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{fMUNICIPIUL ZALĂU
PRilVIAR

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj .ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausJ,ro

PRIMAR AVIZAT,s SECRETAR^^^fEMLif'T
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea vânzării terenului identificat în cartea funciara/^. 70473 
Zalău, nr,cadastral 70473, în suprafaţă de 150 mp, situat în i^avilanul 

municipiului Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis în favoarea proprietarului 
construcţiei edificată pe acest teren

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere;
- Referatul de aprobare nr. 35383 din 09.05.2023 al Primarului Municipiului Zalău şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Administraţie Publică şi al 
Direcţiei Economice nr. 35386 din 09.05.2023;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- Adresele înregistrate la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 64607 din 05.09.2019 şi 

nr. 82968 din 15.11.2019 a S.C. DOMIPREST COM S.R.L; Adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Zalău cu nr. 33839 din 03.05.2023 a S.C. DOMI PREST COM S.R.L;

- Contractul de prestări servicii nr. 28948 din 11.04.2023 încheiat cu SC Albev Global 
EPI SRL prin administrator d-na Borz Anca Larisa, evaluator autorizat ANEVAR;

- Extrasul de Carte Funciară nr. 70473 Zalău, cu nr. cad. 70473;
- Prevederile art. 331 alin. 1, alin. 2 lit. g din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Prevederile art. 363 şi art. 364 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c, alin.(6), lit. b), art. 139 alin. (2) şi ale art. 

196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Aprobarea Raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul Borz Anca- 
Larisa membru ANEVAR, legitimată cu nr. 10881 - administrator al SC Albev Global EPI 
SRL, pentru evaluarea imobilului teren identificat în Cartea Funciară nr. 70473 Zalău, cu 
nr. cadastral 70473, în suprafaţă de 150 mp, situat în municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 1 
bis, judeţul Sălaj, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea vânzării terenului proprietate privată a Municipiului Zalău, 
identificat în Cartea Funciară nr. 70473 Zalău, cu nr. cadastral 70473, în suprafaţă de 150 
mp, situat în municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. Ibis, judeţul Sălaj, în favoarea S.C. DOMI 
PREST COM S.R.L., proprietara construcţiei P+M edificată pe acest teren, notată sub Al.l 
cu nr. cadastral 70473-CI, având suprafaţa construită la sol de 111 mp, cu sediul în 
municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. Ibis, CIF RO 5545998, nr. înregistrare Registrul 
comerţului J31/153/1994, la preţul de 44.500,00 lei (la care se adaugă T.V.A.). Facturarea
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se va face conform prevederilor art. 331 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare., respectiv măsura de simplificare (taxarea 
inversă).

Cheltuielile cu raportul de evaluare, în valoare de 900,00 lei, sunt în sarcina 
cumpărătorului.

Art.3. încheierea contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică se va face 
numai după achitarea întregii valori a imobilului, dar nu mai târziu de 90 zile de la data 
aprobării vânzării terenului. Cheltuielile privind întocmirea în formă autentică a contractului 
de vânzare - cumpărare, respectiv notarea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară 
se suportă de către cumpărător.

Art.4. La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare încetează de drept 
contractul de concesiune nr. 7000 din 22.09.1998 încheiat între Municipiul Zalău şi S.C. 
Domi Prest Corn S.R.L., urmând a se radia din cartea funciară înscrierea dreptului de
concesiune.

Art.5. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să desemneze consilierul juridic care 
va semna, în numele şi pe seama Municipiului Zalău, contractul de vânzare a terenului 
identificat în cartea funciară nr. 70473 Zalău, nr.cadastral 70473, în suprafaţă de 150 mp, 
situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis, judeţul Sălaj, în favoarea 
proprietarului construcţiei edificată pe acest teren S.C. Domi Prest Corn S.R.L..

Art.6. Responsabilitatea urmăririi derulării contractului revine Direcţiei Patrimoniu 
din cadrul Primăriei municipiului Zalău.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu;

- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Patrimoniu;
- S.C. DOMI PREST COM S.R.L.

Voturi: **pentru”
**împotrivă**
**abfinerr

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

întocmit 1 EXy' 
Moldoyan Arfdrada
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalâu. Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http ://www .zala usj .ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail; primaria@zalausj.ro

DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 35383 din 09.05.2023

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului identificat în cartea funciară nr. 
70473 Zalău, nr.cadastral 70473, în suprafaţă de 150 mp, situat în intravilanul municipiului 
Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis în favoarea proprietarului construcţiei edificată pe acest teren

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 64607 în data de 05.09.2019 
si nr. 82968 în data de 15.11.2019, domnul Domuta Nicolae, în calitate de administrator al
S. C. DOMI PREST COM S.R.L. cu sediul în municipiul Zalău, str. Fabricii nr. 1 bis, solicită 
cumpărarea terenului în suprafaţă de 150 mp, pe care este edificată construcţia P+M, având 
suprafaţa construită la sol de 111 mp, proprietatea S.C. DOMI PREST COM S.R.L., 
identificată în Cartea Funciară nr. 70473 Zalău, nr. cadastral 70473-Cl, teren concesionat în 
baza contractului de concesiune nr. 7000 din 22.09.1998.
în baza contractului de prestări servicii nr. 28948 din 11.04.2023, încheiat între Municipiul 
Zalău în calitate de achizitor şi SC Albev Global EPI SRL în calitate de prestator, d-na Borz 
Anca-Larisa - evaluator autorizat ANE VAR, având legitimaţia nr. 10881, a efectuat Raportul 
de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă a terenului în suprafaţă de 150 mp, identificat în 
C.F. nr. 70473 Zalău, cu nr. cadastral 70473, situat în municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 1 
bis. Valoarea de piaţă rezultată în urma evaluării este de 9.000 Euro, adică 44.500 lei (fără
T. V.A.). Cheltuielile ocazionate cu evaluarea terenului, în valoare de 900 lei, cad în sarcina 
cumpărătorului.
Terenul identificat în Cartea Funciară nr. 70473 Zalău, cu nr. cadastral 70473, în suprafaţă de 
150 mp, situat în municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis, este înregistrat în evidenţele 
patrimoniale ale Municipiului Zalău cu nr. de inventar 2320, având valoarea de inventar de , 
1.121,96 lei (fără T.V.A.).
în conformitate cu prevederile art.364 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, Reguli speciale privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul 
privat, ”în cazul vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai 
acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent 
construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de 
consiliul local sau judeţean, după caz".

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ.

îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre
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privind vânzarea terenului în suprafaţă de 150 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 70473 
Zalău, nr. cadastral 70473, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis, 
proprietate privată a Municipiului Zalău, în favoarea S.C. DOMI PREST COM S.R.L, 
proprietara construcţiei P+M edificată pe acest teren, la preţul de 44.500 lei (la care se 
adaugă T.V.A.). Cheltuielile ocazionate cu evaluarea terenului, în valoare de 900 lei, cad în 
sarcina cumpărătorului.

SOLICIT Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu privire la 
adoptarea acestuia.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ZALĂU 
IONEL CIUNT



MUNICIPIUL ZALĂU 
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DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 35386 din 09.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului identificat în cartea funciară nr. 
70473 Zalău, nr.cadastral 70473, în suprafaţă de 150 mp, situat în intravilanul municipiului 
Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis în favoarea proprietarului construcţiei edificată pe acest teren

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 35383 din data de 09.05.2023 a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea vânzării terenului identificat în cartea funciară nr. 70473 Zalău, nr.cadastral 70473, 
în suprafaţă de 150 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis, în 
favoarea proprietarului construcţiei edificată pe acest teren,
- Proiectul de hotărâre hotărâre privind aprobarea vânzării terenului identificat în cartea 
funciară nr. 70473 Zalău, nr.cadastral 70473, în suprafaţă de 150 mp, situat în intravilanul 
municipiului Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis, în favoarea proprietarului construcţiei edificată pe 
acest teren,
- Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- Adresele înregistrate la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 64607 în data de 05.09.2019 şi 
nr. 82968 în data de 15.11.2019, prin care domnul Domuţa Nicolae, în calitate de 
administrator al S.C. DOMI PREST COM S.R.L. cu sediul în municipiul Zalău, str. Fabricii 
nr. 1 bis, solicită cumpărarea terenului pe care este edificată construcţia P+M având 
suprafaţa construită la sol de 111 mp, proprietatea S.C. DOMI PREST COM S.R.L., 
identificată în Cartea Funciară nr. 70473 Zalău, nr. cadastral 70473-Cl, teren concesionat în 
baza contractului de concesiune nr. 7000 din 22.09.1998,
- Faptul că pe terenul ce face obiectul solicitării, identificat în C.F. nr. 70473 Zalău, cu m-. 
cadastral 70473, situat în municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. Ibis, în suprafaţă de 150 mp, este 
edificată construcţia P+M, de sub A 1.1 cu nr. cadastral 70473-Cl, având suprafaţa construită 
la sol de 111 mp, proprietatea S.C. DOMI PREST COM S.R.L. Terenul mai sus menţionat 
este înregistrat în evidenţele patrimoniale ale Municipiului Zalău cu nr. de inventar 2320 şi 
valoare de inventar de 1.121,96 lei (fără T.V.A.).
- Raportul de evaluare efectuat în baza contractului de prestări servicii nr. 28948 din data de 
11.04.2023, încheiat între Municipiul Zalău în calitate de achizitor şi SC Albev Global EPI 
SRL în calitate de prestator, d-na Borz Anca-Larisa - evaluator autorizat ANEVAR, având 
legitimaţia nr. 10881, pentru stabilirea valorii de piaţă a terenului în suprafaţă de 150 mp, 
situat în municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis. Valoarea de piaţă rezultată în urma evaluării 
este de 9.000 Euro, adică 44.500 lei (fără T.V.A.).
- Prevederile art. 364 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
Reguli speciale privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul privat, "în cazul 
vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-
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teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora 
beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. 
Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local 
sau judeţean, după caz”, în baza căruia s-a stabilit preţul de vânzare al imobilului teren 
identificat în C.F. nr. 70473, nr. cadastral 70473, în suprafaţă de 150 mp, situat în municipiul 
Zalău, str. Fabricii nr. Ibis, judeţul Sălaj, ca fiind 44.500,00 lei (fără T.V.A.). Cheltuielile 
ocazionate cu evaluarea terenului, în valoare de 900,00 lei, cad în sarcina cumpărătorului.
- Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 33839 din 03.05.2023, prin care 
domnul Domuţa Nicolae, în calitate de administrator al S.C. DOMI PREST COM S.R.L., cu 
sediul în municipiul Zalău, str. Fabricii nr. Ibis, judeţul Sălaj, ne comunică acordul cu privire 
la preţul de vânzare a terenului mai sus identificat, în cuantum de 44.500,00 lei (fără T.V.A.), 
inclusiv acordul pentru suma de 900,00 lei reprezentând cheltuieli ocazionate cu evaluarea 
terenului,
- Faptul că prin acest demers se intenţionează consolidarea dreptului de proprietate asupra 

terenului identificat în Cartea Funciară nr. 70473 Zalău, cu nr. cad. 70473, în suprafaţă de 
150 mp, situat în municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. Ibis, prin dobândirea în întregime a 
dreptului de proprietate asupra terenului de către proprietarul construcţiei edificată pe acest 
teren, S.C. DOMI PREST COM S.R.L.
- Prevederile Codului fiscal privind regimul de aplicare al TVA, respectiv faptul că 
terenul fiind construibil acestuia i se aplică taxa pe valoare adăugată (TVA) în procent 
de 19%.
- Faptul că pentru activităţile economice desfăşurate (ex. vânzarea de bunuri imobile din 
domeniul privat al Municipiului Zalău, etc.) persoana impozabilă MUNICPIUL ZALĂU 
este înregistrat în scopuri de T.V.A., având codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. RO 
23811125 iar S.C. DOMI PREST COM S.R.L. este de asemenea persoană impozabilă 
înregistrată în scopuri de T.V.A., având codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. RO 
5545998, se pot aplica prevederile art. 331 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare., respectiv măsura de simplificare (taxarea 
inversă).
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

^ Administrativ: „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei,
oraşului sau municipiului; ” şi conform alin (6) lit. b) "hotărăşte vânzarea, darea în 
administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor 
proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii 
urma evaluării fiind de 9.000 Euro, adică 44.500 lei (fără T.V.A.).
- Prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
conform căruia:

(1) Vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ- 
teritoriale se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art 334 - 346, 
cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se 
prevede altfel.
- Prevederile art. 364 alin.l din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ:

(1) Prin excepţie de la prevederile art 363 alin. (1), în cazul vânzării unui teren aflat în 
proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate



construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de 
preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte 
pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz. 
Considerând oportună cererea formulată de domnul Domuţa Nicolae, în calitate de 
administrator al S.C. Domi Prest Corn S.R.L., dar şi faptul că prin vânzarea terenului se va 
face venit la bugetul local şi procedura de administrare a imobilului se simplifică,
PROPUNEM spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Zalău:
Art. 1. Raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul Borz Anca-Larisa membru 
ANEVAR, legitimată cu nr. 10881 - administrator al SC Albev Global EPI SRL, pentru 
evaluarea imobilului teren identificat în Cartea Funciară nr. 70473 Zalău, cu nr. cadastral 
70473, în suprafaţă de 150 mp, situat în municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis, judeţul 
Sălaj, Anexam. 1.
Art. 2. Vânzarea terenului proprietate privată a Municipiului Zalău, identificat în Cartea 
Funciară m. 70473 Zalău, cu m. cadastral 70473, în suprafaţă de 150 mp, situat în municipiul 
Zalău, str. Fabricii, m. Ibis, judeţul Sălaj, în favoarea S.C. DOMI PREST COM S.R.L., 
proprietara construcţiei P+M edificată pe acest teren, notată sub A 1.1 cu m. cadastral 70473- 
Cl, având suprafaţa construită la sol de 111 mp, cu sediul în municipiul Zalău, str. Fabricii, 
m. Ibis, CIF RO 5545998, nr. îmegistrare Registrul comerţului J31/153/1994, la preţul de 
44.500,00 lei (la care se adaugă T.V.A.), Facturarea se va face conform prevederilor art. 
331 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare., respectiv măsura de simplificare (taxarea inversă).
Cheltuielile cu raportul de evaluare, în valoare de 900,00 lei, sunt în sarcina cumpărătorului.
Art. 3. încheierea contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică se va face numai 
după achitarea întregii valori a imobilului, dar nu mai târziu de 90 zile de la data aprobării 
vânzării terenului. Cheltuielile privind întocmirea în formă autentică a contractului de 
vânzare - cumpărare, respectiv notarea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară se 
suportă de către cumpărător.
Art. 4. La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare încetează de drept contractul de 

7000 din 22.09.1998 încheiat între Municipiul Zalău şi S.C. Domi Prest Cornconcesiune m.
S.R.L., urmând a se radia din cartea funciară înscrierea dreptului de concesiune.

Director executiv. 
Direcţia Economică,

Mariari^ Cuibuş

Director executiv
Direcţia Administraţie Publică > >

Claudia Ardelean

Director executiv 
Direcţia ^trjmoniu,

AlexEpdru Pura

Sef servioiu,j I '

Adina Predescu

întocmit: Anca-Mihaela Cocerjin
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■I'/ Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALA) 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

21732Nr. cerere
Ziua 080P 05Luna
Anul 2023

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE

Cod verificare

III IiiiillrnifnriTATţ (MOtlu-tt.ţ

Carte Funciară Nr. 70473 Zalau

A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi;70380 

Nr. topografic: 1774/l/bTEREN Intravilan
Adresa: Loc. Zalau, Str Fabricii, Nr. 1 bis, Jud. Salaj

Nr. Nr. cadastral Nr. 
topografic Observaţii / ReferinţeSuprafaţa* (mp)Crt

Teren intravilan parţial împrejmuit cu gard de beton70473 150Al

Construcţii
Nr cadastral 

Nr. topografic Adresa Observaţii / ReferinţeCrt
Loc. Zalau, Str Fabricii, Nr. 1 bis, Jud. 
______________ Sala!______________

Nr. niveluri:2; S. construita la sohlll mp; Construcţie
P+M_____________________________________________ __Al.l 70473-Cl

B. Partea II. Proprietari şi acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale Referinţe

25451 / 28/06/2019
Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 5191, din 25/07/2003 emis de NP CRECAN lOAN GHEORGHE;

Intabulate, drept de PROPRIETATEprin cumpărare, dobândit prin 
Convenţie, cota actuala 1/1

Al.lB3
1) POMI PRESTCOM SRL, CIF:5545998

OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 70380/Zalau, înscrisa prin incheierea nr. 5754 din 30/07/2003;
Se inscrie dreptul de concesionare asupra terenului in favoarea DOMI
PREST COM SRL

Al
B4

OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 70380/Zalau, înscrisa prin incheierea nr. 5754 din 30/07/2003;
56858 / 09/12/2022
Act Administrativ nr. HOTARAREA nr. 298, din 25/08/2022 emis de MUNICIPIUL ZALAU - CONSILIUL LOCAL; 
Act Administrativ nr. ADEVERINŢA nr. 70058, din 07/09/2022 emis de MUNICIPIUL ZALAU;

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala AlB6 1/1
1) MUNICIPIUL ZALĂU, CIF:4291786, domeniu privat

C. Partea III. SARCINI.
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe
NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 70473 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Suprafaţa (mp)* Observaţii / ReferinţeNr cadastral

70473 150 Teren intravilan parţial împrejmuit cu gard de beton
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DEfÂLH LINIARE imobil' ^ '

Date referitoare a teren
Categorie
folosinţă

Suprafaţa
(mp)

Nr Intra
vilan Tarla Parcelă Observaţii / ReferinţeNr. topoCrt

curţi
construcţii

1774/l/bDA 1501

Date referitoare la construcţii
Destinaţie
construcţie

Situaţie
juridicăNumăr Supraf. (mp) Observaţii / ReferinţeCrt

construcţii de 
locuinţe

S. construita la sol:lll mp; Construcţie P+M70473-Cl 111 Cu acteAl.l

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
sfârşit

Punct
început

Lungime segment 
r (m)

13.5691 2
2.1352 3

3 4 5.371
4 6.3445
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Carte Funciară Nr. 70473 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Lungime segment 
("(m)

Punct
început

Punct
sfârşit

5 17.1286
0.6796 7

3.567 8
7.1748 1

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 $1 sunt rotunjite la 1 milimetru. 
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea 
funciară active ia data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, 
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, penţru activităţi şi procese 
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a 
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural a| instituţiei publice ori entităţii 
care a solicitat prezentarea acestui extras. ;
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa 
www.ancpi.ro/verificare, foioslnd codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data şi ora generării,
08/05/2023, 13:40

I
I

Pagina 3 din 3Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Formular versiunea 1.1Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

http://www.ancpi.ro/verificare


i/X MU N \gPMJ i|A^U
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SC DOMI PREST COM SRL Nr.04/02.05.2023

Cu sediul in Zalau,str.Fabricii, nr.l Bis

C.U.I. R05545998,J31/153/1994

Jud .Salaj

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALAU

DIRECŢIA PATRIMONIU

Referitor la adresa dumneavoatra cu nr,32424/26.04.2023.pentru 

terenul solicitat de către firma noastra in suprafaţa de ISOmp 

identificat in cartea funciara cu nr.70473, va informam ca suntem de 

acord cu valoarea de 45.400 lei fara T.V.A a terenului pentru al 
cumpără.

SC DOMI PREST COM SRL

ADMINMmCOR



Borz Anca Larisa - evaluator autorizat legitimaţie 10881

i MUNICIPIUL ZALĂU 

^ PRIMĂRIA MUNIC^PIjjyj^LĂU
Nr. înregistrare: 136 /21.04.2023

I Nr. do iiir^isir.ii'o.....>
aiud .

RAPORT DE EVALUARE
A PROPRIETĂŢII IMOBILIARE DE TIP TEREN 

situat in localitatea Zalău, str. Fabricii nr.l bis, judeţul Salaj 
S TEREN= 150 mp teren intravilan

SCOPUL EVALUĂRII
INFORMARE; VALOARE DE PIAŢĂ

DATA EVALUĂRII
21.04.2023

PROPRIETAR
MUNICIPIUL ZALAU, GIF: 4291786

DESTINATAR
MUNICIPIUL ZALAU, GIF: 4291786

CLIENT
MUNICIPIUL ZALAU, GIF: 4291786



Borz Anca Lari sa - evaluator au torizat legitimaţie 10881

1. PARTEA ÎNTÂI - INTRODUCERE

1.1 SINTEZA EVALUĂRII

Numele clientului MUNICIPIUL ZALAU, CIF: 4291786

Data evaluării 21.04.2023

Tipul proprietarii Teren intravilan, in suprafaţa de 150 mp

Adresa proprietarii Localitatea Zalău, str. Fabricii nr.l bis, judeţul Salaj

Proprietar(i) MUNICIPIUL ZALAU, CIF: 4291786

Număr Carte Funciara 70473 Zalau

Număr cadastral 70473 - teren in suprafaţa de 150 mp

Utilizarea actuala a imobilului Comercială - Teren intravilan având categoria de 
folosinţă curţi construcţii. Pe teren este edificată o 
construcţie P+M cu destinaţie comercială, respectiv 
pensiune - spatii cazare, cu suprafaţa construită la sol 111 
mp care nu face obiectul evaluării.

Cea mai buna utilizare Comercială
Proprietar: I I Chiriaş: XOcupanţi: Libera

Suprafeţe (mp) Teren St: 150 mp intravilan

Descrierea zonei si a amplasamentului 
(Se vor urmări eventuale menţiuni referitoare la 
posibile contaminări existente in zona. De ex. 
amplasarea in vecinătatea gropilor de gunoi, a 
instalaţiilor industriale poluante (betoniere, 
balastiere, etc.) sau in zone cu poluare recunoscuta 
si declarata in mod oficial;

Terenul se află în intravilanul localităţii Zalău, str. 
Fabricii nr.l bis, judeţul Salaj, in zona centrală a 
localităţii.
Tipul zonei este mixt, rezidenţial comercial
Accesul la teren se face pe drum public asfaltat,
proprietar Statul Roman, din str. Fabricii.

In cazul in care exista clădiri in curs de 
execuţie:

gradul de finalizare a construcţiei, 
valoarea costurilor de finalizare a construcţiei

nu sunt

Descriere teren Deschidere la 
strada

X Public, str. Fabricii
__iPrivat (cota indiviza din drumul de
acces)
I I Servitute

Accesul către proprietate:
Sa existe specificaţii clare cu privire la accesul pe 
proprietate; Eventualele date referitoare la limitări 
ale dreptului de acces pe proprietate sau existenta 
drepturilor speciale acordate sa fie clar menţionate;

Tip drum de 
acces

/S
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_Nu are acces reglementat
Altele

Utilitati edilitare existente in zona sau pe 
proprietate.
Distanta fata de utilitati.

Tip reţele / instalaţii Distanta
M în zona există reţea de 

energie electrică
Electrice

M în zona există reţea de 
alimentare cu apa

Alimentare cu
apa

M în zona există reţea de gazeAlimentare cu
gaze

în zona există reţea de 
canalizare

Canalizare

Abateri de la cartea funciara: Nu este cazul.
Exista modificări interioare / de (re) 
compartimentare efectuate fara 
autorizaţie de construire / demolare

□ da □ nu

□ nuDA
Exista pe proprietate construcţii effectuate 
fara autorizaţie de construire

Costul de demolare al acestora este de 
RON EUR

Observaţii / menţiuni
privind existenta unor drepturi ale unor terti asupra 
imobilului (superficie, u2ufruct, uz / abitatie, folosinţa, 
servitute)

pe teren este edificată o construcţie P+M cu suprafaţa 
construită la sol 111 mp care este proprietatea S.C. 
DOMI PREST COM SRL,. CIF: 5545998, terenul fiind 
concesionat în favoarea S.C. DOMI PREST COM SRL, 
CIF:5545998.

Concluzie privind imobilul evaluat
Se va avea m vedere daca clădirea este inclusa in lista 
construcţiilor ce prezintă risc major la acţiuni de natura 
seismica; daca clădirea face parte din lista monumentelor istorice 
sau a clădirilor de patrimoniu - liste elaborate de autoritatile 
centrale sil sau locale competente.________________________

Abordarea prin PIAŢĂAbordări in evaluare:

9.000 EURU.500 LEIVALOAREA DE PIAŢA RECOMANDATA 
(valoarea nu include TVA)

60,1 Euro/mpRon/mpvaloare unitara teren 296,81
Curs de schimb valutar la data evaluării 
(lei/EUR -curs BNR) 4,9401 lei

Cu stima.
evaluator autorizat

Anca Larisa Borz

?
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1.3 CERTIFICAREA EVALUATORULUI

Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certificăm că:

o afirmaţiile prezentate si susţinute in acest raport sunt adevarate si corecte; 
o analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele si ipotezele 

speciale considerate si sunt analizele, opiniile si concluziile personale, fiind nepărtinitoare 
din prmct de vedere profesional si neinfluentate de părţile implicate ( client/Utilizator); 

o evaluatorul nu are nici un interes prezent sau de perspectiva in proprietatea care face 
obiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes sau influenta legata de activele sau 
de părţile implicate;

o tariful perceput pentru realizarea prezentului raport nu este influenţat de rezultatele 
evaluării sau de declararea unor concluzii impuse de părţile implicate; 

o analizele si opiniile evaluatorului au fost bazate si dezvoltate conform cerinţelor Standardele 
de evaluare a bunurilor ediţia 2022; 

o evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR;
o evaluatorul are competenta necesara Întocmirii rapotului de evaluare şi are îndeplinit 

programul de pregătire continuă;
o proprietatea a fost inspectata personal de către evaluator in prezenta reprezentantului 

proprietarului;
o in elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta semnificativa din partea nici unei alte 

persoane in afara evaluatorului care semnează raportul, 
o evaluatorul care semnează prezentul raport de evaluare are Încheiata asigurarea de 

raspmdere profesionala

Prezentul raport de evaluare respecta Standardele de evaluare a bunurilor 2020, poate fi expertizat 
la cerere de către utilizatori, cu acordul scris si prealabil al evaluatorului, si verificat in conformitate 
cu Standardele de evaluare a bunurilor ediţia 2022.

/7
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2 PARTEA A DOUA - TERMENII DE REFERINŢĂ AI EVALUĂRII 

2.1 IDENTIFICAREA EVALUATORULUI

Societatea: ALBEV GLOBAL EPI SRL
Zalau, str. George Cosbuc, nr. 14B/ ap. 53 jud. Sălaj
Anca larisa.borz@yahoo.com
Evaluator: ANCA LARISA BORZ EPI, EI, EBM
Evaluator proprietăţi imobiliare, bunuri mobile, Întreprinderi
Legitimaţie: 10881
Tel: 0745.233.676

2.2 IDENTIFICAREA CLIENTULUI IDENTIFICAREA UTILIZATORILOR 
DESEMNAT!m

Client: MUNICIPIUL ZALAU, CIF: 4291786 
Utilizator: MUNICIPIUL ZALAU, CIF: 4291786

2.3 SCOPUL EVALUĂRII

în conformitate cu Condiţiile contractului de prestări servicii încheiat cu clientul, am evaluat dreptul 
de proprietate asupra proprietăţii mai sus menţionată, la data de 21.04.2023. Evaluarea va fi utilizată 
in vederea informării asupra valorii de piaţă.
Valoarea rezultată în prezentul raport este valabilă numai la data evaluării si precizam ca la orice 
alta data valoarea ar putea fi diferita din cauza posibilelor schimbări materiale în condiţiile pieţei 
sau în caracteristicile proprietăţi.

în estimările realizate evaluatorul a ţinut cont de recomandările: 
Standarde generale

SEV 100 Cadrul general (IVS Cadrul general)
SEV 101 Termenii de referinţă ai evaluării (FVS 101)
SEV 102 Documentare şi conformare (FVS 102)
SEV 103 Raportare (IVS 103)
SEV 104 Tipuri ale valorii
SEV 105 Abordări şi metode de evaluare
Standarde pentru active
Bunuri imobile
SEV 230 Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (FVS 400)
SEV 232 Evaluarea proprietăţii generatoare de afaceri 
GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile

Pagina 7 | 32
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I

Standarde pentru utilizări specifice
GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împrumutului
Glosar 2020

Angajamentul este limitat după cum urmează:
• Nu am desfăşurat investigaţii oficiale în legătură cu drepturile de proprietate asupra proprietăţii, 
ci ne vom baza pe informaţiile furnizate de client.
• Nu am desfasurat investigaţii oficiale la Autorităţile Locale de Urbanism cu privire la situaţia 
urbanistica a proprietăţii, ci ne vom baza pe informaţiile furnizate de client.
• Nu am desfasurat investigaţii oficiale la Autorităţile Locale de Mediu cu privire la situaţia 
proprietarii in ceea ce priveşte mediul.
• Nu am desfasurat investigării oficiale cu privire la corectitudinea vreunei informaţii sau document 
pus la dispoziţie de către Client, si vom presupune ca toate acestea sunt corecte si valide, si daca 
acestea se dovedesc a fi false, evaluarea va fi revizuita.

f *

2.4 IDEmiFICAREA PROPRIETĂŢII IMOBILIARE SUBIECT. DREPTURI DE 
PRORIETATE EVALUATE

Proprietatea a fost identificată în baza documentelor puse la dispoziţie de către utilizator, împreună 
cu un reprezentant al proprietarului. Presupunem că informaţiile furnizate simt complete, corecte şi 
adevărate, neasumându-ne nicio responsabilitate în privinţa aceasta.
Destinaţia terenului conform documentelor prezentate - TEREN INTRAVILAN (pe care exista o 
construcţie P+M), Categoria de folosinţă curţi construcţii, pretabil pentru dezvoltare comercială în 
suprafaţă de 150 mp, situat în localitatea Zalau, str. Fabricii nr. 1 bis, judeţul Salaj, înscris în CF 70473 
Zalau, nr. cad: 70473.

Oficiul Cfe Cadsjrcnj ţliPuWictcate ImoWflarti SALA!
Biroul 5l PubUcltate Imoijşîar* Zafsu

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ-
îPEffTRU INFORM^E

CBfte fundai :Nr.704T3Zm'’ă:
*’■ v^scT~---> •-

Cm •

Oî •i

* t ( 1 a
■. M «• 1*4' ,

A.^l^ârtes î. OeşcrfereavImdbîfuWî
.Nr/CF,^vech1:?C380 

; Nf. topofirăflc:17?Ayi/bTEREN Intravtţăîi-
Adresa: Loc, 2etau.-Stf Febricfl, Nr. I bîs,' Jod.'Sata)
Nr. Ifr, cadastral Nr, 
Cit topognsflc SOprafeţa*'fmp) Observări?.......... . ...... •• - '
Al 70473' ISO ifitrawian parţial Împrejmuit cu fiard de beton

Construcţii
1 Nr cadastral 
I Nr. topografic Adresa Observaţii / Reterinţe

Tblstludr Hrrfiii^furiiir S.~construla» ia^soidii mp; Cons-rucţic1 Coc. ZalauV str FaOncii. Wr, 1
_________ Salal______

Aî.l 70473,Cr

Pagina 8 | 32
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Carte Fiinc/arâ NK 70473 Camuna/Ora$Munlc!p^u; Zatatt
Anexa iMi-. i La Partea I

Teren
Nr c«do$tra1 Suprafaţa (imp)» Obsen/aţll / Rafarîriţ^

Teren intravhan parţial împ<^jmoit cu de70473 X50
* Suprafaţa est« determinaţi in pfânui de proiecţia Stereo 70,

DeTAUl LlATiAP^ iMOmt.

Date referitoare la teren
Categorie
fotostotâ

Suprafaţa
<mp)

(ntr®
v'I»n

Nr Terra Parcelă Nr. topo Observaţii / ReferinţeCrt
i curci

conctiuctll OA 130 1774/l/b

Date referitoare la construcţii
Destirraţie

cof>struct|e Supraf. (mpiNumărCrt Observaţii / Referinţe
construcţii de

locuinţe
S, construita ta «oi:tll mp; Construcţie f'4-şc70473-ClAl.l 111 Cu acte

Lungime Segmente
1) Valorile lungimflor segmentelor sunt obţinute din proiecţie fn plan.

Purrct
Triceput

Punct
sfărşlt

Lungime segment  p* (m)
2 13.6691

2 3 2,135
3 4 5.371

Q.S^454

2 am 3Oort/mtfrţf r.mr9 datj! txs protttit9t« tfe f^r ig>Ţ/gC03,
r«rmu)a^ vvfţUMQs* Vtrrifr.Tm»tnMi-4 n.« '# «p#y<WM(vtsro

i

Cd/fd FiJnci»rB Nr* 70473 Cămuns/Oraş/Munfclpţu; Zalau
Punct

început
Punct

sfârşit Lungime segment c* (tn)
5 17.128
6 0.679

■f7 3.56 
7y74& 1

nililmatni.
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I

A fost supus evaluării dreptul deplin de proprietate asupra proprietăţii descrise mai sus - teren in 
suprafaţa de 150 mp - aparţinând MUNICIPIULUI ZALAU, CIF: 4291786, drept de PROPRIETATE, 
dobândit prin lege, în baza actului administrativ Hotărârea nr. 298/25.08.2022 emis de MUNICIPIUL 
ZALAU-CONSILIUL LOCAL si a actului administrativ Adeverinţa nr.70058/07.09.2022 emis de 
MUNICIPIUL ZALAU.

B. Partea II. Proprietăţi şl acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale. Referinţe.

25451/28/06/2019
Contract De vanzare-Cumpărare ;nr. 5191, din 25/07/2003 emis de NP CRECAN lOAN GHEORGHE;
g, Ifntabulare, drept de. PROPRIEYAfcprln, cumpărare, dobândit prlnl

Convenţie, cota actuala l/l ' " ~ .. . ' ' i Al.i:
1) POMI PREST COM SRL. CIF:SS4S998

OBSERVAŢII: pozIUe transcrisa dinCF. 70380/Zalau, înscrisa prin încheierea nr, 5754 din 30/07/2003;
Se inscrie.dreptul de concesionare asupra terenului in favoarea DOMl
PREST COM SRi: ~~~ - ' ' ~ ' ' ' ---- --------------------------------------

OBSERVAŢII; pozttfe transcrisa din CF 70360/Zarau, înscrisa prin încheierea nr, 5754 din 30/07/2003;
56858/09/12/2022 " ^ ;--------------------- --------- -- ------ -----------
Âct Administrativ; nr. HOtAkAR^'nr, 298. din 25/Otf/2652;emls ;<fe'TOf5l6piUi. ’ ÎIÂLAU - COSslUOLLOCAL:
Mt Administrativ^ nr. ADEVERINŢA tir.20058. 'dlri 07/09/2022îemîs^e MUNlGIPIUL:ZALAU;
•86 drept de'PRCif’hitTAtE. dobânaR prfn^g^cota a^

84 AL

1) MUNICIPIUL ZALAU, CIF:4291786. domeniu privat
r> III.wCAnr'iiiii

Sarcini înscrise în Cartea Funciară:
Evaluatorul a avut la dispoziţie extrasul de carte funciară, din care s-au extras datele prezentate, - 
anexat prezentului raport şi considerat parte integrantă. Conform extrasului de carte funciară 
prezentat, proprietatea imobiliară fiind grevată de următoarele sarcini:

G. Partea III. SARCINI .
înscrieri privind dezmembrSmlntele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şl sarcini - ■ J- ; '■ -* ----- " ' Referinţe
NU SUNT

A fost estimată valoarea întregului drept de proprietate în ipoteza în care el este valabil, 
tranzacţionabil şi neafectat de sarcini.
Evaluarea se bazează pe ipoteza că nu există sarcini sau litigii de orice natura legate de proprietatea 
care face obiectul prezentei evaluări si ca dreptul de proprietate poate fi transferat in mod liber si 
negrevat.

Presupunem de asemenea ca proprietatea este deţinuta in proprietate absoluta, este libera de 
restricţii de folosire sau ocupare şi de orice alte restricţii care îi pot afecta valoarea.

Terenul a fost identificat în urma inspecţiei cu un reprezentatant / angajat al Municipiului Zalău şi 
a fost identificat şi conform portalului electronic ANCPI, pe baza numărului cadastral vechi.
Prin prisma identificării/identităţii scriptic-faptic a se vedea şi capitolul „Descrierea imobilului".
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2.5 TIPUL VALORII

Ţinând cont de scopul evaluaţii, s-a apelat la estimarea unei valori de piaţa aşa cum este ea definită 
în Standardele de evaluare a bunurilor 2022: SEV 104- Tipuri ale valorii:

"Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data 
evaluării, între un cumpărător hotărât şi 
marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere".

Conceptul de „valoare de piaţă" presupune un 
unde participanţii acţionează în mod liber.

Pe piaţa specifică a subiectului există suficiente informaţii pentru a defini o „valoare de piaţă", în 
înţelesul mai sus definit.

Nu am avut în vedere în prezentul raport nicio analiză a unei situaţii încadrate sau asimilate unei 
„vânzări forţate", sau alte bariere în fructificarea normală a proprietăţii.

vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, dupăun un

preţ negociat pe o piaţă deschisă şi concurenţială

2.6 DATA EVALUĂRII

La baza efectuării evaluaţii au stat informaţiile privind nivelul preturilor corespunzătoare perioadei 
aprilie 2023, data la care se considera valabile ipotezele luate în considerare şi valorile estimate de 
către evaluator.
Evaluarea a fost realizata în data de 21.04.2023, iar data raportului este 21.04.2023.

2.7 MODALITATI DE PLATA. MONEDA VALORII DEFINITE

Piaţa specifică se raportează (uzual, ca tranzacţii, oferte şi închirieri, date de intrare în calcule, limbaj 
curent participanţi pe piaţă) în monedă EURO, aceasta fiind urmărită şi în metodologiile aplicate de 
noi.
Valoarea exprimata ca opinie in prezentul raport reprezintă suma care urmeaza a fi plătită integral 
la data tranzacţiei fara a lua în calcul condiţii de plata deosebite (rate, leasing etc.).
Opinia finala a evaluării este prezentata in RON şi EURO. Având in vedere ca anumite metode 
conduc la exprimarea valorii finale in lei, cursul de schimb utilizat pentru transpunerea in valuta 
este de 4,9401 lei pentru un EURO. Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar 
atata vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative 
(nivelul riscurilor asociate unei investiţii similare, cursul de schimb si evoluţia acestuia comparativ 
cu puterea de cumpărare şi cu nivelul tranzacţiilor pe piaţa imobiliară specifică etc.).
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2.8 DOCUMENTAREA NECESARA PENTRU EFECTUAREA EVALUARE

Inspecţia proprietăţii a fost efectuată de către evaluator autorizat ANEVAR - Anca Lansa Borz în 
prezenţa reprezentantului proprietarului d-na Anca Cocergin, la data de 12.04.2023. Au fost preluate 
informaţii referitoare la proprietatea evaluată, au fost analizate schiţele existente şi s-a fotografiat 
proprietatea supusă evaluării. Nu s-au realizat investigaţii privind eventualele contaminări ale 
clădirii, terenului sau amplasamentelor învecinate.
Documentarea realizată în cazul evaluării subiect cuprinde următoarele analize;
Analiza documentelor primite de la solicitant/ proprietar/ Utilizator
• documente juridice, documente topo-cadastrale, planuri şi schiţe, altele etc.
Analiza datelor preluate cu ocazia inspecţiei
• identificare faptică, istoric utilizare, funcţionalitate şi întreţinere proprietate, etc.
Analiza pieţei specifice
• analize specifice sectoriale preluate din surse de publicitate imobiliară (vânzări, închirieri 
proprietăţi imobiliare etc.)
• analize de piaţă publicate de companii specializate în analiza pieţei imobiliare, studii 
statistice, evoluţie piaţă specifică, perspective etc.

Pentru edificarea sa primară, evaluatorul a considerat că proprietrul si solicitantul raportului, cu 
bună credinţă şi transparent, au pus la dispoziţia sa toate documentele necesare/solicitate precum şi 
informaţii necerute de acesta, dar deţinute de bancă, informaţii cu influenţa asupra riscurilor, a 
dependenţei şi a altor aspecte de influenţă asupra vandabilităţii bunurilor supuse evaluării.

2.9 NATURA SI SURSA INFOimATELOR UTILIZATE PE CARE S-A BAZAT 
EVALUAREA

Informaţiile utilizate au fost:
o Situaţia juridică a proprietăţii imobiliare; 
o Schiţele şi suprafeţele proprietăţii; 
o Istoricul amplasamentului si utilizarea actuală;
o Informaţii privind piaţa imobiliara locala (preţul de tranzacţie, chirii etc.) 
o Alte informaţii necesare existente in bibliografia de specialitate;

Documente avute la dispoziţie 
Documente juridice:

Extras CF nr. 70473 Zalau eliberat de BCPI Zalau la data de 12.01.2023 cu nr. 1428;
Z Act administrativ Hotărârea nr.298/25.08.2022 emis de MUNICIPIUL ZALAU-CONSILIUL 

LOCAL;
Act administrativ Adeverinţa nr.70058/07.09.2022 emis de MUNICIPIUL ZALAU;
Hotărârea nr. 29/13.02.2012 emisă de Muncipiul Zalău - Consiliul Local;

Z Hotărârea nr. 75/25.03.2021 emisă de Muncipiul Zalău - Consiliul Local;
Z Contract de concesionare nr. 7000/22.09.1998 si actul adiţional nr. 1 la acesta;

Planuri şi schiţe construcţii 
Plan de amplasament şi delimitare imobil

o

o
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Alte documente

Documente/Informaţii preluate din terţe surse:
o proprietarul pentru situaţia juridică, documente, planuri, schite, 
o Informaţii privind tranzacţii istorice pe piaţa specifică, costuri, devize etc. 
o După caz: Tranzacţii (contracte de vânzare-cumpărare cunoscute) care, pentru 

confidenţialitate, sunt păstrate în arhiva evaluatorului, dar dacă au fost invocate, la 
solicitarea Utilizatorului vor fi prezentate şi acestuia, care îşi va asuma şi el confidenţialitatea 
necesară;

o presa de specialitate şi consultanţi care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa locală; 
o informaţii furnizate de către agenţii imobiliare privind tranzacţii similare; 
o informaţii existente pe site-urile : www.olx.ro.storia.ro. www.lajumate.ro.www.homezz.ro. 

www.imobiliare.ro. etc.
o http://www.insse.ro/cms/ro/content/buletine-statistice 
o Date statistice ale Institutului National de Statistica

2.10 IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE

o Am făcut anumite presupuneri cu privire la faptele, condiţiile sau situaţiile care afecteaza 
subiectul pe care nu le-am verificat ca parte din procesul de evaluare, ci pe care le-am tratat ca 
„presupunere considerata reala". In cazul in care oricare dintre aceste premise se dovedeşte a fi 
incorecta, atunci evaluare va fi revizuita

o Am făcut presupunerea ca proprietatea este buna si vandabila si este libera de drepturi de 
prioritate sau sarcini, intelegeri restrictive, dispute sau cheltuieli cu titlu oneros sau neobişnuite. 
De asemenea, am presupus ca proprietatea nu este ipotecata, nu este grevata de datorii sau de 
alte sarcini.

o Valoarea opinată în 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;

o Aspectele juridice (descrierea legală şi aspecte privind dreptul de proprietate) se bazează exclusiv 
pe informaţiile şi documentele furnizate de către proprietar/Utilizator 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;

o Se presupune o deţinere responsabilă şi un management competent al proprietăţii.
o Se presupune că toate studiile inginereşti puse de proprietar / Utilizator 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.
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o 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 făcut 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.

o Evaluatorul a estimat valoarea terenului la cea mai buna utilizare a sa iar imbunătăţirile sale ca 
şi contribuţie la valoare. Aceste evaluări separate ale terenului şi imbunătăţirilor acestuia nu 
trebuie utilizate în legătură cu alte evaluări şi sunt invalide dacă sunt astfel utilizate. Orice alocare 
de valori pe componente este valabilă numai în cazul utilizării prezentate în raport. Valori 
separate alocate nu trebuie folosite în legătură cu o altă evaluare şi sunt invalide dacă sunt astfel 
utilizate

o 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.

o Ca parte a procesului de evaluare evaluatorul a efectuat o inspecţie neinvazivă a proprietăţii şi 
nu s-a intenţionat a se scoate în evidenţă defecte sau deteriorări altele decât cele care sunt prin 
execuţie aparente. Prezenţa unor astfel de deteriorări care nu au fost puse în evidenţă ar putea 
afecta în mod negativ opinia evaluatorului asupra valorii. Evaluatorul recomandă clienţilor 
preocupaţi de un asemenea potenţial negativ să angajeze experţi tehnici care să investigheze 
astfel de aspecte.

o Nu am realizat niciun fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei contaminanţilor. Se 
presupune că nu există condiţii ascimse 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;

o Se presupune că toate 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;

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

o 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;

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

o 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.

o 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.
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o 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.

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

o Evaluatorul nu a făcut nido măsurătoare a proprietăţii. Dimensiunile proprietăţii au fost preluate 
din descrierea legală a proprietăţii; evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste documentaţii. 
Toate planurile construcţiilor, schiţele, planurile de situaţie puse la dispoziţia evaluatorului se 
consideră a fi corecte dar nu se asumă nido responsabilitate în această privinţă, 

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

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

o 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.

o Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; 
o Evaluatorul, prin natura mundi sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să 

depună mărturie în instanţă relativ la proprietatea în chestiune; 
o Nid 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; 
o 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.

o Având in vedere scopul declarat al evaluării, prezentul raport a fost Întocmit in ipoteza 
neexistenţei niciunei diferenţe intre situaţia juridică de la data evaluării şi documentele furnizate, 
beneficiarul şi clientul fiind singurul responsabil pentru corectitudinea acestora.

IPOTEZE SPECIALE
Nu este cazul.
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2.11 RESTRICŢII DE UTILIZARE, DIFUZARE SI PUBLICITATE

Conţinutul acestui Raport de Evaluare si al Anexelor este confidenţial pentru partea căreia îi sunt 
adresate pentru scopul specific la care se refera acestea si pentru uzul exclusiv de către aceasta parte. 
In consecinţa si conform practicii actuale, nu ne asumam nicio răspundere fata de nicio alta parte in 
ceea ce priveşte intregul conţinut sau orice parte a conţinutului acestora. Acest Raport de evaluare, 
sau orice parte a acestuia, poate fi reprodus sau menţionat in orice document, circulara sau 
declaraţie, sau conţinutul sau, sau orice parte a acestuia, poate fi divulgat verbal sau prin alte metode 
unui tert, numai după obţinerea aprobării prealabile scrise a evaluatorului in ceea ce priveşte forma 
si contextul publicării sau divulgării respective.

2.12 DECLARAREA CONFORMITĂŢII EVALUĂRII CU SEV

Declarăm că prezentul raport a fost realizat în concordanţă cu reglementările Standardele de 
evaluare a bunurilor 2022, cu normele şi cu metodologia de lucru recomandate de Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, şi cu ipotezele şi ipotezele speciale cuprinse în 
prezentul raport.

Evaluatorul nu are nici o relaţie particulară cu clientul şi niciun interes actual sau viitor faţă de 
proprietatea evaluată.

Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obţinerii unei anumite valori, 
solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client, iar 
remunerarea evaluării nu se face în funcţie de satisfacerea unei asemenea solicitări.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator în prezenţa reprezentantului solicitantului.

In elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte 
persoane în afara evaluatorului care semnează mai jos.

La data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează mai jos este membru al Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, a îndeplinit cerinţele programului de pregătire 
profesionala continua al Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi are 
competenta necesara întocmirii acestui raport.

Raport intocmit de:

Anca Lansa Borz
Evaluator autorizat EPI, EBM, EI, 10881
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3 PARTEA A TREIA - PREZENTAREA DATELOR

3.1 DATE DESPRE ARIA DE PIAŢA, ORAŞ, VECINĂTĂŢI SI LOCALIZARE

Zona de amplasare
Proprietatea care face subiectul prezentului raport de evaluare, sunt situata in zona centrala a 
localităţii Zalău.
Judeţul Sălaj este aşezat în partea de Nord-Vest a României şi se suprapune pe cea mai mare parte a 
zonei de legătură dintre Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni, cunoscută sub denumirea de 
Platforma Someşană. Ca suprafaţă judeţul Salaj se întinde pe 3864,4 km2, ceea ce reprezintă 1,6% 
din suprafaţa ţării.
Judeţul Sălaj se învecinează la nord cu Satu Mare şi Maramureş, la vest şi sud-vest cu Bihor iar spre 
sud, sud-est şi est cu judeţul Cluj.
Judeţul Sălaj are în componenţă un municipiu, trei oraşe şi 57 de comune. Municipiul Zalău este 
reşedinţă de judeţ si celelalte oraşe sunt Şimleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei.
Pe teritoriul judeţului Sălaj trăiesc un număr de 256 856 locuitori, pe o suprafaţă de 386 438 ha, ceea 
ce înseamnă o densitate a populaţiei de 66,5 locuitori/kmp, plasând judeţul Sălaj pe penultimul loc 
in regiunea de Nord-Vest.
Municipiul Zalau, reşedinţa judeţului Salaj, este situat in zona centrala a judeţului, in bazinul 
hidrografic al râului Zalau, la contactul depresiunii cu acelaşi nume si Culmea Mesesului. Cu o 
suprafaţa totala de 90,09 km2, teritoriul aministrativ al municipiului include si localitatea Stana, 
aşezare situata la sud-est de Meses, in bazinul hidrografic al Agrijului.
Cu evoluţii fluctuante de-a lungul timpului, populaţia municipiului Zalau numără la ultimul 
recensământ 62927 locuitori. Din punct de vedere etnic, conform datelor de la recensământul 
populaţiei din anul 2002, populaţia avea următoarea structura: 80,9% romani, 17,5% maghiari, 1,4% 
rromi, 0,03% slovaci, 0,07% germani, 0,097% alţii.

Distante; Pe calea ferata Zalaul se afla la 159 km de Cluj-Napoca, la 81 km de Baia Mare si la 124 
km de Satu Mare.
Pe sosea este situat la 86 km de Cluj-Napoca (DN 1 / E 81), la 108 km de Baia Mare (DN 1 H si DN 1 
C), la 119 km de Satu Mare (DN 1 F/ E 81 si DN 19) si la 117 km de Oradea (DN 1 H, DN 1)

Tipul zonei este mixt, conercial - rezidenţial, vecinătăţile fiind reprezentate de proprietăţi 
rezidenţiale blocuri de locuinţe S+P+4E si S+P+8E cu si fara spatii comerciale la parter.
Puncte de interes in zona: autogara Zalau, sedii bacare Raiffeisen Bank, Banca Transilvania,
Zona este complet dezvoltată şi dispime de infrastructura rutiera facilă.
Calea principala de acces: str. Fabricii, str. Tudor Vladimirescu
Terenul este plan, cu forma neregulată (aprox. dreptunghiulară) si nu are deschidere la drumul 
public str. Fabricii.
Amplasamentul dispune de utilităţile: energie electrică, gaze, apă, canalizare.

Artere principale de circulaţie
Arterele principale de circulaţie ce traversează oraşul sau sunt in apropriere.

■ Auto; str. Fabricii, str. Tudor Vladimirescu.
■ Magistrale metrou: nu

Pagina 17 | 32



Borz Anca Lansa - evaluator autorizat legitimaţie 10881

■ Feroviar: da, gara Zalau
■ Naval: nu
■ Principalele mijloace de transport sunt asigurate de căile rutiere şi feroviare.

Caracterul edilitar al zonei
Proprietatea se afla intr-o zona cu trafic auto intens, in zona centrală a localităţii Zalau.

Utilitati edilitare pe proprietate
-Reţea urbana/urbană de energie electrica: - existentă
-Reţea urbana/ urbană de apa: - existentă
-Reţea urbana/ urbană de gaze: - existentă
-Reţea urbana/ urbană de canalizare: - existentă
-Reţea urbana/ urbană de telefonie fixa si mobila: existenta

Vecinătatea imediată
Proprietatea este situată în zonă centrală comercial - rezidenţială, vecinătăţile fiind reprezentate de 
proprietăţi rezidenţiale blocuri de locuinţe S+P+4E si S+P+8E cu si fara spatii comerciale la parter.

#

Transport/Cai de comunicaţii
Accesul la proprietate se realizează auto si pietonal direct din str. Fabricii. 
Reţeaua de transport în comun este formată din : autobuze, microbuse.

Planurile de situaţie sunt incluse în Anexa A. Planul de situaţie este furnizat exclusiv pentru 
identificare. Daca este necesara verificarea acuratetii sale, aceasta trebuie făcută de specialişti._____

Proprietatea de evaluat
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3.2 DESCRIEREA SITUAŢIEI JURIDICE

Identificarea
Proprietatea: Teren intravilan, având categoria de folosinţă curţi construcţii în suprafaţă de 150 mp. 
Pe teren există o construcţie P+M cu destinaţie comercială, pensiune - spatii de cazare care nu face 
obiectul evaluării.
Proprietari: MUNICIPIUL ZALAU, GIF: 4291786, cota actuală 1/1.
Adresa: Localitatea Zalău, str. Fabricii nr.l bis, judeţul Salaj
Carte Funciara: CF 70473 Zalău
Nr. cadastral: 70473 - teren cu constructe P+M
Contracte de concesiune / închiriere: terenul este concesionat în favoarea S.C. DOMI PREST COM 
SRL, CIF: 5545998 ,___________________________ ,

Proprietatea de evaluat

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html

3.3 DESCRIEREA TERENULUI

Calea principală de acces: accesul la teren se face pe terenul proprietatea Statului Roman, drum 
asfaltat str. Fabricii.
Tip de proprietate: Teren intravilan, având categoria de folosinţă curţi construcţii în suprafaţă de 
150 mp, pe care există o construcţie P+M cu destinaţie comercială, pensiune - spatii de cazare 
nu face obiectul evaluării.
Suprafaţa totală: 150 mp.
Teren in surplus/exces: nu este
Forma: regulată - aproximativ dreptunghiular conform plan amplasament 
Dimensiuni / deschidere: 
înclinaţie / panta: plan;

care
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Limitele proprietăţii: terenuri libere şi construite 
Utilitati: apa-canal, electricitate, gaz 
împrejmuire: terenul nu este împrejmuit 
Destinaţie: - comercială proprietatea de evaluat
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proprietatea de evaluat

Inspecţia
Proprietatea a fost inspectată în data de 21.04.2023 de evaluator autorizat ANEVAR - Anca Larisa 
Borz în prezenţa reprezentantului proprietarului. Limitele proprietăţii au fost identificate în baza 
planurilor şi indicaţiilor reprezentanţilor clientului. Evaluarea se bazează pe ipoteza că această 
identificare a fost efectuată corect, iar dacă această ipoteză se dovedeşte a fi eronată evaluarea, 
aceasta trebuie revizuită.
Inspecţia nu a avut ca şi scop expertizarea, măsurarea proprietăţii, sau alte operaţiuni ce exced profesiei de 
evaluator, parte dintre ele expuse la ipoteze generale.

3.4 ISTORICUL PROPRIETĂŢII SUBIECT

r' Extras CF nr. 70473 Zalau eliberat de BCPI Zalau la data de 12.01.2023 cu nr. 1428;
Z Act administrativ Hotărârea nr. 298/25.08.2022 emis de MUNICIPIUL ZALAU-CONSILIUL 

LOCAL;
^ Act administrativ Adeverinţa nr. 70058/07.09.2022 emis de MUNICIPIUL ZALAU;

Hotărârea nr. 29/13.02.2012 emisă de Muncipiul Zalău - Consiliul Local;
•Z Hotărârea nr. 75/25.03.2021 emisă de Mimcipiul Zalău - Consiliul Local;
Z Contract de concesionare nr. 7000/22.09.1998 si actul adiţional nr. 1 la acesta;

Plan de amplasament şi delimitare imobil

✓

/

3.5 DATE PRIVIND IMPOZITELE SI VALORILE DE IMPOZITARE

Nu a fost prezentat im certificat de atestare fiscală, in lipsa acestuia presupimem ca nu sunt restanţe, 
în ceea ce priveşte impozitele locale, care ar putea afecta valoarea de piaţă a proprietăţii.

Valorile de impozitare sunt cele specifice stabilite prin legislaţia în vigoare - conform Codul Fiscal 
şi HCL a Loc. Zalau.
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4 PARTEA A PATRA - ANALIZA PIEŢEIs

4.1 DATE GENERALE

Analiza pieţei constituie procesul de identificare si studiere a pieţei unui anumit bun sau serviciu. 
Se realizează pentru a estima cererea pentru un anumit tip de proprietate imobiliara (analiza cererii) 
si pentru a determina conformarea pieţei pentru proprietatea analizata (analiza oferiei) si pentru a 
studia modul in care interacţiunea dintre cerere şi oferta afectează valoarea proprietăţii subiect 
(analiza echilibrului).

Elementele fizice de comparaţie includ:
Mărimea şi configuraţia amplasamentului. 
Influenţa colţului,
Comasarea, teren in surplus şi teren excedentar. 
Topografia,

^ Utilităţile,
Amenajările amplasamentului.
Posibilitatea de acces.
Restricţii de mediu.

Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact unii cu alţii în 
scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de 
proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.
Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influenţată de 
reglementările guvernamentale şi locale.

Cererea şi oferta de proprietăţi imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este 
teoretic şi rareori este atins, în realitate existând întotdeauna un decalaj între cerere si oferta.

Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice brusc, fiind 
posibil astfel ca de multe ori să existe supraoferta sau exces de cerere şi nu echilibru.
Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informaţi, iar actele de vânzare-cumpărare nu 
au loc în mod frecvent şi în condiţii de totală transparenţă.
Astfel, de multe ori, informaţiile despre preţurile de tranzacţionare, sau nivelul ofertei, nu sunt 
imediat disponibile.
Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Pieţele sunt puţin lichide şi, de 
obicei, procesul de vânzare este îndelungat.

Piaţa specifică a proprietăţii analizate este cea a terenurilor cu potenţial mixt, rezidential-comercial.
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4.2 DEFINIREA PIEŢEI SPECIFICE

Pentru identificarea pieţei imobiliare specifice imobilului evaluat, s-au luat în calcul următorii 
factori:

1. Tipul proprietăţii analizate: Teren intravilan
2. Caracteristicile proprietăţii: teren amplasat în zonă mixta, rezidenţial- comercială
3. Aria pieţei definite din punct de vedere geografic: o piaţă cu terenuri cu dezvoltare mixta 

rezidenţial - comercială.
4. Proprietăţi similare/comparabile având o atractivitate peste medie, aflându-se în zone 

centrale, aria analizată este reprezentată de proprietăţile imobiliare - terenuri libere situate 
în zone similare ale localităţii Zalau.

Proprietatea subiect fiind un teren intravilan, piaţa specifică proprietăţii este cea a proprietăţilor cu 
destinaţie mixta, rezidenţial- comercială.

4.3 ANALIZA CERERII

Cererea reflecta nevoile, dorinţele, puterea de cumpărare si preferinţele consumatorilor. Pentru ca 
pe o piaţa imobiliara oferta se ajustează încet la nivelul si tipul cererii, valoarea proprietăţilor tinde 
sa varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influenţată de cererea curentă. Cererea poate 
fi analizată sub cele două dimensiuni ale sale: calitativ şi cantitativ.

Pe pieţele imobiliare, cererea reprezintă numărul dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se 
manifesta dorinţa pentru cumpărare sau inchiriere, la diferite preturi, pe o anumita piaţa, intr-un 
anumit interval de timp, in condiţiile in care factorii de tipul: populaţie, venit, preturi viitoare si 
preferinţe ale consumatorilor raman constante.
Zona analizata in situaţia de fata este o zona propice pentru achiziţionarea terenurilor cu specific 
rezidential-comercial. Cererea pentru proprietăţi imobiliare terenuri libere cu destinaţie este la un 
nivel ridicat.
In cazul proprietăţii analizate, luând in considerare tipul de piaţa, analiza cererii are la baza cererea 
manifestata de către societăţi si persone fizice pentru acest tip de proprietate.

Cererea este preponderent orientata către vânzare, este relativ stabilă, la nivel si acoperita de oferta 
existentă. Cererea pentru închirieri este redusă având în vedere ofertele de vânzare ale acestor tipuri 
de proprietăţi.

în concluzie, putem aprecia că cererea solvabilă este în creştere bazată pe tendinţa de dezvoltare 
a mun. Zalau, un important pol economic care atrage permanent personal de înaltă calificare, cu 
venituri medii sau chiar peste medie.
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4.4 ANALIZA OFERTEI

Pe piaţa imobiliara, oferta reprezintă cantitatea dintr-un tip de proprietate care este disponibilă 
pentru vânzare sau închiriere la diferite preturi, pe o piaţa data, într-o anumită perioadă de timp. 
Existenta ofertei pentru o anumita proprietate la un anumit moment, anumit preţ si un anumit loc 
indica gradul de raritate a acestui tip de proprietate.
In aria de piaţă analizată proprietăţile similare din punct de vedere calitativ cu proprietatea evaluata 
sunt disponibile in cantitate medie.
în cazul proprietăţii evaluate, oferta de proprietăţi comparabile şi asimilabile este foarte scăzută 
deoarece terenurile de acest tip situate in zone ultra-centrale sau centrale sunt extrem de rare sau 
inexistente, iar de regula se tranzactioneaza cu costructii vechi care ulterior se demolează. 
Intervalul preţurilor regăsit pe piaţă este de 50 -90 euro/mp, in zone mediane, iar in zonele mai 
periferice oferta este mai larga in funcţie de localizare, acces, utiUtati, suprafaţa si alte puncte de 
interes in zona.

4.5 ANALIZA ECHILIBRULUI PIEŢEI

Echilibrul pieţei este determinat de raportul dintre cerere si oferta. In comparaţie cu pieţele de 
bunuri, de valori imobiliare sau de mărfuri, pieţele imobiliare inca sunt considerate ineficiente. 
Aceasta caracteristica este acuzata de mai mulţi factori cum ar fi oferta relativ inelastica si localizarea 
fixa a proprietăţii imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietăţi imobiliare nu se adaptează rapid ca 
rasptms la schimbările de pe piaţă.

în acest moment, piaţa este în relativ echilibru - Teoretic, oferta şi cererea de proprietăţi 
imobiliare se îndreaptă către un echilibru pe o perioadă lungă de timp. Totuşi, acest punct de 
echilibru este rar atins. Chiar şi atunci când pare evidentă existenţa unui surplus de bunuri oferite 
spre vânzare, proiectele aflate în construcţie la momentul respectiv trebuie să se finalizeze. O 
cantitate mai mare va continua să se adauge surplusului existent, cauzând un dezechilibru şi mai 
mare. O scădere a cererii poate, de asemenea, apărea în perioada construirii unor noi unităţi 
imobiliare, mărind şi mai mult surplusul.

In concluzie:

PREŢURI PENTRU PROPRIETĂŢI COMPARABILE 50 - 80 EUR/MP
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5. PARTEA A CINCEA - ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZĂRI

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietăţii selectata din diferite 
variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării 
metodelor de evaluare in capitolele următoare.

Definiţie CMBU conform Standardele de evaluare a bunurilor ediţia 2022 - "Cea mai buna utilizare a 
unei proprietăţi imobiliare, din optica participanţilor de pe piaţa, este utilizarea posibila din punct de vedere 
fizic, permisa legal, fezabila financiar şi din care rezulta cea mai mare valoare a proprietăţii imobiliare".

Cea mai buna utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

1. Permisa legal - evaluatorul trebuie sa determine care utilizări sunt permise de lege. Trebuie sa fie 
analizate reglementările privind zonarea, restricţiile de construcţie, normativele de construcţii, 
restricţiile privind construcţiile din patrimoniu şi siturile istorice, impactul asupra mediului.

2. Posibila fizic - dimensiunile şi forma, suprafaţa, structura geologica a terenului şi accesibilitatea 
unui lot de teren şi riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundaţii). Se iau in consideraţie 
capacitatea şi disponibilitatea utilităţilor publice (canalizare, apa, linie de transport energie electrica, 
gaze, agent termic).

3. Fezabila financiar - utilizările care au Îndeplinit criteriile permise legal şi posibile fizic, sunt 
analizate, mai departe pentru a determina daca ar produce un venit care sa acopere cheltuielile de 
exploatare, obligaţiile financiare şi amortizarea capitalului.

4. Maxim productivă - dintre utilizările fezabile financiar, cea mai buna utilizare este acea utilizare 
care conduce Ia cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanţă cu rata de fructificare a 
capitalului cerută pe piaţă pentru aceea utilizare.
Cea mai btmă utilizare este analizată uzual în una din următoarele situaţii:

o cea mai bună utilizare a terenului liber 
o cea mai bună utilizare a terenului construit.

5.1. CEA MAI BUNA UULIZARE A rERENULUI CONSIDERAT LIBER

CMBU a terenului considerat liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat prin 
demolarea construcţiilor. Aproape orice clădire poate fi demolată şi aceasta se face atunci când ea 
nu mai adauga valoare terenului. CMBU a terenului considerat liber trebuie sa tina cont de utilizarea 
actuala şi de toate utilizările potenţiale.
Având in vedere specificul proprietăţii studiate Cea mai bună utilizare a terenului este in ipoteza 
terenului construit.
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6. PARTEA A SASEA - EVALUAREA PROPRIETĂŢII
9

Exista o abordare ce poate fi folosită pentru a estima valoarea de piaţa a unei proprietăţi imobiliare 
de tip teren liber: abordarea prin comparaţii cu tehnicile descrise mai jos.
Mai jos simt prezentate explicaţii privind această abordare.

6.1. ESTIMAREA VALORII TERENULUI

Principiile evaluării care influenţează valoarea terenului sunt:
1. Anticiparea se referă la faptul că valoarea este creată de perspectiva unor beneficii obtenabile 

în viitor.
2. Oferta şi cererea pentru amplasamentele cu anumite localizări tind spre echilibru. Dacă 

oferta scade, iar cererea rămâne stabilă sau creşte, cresc şi preţurile. în mod contrar, preţurile 
scad în situaţia în care creşte oferta de amplasamente pentru o anumită utilizare şi cererea 
rămâne stabilă sau descreşte.

3. Principiul substituţiei, care spune că un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un 
amplasament decât pentru un altul similar sau identic, se aplică în evaluarea terenului şi 
arată că cea mai mare cerere va fi pentru cele mai ieftine amplasamente similare.

4. Principiul echilibrului este, de asemenea, aplicabil în evaluarea terenului. Atunci când 
diferitele elemente ale unui anumit mix economic sunt în stare de echilibru, valoarea este 
susţinută.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în practica profesională sunt derivate din cele trei 
abordări tradiţionale ale valorii: abordarea prin piaţă (comparaţie directă), prin venit şi prin cost. 

Acestea sunt:
• Comparaţia directă
• Tehnici alternative:

■ Extracţia
• Alocarea

• Tehnicile capitalizării venitului:
■ Capitalizarea directă: Tehnica reziduală a terenului
• Capitalizarea directă: Capitalizarea rentei funciare
• Actualizarea: Analiza fluxului de numerar actualizat/ Analiza parcelării şi dezvoltării

Tehnica comparaţiei directe pentru evaluarea terenului implică o comparaţie directă a terenului 
evaluat cu loturile similare de teren, tranzacţionate recent pe piaţă şi pentru care există informaţii 
disponibile. Deşi vânzările sunt cele mai importante, analiza cotaţiilor şi ofertelor de preţ pentru 
loturi similare, care concurează cu proprietatea evaluată, poate aduce o contribuţie la o mai bună 
înţelegere a pieţei.
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Când comparaţia directă nu este posibilă, pot fi aplicate cu precauţie următoarele metode:

Extracţia (prin scădere) este o altă tehnică de comparaţie indirectă (uneori denumită şi abstracţie). 
Prin această metodă se estimează valoarea amenajărilor terenului şi construcţiilor, prin costul lor 
minus deprecierea, care se scade apoi din preţul total al proprietăţilor comparabile. Rezultatul 
rezidual este o indicaţie a valorii posibile a terenului.

Alocarea este o tehnică indirectă de comparaţie, care utilizează o proporţie/rată între valoarea 
terenului şi valoarea proprietăţii construite sau alte relaţii între componentele proprietăţii. 
Rezultatul constă într-o rată/proporţie de repartizare a preţului de piaţă total între teren şi 
amenajările terenului şi construcţii, pentru scopuri comparative.

Tehnica reziduală a terenului pentru evaluarea terenului aplică, de asemenea, informaţiile privind 
venitul şi cheltuielile ca elemente de analiză. Se face analiza financiară a venitului net care poate fi 
obţinut printr-o utilizare generatoare de venit, apoi, din venitul net total al proprietăţii se deduce 
venitul cerut pentru remunerarea construcţiilor. Venitul rămas este considerat ca fiind venitul 
rezidual al terenului şi este capitalizat într-o indicaţie de valoare. Metoda este limitată la 
proprietăţile generatoare de venit şi este mai des aplicată în cazul proprietăţilor noi, pentru care sunt 
necesare mai puţine ipoteze.

Terenul poate fi evaluat şi prin capitalizarea rentei funciare (chiriei). Dacă terenul este capabil să 
genereze în mod independent rentă funciară (sau chirie), această rentă poate fi capitalizată într-o 
indicaţie de valoare de piaţă atunci când există suficiente informaţii de piaţă. Totuşi, trebuie acordată 
atenţie în folosirea termenilor şi condiţiilor speciale ale rentei funciare, care pot să nu fie 
reprezentative pe, anumite pieţe. în plus, deoarece rentele funciare au fost stabilite cu mai mulţi ani 
înaintea datei evaluării, rentele respective ar putea să nu fie cele curente, iar ratele de capitalizare 
curente pot fi dificil de obţinut.

Tehnica parcelării şi dezvoltării poate fi şi ea aplicată în evaluarea terenului. Acest proces 
presupune proiectarea unei parcelări a unui teren într-o serie de loturi, calcularea veniturilor şi 
cheltuielilor asociate parcelării şi construirii pe aceste parcele şi actualizarea venitului net rezultat, 
obţinându-se astfel o indicaţie de valoare. Această tehnică poate fi susţinută în unele situaţii, dar 
presupune un număr prea mare de ipoteze care pot face dificilă asocierea cu definiţia valorii de piaţă. 
Se recomandă atenţie sporită în stabilirea ipotezelor fundamentate, pe care evaluatorul trebuie să le 
prezinte în întregime.

Având in vedere faptul că există o piaţă activă pentru terenuri comparabile cu cel al proprietăţii 
evaluate, şi au fost identificate mai multe oferte comparabile s-a evaluat terenul prin tehnica 
comparaţiilor directe.
In anexe simt descrise şi prezentate comparabilele utilizate, cuprinzând amplasament, dimensiuni, 
formă, etc, iar in continuare este prezentată.
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6.2. METODOLOGIE SPECIFICĂ DE EVALUARE

ABORDAREA PRIN COMPARAŢIA VÂNZĂRILOR se bazează pe analiza comparativa a 
proprietăţii de evaluat cu proprietăţi similare care s-au vândut recent sau pentru care se cunosc 
preturi de cotatie sau oferte de preţ, luând in considerare elementele de comparaţie. Sunt folosite 
date despre proprietăţi comparabile iar comparaţiile sunt realizate pentru a demonstra preţul 
probabil cu care s-ar vinde proprietatea respectiva daca ar fi oferita pe piaţa.
Pentru realizarea abordării s-a utilizat analiza pe perechi de date. Informaţiile privind vânzările 
comparabile sunt corectate pentru a reflecta diferentele intre fiecare proprietate comparabila si 
proprietatea de evaluat. Elementele de comparaţie includ: sursa informaţiei, suprafaţa, data 
vanzarii/ofertei, localizare, utilitati, destinaţie, cu construcţie sau nu, intravilan/extravilan, etc.

Studiind piaţa imobiliara s-au selectat cateva valori de oferte pentru imobile similare, in aceeaşi 
zona, aparute in publicaţiile imobiliare cele mai raspandite/internet, afişe stradale.

Având în vedere faptul că există o piaţă activă pentru terenuri comparabile cu cel al proprietăţii 
evaluate, şi au fost identificate mai multe tranzacţii comparabile s-a evaluat terenul prin tehnica 
comparaţiilor directe. în anexe sunt descrise şi prezentate comparabilele utilizate, cuprinzând 
amplasament, dimensiuni, formă, etc.
în grila datelor de piaţă au fost preluate, sintetizate şi utilizate toate informaţiile culese pentru 
comparaţie, care să justifice ajustările operate asupra preţului de vânzare al fiecărei proprietăţi 
similare comparabile.

Grila de comparaţii:
Criterii şi elemente de 

comparaţie:
Terenuri de comparaţieNr crt. Teren de evaluat:

A B C
0 Tipul comparabilei oferta oferta oferta
1 Drepturi de proprietate deplin similare sim ilare similare
2 Restricţii legale conform zonei similare similare similare

Cheltuieli necesare după 
cumpărare3 fara similare similare similare

4 Condiţii de finanţare la piaţă similare similare similare
Condiţii de vanzare5 independente similare similare sim ilare
Condiţiile pieţei:6 21.04.2023 similare similare similare

periferică / cari . 
fiarmag

Localizare:7 centrala / str. Fabricii mediana/ str. Fabricii periferică / cart. Sarmas

Caracteristici fizice8 pian in panta lina plan in pantă

9 Suprafaţa (mp): 150 600 2.100 975

Forma, raport front / regulată regulată regulată10 regulată

Front stradal: - ml la drum 
principal

11 0 28 104 14,5

Topografie:12 plan in panta lina in panta lina plan
Utilitati (energie electrica, apa, 
si canalizare, gaze natural)

energie electrica, apa- 
canal, gaz

energie electrica, apa- 
canal, gaz

energic electrica, apa- 
canal, gaz

13 la limita de proprietate

mixtă / comercial- 
rezidential

14 Zonare: rezidenţială rezidenţială rezidenţială

mixtă / comercial - 
rezidenţial

15 Cea ma buna utilizare: rezidenţială rezidenţială rezidenţială

Preţ total (EURO) 30.900 132.300 48.750
Preţ / mp (EURO) 51,50 63,0 50,0
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1Anexa nr. 1
Evaluare teren - Grile comparaţia vânzărilor
Data evaluării 21.04.2023

RON/EUR la data evaluării 4,9401

>
UM SuUect dc evaluat CI C2 C3

Suprafaţa teren 150 600 2.100mp 975
Preţ de oferta/vanzare EUR 30.900 132.300 48.750
Preţ de oferta/vanzarc unitar EUR/mp 51,5 63,0 50,0
Tip oferta /vanzarc oferta oferta oferta
Ajustare % •10% -15% •10%
Valoare ajustare EUR/mp -5,2 •9,5 •5,0

Preţ corectat după tip 
ofertalvanz

EUR/mp 46 54 45

Elemente de comparaţie

Drepturi de proprietate transmise integral integral integral integral
Ajustare % 0% 0% 0%
Valoare ajustare EUR/mp 0 0 0
Preţ corectat EUR/mp 46 54 45
Condiţii de finanţare plata cash plata cash ] plata cash plata cash
Ajustare % 0% 0% 0%
Valoare ajustare EUR/mp 0 0 0
Preţ corectai EUR/mp 46 54 45
Condiţii de vanzare normale normale normale normale
Ajustare % 0% 0% 0%
Valoare ajustare EUR/mp 0 0 0
Preţ corectat EUR/mp 46 54 45
Cheltuieli necesare imediat după
comparare nu nu nu nu

Ajustare % 0% 0% 0%
Valoare ajustare EUR/mp 0 0 0
Pret corectat EUR/mp 46 54 45
Condiţii ale pieţei (dala evaluării) 21.04.2023 21.04.2023 21.04.2023 21.04.2023
Ajustare % 0% 0% 0%
Valoare ajustare EUR/mp 0 0 0
Pret corectat EUKAnp 46 53,6 45

periferică / cart. 
Sarmas

Localizare centrala / str. Fabricii mediana/ str. Fabricii periferică / cart . Sarmas

Ajustare % 20% 5% 20%
Valoare ajustare EUR/mp 9 3 9
Pret corectat EURMip 56 56 54
Suprafaţa 150 600 2.100mp 975
Ajustare % 03% 23% 0,9%
Valoare ajustare EUR/mp 03 1,1 0,5
Pret corectat EUR/hip 55,9 57 55

energie electrica, apa- 
canal, gaz

energie electrica, apa- 
canal, gaz

energie electrica, apa- 
canat gaz

Utilitari la limita de proprietate

Ajustare % 0% 5% 0%
Valoare ajustare EUR/mp 0 3,0 0,0
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Preţ corectat EUR/mp 56 60 55
Caracteristici rizice plan in panta lina plan plan
Ajustare % 5% 0% 5%
Valoare ajustare EUR/mp 3 0 3

150/) 600 2.100 975Front
Raport laturi 0,00 28,00 104,00 14,50

Ajustare % -3% -10% -1%
Valoare ajustare EUR/mp -2 -6 -1

Acces asfalt asfalt drum secundarneasfaltat asfalt

Ajustare % 0% 5% 0%
Valoare ajustare EUR/mp 0,0 3 0
Grad de ocupare teren liber teren liber teren liber teren liber
Ajustare % 0% 0% 0%
Valoare ajustare EUR/mp 0 0 0

mixtă / comercial- 
rezidential

Dezvoltări potenţiale rezidenţială rezidenţială rezidenţială

Ajustare % 5% 5% 5%
Valoare ajustare EUWmp 3 3 3
Servitute de trecere nu nu nu nu
Ajustare % 0% 0% 0%
Valoare ajustare EUR/mp 0,0 0,0 0,0

;•Ajustare totala neta EUR/mp 13,5 6,5 14,9
Ajustare totala neta % din preţ baza 29% 12% 33%
Ajustare totala bruta EUR/mp 16,67 19,08 16,51
Ajustare totala bruta % din preţ baza 35,97% 35,63% 36,70%
Preţ unitarajustat EURAnp 59,9 60,1 59,9
Comparabila selectata C2 TRUE TRUE TRUE
Valoare unitara EUR/mp 60,1
Valoare piaţa EUR 9.000
Valoare piaţa RON 44.500

în concluzie a fost selectată comparabila cu ajustările brute cele mai mici. Comparabila C2, rezultând 
valoarea unitară a terenului de:

Valoare: 60,1 euro/mp, respectiv 9.000 euro echivalent 44.500 lei
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Explicarea ajustărilor
Tip oferta / vanzare
o S-au aplicat ajustări de -10%, -15% si -10% pentru pentru comparabilele CI, C2 si C3, ajustări efectuate in urma discuţiilor telefonice 

cu proprietarii care reflecta marja de negociere pentru acest tip de proprietate;

Drepturile de proprietate transmise
o Cu ocazia vanzarii, toate drepturile de proprietate se transmit integral. Nu s-au realizat ajustări;

Condiţii de finanţare
o Estimarea valorii se face la data evaluării, in condiţiile plaţii integrale. Nu s.au realizat ajustări;
Condiţii de vanzare
o Vanzarea se efectueza liber, in urma unui marketing adecvat, nici cumpărătorul nu este obligat sa cumpere, si nici vânzătorul nu 

este fortat sa vanda. Nu s-au realizat ajustări;

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare
o Nu s-au realizat ajustări deoarece nu se considera necesar sa se efectuaeze cheltuieli imediat după cumpărare;

Condiţii de piaţa (data evaluării)
o Comparabilele sunt expuse pe piaţa libera care nu a Înregistrat modificări esenţiale, in intervalul de timp in care s-a realizat estimarea 

valorii. Toate ofertele sunt valabile la data realizării evaluării;

Localizare
o S-au aplicat ajustări de 20% pt comparabilelor CI si C3 si 5% comparabilei d deoarece sunt situate in zone mai periferice cotata 

mai inferior de către piaţa. ( diferentele de valori intre zone sunt recunoscute de către piaţa)

Suprafaţa teren
o S-au aplicat ajustări de procentuale de (+/-)0,2%, comparabilelor CI si C2 si C3 pentru diferentele de suprafaţa, deoarece suprafeţele 

de teren mai mari implica cheltuieli financiare mai mari, iar suprafeţele de teren mai mici implica cheltuieli financiare mai mici.

Utiiitati
o Nu s-au aplicat ajustări comparabilelor CI si C3.
o S-au aplicat ajustări de 5%, pentru comparabilei C2, deoarece nu beneficiază de utiiitati pe amplasament respectiv distanta pana la 

branşamente este de cca 50-80 m ( cca. 3 eur/m, care reprezintă costul estimativ al traseelor cu utiiitati pentru a fi aduse pe 
amplasament)

Caracteristici fizice
o S-au aplicat ajustări ajustări de 5% comparabilelor CI si C3 deoarece terenurile sunt in panta lina ( respectiv 3 eur / m care 

reprezintă un cost estimativ al costurilor cu amenajarea si terasarea terenului) 
o Nu s-au aplicat ajustări comparabilei C2.

Front
o S-au aplicat ajustări procentuale de (+/-) 0,1% ml comparabilelor in funcţie de raportul dintre front/adancime/suprafata

Acces
o Nu s-au aplicat ajustări comparabilelor CI, C2, acces similar.
o S-au aplicat ajustări de 5% comparabilei C2 deoarece accesul este din drum neasfaltat.

Grad de ocupare 
o Nu s-au aplicat ajustări;

Dezvoltări potenţiale
o S-au aplicat ajustări ajustări de 5% comparabilelor CI, C2 si C3 deoarece potenţialul de dezvoltare al proprietatiilor este doar 

rezidenţial.

Comparabila selectata
o Comparabila cu ajustarea procentuala bruta cea mai mica este comparabila C2.
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7. PARTEA A ŞAPTEA - ANALIZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZIA 

ASUPRA VALORII

7.1. ANALIZA REZULTATELOR

Adecvarea, precizia şi cantitatea informaţiilor utilizate în evaluare sunt criteriile pe baza cărora 
evaluatorul formulează o concluzie finală, clară şi bine fundamentată asupra valorii proprietăţii 
subiect.
In urma aplicării abordărilor în evaluare prezentate în raport, au fost obţinute următoarele valori:

Abordarea prin piaţă: 9.000 euro echivalent 44.500 lei

Adecvarea unei abordări cu utilizarea propusă a evaluării. Având în vedere scopul evaluării dar şi 
tipul imobilului cea mai pretabilă abordare este prin comparaţii, având în vedere ofertele cu 
proprietăţi comparabile similare aflate la vanzare.
Precizia - se apreciază acurateţea informaţiilor şi a ajustărilor efectuate pentru fiecare proprietate 
comparabilă analizată. Din analiza de piaţă, acurateţea informaţiilor privind vânzările este mai 
precisă decât în cazul închirierilor care sunt relativ puţine pe piaţa imobiliară specifică.
Cantitatea informaţiilor. Informaţiile privind vânzările sunt mai numeroase astfel incât pot fi 
selectate comparabile apropiate din punct de vedere al amplasamentului, utilziarii si caracteristicilor 
fizice, cu proprietatea subiect.

7.2. CONCLUZIA ASUPRA VALORII

Având în vedere rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanţa acestora şi 
informaţiile de piaţă care au stat la baza aplicării lor şi pe de altă parte, scopul evaluării şi 
caracteristicile proprietăţii imobiliare, valoarea estimată pentru proprietatea în discuţie va trebui să 
ţină seama de valoarea rezultată în urma abordării prin PIAŢĂ.

Astfel:

Valoare de piaţă = 9.000 euro echivalent 44.500 lei
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Anexa 8.
Fotografii proprietate
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Anexa nr. 8.2 
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Proprietatea de
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proprietatea deLocalizare - geoportal ANCPI
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600 m’, teren de vanzare - Salaj (judeţ), Zalau - 7096397 • www.storia.ro 24.04.2023, 11:16

8.3. Date de piaţa. Oferte terenuri la vanzare
Blog Crediinii Contul rr’.eu Ari

comparabila lu. 1
Cristi

<- fnapoi la listă Teren de Vanzare > Sala] > Zaiau (comuna) > Zalau > Teren intravilan Sarmas 600 m^u utilităţi 30.900 Euro neg

Cipri 
Agenţie 
0744151 141

Nume*

Email*

+40 I Număr de telefon*

0/

Administratorul acestor date este S.C. OLX 
Online Services S.R.L. fStorial mai mult

Teren intravilan Sarmas 600 mp cu utilităţi 30.900 Euro neg
9 SaUij ţjuret. Zalau. Salaj (,udet). Zalau. Saiaj (judel)

30 900 €
Trimite mesajul

52 €/m2

^ Salvaţi anunţul

Rata estimata: 
909 RON /luna

Avans:
22.943 RON (15%)

Perioada împrumutului: 
30 ani

Foloseşte calculatorul de 
credite

Raportează

KIWI k FINANCE'^^rezentare generală

% Suprafaţă

t'W* d«' <*i’<i 'f

Tip teren600 Cere rnformaţii Vrei acces la peste 190 de credite ipotec 
intr-un singur loc?

o Locaţie % Dimensiuniurbana Cere intorma^i.
128699AM NEVOIE SA ÎMPRUMUT

*? Vizionare la distanţă A Tip vânzătorCere informaţii agenţie

Descriere

Prima poza este cu caracter informativ!!

Teren intravilan pentru casa, de 600 mp, zona străzii Sarmas.

Terenul are o geometrie dreptunghiulara, cu un front de 28 m si adâncime de 21 m.

Toate utilităţile sunt la poarta: curent, gaz, apa, asfalt!

Poziţionarea in zona doar de case. Rezidenţiala, cu acces in drumul public şi in imediata apropiere a unui Market, statie de

https://www.storia.ro/ro/oferta/teren-intravilan-sarmas-600-mp-cu-utiliti-30-900-euro-neg-IDtM61.html Pagina 1 din 3
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600 m’, teren de vanzare - Salaj (judeţ), Zalau - 7096397 • www.storia.ro 24.04.2023, 11:16

autobus, oferă o oportunitate de locuinţa privata, investiţie intr-o afacere ,zona fiind foarte uşor accesibila.

Pentru mai multe detalii sau pentru programarea unei vizionari, va stăm cu drag la dispoziţie la nr de telefon 0744151141 Gabriel

Preţ 30.900eur

Particularitati

Gard nu

Facilitaţi frontend.ad.table-information-value-media_types-1014-gas, 
electricitate, apa curenta

Agenţie imobiliară
Tip acces asfaltat

Cristi
împrejurimi fără informaţii

744 aOşează mimăru!

Remania, 450090, Simion Barnutii 
Zalau, Salaj (zona)

Harta Vezi toate ofertele

Mai multe anunţuri de la Cristi

ID anunţ Storia: 7096397 
Data publicării: acum 6 luni 
Data modificării: acum 11 zile
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Servicii si instrumenteDespre noi

Ajutor

Contact

Harta site
Publicitate Harta alte
Creditare localltâti Social

Preturi Lista companii 
CariereCondiţii de utilitare

Politica de confjdenîiriHîste

Setări cookies

Biog

Utilizarea acestui website presupune acceptarea implicita a rnnriiriilnrdp utilizare
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Anunţuri Terenuri do vanzare Zaiau ' OLX.ro
24.04.2023, 12:1B

Ce artume cat^i? comparabila nr. 2(g) Toată laia

^ înapoi PaolnatTtncto^t/i  / Imebffiw.^ t /l>noaatan>/l / Tefenurt>/lmob(ltarp/l<>fPfturl/l / Twpnuri • Srtnl / »Aww^urt/Tate<i/l

ITAH

(https://www.olx.ro/cont/?ref(OlIparams]
-

tău *^tada fabricii
i0h4HfO.html9i3FlsProvlcwActive9&3D0%26sflderindex%3D2Streft0l 
Iactlon]»redirectorareflof?hethi^yîififâi/f^®'’

Pa OIX din decembrie 2022

O Me^j*{/niyaccount/answars/) Adăugă
anunţ(/d/anunturl»

alvate/search/i(ZI nou

Activ pe 11 aprilie 2023 
(/olerte/usef/fCZy7/l

[t°WM”7?00% I Trimit» meaj |

Mai multe anunţuri ale acestui vânzător > 
l/oferte/user/fCZy?/)

>;
LOCAUZARE

r0 Zalau,
SataJ

H
K Jt
K 31 DREPTURILE CONSUMATORILOR

Acest anunţ a fost pubdcat de către un vftnzfitor 
privat.

Postai 28 martie 2023

Vând teren strada Fabricii 
6 300 € Preţul e negociabil

RATA OE LA: t73LEI

Arată mal multe \/

(/PURCHASI/REFRESH/PROVIDi 
o REACTUAllZEAZAAO-IO>2S23t7296aPRODUCT- 

lOaPUSHUPABS-AOPACE.PUSH
ID-25231729a«BSaAOPAGE_PROMOTE)

Persoana fizica

(P) Goronti 68VA Credite de Consum: aplica 
acumi

PVBUCITATE

DESCRIERE
Vând teren pe strada Fabridl. 2100 m pâtraţi. Întreg sau parcelabil.
Ulilităţilin capul terenului): apă. curent, gaz. canalizare în curs, asfalt ta 100 m de teren, front ta 
doua drumuri 5Zl6x40.3
Se parcelează, în suprafaţă şl dimensiuni dorite de dlent|în limita posibilităţilor) 
6300eufo/ar...tel-zefo. şapte, dncl, patru. opt. şapte, şapte, zero. zero. patru 
Tel. 07‘ ►04

IO 252317296 VlzunUzâfi: S22 p Reporieezt

nJBUCITATE

kiwiKfinance"
C«A.M>4 «4a fa

https://www.olx.ro/d/oferta/vand-teren-strada-fabricii-t0h4HfO.html?lsPreviewActIve=0&sliderindex=2
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AM NEVC

VOI REU

172,
Ratai

contactează vânzătorul
Trimite mesaj

holhosvictor
' Pe OLX din decembrie 2022 

Acilv pe II aprilie 2023
V

^ 07S4 877 004 (tel:0754877004)
(/oferle/user/fCZv?/!

Anunţuri similare

r
II.I

i-

r

V8r>d teren In KERECLEAN la ^ 
drumul principal ESI
1S90€

Teren intravilan 34 ad Zalau ^ 
• strada Oob. Gherea 
7 000C

^ Teren intravilan 10000 mp ^

noo€

07»pr[ie202}

G9 tOOOOm'

Vând teren 1500 m2 
1250 €

Teren vVizare b
1250C

ZeOu
09ecrriBe202SZtfau 06aprlie 2023Zalau

09ap>ae2023 W aprilie 2023 69 IS00m>
69 3S00m> 69 3 400m> (/d/oferta/ierei

intravIlan-IDhSx
reason-lp%7Cc

(/cl/ofena/vand-teren-l500-m2' (/d/o(erta/teren-lntravllan- 
lDh6ZyC.himl?reason®ip%7Ccf) i0O00*mp-ID3uaJP.himl?(/d/oferta/vand*teren-ln* l/d/oierta/ieren-intravilan*34*

Cumpără un teren cu BCR - Terenuri în proprietatea BCR

Sponsorizat - https'yAr8nzari.bcr.ro/vanzare/tcrcnurl *
BCR Iţi oferS consultanţă ImoUllară gratuită la achlzllia unui teren. Sollcltâ detalii! Te ajutăm să... 
. >• Aocsflfrs.iic-iiI*eti

AfHIcaili mobile (hup$://www.olx.ro/moUkBif43t0nioneaze? (hnps://www.olx.ro/hoyffiW6H&T® ^
Ajutor sl contact (http$://ajutor.o!x.ro/hc^«i>url de siguranţa (https://slguranta.olx.rcBtm_soufcooOLX&utm_medlumafootei©m_campalgn=aml-phldtIng-feb) 
Anunţuri promovate (http$;//www.olx.ro/pvfaridta^ppt(;^eren(/^lx.ro/sitem8p)

OLXmarketpiace [hnps://business.olx.foHMtaiiidttelMfUtttpRtlMftp»rwdxngdMt«dbg^ggfetsgl[a[?algCHiF;rţ^?(ifl^«autrn.term=profeslonlstiautm_contenteilnk) 
Citeşte blog*ul OLX.ro (https://blog.olx.rd)autarl frecvente (/d/popular)

a
(httpc//ww\A/yrnitiitv> rr>fn/rhannpl/l irAIrfpll X’

cfrrroN Oemleid er
m AppStore

IdefO mercadorftreferrpfutitm SfMirr.p%3nn1x rf>%?fiiiţm mpdlum3iiL3f>rpr%2fiiilmPolitica de confidenţialitate (https://ajutoHQbttiia/Ba/f4ltaplelb%iafiMa0ftt2440]

Preturi de publicitate (hitps://publicitate.«ta7d)} angajat (https;//bundeangajot.olx.r4° 
ANPC (https;//anpc.ro)

Academia de Business (https://buslness.cte«ir/rCBiolrtriia»de-buslness/j 
Livrare prin OLX (https://iivrare.olx.ro)

paign%3Dandrold-
p-fofitpfl jsXfiâlSslSimsS)

încotro in RO (http$://lncotro.otx.ro)

MiOUCbg

(htips://olx.bg) |hnps://olxpl) (https.7/olxua) (hltps7/olxptl (hnps://aulovlt.ro) (htips://storla.ro) (https://reneiv.olXfO) (hltps://businesshub.olxro)
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975 m*. teren de vanzare • Salaj (judeţ), Zalau - 7468702 • www.storla.ro 24.04.2023, 11:17

Ane jri-paiMM rr.-''h •ar.-'H irii«'^>rt ‘in.>aii* Ccrs'îivjnii Pier u^diinr* t'aitJorA d<!- Cofitui m-'j

AnfelalMOB

I <• înapoi ta tlstâ | Teren de Vanzare > Sala] > Zalau (comuna) > Zalau > Teren intravflan la drum asffaliat cu toate utilităţile

' \ Angela Pop
Agenţie 
0753 604 406

Nume»

Emjti*

Număr de leli-fon*

i< / ,J0C«)
Adrranbtrii'.Oful etoitor dale eiti- SC. OtX
C>nii(K? 'jorvice^ (SlotlalmaLmillI

Teren intravilan la drum asffaltat cu toate utilităţile 48 750 €
Trimite motojul50 </m*

^ Salvaţi anunţul

Rata estimata; 
1.434 RON /luna

Perioada imprumutulul: 
30ani

Avans;
36.197 RON (15%)

Foloseşte calculatorul de 
credite

Raportează

KIWI K FiNANCF. ‘Prezentare generală
-fc. IV

\ Suprafaţă ! C Tip teren 
\ Dinaensiuni

975 m» Vrei acces la peste 190 da credite ipoleccre 
Intr-un singur loc?

•c Locaţie
AM NEVOIE SA MPRUMUT 203044 t«l

^ Vizionare Ia distanţă A Tip vânzător agenţie

Descriere

Teren intravilan situat in Zalau, zona Sarmas intre case • la drum asfaltat cu toate utiiltatile disponibile: apa, gaz, curent, 
canalizare. Terenul are o suprafaţa de 975 mp cu o deschidere la drum de 14.5 m.

Particularitati

bard nu

frontend.ad.table-lnformatlon-vâtue-medld_typeS'1014>gas, 
electricitate, canalizare, apa curenta

asfaltat frontend.ad.tabte-inforniation-value-access_types'1016- 
hard.surfaced

Fdciiitati

Tip acces

Harta

Agenţie imobiliară

755

Zalau, Salaj (localitate)

Vezi toate ofertele

http5://www.storia.ro/ro/o(ert8/teren-lntravilan-l8-drum-'asf(altat-cu>toate-u|{|itatile-IDwkVV.html Pagina 1 din 2

/;/V

http://www.storla.ro
http://www.storia.ro/ro/o(ert8/teren-lntravilan-l8-drum-'asf(altat-cu%3etoate-u%7c%7b%7citatile-IDwkVV.html


975 m*. teren de vanzare - Sataj (Judeţ), 2alau - 7466702 • www.storia.ro 24.04.2023, 1î:i7

Mai multe anunţuri de la Angela !M08

Contactează

/* Angela Pop 
Agenţie

f

7S3 -z':.}.'

r
! i Enţiiil-Nunio*

+40 ‘ Număr de telefon* :• -uîrv'it' ţitfitru --oiv.iiţ-t'

0/700fi

-dfTuiţ;ţ;r;ţît-nii Arir.fs)f rinţe este S C Oty Oiifiţr.* '■rfîrvKtî-s S.P,L. (Stot tai mal mult

Trimite mesejui

10 anunţ Sioria: 7468702 
10 extern 32637 
Oats publicării: acum 1 lună 
Data modincarli: acum 11 zile

Servicii si instrumente Harta sitet>-*'.;ţrn noi

Contact

ruixicii-K»
Ctefiitirri: !.Ol4;illi!U Social

rrefuil U'.tfi c<>in}xn<ll

Ceiidiiii (ie utitirarf* Coficff

i'oiitira tle ronnţumsWiiatc

Olog

Utilizarea acestui webslie presupune acceptarea implicita a fontiiriiinr Ho uttiiyarti

https://www.storia.ro/ro/oferta/teren-intravilan-la*drum-asflaltat-cu-ioate-uiilIt8tile-IDwkVV.html
Pagina 2 din 2

5$

http://www.storia.ro
https://www.storia.ro/ro/oferta/teren-intravilan-la*drum-asflaltat-cu-ioate-uiilIt8tile-IDwkVV.html


9 800 m*. teren de vanzare - Sala) (judeţ), Zalau » 6224216 • www.storla.ro
24.04.2023,12:i9

/l'ifl yrpaiHM Ar.-ir.nui Ar!-'a?f*WMrt jezid»n;>aio Companii rtlo." ucdU'sr-i- CaîrkK.'j'’i<!r,tn‘!;ff’ Cof.riif in^u Ai

comparabila nr. 4
L 9 800m> 5 500€ CdflUU'!'

Keya House >.

@ Keya House 
Agenţie 
07S2 187 570:I

I
NUlMt*

Smaii*1
I *40 f Mumor de telefon*

1/4

■iltalHiiii A'JminbtffrlOfu! acestor date este S.C. OLX 
Oniiiic Services SJt.l. (Storlal mal mult

Teren intravilan 98 ari - str. Fabricii (in spatele noului mall) 5S00€
# Trimip? mesajul1 €/m»

Prnptmi»

^ Salvaţi anunţul

Rata estimata: 
162 RON /luna

Avans:
4.084 RON(ISH)

Perioada împrumutului: 
30 ani

Foloseşte calculatorul de 
credite

Raportcazfi

KIWI K FINANCF.Prezentare generală
l 'n»! rt* t.rr .M'frtîf

Si Suprafaţă 
Q Locaţie

O vizionare la distanţă

’if* Tip teren 
S Dimensiuni

9.800 m> Vrei acces la peste 100 Oe credite Ipotecare 
Intr'urt singur ioc?

urbana ifipuin.'ţii
AM NEVOIE SA iUmUMUT 22908 L*l

fit Tip vânzători3:îOrM5«^îi; agenţie

Descriere

Agenţia imobiliara Keya House oferă spre vanzare teren intravilan ideal pentru investitori imobiliari • strada Fabricii (in spatele 
noului mall). Terenul mascara o suprafaţa de 98_arL avand front stradal: 52.16 m/ 204 m lăţime la drum.

Preţ: 5. 500 euro/ ar

Pentru informaţii suplimentare: 0751 101 817

Particulan'tati

Gard nu

tef

T'f/ acc/iv A.rrMTrvaţii

Harta

Agenţie imobiliara

Koyj* i•î^Jur>«!

7S2 -ifijt'-i'rt n»i: -rrrai

Remania, Zalau, Salaj (localitate)

Vezi toate ofertele

https://www.st orla.ro/ro/of ena/teren-inlravllan-98-ari-str*(8bficii-in-spate1e*noului-malt'IOq7cA.ht mi Pagina 1 din 2

<<'

http://www.storla.ro
https://www.st


9 800 m', teren de vanzare • Sala] (judeţ). Zalau - 6224216 • www.storia.ro 24.04.2023.12:19

Mai multe anunţuri de la iCt'/o:

Contactează

® Keya House
Agenţie
752 nufn:»r«.:J

Nume* f-maii*
j

♦40 ! Număr de telefon* ini'Uvui iviUi'JOViiaft® V

0/2CH)0
/Vlmlrttciratniui acesier rtau’ w? ^j.C. rju On!:r,c 3<?rA,ev S.K.I.. t$(of laj mwi mult

Trimite mes.*j'j!

tO anunţ Storia: 6224216 
10 extern 0751101817 
Data publicării: acum 1 an 
Data modificării: acum 13 zile

Servicii si instrumente Harta siteDccpi c iv>

Cor*i«j

Piit^icitiue i-sartii site
Cn-tfiisife LOCililIilti Social

Livi.i COni^'inii
fluitiviidlrlltriîxrţr Cariere

f^wiîicii ftc 'eofidefittjlitaii-

5cta! I cor-Hi'S

0*î-.T

Utilizarea acestui websuo presuptine acceptarea implicita a cQnriitiiW tir- uriiiyart»

https://www.storia.ro/ro/oferta/tefen-int ravilan-98-ari*stf-(abrlcii-in*spateie-nouIui*matl-iDq7cA.html Pagina 2 din 2
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http://www.storia.ro
https://www.storia.ro/ro/oferta/tefen-int


Anunţuri Terenuri de vanzare Zatau ' OLX.ro
24.04.2023, 11:14

comparabila nr. 5
Ce aminte cauViV Toată ţaia

^ înapoi

iTAn

(http$://www.oix.ro/cont/?reflO][params]
^ Contul[url]ahnps%3A%2F%2Fwww.oix.ro9i2Fd%2Foferta%2Fteren* 

tâu fntravilan-aproapo*de*uibunal-ln'Suprafata-de*5‘56*ar]*
l0h7J44.html8iref[0][aalon]eredlroctor&fOfl0]{meihod]«[ndex)

Adăugă
anunţO Mesajet/mvaccount/answers/) (/d/anunturi-

satvate/search/lU\ nou

PRIVAT ©
Viorel B
Pe OIX din aprilie 2021 
Activ pe 21 aprilie 2023 

l/oferte/user/sceiK/l

I

. 075 25M170 f
(tel:07S23î4î70} 1 Trimite mesaj

Mal multe anunţuri ale acestui vânzâior > 
(/oferte/user/scetK/1

< >
LOCALIZARE

0 Zalau,
Sala]

:K U DREPTURILE CONSUMATORILOR

Acest anunţ a îost publicat de către un vănz&tor 
privat

Postat I3apil8e2023

Teren intravilan aproape de Tribunal, in suprafaţa de 5.56 ari
38 920 €

nATAOCLA IOMLE)

Arată mal multe V

Pubicttaie

(/PURCHASE/REFfttSH/PROVIO 
o itEACTUALlZEAZAAO-IO»ZS3039240aPROOUCT- 

iD-pusHUPaes«AOPACi_pusi-
IDa2S3039240aBS-ADPAGt_PROMOTE|

11 Suprafaţa utila: S56 m* ]Persoana fizica txtra^^n / Intravilan: Intravilan

(P) VidaXL: Adăugă eleganta balconului taul
PUBUOTATE

KIWI Kfinance*DESCRIERE
Expert da 4^utsr tn oodiâ

Teren Intravilan. Intabulat, In suprafaţa de 556 m2. cu acces din doua pani. drumul suplimentar 
de acces fiind intabulat. Terenul dispune de următoarele utlIitatl: apa. gaz. curent, drum asfaltat. 
Terenul are o poziţie foarte buna. de la peco Porolisum se urca straduta pe langa Biserica 
Ortodoxa, si In 2 mln se ajunge la teren, fiind aproape sl de Tribunal. Dimensiunile terenului sunt 
de 17m latlme- front stradal si 32.7 m lungime. Adresa terenului este pe srada Andrei Saguna 
Preţul este de 7000 euro/ar.
Tel Viorel: 07*‘*”*70

Vrei acces la peste 190 de credite ipotecare?

162102 LeiAM HEVOe: Sa împrumut

votn

IP 2S3<U9240 vtzuanm 4S7 p Raportează

kiwiKfinance"
«ir. r» ..«nrOrv PUBLIOTATE

https://www.olx.ro/d/oferia/teren'Sntr8vIlan-aoroape-de-trlbunal*in-supr8fata'de-5-56-arl-IDh7J44.html Pagina 1 din 3

http://www.oix.ro/cont/?reflO%5d%5bparams
https://www.olx.ro/d/oferia/teren'Sntr8vIlan-aoroape-de-trlbunal*in-supr8fata'de-5-56-arl-IDh7J44.html


Anunţuri Terenuri de vanzare Zalau ' OLX.ro 24.04.2023, 11:14

AM NEVC

VOI RETl

1067
Ratai

CONTACTEAZĂ VÂNZĂTORUL
Trimite mesaj

Viorel B
PeOLXdIn aprilie 202) 
Activ pe 21 aptlile 2023 075 2314170 (tel:07523l4170)

l/oferte/user/scetK/l

Anunţuri similare

!i :

-j

Vând teren In Zalau 
2 000€

Teren Intravilan 850 
mp,Z8tau,Mircea cel... 
65000 €

Unit locailva cu Cf 1193 mp ^ 
utili 1266 mp teren {terasa..

305000 €
Ou)-
IteocivHiiai la 22 aprfic 2023 
EB 193 m'

9Teren intravtlsn 
SarLZalau.Belvedere3arm...

39 900 €
Z«au
I9e(»es2023

6S S00m>

Teren Intravilan

1200C
ZCMU HcfeOean

tSapf{De2023

6B I242m>

Uaprtie 2)23 Z«au Napoca
l9aprae202SE8 6 600m>
63 esom>

|/d/oferta/vand-teren*ln*2alau-
IOh7R7B.html?reason=ip%7Ccn (/d/oferia/ieren-intravilan*850* (/d/oferta/uniMocativa*cu*cf*

lO'X.>V4F4.>llUi.')OC.

(/d/oferia/ierei
IDh85MX.html?i(/d/oferîa/teren-lntravllan*5arl*

Sponsorliat • https:/Avy«wn4l.fo/caseriifov »
Acces propria grâdinâ. eficienţă energetică mare. tehnologii smarl. materiale premlum

. 'ie-M? vvet;

Sponsorizat ■ https;//vanzari.bcr.ro/vanzare/teronuri >
BCR Iţj oferă consultanţă imobiliară gratuita la achiziţia unul teren. Solicită detatiii

Ar.ofway Sitv-ul Wi*'!) J

Aplicstll mobile [hnps://www.olx.rQ/moKI>Mrtiir7loneaM? (hitps://www.olx.ro/hoWWSrlSir°

Ajutor sl comod (https//a]utor.olx,ro/hcM*url do siguranţa (https://5lguranto.olx.r<Btm_sourco=OLXautm jttedlum-footoi@m_campalgn«antl-phlshlng-febl 
Anunţuri promovate (hnps;//www.olx.ro«to7BX»tByf*i(tppibPtoardilx.ro/sltemepI 
OLX marketplaco [https;//buslness.olx.toH»rmjiitlMeh4HlutpcKMamniil»n«dMittrltggajSljgiaa9lga,'j|ff;^HlS^?flSutni.term=profeslonlstiautm_cententn||nl(|
Citeşte blog*ul OLX.ro (https;//blog.olx.rdQautarl frecvente (/d/populer)

a

oernoN 0ownlo»4 en Ih*
m AppStore

ld-rQ.mercadQf&refefrer»utnn <;niirce%3r)olx fQ%26utm medlum%3nrpr5!;?fiutm rampalgn9!ţ3nanHrr»lrt. (httpg//ltunp»< appip rnm/rn/app
li«fr>ftlsat1Rrnt»ftl

Politica de conndentialltate (https://ajutoHaiBc«i/(H/(#t^*4b<t)iS60ea0fitt$40)
Preturi de publicitate (https://publlcitate.8tod)> angajat (http$://bundeang8jat.olx.ro) 
ANPC (http$://anpc.ro)

Academia de Business [hups://business.ote»|C«fctiiii]»de»buslness/)
Livrare prin OLX (https://livrare.olx.ro)

app-fnoter)

Incouo in RO (https://incotro.olx.ro)

https://www.olx.ro/d/oferta/ieren-intravIlan-aproape-de-tribunal-in-suprafata*de-5-56-8rl-IDh7J44.html
Pagina 2 din 3
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^OUCplOlX.b9
th«ps://ofx.bg) (https://oIx.pl) (https;//o!x.uaJ (https://olx.pil (https://autovIt.ro] (https://storla,ro) (https://renew.olx.rol (htips.7/businesshub.olx.ro)

Cotxua PlCXXpf II Auiovn/o Siorlaio IlOLXRonow l'l OlX Oudnon
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1 000 m‘, teren de vanzare - Salaj (judeţ). Republicii - 7004457 • www.storia.ro 24.04.2023. 11:18

A-v jn'f; ij: .u!T ,j.‘r :t ».i \t Cr'. filî.’.iO '‘.^rt'•c.a Jf-tift’sr'; ntcomparabila nr. 6
A^geia IM08 * .

I <r inapol la listă Teren de Vanzare > Salaj > Zalau (comuna) > Zalau > Republicii > Teren Intravilan la asfalt-Livada Meses

O Angela Pop 
Agenţie 
0753 804 406

iNume*
I____

I Email*

+40 Număr de telefon*

c O.'iOOO

A<lfnIn!strjtonJi occMOf flate eif« 5.C OLX 
Online Services S.R.L (Storiaj mai mult

Teren intravilan la asfalt-Livada Meses 70 000 €
V Trimite mesajul\ - i > *.’• 70€/m*

^ Salvaţi anunţul
Rata estimata; 
2.059 RON/luna

Avans:
51.975 RON (15%)

Perioada împrumutului: 
30 ani

Foloseşte calculatorul de 
credite

Raportează

Prezentare generală

\ Suprafaţă Tip teren 
% Dimensiuni

1.000

Locaţie

Vizionare la distanţă A Tip vânzător agenţie

^^escriere

^^^eren intravilan In suprafaţa de 10 ari cu front de 12.5 msituat in Cartierul nou Livada Meses la drum asfaltat cu toate utilităţile. 
Poza cu caracter orientativ.

Particularitati

6ard nu

Facilitaţi frontend.ad.table-information-value-media„types-1014-gas, 
electricitate, canalizare, apa curenta

asfaltat, frontend.ad.table-lnformation-value-access_types-1016- 
hard.surfaced

Tip acces

npr.'f jf-rT't

Harta

https://www.sloria.ro/ro/ofetta/tercn-intravllan-la-asfalt-livada-meses-IOtob7.html
Pagina 1 din 2

V* '

http://www.storia.ro
https://www.sloria.ro/ro/ofetta/tercn-intravllan-la-asfalt-livada-meses-IOtob7.html


1 000 m*. teren de vanzare - Salaj (judeţ). Republicii - 7004457 • www.storia.ro 24.04.2023. 11:18

Mai multe anunţuri de la Angcla IMOB
Agenţie Imobiliarâ 

AngîDia IMOO

Contactează 755 num/jj-iji

Angela Pop
^ Agenţie

753 numii-'!:

Zâiau, Salaj (localitate)

Vezi toate ofertele

f
Nume* Email*

r'
+40 1 Număr de teiefon* V

i
o/zouo

Admiriiv.ratoni! .icnsia nţifo . Gi.>: Oniinci S^ivi-'-cr» S P.l li-ionjDmaLniuU

Trimite mesajul

\

ID anunţ Storia: 7004457 
1D extern 12515 

axa publicării: acum 7 luni 
ata modificării: acum 12 zile

Servicii si InstrumenteOeîuit noi
Ajl;l0r

Contact

Harta site

Publ-dtate M^no siu*
Cresjitif* LocijlKoli Social

Pffitun Liii«<OJRp.în>!

Condiţii de utiltXdre

Polibca d* confidsruioiitiite
Ssi-jd cookies

Bio^

Utilizarea accsUi! website presupune acceptarea implicita a condiriîior rin titiiiyarA

https://www.storta.ro/ro/oferta/teren-lntravilan-la-asfalt-livada-meses-IDtob7.html
Pagina 2 din 2

http://www.storia.ro
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Anunţuri Terenuri de vanzare Zalau ‘ OLX.ro
24.04.2023, 11:19

comparabila nr. 7
Q Ce antime caiiO? (§) Toată ţaia

^ înapoi PwgmaBrtnflnnaJO /tixifflatfltannWiwfîd / Ten?nm (ftTinWl?irp/ifnfTiiiii;i / Twwvt • rAfnabeari>A.HnftJri/B<>ivtjdf.t/i

JTATC

(hnp»://www.olx.ro/cont/7ref{0][params] 
■7^Tttullurîj-https%3A%2fX2F^gji^teo%2Fd%2Fof8rta%2f»ren- 

tău lntravlIan'34-arl-zalau-suada*d8b-gherea-lDh7avy.html8irtftO] 
[actlonjTedIreciorarafţp^eth^^i|ţ(gigjlg^j

' PeOLXdlnaprUte2014 
Activ pe 20 aprilie ^23 

l/oferte/user/oMLI/l

O
Adăugă
anunţQ Men(e(/myaccount/at>sw€?rs/) (idinnuaind:(/) nou

'X

I Trimite n<«Mj |

Mal muKe anunţuri ale acestui vănzltor > 
l/oferte/user/oMLl/j

< >
ri^.

LOCALIZARE

0 Zalau,
Sala}

' ■

>o
DREPTURILE CONSUMATORILOR

Acest anunţ a fost publicat da citra un vfinziior 
privat

PosWK)aprUle2023

Teren intravilan 34 ari Zalau - strada Dob. Gherea 
7 000 € Preţul e negodaWI

pata de LA: 192 LE!

Araţi mal multa V'

Pubidtate

l/PURCHASE/REFRESH/PROVID 
o REACTUAUZEAZAA0>ID*2S2906466aPRO0UCT* 

ID-PUSHUPaeS*ADPAGE.PUSE
IO>2S29(>0466aBS>ADPACE.PROMOTE|

Persoana nzica Extravilan / Iniravian: Intravilan Suprafaţa utila: 3 400 m*

(P) VidaXL Adăugă elaganta balconului taul
PUtUCITATE

DESCRIERE

Vând teren intravilan In Zalau. S-34 ari 
Prei 7000 euro/ar negociabil

Terenul are 2 cal de acces, de pe strada Oobrogeanu Gherea (front stradal aprox 20m| si de pe 
strada lalelelor tfront stradal 16ml

Toate utilităţile sunt In apropierea terenului, este uşor accesibil
Acces uşor către magazlne/supermarketuri (penny. kaufland bradet) sl afle zone de interes

Pentru mai multe detalS sunaţi la numerele de telefon PUBUCHATE

0:252906466 Vlzualzân: 405 P Rspottttti

kiwiE!finance’“
htips://www.otx.ro/d/oferta/teren-intravilan»34»arl-z8lau-strada*dob-ghereB-IOh7avy.hlml Pagina 1 din 3
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Anunţuri Terenuri de vanzare Zalau ' OLX.ro 24.04.2023, 1i:i9
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CONTACTEAZĂ VANZATORUL
Trimilo moM]

^ SepsiGellert
^ Re OLX din aprilie 2014 
r Activ pe 20 apriîle 2023 ^ 074 394 1954 (tel:0743941954)

(/oferte/user/oMLl/1

Anunţuri similare

Teren tntravflan aproape de ^ 
Tribunal, In suprafaţa de...
38 920 €

Vând teren In Zalau 
2 000€

Casa. Cu curte $1 gradina In ^ 
Oftetec -Rezervat
46 000 €

Teren intravilan
1200C

Teren Intravilan
noo€

Zalau
ISwniieZOU

Herectean
tSaprIieZOZS

Zataw
OTaprVeZOZS 
63 lOOOOm'

Zalau Zalau
13apfile2023 u«(tteZ02363 seoorrt' 63 t242m>
63 ssem> 63 TOm*
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1/d/oferta/teren-lntravllan- I/d/oferta/ierei
|[)h85MX.html7reason-}p%7Cd) 10000-mp-ID3u.(/d/oferta/leren-intravilan-

Cumpără un teren cu BCR - Terenuri în proprietatea BCR
Sponsorizat ■ https://vanzar1.bcr.roA'anzare/terenurl *
BCR rţi oferâ corîsultantă imdjillară gratuită la acbizilla unui teren. Solicită detaliii Te ajutăm eă... 

>“ ko eofiii siic-tr!

li
Sponsorizat • htfps://www,h4l.ro/case/îlfov »
Acces propria grădină, eficienţă erre^etică mare. tehnologii smart, materiale premium. 48.675 
mp...

Apllcatll mobile (hnp$://www.olx.ro/mottItairt»^loneaia? (hnps://www.olx.ro/hoWfiWiS?lftT® ^
Ajutor si contact (https://ajutor.olx.ro/hc^eiturl do siguranţa (https://siguranta.oix.r49tm_sourcecOLXftutm_medlum«footo©m_campatgnBanti-phishing*feb) 
Anunţuri promovate (https:/Avww.olx.fo/pBtBtdtflj(*<ttpw<^anMat^^lx.ro/sltemap) 
OLXmarketplacothttps://business.olx.ro/îMt»ii*taWwf|hltpRW*tor«axne^WtwriJig^^fţigIj^[jjpg|ggţţpfggjţJţţgţ5;^tiautm_iorm=profoito^

Citeşte blog-ul OLX.ro (https://blog.olx.rd^utarl frecvente (/d/popular)

O

aerrroN Oewnle<d«Aiht
m AppStorele
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, app-footerl

Preturi de puWkltate (https://publicliate.itixd^ angajat (https://bundeangaJat.olx.ro)

ANPC (https;//anpc.ro)

Academia de Business (https://buslnes$.cdBtir/a2iacltMa'do-bus!ne$s/ )

Livrare prin OLX (htq3s://|]vrare.olx.ro)
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALA! 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau Î4T8~ ' 

X2
Nr. cerere

Ziua
b'r~ ‘Ujna

Anul
jr/--

ATsinPT
a < (. a k t » I I »<

EJCTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PEMTRU INFORMARE

Carie Funciară Nr. 70473 Zalau

Cod uerfficaiiiI

A. Partea I. Descrierea Imobilului
Nr. CF vechl:7C380 

Nr. topograficil774/lAJTEREN Intravilan
Adresa; Loc. Zalau, Str Fabricii, Nr. 1 bis, Jud, Salal 

Nr. Nr. cadastnl Nr.
Crt topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe
Al 70473 150 Teren Intravilan parţial împrejmuit cu gard de beton

Construcţii
Nr cadastral 

Nr. topograficm Cit Adresa________ ____________ Observaţii / Referinţe
loci'zalau,'b'tr Fabricii, Nr, 1 bis, jud. wr, niveiuriiZ; 5. construlta Ta soblTT' mp; Cons'ructie 

Salal____________ PţM ______
Al.l 70473-CI

B. Partea II. Proprietari şl acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale Referinţe

25451 / 28/06/2019
De Vânzare-Cumpărare nr. 5191, din 25/07/2003 emis de NP CRECAN lOAN GHEORGHE;

B3 Intabulare, drept de PROPRlETATEprin comparare, dobândit prin 
Convenţie, cota actuala 1/1

Al.l

1) POMI PREST COM SRL, CIF:5545998
.....OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 70330/Z3lau, înscrisa prin încheierea nr. 5754 din 30/07/2003;

înscrie dreptul de concesionare asupra terenulufin favoarea DOMI
PREST COM SRL ________________ _________ ~_________ * _______
-..OBSERVAŢII; poziţie transcrisa din CF 70380/Zalaut înscrisa prin încheierea nr. 5754 din 30/07/7003-56858/09/12/2022 ----- ------------------------ ---------------------------L-L-JLl-------------

Art AHminierrf Hw MUNICIPIUL ZALAU • CONSlOO'L Local;
M-A^pipistratiy nr. ADEVEm^A nr, 70058, din 07/09/2022 femlS de MUNICIPIUL ZALAU;
05 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

64 Al

Al1/1
1) MUNICIPIUL ZALAU. CIF:4291786, domeniu privat

C. Partea III, SARCINI.
înscrieri privind dezmembrâmlntele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şl sarcini Referinţe
NU SUNT

I
I

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3
Extrase pentru informare oivlinc lâ adresa ftpay.sncpl.ro Formular versiunea 3.:



Carte Funciară Nr. 70473 Comuna/OrdS/Munldolu; Za Iau
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

70473 150 Teren Intravilan parţial împrejmuit cu gard de beton
• Suprafaţa este determinată In planul de proiecţie Stereo 70,

*

m

Pate referitoare a teren
Categorie
folosinţă

Suprafaţa
(mp)

Nr Intra
vllan Tarla Parcelă Nr, topo Observaţii / ReferinţeCrt

curţi
construcţii9 1 DA 150 1774/l/b

Date referitoare ia construcţii
Destinaţie
construcţie

Situaţie
juridică

Crt Număr Supraf. (mp) Observaţii / Referinţe
construcţii de

locuinţe S. construita la soiilll mp; Construcţie P+M70473-ClAl.l 111 Cu acte

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie tn plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment 
("(m)

1 2 13.569
2 3 2.135
3 4 5.371

54 6.344

Pag/na 2 din 3Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.
i

trtrasc pontrv Informare eiiWine ia adresa epB/.anqîi.ro Formular vers/unea L).



Carte Funciară Nr. 70473 Comuna/Oraş/MunlclDiu: Zala j
Punct

început
Punct

sfârşit Lungime segment 
 c“ (m)

5 6 17.128
6 0.679
7 8 3,56
8 7 174

care a solicitat prezentarea acestui extras expres sau procedural al Instituţiei publice ori entitâţ i

S.SSs5SSSsâ“=
Data şl ora generării,
12/01/2023, 09:33

e din cartea 
nr. 455/2001,

se poate face la adresa 
antet, Codul de verificare este valabil

m

Ooct/me/if cere conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3
£xtrâse pentru informarâ 0Ji*Iine la adresa epay.an^l.ro

Formular versiunea l,i
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

■450016- Zalău. Riata luiiu Mamu nr.3„ Judatul-Sălaj 
Telefon; (40)260-.610550 Pax,(40)2eO;661869.
http;//w.\A/w.zalausj.ro e-mail; primaria@zalausj ţ'o

direcţia tehnică
SERVICIUL INVESTIŢH, ACHIZIŢH PUBLICE 
Nr. 19689/10.03.2023

COMUNICARE REZULTAT

CĂTRE,
SC ALBEV GLOBAL EPI SRL 
Zalău, str George Coşbuc Nr 14B, ap 53 
Tel.: 0745 233 676
E-mail: anca larisa.borz(??)vahoo.com

Şeferitor: Achiriţioiiarea directă a serviciului de evaluare a imobilului teren 
intravilan în suprafaţă de 150 mp, proprietate privată a Municipiului Zalău, situat pe
str. Fabricii, nr. Ibis, identificat în CF 70473, nr. cad. 70473

Prin prezenta vă facem cunoscut. . câ, în urma evaluării ofertelor depuse în vederea
acmziţionăni directe^a contractului de servicii pentru serviciu] menţionat, oferta depusă de 
dvs. a fost acceptată, clasându-se pe locul I, cu valoarea de 900,00 lei fără TVA si 
termenul de prestare a serviciilor de 7 zile lucrătoare de la data inspecţiei imobilului şi 
puneiea la dispoziţie a documentelor şi informaţiilor necesare.

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

DIRECTO 
ing. Dănuţ-(ţo|

CUTIV, 
1 Curea

)

inlocniil; 
Dcuiiis Potxunb
DT-SIAP/AP/DP/1 ^,



MUNICIPIUL Z^ALAU
eojsrsrcrtrjL i^ocal

450016 - Zalău, Piaţa luliu Ivlaniu nr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon: C40)/260/610550 
http jsalaus j,ro

Fax. C40)/260/661869
e-mail: p-rimaria@xalausj.ro

HOTĂiUrEA NR.29 

din 13 februarie 2012
privind prelungirea contracudui de concesiune nr. 7000 din 22.09.1998 privind concesiunea suprafeţei de

150 mp teren în favoarea SC Domi Prest SRL

Consiliul Local ai municipiului Zalău:
Având în vedere:
-Referaiul Direcţiei Patrimoniu nr. 5785/03.02.2012:
-Contractul dc concesiune nr. 7000 din 22.09.1998, privind concesionarea în favoarea SC Domi Prcsi 

SRL Zalău a terenului în suprafaţă de 150 mp- proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local 
Aal municipiului Zalău;

-Prevederile art.7 alin.3 din OUG nr. 54 din 28.06.2006. privind regimul contractelor de concesiune dc 
bunuri proprietate publică;

-Prevederile art.3, alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şî completările ulterioare:

-Prevederile art.36, alin.2. lit.c şi art.115. alin.!, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată:

HOTÂR^iŞTE:

Art.l. Sa prelungeşte coniraefui de conce.%iune nr. 7000 din 22.09.1998, privind concesionarea in favoarea 
S( DOMI PRFST SRL Zahnt a terenului in .suprafaţă de 150 mp- proprietatea Statului Român în administrarea 
Consiliului Local ai municipiului TCalău, identificat in CFnr. 2596- Zalău sub nr. top nou 1774/l/u/h. nr. 
cadastral 1648, teren situat pe strada Tudor Vladimirescu, nr.38/.4. în vederea extinderii construcţiUor 
e.xistcnte, cu 7,5 ani, respectiv până la data de 27.06.2021,

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art,3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-instituţia Prefectului .ludeţului Sălaj
-Primarul municipiului Zalău
-Serv'iciiilui Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
-Direcţia Administraţie publică locală
-Direcţia Patrimoniu
-Direcţia Economică
- Concesionar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ. 
SECRETAR 

PotrovitS StelianPop Eugen

U.M'l. UN 5 L-X.
ti-''

mailto:p-rimaria@xalausj.ro


MUNICIPIUL ZALĂU
CONSmiUL LOCAL

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon; C40)/260/610550 
http;// WWW. zal ausj.ro

Fax. (40y260/661869 
e-matl: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR.75 
din 25 martie 2021

privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 7000 din 22,09J998 atribuit în
favoarea S.C DOMIPRESTS,R,L cu 10 ani

Consiliul local al municipiului Zalău: 
Având în vedere;
- Referatul de aprobare şi Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr, 2608 din data de 

14.01.2021; Solicitările înregistrate la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 82968 din 15.11 2020 şi cu 
nr. 40201 din 27.07.2020 ale S.C. DOMT PREST S.R.L;

-Hotărârea Consiliului Local 7.9 din 13.02.2012 privind prelungirea contractului de 
7000 din 22.09.1998 privind concesiunea suprafeţei de 150 mp teren în favoarea SCconcesiune nr. 

m Domi Prest SRL;
- Contractul de concesiune nr. 7000 din 22.09.1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiul 

Zalău şi S.C. PRODPAN S.R.L.; Actul adiţional nr. 1 din 09.04.2003 la contractul de concesiune 
nr.7000 din 22,09.1998 prin care se transferă dreptul de concesiune de la S.C. PRODPAN SRL către 
S.C. DOMI PREST COMS.R.L.; . .

-Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
-In temeiul art. 129 alin, (2) lit. c, alin. (6) lit. a, art, 306, lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 

(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Aprobarea prelungirii Confractuluî de concesiune nr. 7000 din 22.09.1998, atribuit în 
favoarea S.C. DOMI PREST COM S.R.L, având ca obiect terenul în suprafaţă de 150 mp, proprietatea 
Statului Român, identificat în CF nr. 70473, cu nr. cadastral 70473.

Art.2. Contractul de concesiune nr. 7000 din 22 09.1998 se va prelungii pe o perioadă de 10 
ani, respectiv până la data de 22.03.2031, sens în care se va încheia un act adiţional.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului .îudeţului Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia Administraţie Publică;
* Direcţia Patrimoniu;
- Direcţia Economică;
- S.C. DOMI PREST COM S.R.I

PREŞEDINTE DEfŞE^mÂ,
TcodoiHSSÎăîeJ-\ f j \ CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL: 
Marina Bianca Fazacaş

\

Ar't

(A ;
V, VDAjvsjn niy6 \ix
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HOTĂRÂREA NR. 298 
din 25 august 2022

privind aprobarea atestării la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului 
în suprafaţă de ISO mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, înscris în 

Cartea Funciară nn 7047S Zalău, nrxadastral 70473

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de probare al Primarului Municipiului Zalău 

nr. 61673 din 05.08.2022 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu 
nr. 61674 din 05.08.2022;

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- Copia CF nr. 70473 Zalău, Documentaţia de identificare a terenului întocmită 

de topografiil autorizat Ureche V. loan în vederea atestării la domeniul privat, Adresa 
OCPI Sălaj nr. 5718/30.09.2019 de conformitate a documentaţiei de identificare;

- în conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul 
funciar cu modificările ulterioare şi ale Deciziei nr. 22 din 26 septembrie 2016 aîCCJ;

- Văzând art. 553 alin.(2) şi art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
- Ţinând cont de prevederile art. 6 alin.(l) din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;
- în baza art. 129 alm.(2) lit. c), art. 139 alin.(2), art. 196 alin.(l) lit. a), art. 354 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Artl. Atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în 
suprafaţă de 150 mp identificat în Cartea Funciară nr. 70473 Zalău, nr. cadastral 70473, 
situat în intravilanul mxmicipiului Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis, conform doctimentaţiei 
cadastrale vizată de OCPI Sălaj, Anexa 1 la prezentă hotărâre, întocmită de topograful 
Ureche V. loan - persoană fizică autorizată de către A.N.C.P.I. să execute lucrări de 
cadastru, geodezie şi cartografie, teren concesionat în favoarea S.C. Domi Prest Corn 
S.R.L., pe care este edificată construcţia P+M, având o suprafaţă construită la sol de 
111 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 70473 Zalău, cu nr. cadastral 70473-Cl, la 
adresa: municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. l bis, judeţul Sălaj, proprietatea S.C. Domi 
Prest Corn S.R.L..

Art.2. Terenul nu face obiectul vreunei cereri de revendicare potrivit legislaţiei 
în vigoare privind reconstituirea dreptului de proprietate.

1



Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
• Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj;
• Primarul Municipiului Zalău;
• Direcţia administraţie publică;
• Direcţia Patrimoniu;
• Direcţia Economică;
• Serviciul fond funciar
• Direcţia Urbanism - Arhitect Şef,

PREŞEDINTE DE S£ 
TEODOR BĂLj/JEL

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 

MARINA BIANC^AZACAŞ

DAP-^J/LLN SEx.

2
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ţm0€ Oficiul de Cadastru şl Publicitate Imobiliară SALAJ 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau rN/IieAre'.!' '3S424~ ■r I,.....aua
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CodyerificVeEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 70473 Zalau

A. Partea I. Descrierea Imobilului
Nr, CF vechî:70380 

Nr. topografic:1774/l/b
TEREN Intravilan
Adresa; Loc. Zalau. Str Fabricii. Nr. 1 bis, lud. Salal 

Nr. Nr. cadastral Nri 
Crt topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe
Al 70473 150 Teren intravilan parţial împrejmuit cu gard de beton

Construcţii
Nr cadastral 

Nr. topograficCrt Adresa
Loc. zalau, Str tabricit, Nr. 1 bis, Jud. Nr, nivelurl:5;
—__________ Salai________ Ip4.m _________

________B. Partea II. Proprietari şl acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale

25451/28/06/2019 -------- ----------------------------- —----------
încheiere Cf nr. • înregistrat la cf., din 17/12/1998 emis de ~

B2 ‘iitabulare, drept de PROPRIetatecu încheierea nr.241/l967, dreot
dobândit prin Convenţie, cota actuala iyi

„.J: utst.tHVAmpo2ttle transcrisa m cf 70380/Zalau, inscrtsa prin încheierea nr. 6757din I7n7nn<,n.

De Vănzare-Cumpărare nr. 5191. din 25/07/2003 emis de NP CftPrAM iaak.BB itS: ^^^ANIOANCHEORCHE.

~i) POMI PREST COM SRL. CiF:5S45gQ«

Observa)^} / Referinţe
Al.l 70473-01 construita la sobiii mp; construcţie

Referinţe

Al

Al.l

B4

C OBSERVATil; poziţie transcnsa din CF 70380/Zalau. înscrisa ntin nr. 5754 din 30/07/2003:
^ ____________ _C. Partea IM. SARCINI.

Inscneri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi r^afe
de garanţie şl sarcini Referinţe

NU SUNT

Oocument care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

pentru tnformere onwine (a adresa ep8y,8nGp1.rp
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______________Carte Funciară Nr. 70473 Comuna/Oraş/Municlpiu: Zaiau
Anexa Nr. 1 La Partea t

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* _____________________ Observaţii / Referinţe

Teren intravilan parţial împrejmuit co gard de beton ~
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70. ------------------------- --------------- ---------

70473 150

c

Date referitoare a teren
Categorie
folosinţă

Suprafaţa
(mp)

Nr Intra
vilan Taria ParcelăCrt Nr. topoC Observaţii / Referinţe

curţi1 DA 150 1774/l/bconstrucţii

Date referitoare la construcţii
Destinaţie
construcţieCrt Supraf.(mp)Număr

Observaţii / Referinţe
construcţii de

locuinţe
Al.l 70473-Cl Cu acte S. construita la solilll mp; Ccjnstrucţie P+M111

Lungime Segmente
l) Valorile lungimilor segmenteior sunt obţinute din prtjlecţle în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit Lungime segment 

i"(m)
1 2 13.669
2 3 2.135
3 4 5.371
4 5 6.344

Pocument care conţine Oate cu caracterpersonăl, prvtejate de prevederile Legii Nr, 677/2001. 
Cxtrose pentry mfontiore on.|lno la acfresEi «pay.ancpl.ro
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Carte Fundară Nr. 70473 Comuna/Oraş/Municiplu: Zalau
Punrt

început
Punct

sfât^lt
Lungime segment 

 (-<m)
5 6 17,128
6 7 0.679
7 8 3.56
8  7.174

S,SES»Sb='~-“~-»-
Data şi ora generârii, 
04/08/2022, 12:58

c

Document cane conţine tfate cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2Q01, 
E/irase penttv Informare on-line la adrese e|>sy.ancpl,ro
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MEMORIU TEHNIC
privind identificarea terenului cu nr. cad 70473 din intravilanul 

loc. Zalau, str. Fabricii, nr. 1 bis, jud. Salaj in vederea atribuirii acestuia 
domeniului privat al Municipiului Zalau

1. DENUMIREA LUCRĂRII: Documentaţie de identificare a terenului cu nr cad 
70473, înscris in CF.nr. 70473 Zalau

2. beneficiar: Municipiul Zalau.

3. EXECUTANT: Ureche loan, autorizaţie seria RO-SJ-F nr. 0013.

4. OBIECTUL LUCRĂRU: Imobilul în cauză se află în intravilanul loc. Zalau, str. 
Fabricii, nr. 1 bis intre vecinii:

N - S.C. YANCEA S.A. (Autogara); E- S.C. PRODPAN S.A.;
S — Statul Român; V — nr. cad. 54274 (statul roman). Terenul este 

împrejmuit cu gard de beton între punctele: l-2'3-4-5 si neimprejntuit intre 
punctele 5'6-7-8-l.

5. SCOPUL LUCRĂRII; Documentaţie de identificare a terenului cu nr cad 70473, 
inscris in CF nr. 70473 Zalau mjggşd^g^^^^i^l^uprafetei de 150mp 
domeniului privat al mun. ZaJau^^’^®^

6. AMPLASAMENTUL LUCRĂRII; Imobilul în cauză se află în intravilanul loc, 
Zalau, str. Fabricii, nr, 1 bis

7. SITUAŢIA JURIDICĂ ÎN CF: Imobilul este inscris in CF nr. 70473 Zalau, nr. cad 
70473 injuprafata de ISOmp, teren intravilan cu construcţie P+M; proprietar

iar asupra c-tiei este DOMI PREST COM ’

8. OPERAŢIUNI TOPO-CADASTRALE EFECTUATE
pentru executarea măsurătorilor am folosit sistemul GNSS RTK L1L2 HI-TARGET • 
V30 cu care am determinat coordonatele punctelor de contur ale terenului.

Se propune:
- atribuirea terenului cu nr, cad 70473, in suprafaţa de ISOmn. domeniului privat al 
municipiului Zalau

c

/f' caîTlFlWT 'Siţ.,

______ CHS

<•5

Â im 'm
y/i

P
%
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PiAN DE-AlVlPLAiiAMEÎilTi^| bLUl^Jl'l Akk A UrtOBlLllLDr
intravilan 

scara 1:500piatui RomSn. Pomi frest Com S R t
Nr.

Suprafaţa
măsuratacadastral

Adresa imobilului
ISOmp

Loc. Zaau, str. Fabricii, nr. I bis, jud, Sălaj

Cartea Funciară nr.
UAT Zalău3;

C.R nr. 70380 Zală 
topo. 1774/l/b ] !0

3

s.^•
Inventar de coordonate

1. X=<34272.446 Y°353278.964
2. X«634274J3jj V«»353285.827
3. X»«34271,I29 y=353286.867
4. X«63427U23 V-333287.517
5. X<=634254.915 Y=353292.429 

X*>634253Jtl9 Y*-353286J16
7. X-<34258J56 Y=353284.748
8. X'^34239.449 Y“353282.926

S<= 150rap

1

f)(_
n ^

a¥ ^
W

Y Anexa jLlaHCLNr.^
^ JO!J.
^V^ŞEDIN

>

e\ţr ^

PRIMĂRIA MUNICIPIDlUI ZAliu
DIRECŢIA DRBANISM.ARHITECT ŞEF

BIROU CADASTRU fe>0WTRASEMl\/EA; :â 
^CREmR GENgRAL

35;

353320rc A. DATE REFERITOArp TERFN
""Supraiaja T— ------ --—

------  fmo)

NrT wtegona de 
folosinţă. parcelă

Menţiuni1,
ISOmp Teren intravilan parţial împrejmuit cu gattl de beton

Total
_____ ÎSOmp

CA CONSTR1 irTtl
la sol (mp)

Cod.
Constr. Destinaţia

MenţiuniCI CL Ilimp
Construcţie P+MTotal

1 Jlrap

Suprafaţa totală măsurată a Imobilului 
________ Suprafaţa ^in act => ISOmp

■= ISOmp

'^Mri3t;^eIoan
Xoţ&nfirm exccuipi”” 
WotjffiJlirabSiif^ Inspector

Confinn introducerea imobilului în baza de date integrată şi 
a.nbuirea numărului cadastral

[j: Seria RO-SJ P Nr. vv \

vnoW

aţie
/!?
t?

.1

îr. {i

J.^hSsl
"'/ţ;u .

Data

U



l'l.AJN DE AlVn'l.ASAMkJM iŞl DEJLiMl'l A&f: A liMOBlLtJLtJI
intravilan 

scara 1:500Statul Romtn, Pomi PrestCom S,R.L
Nr. Suprafaţa

mâsuraUScadastral Adresa imobîluiuf
70473 ISOinp Loc, Zaiau, str. Fabricii, nr, l bis.Jud. Sălaj

1Cartea Funciara nr. 70473 UAT Zatau

6 a

Inventar de «oordonate
1. Xa634272.446 7-353278.964
2. X-634274.S34 7-353285.827
3. X-63427I.Î29 Y-3S3286,867
4. X=634271:.323 Y-353287.517
5. X»634254.9iî 7-353292.429
6. X-634253.2I9 7-353286,316
7. X-634258.3S6 7-353284.748
8. X=634259rf69 7-353282,926

S-t50tap

ÎS

A. DATE REFERITOARE LA TERENC categoria de
folosinţa

Suprataja
(mp) Menţiuniparcela

1. Ce 150inp Teren intravilan parţial Imprqnmit cu ganl de beton

Total ISOmp
B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCŢII

Suprafaţa construit fi
la sol (ntp^

Cod. DestinaţiaConstr. Menţiuni
CLCI 1 timp ConstnicţieiP+M

Total llimp
Suprafaţa totălS mfisuralS a Imobtlulul - ISOmp

Suprafaţa dh act = ISOmp
Executant: Ureche loan

Confirm executarea mîsurfitorilor la u

a



c o

FÎŞA IMOBILULUI 
situat in UAT: Zalău

Adresa imobilului: Ioc. Zalău, str. Fabricii, nr. 1 bis, jud Sălaj 

A. Teren

Nr. cadastrali

SmJAŢIAACTDALĂSFTUAŢIA DIN ACTE
Identificator or. cadastral/

nr. tada/nr. paicetS/ 
or. topografic

Intravilan/EjrtrBVilan (I®)
Tip împrqmuirc/ 

altemeaţiani

Suprafaţa 
din acte

Snpra&ţa
inSsuiată

lotiavilan/
Extravilan

Cofa Act de 
proprietate

Categorie
folosinţă

Proprietar Catigorie folosinţăparte
(tapl (t»P)(m

Teren intravilan parţial 
îinpiginuit cn gard de betonC. F. nr. 70473 Zalău ISOmpcad 70743Statul Fomăn Teren intravilan ICc ICc 150mp

ISOmpTotal ISOmp

B. Construcţie
srroApA AcroALÂSrrUAŢtA DIN ACTE

Supia&ţa
dbacte

Cota Act de 
proprietate

Prpprietnr Descrierea
construcţiei

Destinaţia (cod) 
construcţie

Descrierea construcţiei/ 
alte menţinni

Supm&ţa construită 
măsurată la sol (n^)parte

(mp)

Construc^ P+MDomi Prest Corn 
SJtL.

CFnr. 70743 Zalău Cl-CL lllmpConstnicţîoP+M

TOtâr lllmp
Persoana autorizata; Ureche loaa I

I
1Confirm executarea măsurătorilor ia teren, coiectitudinea 

btoci9u».<fo«uiiratatici cadastrale si corespondenta aceste» cu 
,<>\ ® ^^^xTcalitatea din teren

\ ^ De

o
VJ"

k.



■o

TABEL BE ^CARE PARCELARA 
a imobnuiai situat în UAT: Zalau (loc Zalao, str. Fabricii, ar. 1)

:

I
î

Situaţia juridica a imobilului I

ACTUALA PROPUSA
Nr. cad SCmpjDescriereNr.CF Proprietari Nr. cad Proprietariescriere S(mp)

Statul loman asupra 
teieoului,
DOMPRESTSRL 
asupra c^tîd

Domcnhi! privat al mun. Zalau 
asupra leteoalat, 
DOMJPRESTSRL 
asupra odd

teren intravilan 
cu constructie 
P4-M

70473
2^au

teren intravilan 
cu construcţie
pm

70473 70473150 150

f
j
I

i
întocmit

(r AUT
|i: Sens RO-SJ-F Nr. 0013 Ş.

URECHE 
V. lOAN J/

%

i

l- îIt S, I1-
Data:

^ ------


