inspecţiei efectuate de evaluator.
Măsurătorile efectuate sunt doar pentru scopul evaluării şi nu ţin loc de documentaţie cadastrală. Dacă
eventuale lucrări topografice cu referire la proprietatea evaluată vor invalida aceste masuratori, evaluarea va
trebui reconsiderată.
Ipoteze:
•

Valoarea opinată in raportul de evaluare este estimată în condiţiile realizării ipotezelor care urmează şi in
mod special în ipoteza în care situaţiile la care se face referire mai jos nu generează nici un fel de restricţii
in afara celor aratate expres pe parcursul raportului şi a căror impact este expres scris că a fost luat în
considerare. Dacă se va demonstra că cel puţin una din ipotezele sub care este realizat raportul şi care
sunt detaliate în cele ce urmează nu este valabilă, valoarea estimată este invalidată;

•

In lipsa certificatului de urbanism unde sunt indicate coeficientii de urbanism evaluatorul a presupus
coeficientii POT si CUT, 0,30 respectiv 0,50 pentru a putea evalua terenul prin metoda reziduala. Acesti
coeficienti au fost alesi deoarece acestia sunt coeficientii permisi de obicei

in zona unde se afla

proprietatea supusa evaluarii.
•

Aspectele juridice (descrierea legală şi aspecte privind dreptul de proprietate) se bazează exclusiv pe
informaţiile şi documentele furnizate de către proprietar/destinatar şi au fost prezentate fără a se
întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil şi
transferabil (in circuitul civil). Afirmaţiile făcute de evaluator privitoare la descrierea legală a proprietăţii nu
se substituie avizelor juridice exprimate de specialişti; evaluatorul nu are competenţă în acest domeniu;

•

Se presupune o deţinere responsabilă şi un management competent al proprietăţii.

•

Se presupune că toate studiile inginereşti puse de proprietar / destinatar la dispoziţia evaluatorului sunt
corecte. Planurile de situaţie şi materialele ilustrative din acest raport au fost incluse doar pentru a ajuta
cititorul raportului în vizualizarea proprietăţii.

•

Evaluatorul nu are nicio informaţie privitoare la faptul că proprietatea ar fi traversată de reţele magistrale
de utilităţi sau zone de restricţionare care ar limita dezvoltarea acesteia altele decât cele descrise în
raport; în urma inspecţiei pe teren nu au fost descoperite indicii care să arate o astfel de restricţie;
evaluatorul nu a facut nicio investigaţie suplimentară pentru a descoperi aceste restricţii şi nici nu are
abilitatea de a întocmi eventuale studii care să certifice dacă proprietatea este afectată de o astfel de
restricţie sau nu.

•

Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de zonare, urbanism,
mediu şi utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o ne-conformitate, descrisă şi luată în
considerare în prezentul raport.

•

Nu am realizat nici un fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei contaminanţilor. Se presupune că nu
există condiţii ascunse sau ne-aparente ale proprietăţii, solului, sau structurii care să influenţeze valoarea.
Evaluatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor
necesare pentru a le descoperi; Cu ocazia inspecţiei nu am fost informaţi despre existenţa pe
amplasament a unor contaminanţi; Nu am realizat nici un fel de investigaţie suplimentară pentru stabilirea
existenţei altor contaminanţi;
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Se presupune că toate licenţele, autorizaţiile şi acordurile de funcţionare precum şi orice alte cerinţe legale
necesare funcţionării au fost sau pot fi obţinute şi reînnoite pentru orice utilizare considerată pentru
evaluare în acest raport;

•

Se presupune utilizarea terenului şi a îmbunătaţirilor terenului în interiorul limitelor şi graniţelor proprietăţii
aşa cum sunt descrise în acest raport.

•

Situaţia actuală a proprietăţii imobiliare, scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de
evaluare utilizate şi a modalităţilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să conducă la
estimarea cea mai probabilă a valorii proprietăţii în condiţiile tipului valorii selectate;

•

Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile
considerand datele care sunt disponibile la data evaluării;

•

Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile si documentele pe care le-a avut la dispoziţie,
existând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii sau documente de care evaluatorul nu avea cunoştinţă.

•

Orice referinţă în acest raport de evaluare la rasă, etnie, credinţă, vârstă sau sex sau orice alt grup
individual a fost făcută în scop informativ. Aceste date prezentate s-a considerat că nu au niciun efect
asupra valorii de piaţă a proprietăţii evaluate sau a oricărei proprietăţi în zona studiată.

•

Se consideră că proprietatea evaluată se conformează tuturor cerinţelor de acces pentru persoane cu
dizabilităţi. Nu au fost efectuate investigaţii în aces sens şi evaluatorul nu are calificarea necesară pentru a
face acest demers.

Condiţii limitative:

-

Prezenta evaluare a fost întocmită pentru scopul declarat în cadrul raportului şi asumat prin contractul de
prestări servicii întocmit între evaluator şi beneficiar/destinatar. Acest raport de evaluare nu va putea fi
utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat.

-

Evaluatorul nu a facut nicio măsurătoare a proprietăţii. Dimensiunile proprietăţii au fost preluate din
descrierea legală a proprietăţii (extras de carte funciară); evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste
documentaţii. Toate schiţele, planurile de situaţie puse la dispoziţia evaluatorului se consideră a fi corecte
dar nu se asumă nicio responsabilitate în această privinţă.

-

Evaluatorul a obţinut informaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte şi de încredere dar nu se
asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte;

-

Evaluatorul nu are cunoştinţă de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau vecinătăţi care să
afecteze proprietatea evaluată;

-

Opinia evaluatorului este cu referire la proprietate asa cum reiese din documentele şi titlurile de
proprietate puse la dispoziţie de proprietar/utilizator, fiind limitată exclusiv la acestea;

-

Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii
sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea.

-

Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;

-

Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună
mărturie în instanţă relativ la proprietatea în chestiune;
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Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu
trebuie publicate sau mediatizate fără acordul scris prealabil al evaluatorului;

-

Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăţi şi orice divizare sau distribuire a valorii pe
interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost
prevăzută în raport.

2.4.1. Tipul valorii estimate
Ţinând cont de scopul evaluării, s-au urmărit recomandările standardului internaţional de aplicaţie în evaluare:
•
•
•
•
•
•

IVS – Cadrul general
IVS 101 – Sfera misiunii de evaluare
IVS 102 – Implementare
IVS 103 – Raportarea evaluarii
evaluarii
IVS 230 – Drepturi asupra proprietatii imobiliare
GE 1 – Verificarea evaluarii

De asemenea s-au urmarit recomandarile Ghidului de evaluare GE 1 - Verificarea evaluarilor, a Ghidului
metodologic de evaluare GME 1 - Evaluarea terenului emise de ANEVAR in anul 2012.
Evaluarea este realizata conform prezentului raport si reprezinta o estimare a valorii de piata a
proprietatilor imobiliare, aceasta facand obiectul standardului international de evaluare IVS 2011- Cadrul
General.
Standardul este aplicabil valorii de piata a unei proprietati, de obicei imobiliare si elementele conexe.
Conform standardului definitia valorii de piata este urmatoarea:
“Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data

evaluării, între un cumpărător şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing
adecvat şi în care părţile au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.”

2.4.2. Data evaluarii
evaluarii
La baza efectuarii evaluarii au stat informatiile privind nivelul preturilor corespunzatoare lunii
noiembrie 2013. Data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre
evaluator este 28 noiembrie 2013. Data raportului este 28.11.2013.

2.4.3. Data inspectiei
Inspectia proprietatii imobiliare a fost efectuata de catre evaluator Baranyi Levente in data de
28.11.2013 in prezenta reprezentantilor clientului. Nu s-au realizat investigatii privind eventualele contaminari
ale terenului sau amplasamentelor invecinate. Evaluarea s-a facut in ipoteza in care datele existente in
documentatia cadastrala si cele faptice corespund.

2.5. Responsabilitatea fata de terti
Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informatiilor furnizate de catre reprezentanti
autorizati din partea clientului, corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.
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In conformitate cu uzantele din Romania valorile estimate de catre evaluator sunt valabile la data
prezentata in raport si inca un interval de timp limitat dupa aceasta data, in care conditiile specifice ale pietei
imobiliare nu sufera modificari semnificative care afecteaza opiniile estimate.
Opinia evaluatorului trebuie analizata in contextul economic general in care are loc operatiunea de
evaluare, stadiul de dezvoltare al pietei imobiliare si scopul prezentului raport. Daca acestea se modifica
semnificativ in viitor evaluatorul nu este responsabil decat in limita informatiilor valabile si cunoscute de acesta
la data evaluarii.
Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul
clientului. Nu acceptam nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul
declarat, fie pentru alt scop, in nici o circumstanta.

2.6.

Clauza de nepublicare
Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un

document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea formei şi
contextului în care urmează să apară.
Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte persoane decât cele la care sau făcut referiri anterior, atrage după sine încetarea obligaţiilor contractuale.

2.7. Sursele de informatii
Informaţii puse la dispoziţia evaluatorului de către client:
⇒ Datele de identificare ale proprietăţii evaluate – adresă, identificare fizică pe teren împreună cu
reprezentantul clientului.
⇒ Documente care atestă situaţia juridică a proprietăţii supuse evaluării – extras de carte funciară,
⇒ Suprafaţa terenului preluată din documentele de proprietate disponibile.
⇒ Istoricul proprietăţii.
⇒ Scopul evaluării.
B. Informaţii la care are acces evaluatorul
⇒ Date privind piaţa imobiliară locală
⇒ Baza de date a evaluatorului
⇒ Standardele internaţionale de evaluare – IVS 2011
⇒ Bibliografie de specialitate
⇒ Programul MapSys 7.0 pentru identificarea terenului pe baza nr. cadastral ;

PREZENTAREA DATELOR
2.8. Identificarea proprietatii
Obiectul evaluării îl constituie terenul intravilan in suprafata totala de 5.700 mp inscris in

intravilanul

municipiului Oradea, in zona Sos. Borsului in spatele constructiilor apartinand Ghenau Trade, Nortemeco si
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H.Essers. Pentru proprietatea supusa evaluarii evaluatorului i-a stat la dispozitie un extras de carte funciara.

2.8.1. Situatia juridica
Proprietatea este inscrisa in extrasul de carte funciara cad.11471, CF nr. 172498 (provenita din conversia de
pe hartie a CF nr. 9539 NDF). La descrierea proprietatii este mentionat „teren intravilan”.
Conform extraselor de carte funciara terenul se afla in proprietatea SC KENITRA SRL

Inscrieri privitoare la sarcini:

2.9. Descrierea
Descrierea amplasamentului
amplasamentului
Terenul este amplasat in intravilanul municipiului Oradea in suprafata totala de 5.700 mp, in zona Sos.
Borsului in spatele constructiilor apartinand Ghenau Trade, Nortemeco si H.Essers. Vecinatatile sunt terenuri
libere, constructii comerciale si industriale. Parcela de teren nu detine utilitati (current electric in apropiere).
Accesul la teren se face din Sos. Borsului, se ia stanga inainte de Ghenau Trade, se merge cca. 200 m si dupa
aceeia la dreapta pe un drum de pamant. Terenul este plan.
Principalele caracteristici ale terenului, conform celor observate in teren şi datelor din actele disponibile sunt
următoarele:
-

Suprafaţa: 5.700 mp

-

front la stradă: 2 fs ( doua drumuri cadastrale) a cate 40 ml la drum de pamant (conform identificarii pe
baza nr. cad, imaginea se poate vedea in anexe)

-

Forma: regulată, asimilabilă unui dreptunghi

-

Raportul dimensiunilor: cca. 1 la 3

-

Topografie: teren plan, fără denivelări

-

Amenajări ale terenului: nu sunt,

-

Acces: din sos. Borsului la cca. 200 m dupa aceeia la dreapta pe un drum de pamant
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- apa: nu
- canalizare: nu
- curent: in apropiere

-

Pe teren nu a fost observată existenţa vreunor traversări ale unor reţele de utilităţi care să afecteze

utilitatea terenului.
Amenajări: nu
Utilităţi: nu

Acces din sos. Borsului

Acces din sos. Borsului

Spre proprietate – drum secundar din sos.Borsului

Drum acces din drumul secundar

Drum acces din drumul secundar

Zona proprietate subiect
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Zona proprietate subiect

Zona proprietate subiect

Vecinatati - Nortmeco

Vecinatati

Vecinatati

Vecinatati
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Analiza pietei imobiliare (studiu de vandabilitate)

Considerente generale privind piata imobiliara si caracteristicile sale
Piata imobiliara se defineste ca un grup de persoane sau firme care intra in contact in scopul de a efectua
tranzactii imobiliare. Participantii la aceasta piata schimba drepturi de proprietate contra unor sume de
bani.
O serie de caracteristici speciale deosebesc pietele imobiliare de pietele bunurilor sau serviciilor:
a) fiecare proprietate imobiliara este unica iar amplasamentul sau este fix;
b) pietele imobiliare nu sunt piete eficiente: numarul de vanzatori si cumparatori care actioneaza este
relativ mic, proprietatile imobiliare au valori ridicate care necesita o putere mare de cumparare,
ceea ce face ca aceste piete sa fie sensibile la stabilitatea veniturilor, schimbarea nivelului
salariilor, numarul de locuri de munca precum si sa fie influentate de tipul de finantare oferit,
volumul creditului care poate fi dobandit, marimea avansului de plata, dobanzile, etc.;
c) in general, proprietatile imobiliare nu se cumpara cu banii jos iar daca nu exista conditii favorabile
de finantare tranzactia este periclitata;
d) Spre deosebire de pietele eficiente, piata imobiliara nu se autoregleaza ci este deseori influentata
de reglementarile guvernamentale si locale. Cererea si oferta de proprietati imobiliare pot tinde
catre un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic si rareori atins, existand intotdeauna un
decalaj intre cerere si oferta. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvolta greu iar cererea
poate sa se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori sa existe supraoferta sau exces de
cerere si nu echilibru;
e) Cumparatorii si vanzatorii nu sunt intotdeauna bine informati iar actele de vanzare-cumparare nu
au loc in mod frecvent. De multe ori, informatiile despre preturi de tranzactionare sau nivelul ofertei
nu sunt imediat disponibile. Proprietatile imobiliare sunt durabile si pot fi privite ca investitii. Sunt
putin lichide si de obicei procesul de vanzare este lung.
Datorita tuturor acestor factori comportamentul pietelor imobiliare este dificil de previzionat. Sunt
importante motivatiile, interactiunea participantilor pe piata si masura in care acestia sunt afectati de factori
endogeni si exogeni proprietatii.
In functie de nevoile, dorintele, motivatiile, localizarea, tipul si varsta participantilor la piata pe de o parte si
tipul, amplasarea, design si restrictii privind proprietatile, pe de alta parte, s-au creeat tipuri diferite de piete
imobiliare (rezidentiale, comerciale, industriale, agricole, speciale). Acestea, la randul lor, pot fi impartite in
piete mai mici, specializate, numite subpiete, acesta fiind un proces de segmentarea a pietei si
dezagregare a proprietatii.
Piata imobiliara specifica
In cazul proprietatilor evaluate, pentru identificarea pietelor lor imobiliare specifice, s-au investigat o serie
de factori, incepand cu tipul proprietatii. Proprietatea supusa evaluarii este teren cu destinatie rezidentiala.
Avand in vedere cele prezentate anterior, piata imobiliara specifica s-a definit ca piata terenurilor cu
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destinatie
destinatie industriala,
industriala, prestari servicii ( arie geografica zona de vest - est a mun. Oradea – denumita in
continuare „piata terenurilor”)
terenurilor”
In analiza acestor piete si a zonelor delimitate am investigat aspecte legate de situatia economica a
municipiului, populatia sa, trenduri ale ultimilor ani, precum si cererea specifica si oferta competitiva pentru
tipul de proprietate delimitat.
Analiza ofertei
Proprietarii se impart in trei mari categorii :
a) persoane fizice ce detin :
a. vechi terenuri de case in interiorul orasului - in general suprafete intre 1.000 si 3.000 mp;
b. terenuri in afara limitei orasului intrate in intravilanul extins in ultimii ani – suptafete mari de
ordinul hectarelor ;
b) societati comerciale care detin in general terenuri in interiorul limitelor actuale ale orasului :
a. terenuri in exces - terenuri la marginea amplasamentelor lor industriale pe care nu le folosesc
si care in general sunt suprafete de 3.000 – 5.000 mp;
b. terenuri cu hale vechi ce acum devin terenuri cu structuri demolabile pentru dezvoltare
industriala/comerciala – in general terenuri de ordinul miilor de metrii patrati;
c) investitori pe piata imobiliara – cu precadere dezvoltatorii imobiliari care au cumparat terenuri agricole
la marginea orasului si au demarat proiecte de urbanizare a unor suprafete extinse.
Analiza cererii
Pentru proprietatile de tip teren din zona analizata cererea se manifesta in special din partea urmatorilor
participanti pe piata imobiliara :


Persoane juridice care cer in general terenuri intre 2000 –3.500 mp pentru dezvoltarea de spatii

comerciale, depozitare;


Investitori imobiliari – care practic speculeaza momentul actiual al pietei , cumpara parcele mai mici de

teren pe care le comaseaza si apoi le vand dezvoltatorilor fie pentru parcelare fie pentru zona de case;
Echilibrul pietei
In ceea ce priveste echilibrul cererii si ofertei de terenuri similare cu obiectul evaluarii, in prezent,
oferta este mai mare decat cererea, piata putand fi considerata o piata a cumparatorilor.
Evolutia preturilor terenurilor din zona analizata a avut pe parcursul ultimilor ani patru faze:


O prima perioada ( anii 2000 ) in care finantarea in segmentul de credite ipotecare si imobiliare era

redusa si implicit si cererea pentru parcele de teren pentru dezvoltarea de case a fost redusa iar investitorii de
calibru mare erau putini, perioada caracterizata si de o lipsa de transparenta in ceea ce priveste tendintele de
urbanizare a orasului. Preturile reduse din acea perioada au atras totusi un numar de dezvoltatori ca au
cumparat suprafete mari de teren in zona limitrofa orasului , pe care in urmatoarea perioada le-au parcelat si
vandut pentru constructia de case;


O a doua perioada ( pana in anul 2006 ) s-a caracterizat prin cresterea finantarii pentru credite de tip
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ipotecar ceea ce a dus la cresterea cererii pentru parcelele mici de teren, implicit si la cresterea preturilor
acestor parcele. In acea perioada preturile terenurilor de dimensiuni mari ( 5.000 – 10.000 mp ) erau sensibil
egale, uneori chiar inferioare preturilor parcelelor de mici dimensiuni;


A treia perioada ( dupa 2006) in care piata s-a segmentat functie de posibilitatile de dezvolare pe

veritcala a terenurilor si utilitatile prezente. Astfel, in prezent terenurile pentru dezvoltarea de spatii industriale,
depozitare din zona de vest - est unde exista PUZ dar lipsesc utilitatile iar infrastructura rutiera nu exista se
vand intre 10-15 euro / mp. Terenurile din Oradea unde exista pe langa urbanizare si utilitati se vand intre 2030 euro / mp


A patra perioada ( dupa 2008-prezent) - In conditiile restrictionarii creditarii persoanelor fizice,

principalii cumparatori pe aceasta piata, coroborat cu amplificarea dezechilibrelor legate de puterea de
cumparare a populatiei generate de criza financiara, cererea pentru proprietati similare a urmat o panta
descendenta. Tranzactiile cu terenuri sunt putine, iar valoarea terenurilor a scazut cel mai mult pe piata
imobiliara luata in ansamblu.
Dintre tranzactiile si ofertele cunoscute de evaluator:

3. EVALUAREA PROPRIETATII
4.1.

utiilizare (CMBU)
Cea mai buna ut

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezinta alternativa de utilizare a proprietatii selectata din
diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicarii
metodelor de evaluare in capitolele urmatoare ale lucrarii.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau
construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare
valoare.
Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din urmatoarele situatii:
⇒ cea mai buna utilizare a terenului liber
⇒ cea mai buna utilizare a terenului construit.
Cea mai buna utilizare a unei proprietati imobiliare trebuie sa indeplineasca patru criterii. Ea trebuie sa
fie:
⇒ permisibila legal
⇒ posibila fizic
⇒ fezabila financiar
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⇒ maxim productiva
Tinand seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situatia terenului liber.
Alternativele posibile de utilizare /dezvoltare a ternului sunt :
•

dezvoltare industriala

•

dezvoltare comerciala , depozitare
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PROCEDURA DE EVALUARE (Etape parcurse, surse de informatii)
Baza evaluarii realizate in prezentul raport este valoarea de piata asa cum a fost ea definita mai sus.

Pentru determinarea acestei valori a fost aplicata abordarea prin piata si metoda reziduala. Prin aplicarea
acestor metode s-auu obtinut o serie de valori, care au fost interpretate de catre evaluator si prin reconcilierea
lor s-a format opinia evaluatorului privind valoarea.
4.2.1.

Etape parcurse
⇒ documentarea, pe baza informatiilor furnizate de catre client/destinatar;
client/destinatar;
⇒ inspectia terenului si a zonei;
⇒ stabilirea limitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborarii raportului;
⇒ selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;
⇒ analiza tuturor informatiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluarii;
⇒ aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii proprietatii
imobiliare.
Procedura de evaluare este conforma cu standardele, recomandarile si metodologia de lucru

recomandate de catre ANEVAR.

4.3.

Abordarea prin piata

Metoda comparatiilor de piata utilizeaza analiza comparativa: estimarea valorii de piata se face prin analizarea
pietei pentru a gasi proprietati similare si comparand aceste proprietati cu cea care trebuie evaluata. Premiza
majora a metodei este aceea ca valoarea de piata a unei proprietati imobiliare este in relatie directa cu
preturile unor proprietati competitive si comparabile. Analiza comparativa se bazeaza pe asemanarile si
diferentele intre proprietati si tranzactii, care influenteaza valoarea.
Este o metoda globala care aplica informatiile culese urmarind raportul cerere-oferta pe piata imobiliara,
reflectate in mass-media sau alte surse de informare.
Elementele de comparatie de care s-a tinut seama la estimarea valorii asimilate au fost:
- data tranzactiilor si ofertelor comparabile.
- caracteristici fizice (amplasarea);
- tipul de dezvoltare permisa
- dimensiunea;
- utilitati;
Importanta acestor criterii a fost luata in calcule in ordinea descrescatoare a prezentarii lor.
In tabelul urmator sunt prezentate principalele comparabile avute in vedere pentru estimarea valorii de piata :
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Comparabilele selectate se situeaza in intervalul 21 EUR/mp si 23 EUR/mp, preturile mai mari inregistranduse la terenurile care au pozitionare mai buna. Fisa de comparatii, cu corectiile aplicate este urmatoarea:
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Corecţiile cantitative s-au luat în considerare astfel:



Pentru tipul comparabilei: toate comparabilele au fost corectate negativ pentru că sunt oferte, nivelul
corecţiei reprezentând un interval de negociere întâlnit pe piaţă ( cca. - 25 %).
 Drept de proprietate :
o nu au fost necesare corectii;
 Restrictii legale :
o nu au fost necesare corectii;
 Conditii de finantare:
o nu au fost necesare corectii;
 Conditii de vanzare:
o nu au fost necesare corectii;
 Conditii de piata:
o Nu au fost necesare corectii;
 Localizare:
a fost aplicată o corecţie negativă de 10% respectiv 5% comparabilelor A si B, proprietăţile
fiind situate în zone cotate superior faţă de terenul subiect. Nivelul corecţiei se bazează pe percepţia pieţei
privind diferenţele de preţ intre zonele respective
 Caracteristici fizice
Marime, dimensiune si forme:
o Dimensiune: s-a aplicat o corecţie negitivă asupra comparabilelor A şi C, cu suprafaţă mai
mica, luând in considerare mărimea şi destinaţia terenului subiect şi uzanţa pieţei imobiliare
de variaţie a preţului in raport cu dimensiunea şi în funcţie şi de cea mai buna utilizare a
terenului;
Front stradal:
- s-a aplicat o corecţie pozitivă de 5% asupra comparabilei A deoarece aceasta deţine un front
mai mic şi raport al dimensiunilor mai puţin favorabil decât cel al proprietăţii subiect;
- s-a aplicat o corectie negativă de 5% asupra comparabilei C deoarece aceasta detine front
mai mare decât cel al proprietăţii subiect respectiv un raport mai favorabil al dimensiunilor
- nivelul corecţiilor este bazat pe diferenţa de atractivitate percepută in funcţie de forma şi front
Topografie:
o nu au fost necesare corectii;
 Utilitati disponibile
o S-au corectat negativ toate comparabilele cu 0,5euro/mp/utilitate pentru lipsa utilitatilor la
parcela evaluate;
 Zonarea
o nu au fost necesare corectii;
 Cea mai buna utilizare :
o nu au fost necesare corectii;

In urma aplicării corecţiilor s-a obţinut pentru fiecare comparabilă un preţ corectat şi un nivel al corecţiilor nete
şi brute. S-a ales comparabila cu nivelul cel mai redus al corecţiilor brute – respectiv comparabila B. Astfel,
valoarea unitară a terenului evaluat este considerată la 14,2 EUR/mp,
EUR/mp ceea ce pentru întreaga parcelă de
5.700 mp duce la o valoare de piaţă de:

359.
359.700 LEI (echivalent 81.
81.000 EUR)
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Analiza dezvoltarii

Etapele parcurse sunt:
1.Stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor proprietăţii construite care se va realiza, precum şi a celorlalte
amenajări
2. Estimarea costurilor de dezvoltare totale (costuri directe şi costuri indirecte, profitul antreprenorului)
3. Estimarea preţurilor de vânzare pentru tipul de proprietate care se va dezvolta.
4. Esalonarea in timp a costurilor şi veniturilor
5. Actualizarea fluxurilor anuale.
1. Având în vedere mărimea terenului şi dimensiunile medii ale proprietăţilor din zonă s-a considerat că pentru
cea mai bună utilizare definită a terenului, pe acesta de poate construi hala, birouri si constructii speciale

2. Costurile de dezvoltare:
2.1. Costurile directe estimate includ
- costuri de pregătire a terenului, de realizare a branşamentelor la utilităţi, de ridicare a imobilului /
imobilelor proiectate, costuri de amenajare a terenului (alei, parcări, platforme).
- Costul de ridicare a imobillelor proiectate la nivel finisat s-au estimat pe baza cotaţiilor prezente ale
pieţei de construcţii pentru un imobil/imobile de dimensiunea şi cu destinaţia celui/celor proiectate.
2.2. Costurile indirecte includ avizare, proiectare, autorizare, urmărire proiect, promovare, finanţare precum şi
un profit al antreprenorului. Nivelul estimat al acestora este in funcţie de nivelul uzual al acestor costuri pentru
tipul de dezvoltare proiectată.
2.3. Profitul antreprenorului este estimat prin raportare la total costuri, nivelul său luând în considerare nivelul
pieţei specifice şi mărimea şi complexitatea proiectului
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3. Veniturile obtenabile se bazează pe valoarea estimată pentru fiecare proprietate pornind de la capitalizarea
venitului obtenabil prin închirierea unei proprietăţi comparabile. Rata de capitalizare specifică, pentru oraşe de
talia Oradiei este de 10 – 11%. Chiriile obtenabile pentru contructii asemanatoare moderne sunt de 3 - 4
EUR/mp iar pentru spaţii administrative adiacente chiriile lunare sunt de 4-8 EUR/mp.
Tabelul următor prezintă premisele de calcul considerate

4. Eşalonarea costurilor de dezvoltare şi a veniturilor a ţinut cont de tipul proprietăţilor ce se pot dezvolta,
durata dezvoltării şi posibilităţile de absorbţie ale pieţei. Astfel, s-a considerat că cele trei proprietăţi pot fi
dezvoltate in primii doi ani iar valorificarea acestora se poate incheia in 2 ani. S-au luat in considerare valori
constante, fără influenţa inflaţiei sau ale eventualelor variaţii ale pieţei construcţiilor şi pieţei imobiliare
specifice. Rata de actualizare considerată in aceste condiţii de monedă constantă a fost de 11%, reflectând un
nivel mediu al riscului asociat unei astfel de investiţii.
Prin actualizarea fluxurilor anuale (obţinute ca diferenţă intre veniturile din vanzare şi costurile anuale) obţinem
valoarea aferentă terenului:
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V reziduala
reziduala = 78.
78.210
210 EURO echivalent
echivalent 347.
347.354 LEI
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3.1. Rezultatele evaluării
In urma aplicării metodelor prezentate au fost obţinute următoarele valori:
Vcomp = 81.000
81.000 EURO echivalent 359.
359.700 LEI
Vrez

= 78.
78.210
210 EURO echivalent 347.
347.354 LEI

Valoarea obţinută prin tehnica dezvoltarii presupune mai multe ipoteze şi i s-a acordat mai puţină încredere.
Valoarea obţinută prin comparaţii directe reflectă nivelul potenţialului terenului analizat. Având în vedere
scopul evaluării, precum şi ipotezele luate în calcul se consideră că este cea mai relevantă pentru proprietatea
în cauză.
Astfel, opinia evaluatorului este că la data evaluării, valoarea de piaţă a proprietăţii este:
81.000
81.000 EUR (echivalent 359.
359.700 lei)

-

Valoarea nu este afectată de TVA;

-

Valoarea este valabilă exclusiv în limita ipotezelor şi condiţiilor limitative speciale şi generale şi a
celorlalte considerente prezentate în cadrul raportului;

o

Valoarea nu tine seama de responsabilităţile de mediu
Valoarea de piata nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care apare sau

nu in momentul realizarii unei tranzactii, in conditiile si la valorile specificate de lege si in functie de calitatea
persoanelor implicate in tranzactie (juridice sau fizice), iar in cazul persoanelor juridice in functie de
inregistrarea fiscala a acestora, (ca platitoare sau nu de TVA).
o

Opinia de mai sus nu reprezintă valoarea pentru asigurare;

o

Cursul de schimb LEI/EUR considerat este de 4,4413 LEI;

o

Proprietatea a fost evaluata ca fiind libere de sarcini.

Raportul a fost pregătit pe baza Standardelor Internationale de Evaluare (IVS), recomandărilor si
metodologiei de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociatia Naţională a Evaluatorilor Autorizati din
România).

Cu stimă,
BARANYI LEVENTE
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5.
5.1.

ANEXE

Documentele
Docu
mentele proprietatii
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Localizare
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Oferte terenuri:

http://centrocasa.ro/teren-pentru-constructie-hala-1454.html
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http://www.hestia-imob.ro/terenuri/Cid-51/f-16123-122.html

http://mercador.ro/oferta/vand-5700-mp-teren-intravilan-ind-santion-bors-IDJ5Pw.html#3cc70598ea
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Chirii Hale, Birouri
Hale

http://www.romimo.ro/Comerciale/inchiriere/Bihor/Oradea/
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http://www.casa-regal.com/ro/details-sp.-industriale-892.html

3 euro
http://www.centrocasa.ro/2-hale-de-productiedepozitare-960.html
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3 euro-mp
http://www.centrocasa.ro/inchiriez-spatiu-de-productie-1867.html

http://www.hestia-imob.ro/index.php
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Birouri

4
euro
http://www.casa-regal.com/ro/details-birouri-1349.html

4
euro
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http://www.casa-regal.com/ro/details-birouri-2452.html

5,5 euro-mp
http://www.centrocasa.ro/inchiriez-spatiu-de-birouri-pe-1822.html

6 euro
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http://www.hestia-imob.ro/spatii/Cid-31/c-18-31.html

8,5
http://www.tocmai.ro/oradea-spatiu-pentru-birouri-zona-parcul-traian-11637271.html
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Oferte vanzare
Hale

500 euro/mp finisaj-superior
http://www.hestia-imob.ro/spatii/Cid-31/c-357-h-78.html

115 euro/mp finisaj inferior
http://www.hestia-imob.ro/spatii/Cid-31/f-16343-89.html
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480 euro/mp finisaje-medii-superioare
http://www.hestia-imob.ro/spatii/Cid-31/f-13644-10.html
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http://www.hestia-imob.ro/spatii/Cid-31/f-14945-74.html
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Prezentarea evaluatorului

Studii
Universitatea “Agora” Oradea, Facultatea de Stiinte juridice, specializarea Drept, calificare jurist,
2004
Absolvent al cursului de Evaluarea Proprietatilor Imobiliare , organizat de ANEVAR, sesiunea
2009
Experienta
Experienţa pe piaţa evaluării se concretizează în 4 ani de evaluări. In acest timp am realizat
peste 300 de rapoarte de evaluare, am lucrat la firme de evaluare locale si nationale cum ar fi
Lamirella IMPEX SRL, REAG – Real Estate Advisory Group si nu in ultimul rand la S.C. DARIAN DRS
S.A. Am realizat rapoarte de evaluare de tipul bunurilor imobile si mobile pentru banci, firme de
lichidare, executori judecatoresti si Primarie.
Membru al:
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