
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii la vânzare a unor bunuri spaţii proprietate privată a Judeţului 

Alba, situate administrativ în imobilul din municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, 

judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2021; 

-Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

scoaterii la vânzare a unor bunuri spaţii proprietate privată a Judeţului Alba, situate administrativ 

în imobilul din municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba, 

Ţinând cont de prevederile: 

- Raportului de evaluare înregistrat la sediul Consiliului Judeţean Alba sub 

nr.16943/30.07.2021, pentru bunuri spaţii proprietate privată a Judeţului Alba, situate 

administrativ în imobilul din municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba, care 

se scot la vânzare;  

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 201/2005 privind aprobarea listei spaţiilor 

din proprietatea privată a judeţului Alba, cu destinaţia de cabinete medicale precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute 

potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr 110/2005; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 201/2006 privind aprobarea listei spaţiilor, 

proprietate privată a judeţului Alba, având destinaţia de cabinete medicale sau de liberă 

practică pentru serviciile publice conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit 

dispoziţiilor O.U.G. nr 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi 

completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 219/2006. 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 206/2006 privind aprobarea Documentaţiei 

tehnice de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 850 Alba Iulia, situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei nr.5A,  judeţul Alba.  

Având în vedere prevederile: 

 - Ordonanţa de Urgenţă nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 

statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011; 

  - art. 363 alin. (6) şi art. 364 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1, alin. 2  şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE  

 

Art. 1. Se aprobă lista spaţiilor, proprietate privată a Judeţului Alba, având destinaţia de 

cabinete medicale sau de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, situate 

în municipiul Alba Iulia, Strada Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba, înscrise în C.F. nr. 850 Alba 

Iulia, având datele de identificare prezentate în Anexa nr. 1– parte integrantă la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de expert evaluator SC AXACONSULT 

SRL, pentru spaţiile identificate la art. 1, potrivit Anexei nr. 2 - parte integrantă a  prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă preţul minim de vânzare a spaţiilor medicale menţionate la art. 1 la 

84.200 lei (spaţiul cu nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXI  41.900 lei şi spaţiul cu nr. topo 

1812/3/4/1/1/XXXII 42.300 lei). 



Art. 4. Se aprobă Regulamentul de vânzare a spaţiilor proprietate privată a Judeţului 

Alba cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 

conexe actului medical, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 68/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare,  aprobată prin Legea 192/2011, potrivit Anexei nr. 3 -parte integrantă a  

prezentei hotărâri. 

Art. 5. Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale, proprietate privată a Judeţului 

Alba, se fac venit la bugetul local şi se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public 

în domeniul sanitar, aprobate de Consiliul Judeţean Alba. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Medicilor stomatologi şi tehnicienilor dentari care funcţionează în imobilul din municipiul Alba 

Iulia, str. Basarabiei nr.5A, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea 

patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.  

                                                           Avizat pentru legalitate 

                p.  PREŞEDINTE,                                      p. SECRETAR GENERAL 

                VICEPREȘEDINTE                                           Director executiv, 

        MARIUS NICOLAE HAȚEGAN                                             Liliana NEGRUȚ 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 178 

Alba Iulia, 18 august 2021 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 



Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 178 din 18 august 2021 

 

 

Lista cu spaţiile proprietate privată a Judeţului Alba,  

care se scot la vânzare conform OUG68/2008, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011,  având destinaţia de 

cabinete medicale sau de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, situate în municipiul Alba Iulia, Strada Basarabiei nr. 5A, 

judeţul Alba  

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Situaţia juridică actuală 

Denumire act proprietate sau 

alte acte doveditoare 

0 2 3 6 

1. Bunuri spaţii situate 

administrativ în incinta 

imobilului Policlinică 

Stomatologică, str. 

Basarabiei nr. 5A, Alba 

Iulia 

 Imobil " Policlinica Stomatologica" , str. Basarabiei nr. 5A, Alba Iulia, spaţii situate la etajul 

doi, în suprafață utilă totală de 39,42 mp, înscrise în CF nr. 850 Alba Iulia, compuse din: 

-spaţiu înscris în CF nr. 850,  nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXI, care cuprinde boxa 44 cu Su de 14,99 

mp, boxa 45 cu Su de 4,62 mp, cu o cota parte din suprafata de folosinta comuna de 3,71%, 

adică 15,80 mp şi cota parte de 10/283 din teren aferent, adica 10 mp 

 -spaţiu înscris în CF 850, nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXII care cuprinde boxa 46 în Su de 4,47 mp 

si boxa 47 în Su de 15,34 mp, cu o cota parte din suprafata de folosinta comuna de 3,75 % adica 

15,975 mp şi cota parte de 10/283 din teren aferent adica, 10 mp. 

Domeniul privat al Județului 

Alba  

 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Alba: 

 

 

   Preşedinte:                Secretarul general al  judeţului:   Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

 

                Marian Florin AITAI  

 

                Ioan BODEA  

 

               Liliana NEGRUȚ 

   Secretarul comisiei: Andreea Maria BABIN  

 

                                                                     Radu Octavian NEAG



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr 18269/18 august 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii la vânzare a unor bunuri spaţii 

proprietate privată a Judeţului Alba, situate administrativ în imobilul din municipiul Alba 

Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea listei spaţiilor, proprietate privată 

a Judeţului Alba, având destinaţia de cabinete medicale sau de liberă practică pentru serviciile 

publice conexe actului medical, situate în municipiul Alba Iulia, Strada Basarabiei nr. 5A, 

judeţul Alba, înscrise în C.F. nr. 850 Alba Iulia nr. topo. 1812/3/4/1/1/XXXI  şi nr. topo 

1812/3/4/1/1/XXXI, care se scot la vânzare, potrivit O.U.G. nr. 68/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011, precum şi însuşirea raportului de 

evaluare a acestor spaţii, în vederea aprobării preţului minim de vânzare. De asemenea se aprobă 

Regulamentul de vânzare a acestor spaţii, proprietate privată a Judeţului Alba. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
În imobilul ,,Constructie şi teren aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, în care a 

avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5 A, cu 

un regim de înălţime S+P+2E, au funcţionat cabinete stomatologice, desfăşurându-şi activitatea 

medici stomatologi şi specialişti în tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat 21 

cabinete individuale în suprafaţă utilă totală de 300,16 mp, plus cota parte bunuri indivize 

comune (în suprafaţă 241,71 mp) din suprafaţa totală de folosinţă comună de 426 mp  şi cota 

parte de teren de 184/283 din suprafaţa totală construită de 283 mp, aferentă cabinetelor, potrivit 

dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  

În urma vânzării, în proprietatea privată a Judeţului Alba şi administrarea Consiliului 

Judeţean Alba a mai ramas o suprafaţă utilă totală de 209,39 mp, repartizată astfel: încăperile de 

la subsolul clădirii însumând 169,97 mp suprafaţă utilă, două încăperi situate la etajul II, în 

suprafaţă de 39,42 mp (închiriate Convenţiei tehnicienilor dentari în anii trecuţi) , 184,29 mp 

cota din suprafaţa totală de folosinţă comună (43,26 %) , cota parte de 99 mp din terenul aferent 

suprafeţei construite şi terenul neconstruit de 393 mp. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 206/2006 s-a aprobat Documentaţia 

tehnică de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 850 Alba Iulia, ca urmare spaţiile de la 

etajul II care se scot la vânzare sunt înscrise în CF nr. 850 Alba Iulia nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXI 

(cuprinde boxa 44 cu Su de 14,99 mp, boxa 45 cu Su de 4,62 mp, cu o cota parte din suprafata 

de folosinta comuna de 3,71%, adică 15,80 mp şi cota parte de 10/283 din teren aferent, adica 10 

mp) şi nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXII (cuprinde boxa 46 in Su de 4,47 mp si boxa 47 în Su de 

15,34 mp, cu o cota parte din suprafata de folosinta comuna de 3,75 % adica 15,975 mp şi cota 

parte de 10/283 din teren aferent adica, 10 mp). Aceste spaţii însumează o suprafaţă utilă totală 

de 39,42 mp.  

 Aceste spaţii au destinaţia de spaţii conexe actului medical stomatologic. Se 

intenţionează scoaterea la vânzare a  unor spaţii proprietate privată a Judeţului Alba, conform 

O.U.G. 68/2008, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011, 

întrucât nu se utilizează. 

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 201/2005 privind aprobarea listei spaţiilor 

din proprietatea privată a judeţului Alba, cu destinaţia de cabinete medicale precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute 

potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr 110/2005; 

- Hotărâreai Consiliului Județean Alba  nr. 201/2006 privind aprobarea listei spaţiilor, 

proprietate privată a judeţului Alba, având destinaţia de cabinete medicale sau de liberă 



practică pentru serviciile publice conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit 

dispoziţiilor O.U.G. nr 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare, modifcată şi 

completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 219/2006; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 206/2006 privind aprobarea Documentaţiei 

tehnice de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 850 Alba Iulia, situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei nr.5A, judeţul Alba.  

 

IV. Baza legală 

 - Ordonanţa de Urgenţă nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 

statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011; 

- art. 363 alin. (6) şi art. 364 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

  

VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Creşterea veniturilor bugetului local al Judeţului Alba. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul  

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 178  din 18 august 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

p. PREŞEDINTE, 

VICEPREȘEDINTE 

Marius Nicolae HAȚEGAN 

 

 



ROMÂNIA                           APROB 

JUDEŢUL ALBA                                           p.PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN               VICEPREȘEDINTE 

SECRETAR GENERAL                                                                  Marius Nicolae HAȚEGAN 

Nr 18271/18 august 2021 

 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii la vânzare a unor bunuri spaţii proprietate privată a Judeţului 

Alba, situate administrativ în imobilul din municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, 

judeţul Alba 

 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 19 august 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 26 august 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 178 din 18 august 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii la vânzare a 

unor bunuri spaţii proprietate privată a Judeţului Alba, situate administrativ în imobilul din 

municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba. 

- Raportul de evaluare înregistrat la sediul Consiliului Judeţean Alba sub 

nr.16943/30.07.2021 pentru bunuri spaţii proprietate privată a Judeţului Alba, situate 

administrativ în imobilul din municipiul Alba Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba, care 

se scot la vânzare, 

- Regulamentul de vânzare a spaţiilor proprietate privată a Judeţului Alba cu destinaţia 

de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 

medical, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 68/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobată prin Legea nr. 192/2011. 

 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

p.SECRETAR GENERAL, 

director executiv, 

Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr................./18 august 2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii la vânzare a unor bunuri spaţii 

proprietate privată a Judeţului Alba, situate administrativ în imobilul din municipiul Alba 

Iulia, strada Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba 

 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea listei spaţiilor, proprietate privată 

a Judeţului Alba, având destinaţia de cabinete medicale sau de liberă practică pentru serviciile 

publice conexe actului medical, situate în municipiul Alba Iulia, Strada Basarabiei nr. 5A, 

judeţul Alba, înscrise în C.F. nr. 850 Alba Iulia nr. topo. 1812/3/4/1/1, care se scot la vânzare, 

potrivit O.U.G. nr. 68/2008, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 

192/2011, precum şi însuşirea raportului de evaluare a acestor spaţii, în vederea aprobării 

preţului minim de vânzare. 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

stabileşte regulile de vânzare a bunurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-

teritoriale, astfel, art. 364 alin. (3) stabileşte că „ Prin legi speciale se pot institui alte excepţii de 

la procedura licitaţiei publice”. Ordonanţa de Urgenţă nr. 68/2008 cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011 stabileşte cadrul legal de vânzare a 

spaţiilor proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete 

medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. 

În imobilul ,,Constructie şi teren aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, în care a 

avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5 A, cu 

un regim de înălţime S+P+2E, au funcţionat cabinete stomatologice, desfăşurându-şi activitatea 

medici stomatologi şi specialişti în tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat 21 

cabinete individuale în suprafaţă utilă totală de 300,16 mp, plus cota parte bunuri indivize 

comune (în suprafaţă 241,71 mp) din suprafaţa totală de folosinţă comună de 426 mp  şi cota 

parte de teren de 184/283 din suprafaţa totală construită de 283 mp, aferentă cabinetelor, potrivit 

dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru calculul suprafeţei totale de folosinţă comună s-au luat în considerare suprafeţele utile ale 

tuturor holurilor, inclusiv casa scării, sălile de aşteptare şi grupurile sociale din clădire, totalizând 

426 mp, din care 56,73% (241,71 mp) a devenit proprietatea medicilor si tehnicienilor dentari, 

restul rămânând în proprietatea privată a Judeţului Alba. Spaţiile utilizate în comun cuprind: 

holuri, 2 grupuri sanitare, magazie, garderobă. 

În urma vânzării, în proprietatea privată a Judeţului Alba şi administrarea Consiliului 

Judeţean Alba a mai ramas o suprafaţă utilă totală de 209,39 mp, repartizată astfel: încăperile de 

la subsolul clădirii însumând 169,97 mp suprafaţă utilă, două încăperi situate la etajul II, în 

suprafaţă de 39,42 mp (închiriate Convenţiei tehnicienilor dentari în anii trecuţi) , 184,29 mp 

cota din suprafaţa totală de folosinţă comună (43,26 %) , cota parte de 99 mp din terenul aferent 

suprafeţei construite şi terenul neconstruit de 393 mp. 

 Spaţiile de la etajul II sunt înscrise în CF nr. 850 Alba Iulia nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXI, 

care cuprinde boxa 44 cu Su de 14,99 mp, boxa 45 cu Su de 4,62 mp, cu o cota parte din 

suprafata de folosinta comuna de 3,71%, adică 15,80 mp şi cota parte de 10/283 din teren 

aferent, adica 10 mp si nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXII care cuprinde boxa 46 în Su de 4,47 mp si 

boxa 47 în Su de 15,34 mp, cu o cota parte din suprafata de folosinta comuna de 3,75 % adică 

15,975 mp şi cota parte de 10/283 din teren aferent adica, 10 mp. Aceste spaţii însumează o 

suprafaţă utilă totală de 39,42 mp.  

 Aceste spaţii au destinaţia de spaţii conexe actului medical stomatologic, iar în prezent nu 

se folosesc.  Se intenţionează scoaterea la vânzare a acestor spaţii proprietate privată a Judeţului 



Alba, conform O.U.G. 68/2008, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 

nr. 192/2011.  

Conform art. 4 al OUG 68/2008 „ Consiliile judeţene pot aproba prin hotărâre lista 

spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale , ce 

urmează să fie vândute. Listele astfel aprobate sunt afişate în mod obligatoriu la sediul 

consiliului judeţean şi publicate pe siteul consiliului judeţean în termen de 15 zile de la aprobare.   

De asemenea, conform alineatului 2 al art. 4 din OUG 68/2008, precizează obligaţia 

autorităţilor administratiei publice locale de a comunica actualilor utilizatori, în termen de 15 zile 

de la aprobarea listei cu spaţiile scoase la vânzare.    

Conform art. 3 al OUG 68/2008 au dreptul de a cumpăra spaţiile ce fac obiectul 

ordonanţei de urgenţă medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, 

tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activităţi 

conexe actului medical.  

Preţul de vânzare al spaţiului medical nu poate fi mai mic decât preţul de vânzare din 

raportul de evaluare întocmit de un evaluator independent autorizat în condiţiile legii, selectat 

prin licitaţie publică. Evaluatorul stabileşte valoarea spaţiului medical la preţul de piaţă , pe baza 

indicatorilor de piaţă şi a criteriilor de evaluare. ( bază legală: art. 363 alin. (6) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ şi art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008, aprobată prin Legea nr. 

192/2011) 

Consiliul Judeţean Alba a achiziționat servicii de evaluare a spaţiilor care se scot la 

vânzare şi potrivit legii, îşi însuşeşte raportul de evaluare întocmit de SC AXACONSULT SRL, 

înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 16943/30.07.2021. Spaţiile au fost 

evaluate la 84.200 lei , adică spaţiul cu nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXI evaluat la 41.900 lei, iar 

spaţiul cu nr. topo 1812/3/4/1/1/XXXII evaluat la 42.300 lei. 

Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale, proprietate privată a Judeţului Alba, se 

fac venit la bugetul local şi se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public în 

domeniul sanitar, aprobate de Consiliul Judeţean Alba. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 „Atribuţiile consiliului 

judeţean” alin.(1) lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 

judeţului”, art. 182 alin.(1), care prevede „Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri 

judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de 

cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului 

general al unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate 

al consiliului judeţean”, art. 196 alin.(1) lit. a), care prevede „consiliul local şi consiliul judeţean 

adoptă hotărâri”, CAP III, Partea V prin care se stabilesc reguli privind exercitarea dreptului de 

proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul 

de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va aproba lista spaţiilor ce se scot 

la vânzare, conform OUG 68/2008, aprobată prin Legea nr. 192/2011 şi însuşirea raportului de 

evaluare a spaţiilor respective.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Babin Andreea Maria 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 178 din 18 august 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRAAPPOORRTT  DDEE  EEVVAALLUUAARREE  
  

Proprietate imobiliară 

„Săli producție și teren aferent” 
 

 
Adresa: Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, etaj 2, ap. 31 și 32, jud. Alba 

 

Proprietar: Statul Român – Domeniul Privat al Județului Alba 

 

Solicitant: Județul Alba 

 

Destinatar: Consiliul Județean Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și 

nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului, al clientului și al destinatarului 
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- Iulie 2021 - 

 
 

SINTEZA EVALUĂRII 
 

 

Obiectul evaluării îl constituie imobilele „Săli producție și teren aferent” situate în Alba Iulia, 

str. Basarabiei, nr. 5A, etaj 2, ap. 31 și 32, jud. Alba, înscrise în extrasul CF nr. 34684 Alba Iulia, nr. 

top. 1812/3/4/1/1/XXXI, ncp. 5447/1/31 și nr. top. 1812/3/4/1/1/XXXII, ncp. 5447/1/32 aflate în 

proprietatea Statului Român – Domeniul Privat al Județului Alba, imobile descrise în cuprinsul 

raportului de evaluare. 

Proprietatea evaluată este situată la etajul 2 al unui imobil (policlinică stomatologică) de tip 

S+P+2E și se compune din: 

- Apartamentul 31 compus din: sală producție cu suprafața utilă de 14,99 și sală producție cu 

suprafața utilă de 4,62 mp, având bunuri indivize comune 3,71/100 și teren aferent 10/283. 

- Apartamentul 32 compus din: Sală producție cu suprafața utilă de 4,47 și sală producție cu 

suprafața utilă de 15,34 mp, având bunuri indivize comune 3,75/100 și teren aferent 10/283. 

Scopul prezentului raport de evaluare este vânzarea de către proprietar. 

În conținutul Raportului este prezentată metodologia de evaluare și relevanța metodelor în 

cazul evaluării prezente. 

Valoarea imobilelor a fost determinată în conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de 

valoare ținându-se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv: 

 SEV 100 – Cadru general 

 SEV 101 – Termeni de referință ai evaluării 

 SEV 102 – Documentare și conformare 

 SEV 103 – Raportare 

 SEV 104 – Tipuri ale valorii 

 SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare 

 GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile 

Raportul a fost structurat după cum urmează: Certificarea evaluării ; (1) Termenii de referință 

ai evaluării – în care se găsesc principalele elemente cu caracter specific care delimitează modul de 

abordare al evaluării; (2) Evaluarea imobilelor – conține aplicarea metodelor de evaluare, inclusiv 

descrierea proprietății evaluate și analiza pieței imobiliare; (3) Reconcilierea valorilor. Opinia 

evaluatorului - conține opinia evaluatorului privind valoarea stabilită; Anexe – conțin elemente care 

susțin argumentele prezentate în raport. 

 În urma aplicării metodelor de evaluare, opinia evaluatorului este că valoarea de piață a 

imobilelor „Săli producție și teren aferent” situate în Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, etaj 2, ap. 31 și 

32, jud. Alba, înscrise în extrasul CF nr. 34684 Alba Iulia, nr. top. 1812/3/4/1/1/XXXI, ncp. 5447/1/31 

și nr. top. 1812/3/4/1/1/XXXII, ncp. 5447/1/32 aflate în proprietatea Statului Român – Domeniul Privat 

al Județului Alba este de: 

84.200 Lei, echivalent 17.100 Eur 

la cursul valutar de 4,9241 lei/EUR, valabil pentru 23.07.2021 

din care: 

Vap.31 = 41.900 lei 

Vap.32 = 42.300 lei 

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum si considerentele avute în 

vedere la determinarea acestei valori sunt: 

 Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate în 

prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport; 

 Valoarea estimată se referă la imobilele obiect al evaluării și conține și valoarea terenului; 
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 Valoarea nu conține T.V.A; 

 Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport; 

 Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață a imobilelor; 

 Valoarea este o predicție. 

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor si metodologiei de lucru 

promovate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România). 

 

 

 ALBA IULIA        Evaluator: 

 23.07.2021 
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CUPRINS 
 

 

SINTEZA EVALUĂRII 

 

CUPRINS 

 

CERTIFICARE 

 

1. TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII 

1.1 Obiectul si scopul evaluării. Clientul si destinatarul raportului. 

1.2 Prezentarea proprietarului 

1.3 Dreptul de proprietate 

1.4 Baza de evaluare. Tipul valorii estimate 

1.5 Data estimării valorii 

1.6 Inspecția proprietății 

1.7 Moneda raportului. 

1.8 Standardele aplicate 

1.9 Procedura de evaluare (Etapele parcurse, surse de informații) 

1.10 Clauza de nepublicare 

1.11 Responsabilitatea față de terți 

1.12 Ipoteze și ipoteze speciale 

 

2. EVALUAREA IMOBILELOR 

2.1 Date privind modul de realizare a evaluării 

2.2 Descrierea proprietății imobiliare 

2.3 Cea mai buna utilizare 

2.4 Analiza pieței imobiliare 

2.5 Abordări in evaluare 

2.5.1 Abordarea prin venit 

2.5.2 Abordarea prin cost 

 

3. RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI 

3.1. Rezultatele evaluării  

3.2. Opinia evaluatorului 

 

4. PREZENTAREA EVALUATORULUI 

  

Anexe:  Fișe de calcul 

 Fotografii 

 Oferte și surse de informare 

 Documente 
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CERTIFICARE 

 

 

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certific faptul că afirmațiile 

prezentate și susținute în prezentul raport sunt reale și corecte. De asemenea, certific faptul că 

analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele specifice și sunt 

analizele, opiniile și concluziile personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. 

Certific faptul că nu am niciun interes actual sau de perspectiva în proprietatea imobiliară care 

face obiectul acestui raport de evaluare și nu am niciun interes personal și nu sunt părtinitori față de 

vreuna din părțile implicate. 

Remunerarea evaluatorului nu depinde de niciun acord, aranjament sau înțelegere care să-i 

confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru 

concluziile exprimate în evaluare. 

Nici evaluatorul și nici persoane afiliate sau implicate cu acesta nu au alt interes financiar legat 

de finalizarea unei posibile tranzacții. 

Analizele și opiniile mele au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele și 

metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați 

din România). Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale. 

Proprietatea imobiliara supusă evaluării a fost inspectata personal de către evaluator. 

Prezentul raport de evaluare se supune normelor ANEVAR și poate fi expertizat (la cerere) și 

verificat, în conformitate cu Standardele de verificare ale ANEVAR. 

La data elaborării acestui raport de evaluare, evaluatorul care semnează mai jos este membru 

ANEVAR, a îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR și are 

competenta necesară întocmirii acestui raport. 

 

 

 ing. Bozdog Dumitru Flaviu – evaluator ANEVAR 

 

 

 

 ec. Bratu Sorin Gheorghe – evaluator ANEVAR 
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1. TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII 
 

1.1 Obiectul si scopul evaluării. Clientul și destinatarul raportului. 

Obiectul evaluării îl constituie imobilele „Săli producție și teren aferent” situate în Alba Iulia, 

str. Basarabiei, nr. 5A, etaj 2, ap. 31 și 32, jud. Alba, înscrise în extrasul CF nr. 34684 Alba Iulia, nr. 

top. 1812/3/4/1/1/XXXI, ncp. 5447/1/31 și nr. top. 1812/3/4/1/1/XXXII, ncp. 5447/1/32 aflate în 

proprietatea Statului Român – Domeniul Privat al Județului Alba, imobile descrise în cuprinsul 

raportului de evaluare. 

Proprietatea evaluată este situată la etajul 2 al unui imobil (policlinică stomatologică) de tip 

S+P+2E și se compune din: 

- Apartamentul 31 compus din: sală producție cu suprafața utilă de 14,99 și sală producție cu 

suprafața utilă de 4,62 mp, având bunuri indivize comune 3,71/100 și teren aferent 10/283. 

- Apartamentul 32 compus din: Sală producție cu suprafața utilă de 4,47 și sală producție cu 

suprafața utilă de 15,34 mp, având bunuri indivize comune 3,75/100 și teren aferent 10/283. 

Scopul prezentului raport de evaluare este vânzarea de către proprietar, în lucrarea de evaluare 

fiind estimată valoarea de piață a imobilelor prezentate mai sus așa cum este definită în standardul 

SEV 104 – Tipuri ale valorii. 

Prezentul raport de evaluare se adresează Județului Alba în calitate de client și Consiliului 

Județean Alba în calitate de destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al 

profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de client și fata de destinatarul 

lucrării. 

 

1.2 Prezentarea clientului 

Județul Alba cu sediul în Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, jud. Alba, Cod Unic de 

Identificare 4562583. 

 

1.3 Dreptul de proprietate 

Drepturile de proprietate asupra imobilelor evaluate sunt atestate de extrasul CF nr. 34684 Alba 

Iulia, nr. top. 1812/3/4/1/1/XXXI, ncp. 5447/1/31 – sală producție cu supraf. utilă de 14,99 și sală 

producție cu supraf. utilă de 4,62 mp, având bunuri indivize comune 3,71/100 și teren aferent 10/283 și 

nr. top. 1812/3/4/1/1/XXXII, ncp. 5447/1/32 – sală producție cu suprafața utilă de 4,47 și sală 

producție cu suprafața utilă de 15,34 mp, având bunuri indivize comune 3,75/100 și teren aferent 

10/283, aflate în proprietatea Statului Român – Domeniul Privat al Județului Alba. 

Dreptul de proprietate evaluat este desprins din documentele puse la dispoziție de către 

reprezentanții proprietarului (extras CF) fără a se face investigații sau verificări suplimentare. El este 

considerat integral și nerestrictiv. 

 

1.4 Baza de evaluare. Tipul valorii estimate 

Evaluarea realizată conform prezentului raport, în concordanță cu cerințele beneficiarului, 

reprezintă o estimare a valorii de piață cu particularitățile prezentate în continuare) a imobilelor așa cum 

este aceasta definita in Standardele de Evaluare a Bunurilor, ediția 2020, SEV 104 – Tipuri ale valorii.  

Conform acestui standard, valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o 

datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, 

într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în 

cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. 

Metodologia de calcul a „valorii de piață” a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și 

de recomandările standardelor ANEVAR: SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare. 
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1.5 Data estimării valorii 

La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de 

către reprezentanții proprietarului pană la data de 23.07.2021, dată la care sunt disponibile datele și 

informațiile utilizate și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile 

estimate de către evaluator. Inspecția proprietății a fost realizată în 07.07.2021. 

Evaluarea a fost realizată în cursul lunii iulie 2021. Data evaluării este 23.07.2021. 

 

1.6 Inspecția proprietății 

Inspecția a fost efectuată în data de 07.07.2021 în prezența d-nei Babin Andreea, reprezentanta 

proprietarului. S-au identificat imobilele, căile de acces și vecinătățile, analizând documentele avute la 

dispoziție și situația reală din teren. 

Nu s-au efectuat investigații privind dreptul de proprietate, litigii șamd. 

Nu s-au efectuat măsurători ale construcțiilor. 

Nu s-au inspectat părțile ascunse ale proprietății. 

Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări sau infestări ale proprietății subiect 

sau ale proprietăților învecinate. 

Au fost preluate informații referitoare la imobilele evaluate și s-au realizat fotografii ale acestora. 

 

1.7 Moneda raportului.  

Opinia finala a evaluării este prezentata în EUR si LEI. 

Cursul de schimb utilizat pentru conversia în valută este 4,9241 RON pentru un EURO, curs 

mediu BNR valabil la data evaluării. 

 

1.8 Standardele aplicate 

În elaborarea prezentului raport de evaluare a fost luat în considerare Standardul de evaluare a 

bunurilor, ediția 2020: 

 SEV 100 – Cadru general 

 SEV 101 – Termeni de referință ai evaluării 

 SEV 102 – Documentare și conformare 

 SEV 103 – Raportare 

 SEV 104 – Tipuri ale valorii 

 SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare 

 GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile 

 

1.9 Procedura de evaluare (Etapele parcurse, surse de informații) 

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață așa cum a fost ea definită mai 

sus. 

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: 

 documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate reprezentanților proprietarului; 

 inspecția imobilelor și a zonei de amplasare a acestora; 

 stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 

 selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;  

 analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al 

evaluării; 
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 aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii și 

fundamentarea opiniei evaluatorului. 

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru 

adoptate de către ANEVAR.  

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii prezentului raport de evaluare au fost: 

 Documentele și schițele puse la dispoziție de către reprezentanții clientului, respectiv: 

 documentele care atestă dreptul de proprietate asupra imobilelor: extras CF; 

 plan releveu etaj 2 

 Alte informații necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv: 

 Metodologia de evaluare a proprietăților imobiliare - ANEVAR;  

 Cataloagele Costuri de reconstrucție - Costuri de înlocuire. Clădiri industriale, comerciale, 

agricole și construcții speciale, autor Corneliu Șchiopu editat de IROVAL în 2012; 

  Indici de actualizare, costuri de reconstrucție - costuri de înlocuire clădiri rezidențiale, 

clădiri industriale, comerciale și agricole. construcții speciale, 1 august 2020 – 31 iulie 

2021 – IROVAL București 2020; 

 Cursul de referință al monedei naționale; 

 Publicații privind piața imobiliara. 

 Evaluatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru datele puse la dispoziție de către 

reprezentanții proprietarului și nici pentru rezultatele obținute în cazul în care acestea sunt viciate de 

date incomplete sau greșite. 

 

1.10 Clauza de nepublicare 

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu pot fi publicate, nici incluse într-un 

document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și 

contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către 

alte persoane decât cele de la pct. 1.1, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale.  

 

 1.11 Responsabilitatea față de terți 

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către 

reprezentanții proprietarului, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea 

acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizați la pct. 1.1. Raportul 

este confidențial, strict pentru client si destinatar iar evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate față 

de o terță persoană, în nicio circumstanță. 

 

1.12 Ipoteze și ipoteze speciale 

Principalele ipoteze și ipoteze speciale de care s-a ținut seama în elaborarea prezentului raport 

de evaluare sunt următoarele: 

 Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către 

reprezentanții proprietarului și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau 

investigații suplimentare. Se presupune că dreptul de proprietate este integral și marketabil, 

în afara cazului în care se specifică altfel; 

 Suprafețele utile ale imobilelor și suprafața terenului au fost preluate din extrasul CF; 

 Informația furnizată de către terți este considerată de încredere, dar nu i se acordă garanții 

pentru acuratețe; 

 Se presupune că nu există condiții ascunse sau neaparente ale amplasamentului: solului sau 

structurii clădirii (părților ascunse) care să influențeze valoarea. Evaluatorul nu-și asumă 

nicio responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare 

pentru a le descoperi; 
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 Se presupune că amplasamentul este în deplină concordanță cu toate reglementările locale 

și republicane privind mediul înconjurător în afara cazurilor când neconcordanțele sunt 

expuse, descrise și luate în considerare în raport; 

 Din informațiile deținute de către evaluator și din discuțiile purtate cu reprezentanții 

proprietarului, nu există niciun indiciu privind existența unor contaminări naturale sau 

chimice care afectează valoarea proprietății evaluate sau valoarea proprietăților vecine. 

Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice 

prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații 

speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va 

stabili ulterior că există contaminări pe orice proprietate sau pe oricare alt teren vecin sau că 

au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea 

duce la diminuarea valorii raportate; 

 Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost 

rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;  

 Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. Întrucât piața și condițiile de piață 

se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt 

moment; 

 S-a presupus că legislația în vigoare se va menține și nu au fost luate în calcul eventuale 

modificări care pot să apară în perioada următoare; 

 Alegerea metodelor de evaluare prezentate în cuprinsul raportului s-a făcut ținând seama de 

tipul valorii exprimate și de informațiile disponibile; 

 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii toate informațiile pe care le-a avut la dispoziție la 

data evaluării referitoare la subiectul de evaluat neexcluzând posibilitatea existenței și a 

altor informații de care acesta nu avea cunoștință;  

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

 Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau 

să depună mărturie în instanță relativ la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care 

s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil; 

 Nici prezentul raport, nici părți ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea 

evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului; 

 Orice valori estimate în raport se aplică activului evaluat, luat ca întreg și orice divizare sau 

distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în 

care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport; 

 Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la 

data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot 

pierde valabilitatea. 

 

 

2. EVALUAREA IMOBILELOR 
 

2.1 Date privind modul de realizare a evaluării 

Abordarea prin venit este folosită pentru transformarea nivelului estimat al venitului net 

așteptat într-un indicator de valoare a proprietății. La aplicarea acestei abordări se va apela la ipoteza 

că proprietarul (investitorul) își propune obținerea de venituri numai din exploatarea imobilelor prin 

închiriere. 

Abordarea prin cost prezintă evaluarea construcțiilor aflate pe amplasament luând în 

considerare costurile unitare actuale de realizare/refacere a construcțiilor în funcție de dimensiunile 

(suprafața construită sau desfășurată, lungime ș.a.) fiecărui element constructiv analizat și deprecierile 

acumulate corespunzătoare momentului evaluării. 
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Abordarea prin piață se bazează pe analiza comparativă a proprietății de evaluat cu 

proprietăți similare care au fost vândute sau în lipsa tranzacțiilor efective cu proprietăți care sunt 

ofertate spre vânzare, luând in considerare elementele de comparație. La data evaluării nu sunt date 

suficiente despre tranzacții sau oferte cu imobile similare sau cel puțin comparabile care să constituie o 

baza credibilă pentru aplicarea acestei metode, mai ales având în vedere starea tehnică a imobilelor. 

Pentru estimarea valorii de piață s-a optat pentru metoda capitalizării veniturilor și metoda 

costului de înlocuire net. 

 

2.2 Descrierea proprietății imobiliare 

Imobilele evaluate sunt situate în Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, etaj 2, ap. 31 și 32, jud. 

Alba, în zona mediană a localității, zonă preponderent rezidențială cu case de locuit de tip unifamilial. 

Imobilele evaluate au acces din aleile pietonale ale str. Basarabiei prin holurile clădirii (bunuri indivize 

comune). Zona de amplasare dispune de utilități la gard – energie electrică, apă, canalizare și gaze 

naturale. 

Proprietatea evaluată este situată la etajul 2 al unui imobil (policlinică stomatologică) de tip 

S+P+2E și se compune din: 

- Apartamentul 31 compus din: sală producție cu suprafața utilă de 14,99 și sală producție cu 

suprafața utilă de 4,62 mp, având bunuri indivize comune 3,71/100 și teren aferent 10/283. 

- Apartamentul 32 compus din: Sală producție cu suprafața utilă de 4,47 și sală producție cu 

suprafața utilă de 15,34 mp, având bunuri indivize comune 3,75/100 și teren aferent 10/283. 

Prezentarea mai detaliată a acestora cu caracteristicile semnificative pentru determinarea 

valorilor este realizată în cadrul lucrării și anexele la aceasta. 

 

2.3 Cea mai buna utilizare 

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată 

din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare 

aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării. 

Cea mai buna utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren 

liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat 

cea mai mare valoare. 

Cea mai bună utilizare este analizata uzual în una din următoarele situații: 

 cea mai bună utilizare a terenului liber 

 cea mai bună utilizare a terenului construit. 

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru 

criterii. Ea trebuie sa fie: 

 permisibilă legal 

 posibilă fizic 

 fezabilă financiar 

 maxim productivă 

Practic, ținând cont de tipul clădirii și de amplasarea acesteia, cea mai bună alternativă posibilă 

pentru activul analizat, este cea de proprietate administrativă – spații medicale. Prin prisma criteriilor 

care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare: 

 este permisibilă legal; 

 îndeplinește condiția de fizic posibilă.  

 este fezabilă financiar. 

 este maxim productivă - se referă la valoarea proprietății imobiliare în condițiile celei mai 

bune utilizări (destinații). 
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2.4 Analiza pieței imobiliare 

Piața imobiliara se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de 

a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor 

bunuri, cum sunt banii. 

O serie de caracteristici speciale deosebesc piețele imobiliare de piețele bunurilor sau serviciilor:  

 Fiecare proprietate imobiliară este unică iar amplasamentul sau este fix.  

 Piețele imobiliare nu sunt piețe eficiente: numărul de vânzători și cumpărători care 

acționează este relativ mic; proprietățile imobiliare au valori ridicate care necesită o putere 

mare de cumpărare, ceea ce face ca aceste piețe să fie sensibile la stabilitatea veniturilor, 

schimbarea nivelului salariilor, numărul de locuri de muncă precum și să fie influențate de 

tipul de finanțare oferit, volumul creditului care poate fi dobândit, mărimea avansului de 

plată, dobânzile, etc.;  

 în general, proprietățile imobiliare nu se cumpăra cu bani cash, iar dacă nu există condiții 

favorabile de finanțare tranzacția este periclitată;  

 spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori 

influențată de reglementările guvernamentale și locale;  

 cererea și oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest 

punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă; 

oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, 

fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru;  

 cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați, iar actele de vânzare - 

cumpărare nu au loc in mod frecvent. 

Datorită tuturor acestor factori comportamentul piețelor imobiliare este dificil de previzionat. 

Sunt importante motivațiile, interacțiunea participanților pe piață și măsura în care aceștia sunt afectați 

de factori endogeni și exogeni proprietății.  

În funcție de nevoile, dorințele, motivațiile, localizarea, tipul si vârsta participanților la piață pe 

de o parte și tipul, amplasarea și restricțiile privind proprietățile, pe de alta parte, s-au creat tipuri 

diferite de piețe imobiliare (rezidențiale, comerciale, industriale, agricole, speciale). Acestea, la rândul 

lor, pot fi împărțite în piețe mai mici, specializate, numite sub-piețe, acesta fiind un proces de 

segmentare a pieței și dezagregare a proprietății. 

 

Piața imobiliară specifică proprietății evaluate 

Proprietatea evaluată este situată în Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, etaj 2, ap. 31 și 32, jud. 

Alba, în zona mediană a localității, zonă preponderent rezidențială cu case de locuit de tip unifamilial. 

Imobilele evaluate au acces din aleile pietonale ale str. Basarabiei prin holurile clădirii (bunuri indivize 

comune). 

Piața imobiliară specifică este aceea a proprietăților cu destinație administrativă, spații de 

dimensiuni mici, amplasate în municipiul Alba Iulia. 

 

Analiza ofertei 

 Oferta reprezintă cantitatea dintr-un tip de proprietate care este disponibilă pentru vânzare sau 

închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioada de timp. 

 Existenta ofertei la un anumit moment, la un anumit preț și într-un anumit loc indică raritatea 

acestui tip de proprietate. 

Oferta de vânzare a unor proprietăți similare – spații administrative – este la un nivel scăzut ca 

și valori, prețurile vehiculate fiind cuprinse în plaja 300-1.000 euro/mp, în funcție de amplasament, 

vârstă imobil, dimensiuni, destinație, grad de finisare, stare tehnică etc. Numărul de oferte certe 

identificate este redus și cu imobile foarte variate ca și dimensiuni, caracteristici tehnice, soluții 

constructive, grad de finisare etc., motiv pentru care s-a și utilizat abordarea bazată pe capitalizarea 

veniturilor din închiriere estimate și nu metoda comparațiilor directe de piață. 
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Închirieri 

În ceea ce privește chiriile practicate pe piața imobiliară a spațiilor administrative din Alba 

Iulia, din informațiile pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție, reiese o chirie medie pe metrul pătrat 

de suprafață utilă de 2,5-5 euro/mp, prețul variind în funcție de amplasament, dimensiunile 

imobilului, utilitățile prezente, starea tehnică, accesul etc. 

 

Analiza cererii 

 Cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se manifestă dorința 

de cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un anumit interval de timp.  

 Pentru că pe o piața imobiliară oferta se ajustează încet la nivelul și tipul cererii, valoarea 

proprietăților tinde să varieze în funcție de schimbările de cerere, fiind astfel influențată de cererea 

curentă.  

 Cererea poate fi analizată sub cele două dimensiuni ale sale: calitativ și cantitativ.  

 Nivelul cererii solvabile a crescut în ultima perioadă, creșterea fiind cauzată de creșterea 

interesului investițional și a nivelului creditării. 

 Cererea solvabilă este una medie atât ca și nivel (număr de cereri) cât și ca și putere de 

cumpărare. 

La data evaluării cererea de spații administrative este totuși la un nivel relativ scăzut, fiind 

practic imposibile previziunile asupra cererii pe termen mediu și lung. 

 Ceea ce face ca cererea solvabilă să fie mult mai redusă decât cererea potențială sunt costurile 

destul de ridicate ale finanțării și riscul ridicat perceput de investitori imobiliari pentru orice fel de 

proiecte investiționale ce vizează imobilizarea unor resurse financiare substanțiale, dar și dorința 

proprietarilor de spații amplasate în zone bune de a păstra spațiile, optând de cele mai multe ori pentru 

închirierea și nu vânzarea acestora.  

 

Echilibrul pieței. Previziuni 

 În ceea ce privește echilibrul cererii si ofertei de spații administrative de acest tip, în prezent, 

oferta este mai mică decât cererea, piața putând fi considerată o piață a vânzătorilor. 

Punctul de echilibru este foarte rar atins sau chiar niciodată, ciclul imobiliar neputând fi 

sincronizat cu ciclul de dezvoltare a afacerilor, activitatea imobiliară răspunzând diferit la stimuli pe 

termen lung sau pe termen scurt. Există posibilitatea stagnării și chiar a creșterii prețurilor la vânzare / 

cumpărare precum și posibilitatea creșterii chiriilor. 

Datorită ofertei și cererii destul de reduse pe piața specifică, nu se pot face aprecieri acceptabil 

obiective referitoare la echilibrul pieței. 

 

  2.5 Abordări în evaluare 

2.5.1 Abordarea prin venit 

  În cadrul acestei abordări a fost folosită metoda capitalizării venitului. Esența acestei metode 

derivă din teoria utilității, care conferă o anumită valoare unui bun (sau proprietăți) cumpărat(e) numai 

în măsura în care cumpărătorul (investitorul) realizează o satisfacție din achiziția respectivă. În cazul 

proprietății imobiliare, această satisfacție se reflectă prin câștigurile viitoare realizabile din exploatarea 

obiectului proprietății. 

  În cadrul evaluării trebuie rezolvate două probleme metodologice și practice: 

 determinarea mărimii fluxului anual reproductibil (în cazul nostru câștigul realizabil din 

închiriere) 

 stabilirea ratei de capitalizare. 

 determinarea valorii de randament prin capitalizarea veniturilor anuale 

 Relația de calcul este V p = VNE/c, unde: 

  VNE  = venitul net anual realizat din exploatarea proprietății 

 c = rata de capitalizare 
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  Capitalizarea venitului este o metodă utilizată în abordarea pe baza de venit pentru a converti 

venitul anual obținut din exploatarea unei proprietăți imobiliare într-un indicator de valoare de piață a 

acestei proprietăți. 
 

 Estimarea veniturilor 

 Venitul brut potențial (VBP) – materializează venitul total estimat a fi generat de 

proprietatea imobiliară supusă evaluării, în condiții de utilizare maximă. În cazul analizat chiriile 

practicate pe piața imobiliară specifică pentru spatii cu caracteristici asemănătoare, din zone 

comparabile, sunt la un nivel de 2,5-5 EUR/lună pentru fiecare metru pătrat de suprafață. Pentru 

spațiile analizate evaluatorul consideră rezonabilă o chirie obtenabilă de 4,0 Eur/mp util/lună. 

 Venitul brut efectiv (VBE) – venitul anticipat al proprietății imobiliare, ajustat cu pierderile 

aferente gradului de neocupare, un grad de ocupare de 95% fiind considerat rezonabil având în vedere 

specificul și amplasarea proprietății imobiliare; 

 Venitul net efectiv (VNE) – rezultă prin deducerea cheltuielilor aferente proprietarului din 

totalul veniturilor brute. Cheltuielile luate în considerare sunt cele cu impozitul pe clădiri (un procent 

de 1,1% din valoarea prin costuri), cu asigurarea (0,3% din valoarea obținută prin costuri) și 

managementul (4% din venitul brut efectiv). 
 

Estimarea ratei de capitalizare 

Rata de capitalizare (c) reprezintă relația dintre câștig și valoare și este un divizor prin 

intermediul căruia venitul realizat din închirierea proprietății imobiliare se transformă în valoarea 

proprietății respective. Calculul ratei de capitalizare se face în cel mai corect mod pornind de la 

informații concrete furnizate de piața imobiliară privind tranzacții (închirieri, vânzări, cumpărări) 

încheiate. Dacă aceste informații lipsesc estimarea ratei de capitalizare poate fi efectuată pornind de la 

o rată de baza deflatată la care se adaugă prime de risc aferente investiției. 

  În analiza pieței imobiliare actuale studiile întreprinse au dus la concluzia ca ratele de 

capitalizare aferente veniturilor nete pentru proprietăți comerciale din orașe secundare se situează intre 

8,5-10,25% (studii CBRE Romania, Colliers International, Darian DRS, DTZ Echinox, Jones Lang 

LaSalle, The Advisers Knight Frank publicate în revista Valoarea nr. 31/2021 publicată de ANEVAR). 

În cadrul prezentei lucrări, ținând cont de condițiile locale specifice și de valoarea de piață a chiriilor la 

proprietăți imobiliare comparabile, precum și de riscurile aferente unei asemenea activități pe fondul 

trendului pieței imobiliare, valorile de randament rezultate trebuie analizate în contextul rentabilității 

solicitate pe piața specifică. 

  Rata de capitalizare utilizată s-a selectat, în funcție de utilizarea, amplasarea, vechimea 

spațiului și cotațiile pe piețele specifice la un nivel de circa 9,0%. 
 

Estimarea valorii prin metoda capitalizării venitului 

Detalierea modului de calcul pentru determinarea valorii de randament a imobilelor obiect al 

evaluării este redată în tabelul de calcul anexat prezentului raport („Centralizator valori – abordarea 

prin capitalizarea venitului”). 

  Preluând rezultatele din considerațiile prezentate anterior, rezultă valoarea de randament prin 

metoda capitalizării veniturilor, respectiv: 

VCV = 84.174 Lei, echivalent 17.094 Eur 

 

2.5.2 Abordarea prin cost 

Scopul evaluării patrimoniale este stabilirea costului de înlocuire net al construcțiilor (în 

funcție de deprecierea cumulată) corespunzătoare lunii iulie 2021. 

Aplicarea acestei metode implică următorii pași: 

1. Determinarea costului de înlocuire; 

2. Estimarea deprecierii cumulate; 

3. Determinarea costului de înlocuire net al construcțiilor prin scăderea deprecierii cumulate 

din costul de înlocuire brut. 
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Evaluarea construcțiilor s-a realizat conform Cataloagelor Costuri de reconstrucție - Costuri de 

înlocuire. Clădiri industriale, comerciale, agricole și construcții speciale, autor Corneliu Șchiopu 

editat de IROVAL în 2012, care este cea mai indicată metodă atunci când nu sunt disponibile pe piață 

date privind tranzacții cu proprietăți similare. 

Pe baza acestei metodologii, trebuie parcurse următoarele etape: 

1. Stabilirea costului de înlocuire al construcțiilor cu ajutorul Cataloagelor de reevaluare; 

2. Actualizarea costului de înlocuire brut la prețul zilei cu ajutorul „Indicilor de actualizare 

costuri de reconstrucție – costuri de înlocuire” publicați de IROVAL în 2020. 
 

Determinarea costului de înlocuire 

Cost de înlocuire - Costul estimat pentru a construi, la prețurile curente de la data evaluării, o 

construcție similară care oferă o utilitate echivalentă cu cea a construcției evaluate, utilizând materiale 

și tehnici moderne, normative, proiecte și planuri actuale. 

Această valoare s-a stabilit pe baza documentației pusă la dispoziție de către beneficiar și a 

inspecției și măsurătorilor făcute pe teren. 

Pentru determinarea valorii clădirilor ce se evaluează s-au parcurs următoarele etape: 

- documentare privind fiecare obiectiv care urmează a fi evaluat prin stabilirea 

caracteristicilor tehnico-constructive ale clădirii; 

- cercetarea obiectului la fața locului prin efectuarea de măsurători pe teren și stabilirea 

dotărilor și instalațiilor precum și stabilirea stării tehnice a clădirii și a subansamblelor 

componente; 

- se încadrează clădirea într-una din categoriile prezentate în catalogul de evaluare anterior 

menționat; 

- se elaborează faza de evaluare și se determină valorile unitare de înlocuire, pe total și pe 

categorii de lucrări precum și corecțiile datorate abaterilor față de prevederile din fișele 

catalogului; 

- se calculează valoarea tehnică unitară și totală (valori în lei) la nivelul de prețuri de catalog 

din 2012, se actualizează la valoarea de înlocuire cu ajutorul indicilor de evaluare și se 

extrage cota aferentă TVA. 

În aplicarea acestei metode se utilizează costuri unitare pentru diferite componente ale clădirii 

și exprimate în unități de măsură adecvate. Prin această metodă evaluatorul calculează un cost unitar 

bazat pe cantitatea reală de materiale utilizate în construcție plus manopera, utilaje și transporturi 

legate de tehnologia lucrărilor de construcții, pentru fiecare metru pătrat de suprafață. 

Costurile se bazează pe costurile normate pentru diferite componente ale construcției. 

Tabelul de calcul pentru valoarea clădirii prin metoda costului de înlocuire net este prezentat în 

anexe – „Centralizator valori – abordarea prin costuri”, respectiv fișa tehnică de evaluare a clădirii. 

Abordarea prin costuri a fost efectuată conform recomandărilor îndrumarului pentru evaluare 

Costuri de reconstrucție - Costuri de înlocuire. Clădiri industriale, comerciale, agricole și construcții 

speciale, autor Corneliu Șchiopu editat de IROVAL în 2012. 

 

Estimarea deprecierii cumulate 

Deprecierea – reprezintă o pierdere de valoare față de costul de înlocuire ce poate apare din 

cauze fizice, funcționale sau economice. 

Estimarea deprecierii s-a efectuat prin metoda segregării. Prin această metodă se analizează 

separat fiecare cauză a deprecierii, se cuantifică și apoi se totalizează o sumă globală. 

Principalele tipuri de depreciere care pot afecta o clădire și cu care operează această metodă sunt: 

 deprecierea fizică - o pierdere de utilitate cauzată de deteriorările fizice ale activului sau 

ale componentelor sale, ca efect al vechimii sale și al utilizării în condiții normale, care se 

concretizează într-o pierdere de valoare; 

 deprecierea funcțională - o pierdere de valoare cauzată de supradimensionare, de 

deficiențele traseului circulației interioare, de lipsuri care diminuează confortul. Nu 

înseamnă depreciere funcțională nefuncționarea clădirii din motive independente de starea 

fizică a acesteia; 
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 depreciere economică - o pierdere de utilitate cauzată de factori din exteriorul activului, în 

special factori legați de modificările în cererea și oferta produselor realizate cu aportul 

acelui activ, care se concretizează într-o pierdere de valoare. 

În situația imobilelor care fac obiectul prezentei evaluări au fost estimate tipurile de depreciere 

care afectează valoarea lor: deprecierea fizică.  

S-a stabilit costul de înlocuire net prin diminuarea costului de înlocuire brut cu pierderea de 

valoare datorită deprecierii fizice stabilită pe baza vârstei efective, a duratei de viață estimate și pe 

baza observațiilor făcute în teren de către evaluator. 

Gradul de depreciere fizică pentru clădiri s-a stabilit pe elemente componente astfel: structura 

de rezistență, finisaje, instalațiile, învelitoarea. 

Uzurile pe componente au fost estimate ținând seama de următoarele aspecte de ordin general: 

 durata de viață consumată pentru structura de rezistență și anvelopă; 

 starea tehnică și gradul de executare a lucrărilor în cazul instalațiilor și finisajelor; 

Costul de înlocuire net al construcțiilor a fost determinat prin aplicarea asupra costului de 

înlocuire brut a deprecierii estimate (deprecierea fizică). 

 

Estimarea costului de înlocuire net 

Costul de înlocuire net pentru construcții s-a obținut prin aplicarea deprecierii reale constatate 

la costul de înlocuire brut. 

Valoarea obținută prin metoda costului de înlocuire net este dată de costul de înlocuire net al 

construcțiilor evaluate la care se adaugă valoarea terenului și este de: 

Vcost = 84.445 Lei, echivalent 17.149 Eur 

valoare evidențiată pe componente și în tabelul „Centralizator valori – abordarea prin costuri”. 

În anexe se găsesc fișele tehnice ale construcțiilor, în care sunt prezentate categoriile de lucrări, 

valoarea de înlocuire, deprecierile și valoarea rezultată prin metoda costului de înlocuire net conform 

stării fizice actuale a construcțiilor, precum și fișa de evaluare a terenului. 

 

 

3. RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI 
 

 3.1. Rezultatele evaluării  

Imobilele „Săli producție și teren aferent” situate în Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, etaj 2, 

ap. 31 și 32, jud. Alba, înscrise în extrasul CF nr. 34684 Alba Iulia, nr. top. 1812/3/4/1/1/XXXI, ncp. 

5447/1/31 și nr. top. 1812/3/4/1/1/XXXII, ncp. 5447/1/32 aflate în proprietatea Statului Român – 

Domeniul Privat al Județului Alba, conform actelor de proprietate anexate in copie la prezentul raport, 

au fost evaluate după cum urmează: 

Valoarea obținută în urma evaluării prin metoda capitalizării venitului = 84.174 Lei 

Valoarea obținută în urma evaluării prin metoda costului de înlocuire net = 84.445 Lei 

 

 3.2. Opinia evaluatorului 

Având in vedere poziția imobilelor, datele de pe piață despre tranzacții similare și ținând cont 

de scopul evaluării, opinia evaluatorului este că valoarea de piață a imobilelor este dată de metoda 

capitalizării venitului (rotunjită la sute de lei) și anume: 

84.200 Lei, echivalent 17.100 Eur 

la cursul valutar de 4,9241 lei/EUR, valabil la 23.07.2021 
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din care: 

Vap.31 = 41.900 lei 

Vap.32 = 42.300 lei 

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum si considerentele avute în 

vedere la determinarea acestei valori sunt: 

 Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate în 

prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport; 

 Valoarea estimată se referă la imobilele obiect al evaluării și conține și valoarea terenului; 

 Valoarea nu conține T.V.A; 

 Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport; 

 Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață a imobilelor; 

 Valoarea este o predicție. 

 

 

4. PREZENTAREA EVALUATORULUI 
 

S.C. AXACONSULT S.R.L. Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 7, ap. 4, jud. Alba, Nr. de 

ordine la O.R.C. Alba J01/167/2002, Cod Unic de Identificare RO14599040, membru corporativ 

ANEVAR, autorizație nr. 0235/2021, Tel./fax: 0258/806135, e-mail: contact@axaconsult.ro. 

S.C. AXACONSULT S.R.L. Alba Iulia este o societate cu răspundere limitată, cu capital 

românesc având ca obiect principal de activitate „consultanță pentru afaceri și management” și 

realizând lucrări în următoarele domenii: 

- Evaluarea de societăți comerciale – evaluarea întregii afaceri; 

- evaluare de active ale societăților comerciale (bunuri imobile și mobile); 

- evaluarea de proprietăți imobiliare sau bunuri mobile pentru diverse scopuri (stabilirea unor 

valori de garanție (ipoteci și gajuri), vânzare, proceduri de insolvență, aport la capitalul 

social, etc.); 

- realizarea de studii de fezabilitate; 

- consultanță în domeniul organizării managementului societăților comerciale; 

- întocmirea de planuri de afaceri pentru obținerea de credite rambursabile (bănci) sau 

nerambursabile; 

- consultanță pentru crearea de noi societăți, etc. 

Membrii echipei de evaluare propusă de S.C. AXACONSULT S.R.L. au experiență și pregătire 

profesională, fiind autorizați în activitatea de evaluare de către Asociația Națională a Evaluatorilor 

Autorizați din România (ANEVAR) încă din anul 2000, societatea fiind membru corporativ ANEVAR 

din anul 2005.  

Echipa este următoarea: 

 ing. Bozdog Dumitru Flaviu – expert evaluator ANEVAR; 

 ec. Bratu Sorin Gheorghe – expert evaluator ANEVAR; 

 ec. Bozdog Ana Nicoleta – expert evaluator ANEVAR, expert contabil membru CECCAR. 

Personalul și colaboratorii societății au urmat stagii de formare și perfecționare în domeniul 

evaluării de întreprinderi, proprietăți imobiliare și bunuri mobile și dispun de diplome și atestate în 

acest sens. 

Colectivul de elaborare a raportului: 

 ing. Bozdog Dumitru Flaviu – evaluator, membru titular ANEVAR legitimație nr. 10919; 

 ec. Bratu Sorin Gheorghe – evaluator, membru titular ANEVAR legitimație nr. 10953. 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 178 din 18 august 2021 

 

 

 

 

REGULAMENT DE VÂNZARE A SPAŢIILOR PROPRIETATE PRIVATĂ A JUDEŢULUI 

ALBA CU DESTINAŢIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM ŞI A SPAŢIILOR ÎN CARE 

SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI CONEXE ACTULUI MEDICAL,  

potrivit O.U.G. nr. 68/2008, cu modificările şi completările ulterioare,  

aprobată prin Legea nr. 192/2011 

 

 
CAP. I. Dispoziţii generale 

 

Art. 1 Prin spaţiu medical se înţelege spaţiul în care se desfăşoară efectiv activitate medicală şi 

activitate medicală conexă, precum şi cota indiviză corespunzătoare dreptului de proprietate asupra 

spaţiului comun. 

Art. 2 (1) Au dreptul de a cumpăra spaţiile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă 

medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte 

persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activităţi conexe actului medical şi care deţin 

în mod legal spaţiul respectiv, precum şi persoanele juridice care, deţinând în mod legal spaţiul, au ca 

obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale. 

           (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care doresc cumpărarea spaţiului în care au organizat 

cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisă de cumpărare, însoţită de copii certificate de pe actele 

care atestă deţinerea legală a spaţiului respectiv la sediul vânzătorului, în termen de 45 de zile de la 

publicarea/afişarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la 

alin. (4). 

         (3) Vânzarea spaţiilor medicale care se află în sediile consiliilor locale şi judeţene se face 

în baza hotărârii consiliului local sau a consiliului judeţean, în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare. 

    

 

CAP. II. Reguli privind vânzarea spaţiilor medicale 

 

ART. 3 (1) Consiliul Judeţean Alba aprobă prin hotărâre lista spaţiilor şi a terenurilor aferente 

din proprietatea privată a Judeţului Alba, pentru care sunt mandatate să vândă, ce urmează să fie 

vândute potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 68/2008, aprobată prin Legea nr. 192/2011. 

Listele astfel aprobate sunt afişate în mod obligatoriu la sediul Consiliului Judeţean Alba şi publicate 

pe site-ul www.cjalba.ro  în termen de 15 zile de la aprobare. 

             (2) Consiliul judeţean Alba are obligaţia de a comunică actualilor utilizatori, în termen de 

15 zile de la aprobarea listei prevăzute la alin. (1), prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire, faptul că spaţiul respectiv face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. 

ART. 4 (1) Se constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor medicale, denumită în continuare 

comisie şi o comisie de contestaţie. 

              (2) Comisia şi comisia de contestaţie se constituie prin dispoziţie a preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba, şi fiecare are următoarea componenţă: 

  a) două persoane din aparatul de specialitate al Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba; 

  b) un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Alba; 

  c) un reprezentant al Colegiului Medicilor Alba şi, după caz, un reprezentant al Colegiului 

Medicilor Stomatologi Alba; 

     d) un reprezentant al Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba, desemnat de șeful 

administrației județene; 

  e) 2 consilieri judeţeni desemnați din cadrul Consiliului Județean Alba în a cărui proprietate, 

respectiv administrare se află spaţiul medical. 

http://www.cjalba/


   (3) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, aceştia vor fi 

înlocuiţi de membrii supleanţi stabiliţi prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean. 

   (4) În termen de 15 zile de la data primirii solicitării din partea preşedinţilor consiliilor 

judeţene, instituţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a-şi desemna reprezentanţii şi/sau, după caz, 

înlocuitorii. 

   (5) Membrii comisiei şi ai comisiei de contestaţie îşi desemnează un preşedinte. Secretariatul 

tehnic al comisiilor este asigurat prin grija secretarului unităţii administrative teritoriale. 

   (6) Membrii comisiilor nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la o persoană 

juridică care solicită cumpărarea spaţiului medical. Membrii comisiilor nu pot solicita cumpărarea de 

spaţii medicale şi nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice 

care a solicitat cumpărarea spaţiilor medicale. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile de la 

constatarea acesteia de către comisie, aceasta se completează cu alţi membri din rândul supleanţilor. 

   (7) Membrii comisiilor au dreptul la o indemnizaţie pentru activitatea depusă, ale cărei 

cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul direcţiei 

generale a finanţelor publice judeţene, şi constituie cheltuieli în sensul prevederilor art. 15 alin. (2) și 

anume ,,sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, proprietate privată a 

unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la bugetele 

locale respective, într-un cont special, şi se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public 

în domeniul sanitar, aprobate de consiliile judeţene sau de consiliile locale vânzătoare.,, 

  ART. 5(1) Comisia are următoarele atribuţii: 

  a) desemnează la prima şedinţă preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei; 

  b) ţine evidenţa spaţiilor medicale care cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă; 

  c) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază cu cumpărătorul şi aprobă preţul minim de 

vânzare al spaţiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât preţul stabilit în baza raportului de 

evaluare; 

  d) participă la desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare, în situația prevăzută la art. 17 din 

prezentul regulament. 

  (2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia. 

 

  ART. 6 (1) Preţul de vânzare al spaţiului medical şi al terenului aferent se stabileşte în momentul 

vânzării, în urma unei negocieri directe între cumpărător şi comisie, şi nu poate fi mai mic decât preţul 

de vânzare din raportul de evaluare, raport care va evidenţia şi valoarea investiţiilor efectuate de către 

solicitant, pe bază de acte justificative. Valoarea investiţiilor efectuate se poate deduce numai dacă 

acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al deţinătorului dreptului de administrare sau în baza 

contractului de concesiune, după caz, valoare ce nu poate depăşi jumătate din preţul stabilit în raportul 

de evaluare. 

  (2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de către un evaluator independent 

autorizat în condiţiile legii, care este selectat prin licitaţie publică, în conformitate cu dispoziţiile legale 

în vigoare, de către autoritatea administraţiei publice județene, titulară a dreptului de administrare 

asupra spaţiilor medicale aprobate a fi vândute. 

  (3) Evaluatorul, prin raportul de evaluare, stabileşte valoarea spaţiului medical şi a terenului 

aferent la preţul de piaţă pentru imobilele respective, pe baza indicatorilor de piaţă şi a criteriilor de 

evaluare acceptaţi de comun acord. 

  (4) Valoarea prevăzută la alin. (3) reprezintă preţul care s-ar putea obţine în situaţia în care orice 

persoană interesată ar putea cumpăra spaţiul respectiv. 

  ART. 7 (1) La finalizarea procedurii de vânzare a fiecărui spaţiu, comisia încheie un proces-

verbal cuprinzând datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi preţul obţinut pentru 

spaţiul vândut. 

  (2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului comisiei. 

  (3) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispoziţiilor 

legale poate fi contestată la comisia de contestaţii, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de 

vânzare. 

  (4) Comisia de contestaţii este obligată să soluţioneze contestaţiile în termen de 5 zile de la 

depunerea acestora. 

  (5) Partea interesată poate contesta hotărârea comisiei de contestaţii în condiţiile legislaţiei în 

vigoare privind contenciosul administrativ. 



  ART. 8 Contractul de vânzare-cumpărare a spaţiului medical se încheie în termen de maximum 

15 zile de la data încheierii procedurii de soluţionare a contestaţiilor, potrivit prezentei ordonanţe de 

urgenţă, şi se semnează, din partea vânzătorului, de preşedintele consiliului judeţean, după caz. 

  ART. 9 (1) Preţul de vânzare a spaţiilor se va plăti de cumpărător integral la încheierea 

contractului sau în rate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

  (2) Imobilele dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, 

închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii 

medicale şi/sau a activităţilor conexe actului medical. 

  (3) În localităţile în care există un singur spaţiu medical cu destinaţia medicină de familie, acesta 

îşi va menţine destinaţia în cazul înstrăinării. 

  (4) Anual, o comisie formată din 2 reprezentanţi ai vânzătorului şi un reprezentant al colegiului 

medicilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 

alin. (2) şi (3), după caz. 

  (5) În cazul încălcării condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), contractul de vânzare-cumpărare se 

consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate. 

  (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), imobilele reintră în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în condiţiile legii, iar sumele înaintate de 

cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora. 

  ART. 10(1) În cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică, se află în situaţia de a 

cumpăra, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 68/2008, aprobată prin Legea nr. 192/2011 două sau 

mai multe spaţii medicale situate în aceeaşi comună, oraş sau municipiu ori în unităţi administrativ-

teritoriale diferite, comisia va aproba vânzarea doar pentru unul dintre spaţii, la alegerea 

cumpărătorului. 

  (2) În acest scop cumpărătorul va semna o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că 

nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

  ART. 11(1) Vânzarea spaţiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărători, în 

următoarele condiţii: 

  a) avans de 15% din preţul de vânzare; 

  b) rate lunare, eşalonate pe un termen de maximum 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a 

obţine acordarea unui termen de graţie de un an; cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de 

plată sau pentru achitarea anticipată; 

  c) perceperea unei dobânzi anuale cel puţin egale cu rata de referinţă stabilită periodic de Comisia 

Europeană pentru România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

  (2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 4 rate sau nu respectă clauzele 

contractuale, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară 

punerea în întârziere şi fără altă formalitate. 

  (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), imobilele reintră în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în condiţiile legii, iar sumele înaintate de 

cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora. 

  ART. 12 În cazul vânzării în rate a spaţiului medical şi a terenului aferent, cumpărătorul este 

obligat să constituie în favoarea vânzătorului o ipotecă asupra imobilului care face obiectul vânzării, 

până la achitarea în totalitate a bunului cumpărat. 

  ART. 13(1) Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare în ceea ce priveşte efectuarea 

măsurătorilor cadastrale şi intabularea dreptului de proprietate al statului, precum şi înscrierea ipotecii 

prevăzute la art. 12 sunt suportate de către cumpărător. 

         (2) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului 

medical, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în 

cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, acestea se deduc cu prioritate din încasările 

obţinute. 

  ART. 14 (1) Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, proprietate 

privată a statului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la bugetul de stat, după 

recuperarea cheltuielilor aferente vânzării, efectuate de vânzător. 

        (2) Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, proprietate 

privată a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la 

bugetele locale respective, într-un cont special, şi se utilizează pentru realizarea unor proiecte de 

interes public în domeniul sanitar, aprobate de consiliile judeţene sau de consiliile locale vânzătoare. 



  ART. 15 (1) În situaţia existenţei mai multor furnizori de servicii medicale care deţin împreună un 

spaţiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre aceştia şi-a exprimat intenţia de cumpărare 

potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita în scris de la fiecare codeţinător exprimarea intenţiei de 

cumpărare sau nu a spaţiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

primirii comunicării de la comisie. 

  (2) În cazul în care nu toţi codeţinătorii cabinetului medical sau ai spaţiilor în care se desfăşoară 

activităţi conexe actului medical doresc cumpărarea, însă cel puţin unul a solicitat ferm acest lucru, 

vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întregul spaţiu deţinut în comun. 

  (3) În situaţia în care doar unul dintre codeţinătorii spaţiului îl cumpără, raporturile dintre 

cumpărător şi ceilalţi codeţinători se stabilesc potrivit convenţiei dintre aceştia, conform legislaţiei în 

vigoare. 

  (4) În situaţia în care mai mulţi codeţinători solicită cumpărarea spaţiului medical, respectivul 

spaţiu se vinde acestora în cote proporţionale cu sumele de bani plătite, dacă prin convenţia 

codeţinătorilor nu se stabileşte altfel. 

   ART. 16 Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, 

prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.  

ART. 17 Spaţiile nevândute conform prezentului Regulament, se vor vinde prin licitaţie publică 

cu strigare, conform Capitolului III din Ordonanţa de Urgenţă nr. 68/2008, aprobată prin Legea nr. 

192/2011.  

ART. 18 (1) Înstrăinarea prin vânzare a spaţiilor şi a terenurilor dobândite în condiţiile 

prezentei ordonanţe de urgenţă se poate face prin exercitarea dreptului de preempţiune. 

  (2) Dreptul de preempţiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar 

coproprietarilor, dacă este cazul, şi apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. 

(1) şi se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România 

sau Colegiul Farmaciştilor din România, după caz. 

  (3) Proprietarul spaţiului şi terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoştinţeze 

Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România sau Colegiul 

Farmaciştilor din România, după caz, iar acesta va comunică în scris, prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenţia de vânzare şi preţ, în termen 

de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoştinţat. 

  (4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afişează intenţia şi preţul de 

vânzare pe site-urile proprii şi la sediul consiliului judetean în a cărei rază se află spaţiul medical ce 

urmează să fie vândut. 

  (5) Titularii dreptului de preempţiune sunt obligaţi să se pronunţe asupra exercitării acestuia în 

termen de 30 de zile de la data primirii comunicării. 

  (6) În situaţia în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de 

preempţiune nu au comunicat intenţia lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de 

preempţiune se consideră stins, iar spaţiul medical şi terenul aferent se vând liber. 

  (7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spaţiului şi terenului care urmează să fie 

vândute nu le va putea vinde la un preţ mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempţiune. 
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