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INTRODUCERE 

  
Conform Codului fiscal, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor 

acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente 

acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează 

un impozit, calculat până în 2016 şi în baza expertizelor întocmite de Camerele Notarilor 

Publici. 

Începând cu 1 ianuarie 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, titlul IV., capitolul IX., Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din 

patrimoniul personal, Camerele Notarilor Publici întocmesc şi actualizează cel puţin odată 

pe an studii de piaţă care trebuie să conţină informaţii privind valorile minime consemnate 

pe piaţa imobiliară specifică în anul precedent.  

Prezentul Studiu de piaţă prezintă sinteza informaţiilor de pe piaţa imobiliară în ceea 

priveşte oferta/cererea şi valorile corespunzătoare proprietăţilor imobiliare: construcţiile de 

orice fel cu terenurile aferente acestora şi terenurile de orice fel fără construcţii, din 

localităţile judeţului din anul 2021. 

Localităţile sunt clasificate, prezentate în cadrul studiului în funcţie de circumscripţia 

notarială la care se află : 

 Circumscripţia notarială Târgu Mureş 

 Circumscripţia notarială Sighişoara 

 Circumscripţia notarială Reghin 

 Circumscripţia notarială Târnăveni 

 Circumscripţia notarială Luduş 

În cazul municipiilor şi oraşelor valorile minime consemnate pe piaţa imobiliară în anul 

2021 sunt prezentate funcţie de amplasamentul bunurilor imobile pe zonele de interes urban 

stabilite de consiliile locale ale fiecărei localităţi. 

Încadrarea bunurilor imobile în zona de interes urban se va face conform certificatului de 

atestare fiscală eliberat de Autoritatea Fiscală Locală. Dacă apar neconcordanțe în 

încadrarea în zonă a imobilului din prezenta lucrare și certificatul de atestare fiscală, se va 

aplică obligatoriu încadrarea din certificatul de atestare fiscală. Precizăm că multe hotărâri 

ale consiliilor locale care redefinesc zona de urbanism, respectiv impozitare, a localităților se 

iau în luna decembrie a anului în curs iar în această perioadă studiul de piață este finalizat. 

În acest context recomandăm Birourilor Notariale / Camerei Notarilor Publici Târgu Mureș să 

solicite la începutul anului 2022 noile hotărâri cu zonele de interes urban stabilite de 

Consiliile Locale. 
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În cadrul fiecărei circumscripţii notariale studiul a fost structurat pe mai multe secţiuni şi 

anume: 

 Apartamente situate în clădiri - blocuri de locuințe - condominiu – cu destinație 

rezidențială  

 Clădiri de locuit individuale (familiale) şi anexele acestora – cu destinație rezidențială  

 Clădiri-construcţii cu destinație nerezidenţială. 

 Terenuri situate în intravilanul localităţilor 

 Terenuri situate în extravilanul localităţilor 

Lucrarea este structurată pe două capitole:  

 Capitolul 1. Sunt prezentate date generale: identificarea şi descrierea obiectului studiului; 

procedura de lucru; modul de prezentare a valorilor minime pe fiecare secţiune în parte; 

definiţii, termeni, expresii, noţiuni utilizate în cadrul lucrării, pe fiecare secţiune şi modul 

de utilizare a tabelelor cu valorile minime; 

 Capitolul 2. Sunt prezentate tabelele privind valorile minime ale bunurilor imobile, care 

vor reprezenta baza de lucru în anul 2022, pe circumscripţii notariale, pe fiecare secţiune 

în parte  

În anexe sunt prezentate:  

 Informaţii de piaţă identificate, care au stat la baza întocmirii studiului, prezentate sintetic, 

tabelar  

 Hotărârile consiliilor locale privind împărţirea străzilor din localităţi pe zone de interes 

urban  

Datele şi informaţiile prezentate în studiu au fost solicitate instituţiilor publice, notarilor 

publici, persoanelor implicate direct în tranzacţii sau au fost obţinute din surse disponibile 

public. Datorită lipsei de transparenţă a pieţei, inexistenţa unui indice imobiliar oficial, 

precum şi absenţei multor informaţii statistice, pe parcursul studiului sunt folosite estimări, 

calcule proprii şi scenarii standardizate. 

Suntem conştienţi că această lucrare este perfectibilă. Se poate ca studiul nostru să nu 

aibă rigoarea specifică cifrelor, eşantioanelor, erorilor de măsură, scalelor, etc., însă am 

încercat să realizăm un studiu care să corespundă nevoilor notarilor publici, utilizatori ai 

lucrării. Se doreşte ca prezentul studiu să reprezinte o modalitate practică imediată pentru a 

facilita activitatea notarilor publici.  

Studiul de piaţă privind valorile minime consemnate pe piaţa imobiliară în anul 2021, 

cuprinse în lucrare, vor fi utilizate începând cu data de 01 ianuarie 2022 în urma aprobării 

acestuia de către CAMERA NOTARILOR PUBLICI TÂRGU MUREŞ. 
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CAPITOLUL 1. PREZENTAREA DATELOR 

 

Obiectul lucrării îl constituie construcţiile de orice fel cu terenuri aferente şi terenurile 

de orice fel fără construcţii din localităţile judeţului Mureș.  

Studiul de piaţă privind valorile minime consemnate pe piaţa imobiliară în anul 2021, 

cuprinse în lucrare, vor fi utilizate începând cu data de 01 ianuarie 2022 în urma aprobării 

acestuia de către CAMERA NOTARILOR PUBLICI TÂRGU MUREŞ. 

Studiul de piaţă prezintă sinteza informaţiilor de pe piaţa imobiliară în ceea priveşte 

oferta/cererea şi valorile consemnate pe piață corespunzătoare proprietăţilor imobiliare 

(construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora şi terenurile de orice fel fără 

construcţii din localităţile judeţului ) din anul 2021.  

Prezentul studiu a fost întocmit în vederea utilizării la aplicarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, titlul IV., 

capitolul IX., Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. 

Tipul valorilor prezentate în cadrul studiului este, conform Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, titlul IV., capitolul IX., art. 111., valoarea minimă consemnată pe piaţa 

imobiliară specifică în anul precedent (anul 2021). 

Conform punctului 33 al. (4) lit. b. din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

“Studiul de piaţă reprezintă colectarea informaţiilor de pe piaţa imobiliară în ceea priveşte 

oferta/cererea şi valorile de piaţă corespunzătoare proprietăţilor imobiliare care fac obiectul 

transferului dreptului de proprietate potrivit prevederilor art. 111 din Codul fiscal.  

Acesta trebuie să conţină informaţii privind valorile minime consemnate pe piaţa imobiliară 

în anul precedent în funcţie de tipul proprietăţii imobiliare, de categoria localităţii unde se 

află situată aceasta, respectiv zone în cadrul localităţii/rangul localităţii.  

Studiile de piaţă sunt comunicate de către Camerele Notarilor Publici, după fiecare 

actualizare, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală, pentru a fi utilizate începând cu data de întâi a lunii următoare 

primirii acestora.” 

Având în vedere diversitatea şi complexitatea obiectului studiului (construcţii şi terenuri 

de orice fel, situate în toate localităţile judeţului) valorile minime prezentate au caracter 

general. 

Într-un proces de analiză individuală a imobilelor se iau în considerare o serie de aspecte, 

criterii (informații despre teren, construcții, caracteristici fizice, date despre venituri și 

cheltuieli, istoricul proprietății imobiliare subiect și al utilizării acesteia și alte informații 
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considerate a fi relevante de către participanții de pe piață), care conduc la estimarea celei 

mai probabile şi credibile valori, ceea ce nu este posibil şi nici nu se propune a se realiza în 

cadrul prezentului studiu.  

Procesul de evaluare este un sistem complex ce conține toate cercetările, informațiile, 

raționamentele, analizele și concluziile necesare pentru a ajunge la valoarea de piață a unei 

proprietăți imobiliare, aceasta din urmă fiind definită în standardele de evaluare a bunurilor, 

ca fiind ”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 tranzacţie nepărtinitoare, 

după un marketing adecvat și în care părţile au acţionat fiecare în cunoștinţă de cauză, 

prudent și fără constrângere”. 

Prin urmare, valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare se impune a fi determinată în 

raport de toate caracteristicile bunului, ajungându-se la cel mai bun preț ce se poate obține, 

în mod rezonabil, de către vânzător și cel mai avantajos preț ce se poate obține, în mod 

rezonabil, de către cumpărător. 

Utilizarea valorilor cuprinse în studiu în alte scopuri sau pentru a justifica preţul unor 

tranzacţii imobiliare de către persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, nu se 

recomandă deoarece abaterile pot fi semnificative. 

Valorile prezentate în studiu, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022, sunt 

valori minime predominante, consemnate pe piaţă.  

S-a realizat o analiză de piață detaliată pentru fiecare categorie de imobil pe baza ofertelor 

de vânzare și tranzacțiilor pentru anul în curs și ținând cont de particularitățile fiecărui tip de 

proprietate. O atenție deosebită a fost acordată ofertelor recente, fiind cele mai apropiate de 

data studiului. 

În funcție de specificul fiecărui tip de proprietate, sumele solicitate în ofertele de vânzare au 

fost diminuate în funcție de tipul imobilului. Acest lucru s-a dovedit necesar deoarece s-a 

observat o diferență între prețul solicitat inițial și valoarea la care s-a efectuat tranzacția, 

obținută în urma negocierii. 

Nu au fost luate în calcul acele valori minime accidentale sau cu o frecvenţă redusă de 

apariţie pe piaţa, autorul considerând că acele valori pot fi eronate sau pot reprezenta 

proprietăţi având particularităţi speciale, neputând astfel de a fi luate ca referinţă pentru alte 

proprietăţi.  

Pentru toate proprietăţile cu sau fără caracter special, care nu se regăsesc descrise în 

acest studiu de piaţă cu rol de ghid, anume acele tipuri de proprietăţi care nu au fost 

tranzacţionate cu regularitate pe parcursul anului 2021, sau se află într-o stare fizică 

avansată de degradare, cu finisaje diferite de cele descrise în studiu, este necesară 

întocmirea unui raport de evaluare, personalizat pe caracteristicile proprietăţii în cauză, de 
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către o persoană autorizată în evaluare. Totodată şi fără a contrazice cele de mai sus, 

trebuiesc întocmite rapoarte de evaluare personalizate şi pentru toate proprietăţile care 

necesită costuri de renovare şi reabilitare pentru a le aduce la starea de „proprietăţi 

utilizabile” în situaţia în care ele nu sunt utilizabile la momentul propunerii pentru 

tranzacţionare, precum şi pentru acele proprietăţi imobiliare nefinalizate, aflate în stadiu de 

construcţie.  

După cum s-a arătat obiectul lucrării îl constituie construcţiile de orice fel cu terenuri 

aferente şi terenurile de orice fel fără construcţii din localităţile judeţului . 

Conform punctului 33 al. (1) lit. b., c. şi d. din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin 

construcţii de orice fel se înţelege:  

(i) construcții cu destinația de locuință; 

(ii) construcții cu destinația de spații comerciale; 

(iii) construcții industriale, hale de producție, sedii administrative, platforme industriale, 

garaje, parcări; 

(iv) orice construcție sau amenajare subterană ori supraterană cu caracter permanent, 

pentru a cărei edificare este necesară autorizația de construcție în condițiile Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

c) prin terenul aferent construcțiilor se înțelege terenuri-curți, construcții și anexele acestora, 

conform titlului de proprietate, identificat printr-un identificator unic - numărul cadastral - sau 

care constituie un singur corp funciar;  

d) prin terenuri de orice fel, fără construcții, se înțelege terenurile situate în intravilan sau 

extravilan, indiferent de categoria de folosință, cum ar fi: curți, grădini, teren arabil, pășune, 

fâneață, teren forestier, vii, livezi și altele asemenea pe care nu sunt amplasate construcții și 

nu pot fi încadrate în categoria terenurilor aferente construcțiilor în înțelesul lit. c);  

Localităţile sunt clasificate, prezentate în cadrul studiului funcţie de circumscripţia 

notarială la care sunt arondate. În cazul municipiilor şi oraşelor valorile sunt prezentate 

funcţie de amplasamentul imobilelor pe zonele de interes urban stabilite de consiliile locale 

ale fiecărei localităţi. 

În cadrul fiecărei circumscripţii notariale, lucrarea a fost structurată pe mai multe 

secţiuni: clădiri-construcţii cu destinație rezidențială; nerezidenţială și terenuri situate în 

intravilanul și extravilanul localităţilor.  
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APARTAMENTE SITUATE ÎN CLĂDIRI - BLOCURI DE LOCUINȚE - CONDOMINIU – CU 

DESTINAȚIE REZIDENȚIALĂ  

 

 

În această secțiune se încadrează apartamentele având destinația ”construcții de 

locuințe”. 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea imobilului” și 

Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții).   

Destinația construcțiilor este, de asemenea, evidențiată în documentația cadastrală, iar 

apartamentele cu destinație rezidențială sunt înscrise sub simbolul (codul) cadastral ”CL – 

Construcții de locuințe” 

 

 Apartamente situate în clădiri - blocuri de locuințe - condominiu – cu destinație 

rezidențială (blocuri de locuinţe) 

 

Prin apartament se înţelege o parte dintr–o clădire destinată locuirii, în regim de 

proprietate individuală, care, împreună cu cota–parte indiviză din proprietatea comună, 

constituie o unitate de proprietate imobiliară. 

Valorile minime pentru apartamente situate în clădiri - blocuri de locuințe - condominiu 

– cu destinație rezidențială (blocuri de locuinţe) prezentate includ: cota parte de teren 

aferent, cotele părţi din spaţiile comune. 

Valorile minime prezentate în tabele se consideră valabile pentru apartamente 

funcţionale, locuibile, finalizate, finisate şi cu utilităţi funcţionale. 

Starea tehnică avută în vedere la valorile prezentate în tabele este “bună”, adică situaţie în 

care s-au efectuat lucrări de întreţinere şi de reparaţii curente, la timp şi în condiţii 

acceptabile, dar nu s-au efectuat reparaţii capitale (conform Ghid cuprinzând coeficienţii de 

uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa 1 "Constructii'', Indicativ P-135 – 1999). 

 

Valorile minime pentru apartamente situate în clădiri - blocuri de locuințe - condominiu 

– cu destinație rezidențială (blocuri de locuinţe), consemnate pe piaţa imobiliară în anul 

2021, cuprinse în lucrare sunt exprimate în lei/un metru pătrat suprafaţă utilă (lei/mpSu), 

funcţie de : 

 localitate (municipii, oraşe şi comune) 

 zona de amplasament în cazul localităţilor urbane: zonele de interes urban stabilite 

de consiliile locale ale fiecărei localităţi (municipii, orașe) 
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 vechime, pe două categorii :  

 edificate înainte de anul 1990 (inclusiv) şi  

 edificate după anul 1990   

 dimensiune, pe trei categorii :  

 cu suprafaţă ≤ 40 mp ;  

 cu suprafaţă > 40 şi ≤ 70 mp  

 cu suprafaţă >70 mp 
 

În tabele sunt prevăzute separat valori minime pentru apartamente tip cămine de 

nefamilişti - fără bucătărie şi/sau grup sanitar la fiecare apartament. 
 

Anul edificării şi suprafeţele utile ale apartamentelor se preiau din înscrisuri  

doveditoare (proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, documentație cadastrală, 

extras de carte funciară). 

În situaţia în care suprafaţa utilă a apartamentului nu este înscrisă în actele 

doveditoare enumerate mai sus, aceasta poate fi determinată în baza certificatului de 

atestare fiscală emisă de autoritatea locală.  

Facem precizarea că în certificatele de atestare fiscală emise de autoritatea locală sunt 

înscrise suprafețele construite desfășurate ale apartamentelor, determinate conform art. 

457., al. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal prin înmulțirea suprafeței utile cu un 

coeficient de conversie de 1,4 la suprafaţa utilă. 

În această situaţie (când se utilizează suprafețele construite desfășurate din certificatul 

de atestare fiscală emis de autoritatea locală), suprafața utilă se va determina prin 

împărțirea suprafeței construite desfășurate, înscrisă în certificatul de atestare fiscală, cu 

coeficientul de conversie de 1,4. 

În situaţia în care suprafaţa utilă a apartamentului nu este înscrisă în nici un act, 

valoarea apartamentului se va determina prin asimilare, echivalare (ţinând cont de suprafaţa 

minimă prevăzută de reglementări legale, funcţie de număr camere) astfel: 

Număr camere/ 
apartament 

Suprafaţa utilă echivalentă 
(mp) 

1 30 
2 50 
3 65 
4 80 

 

Mod de calcul: 

Valoarea minimă se determină prin înmulţirea valorii unitare cu suprafaţa utilă. 
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 “Anexe ale apartamentelor” 
 

Se întâlnesc şi situaţii excepţionale în care unele părţi - anexe ale apartamentelor, cum 

ar fi: garajele amplasate la parter de blocuri sau garaje construcţii independente şi/sau 

spălătorii, uscătorii, pivniţe, boxe, terase, poduri, etc., sunt tranzacţionate separat.  

În cadrul acestei secţiuni, într-un tabel separat, este prevăzut modul de determinare a valorii 

minime pentru părţile, anexele apartamentelor, menţionate anterior, în situaţiile excepţionale 

când sunt tranzacţionate separat. 

Încadrarea în această categorie se face în baza documentelor cadastrale. 

În consecinţă, în situaţia în care aceste spaţii - părţi - anexe ale apartamentelor sunt 

tranzacţionate separat, se aplică valorile minime din tabelul “Anexe ale apartamentelor”. 

 

 Definiţii, termeni, expresii, noţiuni utilizate în cadrul lucrării 
 

Condominiu: 

a) un corp de clădire cu unul sau mai multe niveluri, respectiv fiecare tronson cu una 

sau mai multe scări din cadrul acestuia, dacă se poate delimita proprietatea comună; 

b) un ansamblu format din locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, individuale, 

amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care proprietăţile individuale sunt 

interdependenţe printr-o proprietate comună forţată şi perpetuă. 

Prin clădire - bloc de locuințe - condominiu - se înţelege proprietatea imobiliară 

formată din proprietăți individuale, definite apartamente sau spații cu altă destinație decât 

aceea de locuințe, și proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu și un tronson 

cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita 

proprietatea comună. 

Prin apartament se înţelege o parte dintr–o clădire destinată locuirii, în regim de 

proprietate individuală, care, împreună cu cota–parte indiviză din proprietatea comună, 

constituie o unitate de proprietate imobiliară. 

Prin proprietate comună se înţeleg toate părţile dintr–o clădire aflată în proprietate, 

care nu sunt apartamente şi care sunt destinate folosirii în comun de către toţi proprietarii 

din acea clădire. Proprietatea comună este indivizibilă şi este deţinută de proprietarii 

apartamentelor individuale, conform cotelor calculate.  

Proprietatea comună include toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comună ca : 

terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, fundaţia, structura de rezistenţă, 

acoperişul, terasele, coşurile de fum, scările, holurile, pivniţele, subsolurile, casa scării, 

tubulatura de gunoi, rezervoarele de apă, ascensoarele. Proprietatea comună include 
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instalaţii ale clădirii aflate în folosinţă comună cu care a fost dotată clădirea la data 

construcţiei sau cu care a fost dotată mai târziu de către proprietari, ca de exemplu, canale 

pluviale, paratrăsnete, antene, instalaţii de telefonie, instalaţii electrice, conducte de apă, 

sisteme de încălzire şi conducte de gaze care pot trece prin proprietatea comună până la 

punctele de distribuţie din apartamentele individuale. 

În accepţiunea prezentei lucrări clădirile de locuit colective (blocuri de locuinţe) tip 

“cămine de nefamilişti” sunt caracterizate prin: suprafaţă utilă mică (sub 20 mp); nivel de 

confort redus: un singur grup sanitar pe etaj/nivel (comun pentru mai multe apartamente); o 

singură bucătărie pe etaj/nivel sau o bucătărie, sală de mese amplasată la parterul blocului 

de locuinţe (comun pentru mai multe apartamente). 
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CLĂDIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE (FAMILIALE) ŞI ANEXELE ACESTORA 

 

 

În această secțiune se încadrează imobilele având destinația ”construcții de locuințe”. 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea imobilului” și 

Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții).  

Destinația construcțiilor este, de asemenea, evidențiată în documentația cadastrală, iar 

clădirile de locuit individuale (familiale) cu destinație rezidențială sunt înscrise sub simbolul 

(codul) cadastral ”CL – Construcții de locuințe” 

 

 Clădiri de locuit individuale (familiale) cu destinație rezidențială 

 

Prin clădire de locuit individuală (proprietate imobiliară) se înţelege un ansamblu 

format din teren, clădire (locuinţă), anexe gospodăreşti, după caz, circulaţii pietonale/auto, 

spaţii verzi/spaţii de recreere, împrejmuire şi vecinătăţi. 

În cazul tranzacţiilor proprietăţilor imobiliare părţile contractante stabilesc de regulă o 

valoare globală pentru ansamblul format din: teren, clădire – locuinţă şi anexele acesteia, 

fără o departajare a valorii pe fiecare element din cadrul proprietăţii imobiliare. 

În cadrul prezentului studiu sunt prevăzute valori minime separat pentru teren, separat 

pentru construcţii (clădirile  de locuit individuale (familiale) şi anexele acestora).  

Valoarea totală a proprietăţilor imobiliare se determină prin însumarea valorii clădirilor 

de locuit individuale (familiale) şi anexele acestora, prevăzute în prezenta secţiune, cu cea a 

terenului aferent, prevăzute în secţiunea referitoare la terenuri. 

Valorile minime pentru clădirile  de locuit individuale (familiale) prezentate în cadrul 

acestei secţiuni includ ansamblul format din clădirea de bază (locuinţă), anexe gospodăreşti 

(garaje, bucătării de vară, sere, piscine, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, 

depozite şi altele asemenea), după caz, circulaţii pietonale/auto, spaţii verzi/spaţii de 

recreere, împrejmuire şi vecinătăţi, având în vedere proporţia, contribuţia valorică 

nesemnificativă a acestora faţă de clădirea de bază, dar şi informaţiile de piaţă existente. 

Astfel, înţelegem că valoarea minimă de referinţă a clădirilor de locuit individuale (familiale) 

şi anexele acestora se determină prin înmulţirea valorii unitare din tabelul ”Clădiri de locuit 

individuale (familiale)” strict cu suprafaţa construită desfăşurată a casei de locuit. 

Valorile minime prezentate în tabele se consideră valabile pentru clădiri de locuit 

individuale (familiale) funcţionale, locuibile, finalizate, finisate şi cu utilităţi funcţionale. 

Starea tehnică avută în vedere la valorile prezentate în tabele este “bună”, adică situaţie în 

care s-au efectuat lucrări de întreţinere şi de reparaţii curente, la timp şi în condiţii 
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acceptabile, dar nu s-au efectuat reparaţii capitale (conform Ghid cuprinzând coeficienţii de 

uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa 1 "Constructii'', Indicativ P-135 – 1999). 

 

Valorile minime pentru clădirile de locuit individuale (familiale) şi anexele acestora, 

consemnate pe piaţa imobiliară în anul 2021, cuprinse în lucrare sunt exprimate în lei 

pentru un metru pătrat suprafaţă construită desfăşurată (lei/mpSd), funcţie de : 

 localitate (municipii, oraşe şi comune) 

 zona de amplasament în cazul localităţilor urbane: zonele de interes urban stabilite 

de consiliile locale ale fiecărei localităţi  

 vechime, pe două categorii :  

 edificate înainte de anul 1990 (inclusiv) şi 

 edificate după anul 1990   

 

Observații: 

Se întâlnesc situaţii excepţionale în care părţi – anexe din clădire, cum ar fi: terase, poduri, 

pivniţe, etc. sunt tranzacţionate separat. În situaţia în care aceste spaţii sunt tranzacţionate 

separat, se aplică valorile minime din tabelul ”Clădiri de locuit individuale (familiale)”. 
 

Anul edificării şi suprafeţele construite desfăşurate ale clădirilor de locuit individuale 

(familiale) se preiau din înscrisuri doveditoare (proces verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor, documentaţie cadastrală, extras de carte funciară, certificat de atestare fiscală 

emisă de autoritatea locală, etc). 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată suprafaţa utilă, 

suprafaţa construită desfăşurată se determină înmulţind suprafaţa utilă totală cu un 

coeficient de transformare de 1,4 (conform art. 457., al. (5) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal) 
 

În situaţia în care nici suprafaţa utilă desfăşurată nu este înscrisă în actele 

doveditoare, valoarea clădirilor de locuit individuale (familiale) se va determina prin 

asimilare, echivalare (ţinând cont de suprafaţa minimă prevăzută de reglementări legale, 

funcţie de număr camere) astfel: 

Număr camere / locuinţă 
Suprafaţa construită 

echivalentă (mp) 
1 58 

2 81 

3 102 

4 135 

5 166 
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Conform reglementărilor legale din domeniul construcţiilor (Legea 350/2001 – 

amenajarea teritoriului si urbanism – modificari, Publicata in M. Of. 503/2011, Legea 

162/2011, completeaza Anexa 2 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul.; Legea   nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, etc.): 

Suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului 

etajelor superioare) este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor 

descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. 

Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului 

amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită. 

Suprafaţa construită desfăşurată a unui imobil reprezintă suma ariilor secţiunilor 

orizontale (planurilor) ale tuturor nivelurilor clădirii, delimitate de conturul exterior al 

anvelopei clădirii. 

Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu 

înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea 

autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, 

logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a 

podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, 

trotuarele de protecţie. 

 

Mod de calcul: 

Valoarea minimă pentru clădirile de locuit individuale (familiale) şi anexele acestora se 

determină prin înmulţirea valorii unitare cu suprafaţa construită desfăşurată a clădirii de 

locuit individuale (familiale). 

 

 Anexe gospodărești 

 

Se întâlnesc situaţii excepţionale în care anexele gospodăreşti, de exemplu, garaje, 

bucătării de vară, sere, piscine, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, depozite şi 

altele asemenea sunt tranzacţionate separat.  

În cadrul acestei secţiuni, într-un tabel separat, sunt prezentate valori pentru anexele 

gospodăreşti, în situaţiile excepţionale când sunt tranzacţionate separat. 

Încadrarea în această categorie se face în baza înscrisurilor doveditoare. 

În consecinţă, în situaţia în care anexele gospodăreşti sunt tranzacţionate separat, se 

aplică valorile minime din tabelul “Anexe gospodăreşti”.  
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Mod de calcul: 

Valoarea minimă pentru anexele gospodăreşti tranzacţionate separat se determină prin 

înmulţirea valorii unitare cu suprafaţa construită desfăşurată a acestora. 

 

 Observații, mențiuni referitoare la secțiunea ”Clădiri de locuit individuale 

(familiale) şi anexele acestora” 

 

Valoarea terenului aferent clădirilor de locuit individuale (familiale) şi anexelor acestora 

nu este inclusă în valoarea prezentată în cadrul acestei secţiuni. 

Valoarea unitară a terenului se preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, funcţie de 

regimul acestora (intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în cazul terenurilor 

extravilane), conform înscrierilor din actele de proprietate. 

Valoarea terenului aferent clădirilor de locuit individuale (familiale) şi anexele acestora se 

determină prin înmulţirea valorii unitare cu suprafaţa totală înscrisă în cartea funciară 

(înscrisuri legale de proprietate). 

 De regulă categoria de folosință a terenului intravilan aferent clădirilor de locuit 

individuale este ”CC-curţi şi construcţii” (simbol - cod cadastral). Se întâlnesc situații în care 

terenul intravilan aferent clădirilor de locuit individuale este evidențiat în cartea funciară la 

diverse categorii de folosință.  

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor de locuit individuale care 

au alte categorii de folosință este 75% din valoarea terenului intravilan din localitatea, 

zona în care este amplasată. 

 

În tabele nu sunt prevăzute valori minime pentru imobilele amplasate în satele 

arondate comunelor, doar pentru satele reşedinţă de comună.  

Modul de determinare a valorii minime a imobilelor amplasate în satele arondate comunelor, 

altele decât satul reședință de comună este prevăzută în tabele.  

Valoarea minimă a imobilelor amplasate în satele arondate comunelor, altele decât satul 

reședință de comună se determină prin ajustarea (procentual) valorii minime a imobilelor 

amplasate în satul reședință de comună. 

 

Se întâlnesc situaţii excepționale în care unele localități, zone din cadul localităților 

(atât rurale cât și urbane) prezintă atractivitate mai mare (ex. zone turistice, sau zone 

dezvoltate economic, etc.) sau mai redusă (ex. zone cu populație eterogenă).  

În tabele este prevăzut modul de determinare a valorii minime a imobilelor în cazurile 

excepționale mai sus amintite. 
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În tabele este prevăzut modul de determinare a valorii minime a imobilelor aflate în 

situații specifice: “tip duplex” și/sau clădiri de locuit în “curte comună”.   

Prin clădire de locuit în curte comună, apartament în clădire individuală de locuit se 

înţelege un ansamblu rezidenţial format din locuinţe individuale, amplasate izolat, înşiruit 

sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale. 

Proprietatea comună este indivizibilă şi este deţinută de proprietarii apartamentelor 

individuale din casa de locuit, conform cotelor calculate.  

Proprietatea comună include toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comună ca : 

terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, acoperişul, coşurile de fum, instalaţii 

ale clădirii aflate în folosinţă comună cu care a fost dotată clădirea la data construcţiei sau 

cu care a fost dotată mai târziu de către proprietari, etc. 

Prin clădire tip duplex se înţelege o casă concepută pentru a găzdui două familii, fiind 

împărţită în două locuinţe individuale, separate de un un zid comun. 

Astfel, fiecare locuinţă individuală din cadrul unui duplex este prevazută cu intrare separată, 

cu bucătărie, baie, living şi dormitoare proprii şi este dotată cu toate utilităţile necesare, de 

regulă, contorizate separat. Cele mai multe dintre proiectele de acest tip reprezintă două 

locuinţe ingemănate, adică identice ca suprafaţă şi compartimentare, expuse simetric (în 

oglindă).” 

Valoarea minimă a clădirilor de locuit individuale “tip duplex” și/sau clădiri de locuit în 

“curte comună” se determină prin ajustarea (procentual) valorii minime a clădirilor de locuit 

individuale, pe fiecare categorie în parte. Ajustarea se aplică și la terenul aferent clădirilor 

de locuit individuale “tip duplex” și/sau clădiri de locuit în “curte comună” 
 

Se întâlnesc situaţii în care clădirile de locuit individuale (familiale) sunt amplasate în 

extravilanul localităţilor. În această situaţie clădirile se încadrează în valorile aferente 

zonei D (în cazul localităţilor urbane) a localităţii sau aferente localităţii rurale în cauză. 

Valoarea minimă a terenurilor aferente clădirilor de locuit individuale amplasate în 

extravilanul localităţilor se determină funcție de categoria de folosință înscrisă în cartea 

funciară și documentația cadastrală. 
 

În tabele este prevăzut modul de determinare a valorii minime a clădirilor de locuit 

cu utilizare sezonieră (case de vacanţă, cabane, etc.). 

În accepţiunea prezentei lucrări prin noţiunea "clădire de locuit cu utilizare sezonieră - casă 

de vacanţă, cabană" se înţelege locuinţa ocupată temporar, ca reşedinţă secundară, 

destinată odihnei şi recreerii. 
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Valoarea minimă a clădirilor de locuit individuale cu utilizare sezonieră (case de 

vacanţă, cabane, etc.) se determină prin ajustarea (procentual) valorii minime a clădirilor de 

locuit individuale, pe fiecare categorie în parte.  

Ajustarea nu se aplică la terenul aferent clădirilor de locuit individuale cu utilizare sezonieră 

(case de vacanţă, cabane, etc.). 

Prevederile referitoare la părţi-anexe din clădire şi/sau anexe gospodăreşti se aplică şi 

clădirilor de locuit cu utilizare sezonieră (case de vacanţă, cabane). 

 

 Definiţii, termeni, expresii, noţiuni utilizate în cadrul lucrării 

 

Prin clădire de locuit individuală (proprietate imobiliară) se înţelege un ansamblu 

format din teren, clădire (locuinţă), anexe gospodăreşti, circulaţii pietonale/auto, spaţii 

verzi/spaţii de recreere, împrejmuire şi vecinătăţi. Clădirile  de locuit individuale (familiale) 

sunt, în general, case compuse dintr-o locuinţă ce este înconjurată din toate părţile de 

parcela proprie de teren şi care pot avea pe toate laturile uşi şi ferestre. 

Prin clădire tip duplex se înţelege o casă concepută pentru a găzdui două familii, fiind 

împărţită în două locuinţe individuale, separate de un un zid comun. Astfel, fiecare locuinţă 

individuală din cadrul unui duplex este prevazută cu intrare separată, cu bucătărie, baie, 

living şi dormitoare proprii şi este dotată cu toate utilităţile necesare, de regulă, contorizate 

separat. Cele mai multe dintre proiectele de acest tip reprezintă două locuinţe ingemănate, 

adică identice ca suprafaţă şi compartimentare, expuse simetric (în oglindă).  

Prin clădire de locuit în curte comună, apartament în clădire individuală de locuit se 

înţelege un ansamblu rezidenţial format din locuinţe individuale, amplasate izolat, înşiruit 

sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale. 

În accepţiunea prezentei lucrări prin noţiunea "clădire de locuit cu utilizare 

sezonieră - casă de vacanţă, cabană" se înţelege locuinţa ocupată temporar, ca reşedinţă 

secundară, destinată odihnei şi recreerii.  

În accepţiunea prezentei lucrări prin noţiunea "anexe gospodăreşti" se înţeleg: 

garaje, bucătării de vară, sere, piscine, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, 

depozite şi altele asemenea. 

În accepţiunea prezentei lucrări prin noţiunea "părţi - anexe din clădire" se înţeleg : 

terase, poduri, pivniţe, etc. 
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CLĂDIRI-CONSTRUCŢII NEREZIDENŢIALE 

 

În înţelesul art. 453 lit. e) din Codul fiscal, în categoria clădirilor nerezidenţiale sunt 

incluse acele clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, 

comerciale, de cult, de cultură, de educaţie, financiar-bancare, industriale, de sănătate, 

sociale, sportive, turistice, precum şi activităţi similare, indiferent de utilizare şi/sau 

denumire, fără ca aceasta să intre în categoria clădirilor rezidenţiale. Structurile de primire 

turistice sunt considerate clădiri nerezidenţiale. 

Conform Ordinului nr. 263 din 16 februarie 2017 privind modificarea art. 382 din 

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 

aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr. 700/2014,  

"Art. 382. -(3) Destinaţiile construcţiilor şi codurile acestora sunt următoarele: 

a) locuinţe - CL; 

b) construcţii administrative şi social-culturale - CAS; 

c) construcţii industriale şi edilitare - CIE; 

d) construcţii-anexă - CA.” 

 

În această secțiune se încadrează imobilele având destinațiile: 

 construcţii administrative şi social-culturale - CAS; 

 construcţii industriale şi edilitare - CIE; 

 construcţii-anexă - CA. 
 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea imobilului” și 

Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții).  

Destinația construcțiilor este, de asemenea, evidențiată în documentația cadastrală, iar 

construcțiile cu destinație nerezidențială sunt înscrise sub simbolurile (codurile) cadastrale 

astfel:  

Construcţii administrative şi social-culturale - CAS 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

2 Construcţii administrative CADM 

3 Construcţii financiar bancare CFB 

4 Construcţii comerciale CCOM 

5 Construcţii pentru cult CCLT 
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Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

6 Construcţii pentru cultură CCUL 

7 Construcţii pentru învăţământ CINV 

8 Construcţii pentru sănătate CSAN 

9 Construcţii şi amenajări sportive CSPO 

10 Construcţii pentru agrement CAGR 

11 Construcţii sociale CSOC 

13 Construcţii de monumente, ansambluri istorice CMASI 

14 Construcţii turistice CTUR 

19 Construcţii administrative şi sociale CAS 

 
Denumirile utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţe) administrative şi social-culturale: 

 Sedii de societăţi comerciale, regii autonome, clădiri de birouri, sediu bancar, filială 

bancară, sediu de societate de asigurări (de bunuri, de persoane), sediu de bursă de 

valori şi mărfuri, de firma de brokeraj, sediu de fond de investiţii 

 Clădire pentru comerţ en detail: comerţ alimentar, comerţ nealimentar, magazin 

general, închiriere CD/DVD, aparatură, scule, unelte, ţinute speciale etc  

 Clădire pentru alimentaţie publică: restaurant, bistro, cofetărie, cafenea, bar, club, 

cantină, bufet, etc  

 Clădire pentru servicii cu acces public (servicii de proximitate): tipărire şi multiplicare, 

servicii de educaţie şi formare profesională, servicii medicale, centru after-school, 

servicii poştale şi de curierat (relaţii cu publicul), furnizare utilităţi (relaţii cu publicul), 

servicii CATV (relaţii cu publicul), agenţie de turism, agenţie imobiliară, agenţie de 

publicitate, agenţie matrimonială, servicii IT, salon de estetică şi întreţinere corporală 

(fitness, masaj, cosmetică, frizerie, coafor, baie publică, saună etc), studio de body-

piercing / tatuaje, curăţătorie de haine, studiou foto / video, filială de bibliotecă / 

mediatecă, servicii funerare* etc  

 Clădire pentru servicii profesionale: cabinet de medicină generală (medic de familie), 

cabinet de medicină de specialitate, cabinet stomatologic, laborator de analize 

medicale, laborator individual de tehnică dentară, cabinet de medicină veterinară, 

birou de avocatură, birou notarial, birou de traducere, servicii de consultanţă juridică 

sau economică, birou de contabilitate, atelier / birou de proiectare / expertizare / 
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design, birou de topografie / cadastru / cartografie, atelier de artă, servicii de 

cosmetică şi întreţinere corporală, servicii de tipărire şi multiplicare etc 

 Clădire pentru servicii manufacturiere: reparaţii obiecte de uz casnic, depanare 

electrocasnice / instalaţii, asistenţă IT, manufactură fină, reparaţii încălţăminte, 

croitorie, marochinărie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie sau alte activităţi 

manufacturiere etc 

 Clădire pentru comerţ en detail: comerţ cu mărfuri de folosinţă generală şi servicii 

domestice, comerţ specializat pe profile şi serviciile aferente, comerţ şi servicii 

integrate (showroom, service) - pentru automobile, mobilă, echipamente etc., comerţ 

şi servicii organizate în sistem "mall" 

 Hotel * - *****, hotel de apartamente * - *****, motel * - ***, vilă turistică* - *****, 

pensiune turistică categoria urbană * - *****, hostel, youth hostel 

 Clădire pentru lăcaş de cult, mănăstire, schit 

 Clădire pentru filarmonică, sală de concerte, teatru dramatic, de comedie, de revistă, 

operă, operetă, de păpuşi, muzeu, galerie de artă, ateliere de artă, bibliotecă, 

mediatecă, casă de cultură, centru sau complex cultural, centru de congrese, centru 

de conferinţe, cinematograf, multiplex, sală polivalentă, sală de spectacole, expoziţie, 

circ, clubul copiilor, club, discotecă 

 Clădire pentru grădiniţă, şcoală primară, şcoală gimnazială, liceu, şcoală postliceală, 

şcoală de arte şi meserii, învăţământ superior, centru educaţional, centru/ pol / parc 

de cercetare, de inovare, tehnologic, de industrii creative etc., spaţii de cazare pentru 

elevi sau studenţi 

 Clădire pentru spital general (judeţean, municipal), clinică de specialitate, clinică 

universitară, maternitate, sanatoriu, preventoriu, policlinică, alte unităţi de sănătate 

(centre de recoltare sânge, staţii de salvare etc), creşă, leagăn de copii, orfelinat, 

centru de zi, azil de bătrâni, centru de asistenţă social 

 Clădiri recreative şi pentru sport: stadion, bazin acoperit sau în aer liber, sală de sport 

specializată sau polivalentă, bowling, popicărie, patinoar, velodrom, parc sportiv, 

teren de sport în aer liber, teren de golf, minigolf, ştrand, hipodrom, bază hipică, de 

canotaj, de agrement nautic 

 Gară de persoane Autogară 

 Piaţă agro-alimentară, piaţă de vechituri, obor 
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Denumirile utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţe) construcţii industriale şi edilitare:  

Construcţii industriale şi edilitare - CIE 

Nr. crt. Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

12 Construcţii industriale CIND 

15 Construcţii metrou CMET 

18 Construcţii industriale şi edilitare CIE 

 
Denumirile utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţe) construcţii industriale şi edilitare:  

 hală industrială, clădire de producţie, atelier, hală, magazie, clădire depozitare, 

depozit, spaţiu logistic, service 

 clădiri de depozitare, logistice 

 hală de producţie, atelier, laborator 

 bază logistică, autobază, garaj şi atelier de întreţinere tehnică a mijloacelor de 

transport rutier, terminal de mărfuri 

 centru de colectare şi depozitare fier vechi, centru de colectare, depozitare şi 

valorificare deşeuri şi materiale reciclabile 

 depou pentru vehicule de transport 

 
Construcţii anexă - CA 

Nr. crt. Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

16 Construcţii edilitare CEDIL 

17 Construcţii anexe CA 

 
Denumirile utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţe) construcţii anexă:  

 grajd, lăptărie, moară, magazie cereale, padoc, fânar, etc. 

 clădire de depozitare a produselor anexă  

 staţiune de cercetare agricolă 

 magazii, depozite, crame, ateliere, remize, clădiri pentru adăpostirea şi creşterea 

animalelor şi păsărilor (hale,  saivane, adăposturi) 
 

Încadrarea imobilelor în categoria clădirilor, construcţiilor nerezidenţiale se face în 

baza înscrisurilor legale doveditoare. 
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În cazul unei clădiri având încăperi cu destinații diferite (de exemplu: birouri, vestiare, 

grupuri sanitare, depozite, magazii amplasate în cadrul unei clădiri industriale) tipul clădirii 

va fi considerat cel corespunzător destinației (suprafeței) care are ponderea cea mai mare, 

așa cum reiese din înscrisurile legal justificative. 

Se întâlnesc multe cazuri în care construcţiile sunt utilizate şi exploatate cu destinaţii 

total diferite faţă de cele prevăzute în extrasele de carte funciară. Reglementarea situaţiilor 

menţionate mai sus însă depăşeşte sfera prezentei lucrări. 

În cadrul prezentului studiu sunt prevăzute valori minime separat pentru teren, separat 

pentru construcţii (clădirile, construcțiile nerezidențiale).  

Valorile prezentate se referă la proprietăţi nerezidenţiale funcţionale, utilizabile, 

finalizate, cu finisaje adecvate exploatării, cu utilităţi funcţionale şi utilizabile pentru scopul 

pentru care au fost edificate. 

Starea tehnică avută în vedere la valorile prezentate în tabele este “bună”, adică situaţie în 

care s-au efectuat lucrări de întreţinere şi de reparaţii curente, la timp şi în condiţii 

acceptabile, dar nu s-au efectuat reparaţii capitale (conform Ghid cuprinzând coeficienţii de 

uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa 1 "Constructii'', Indicativ P135 – 1999. 
 

Valorile minime pentru clădirile, construcţiile nerezidenţiale, consemnate pe piaţa 

imobiliară în anul 2021, cuprinse în lucrare sunt exprimate în lei pentru un metru pătrat 

suprafaţă construită desfăşurată (lei/mpSd), funcţie de ; 

 localitate (municipii, oraşe şi comune) 

 zona de amplasament în cazul localităţilor urbane: zonele de interes urban stabilite 

de consiliile locale ale fiecărei localităţi  

 destinaţie, pe trei categorii :  

 construcţii administrative şi social-culturale - CAS; 

 construcţii industriale şi edilitare - CIE; 

 construcţii-anexă - CA  

 vechime, pe două categorii :  

 edificate înainte de anul 1990 (inclusiv) şi  

 edificate după anul 1990   
 

Anul edificării şi suprafeţele construite desfăşurate ale clădirilor, construcţiilor 

nerezidenţiale se preiau din înscrisuri doveditoare (proces verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor, documentaţie cadastrală, extras de carte funciară, certificat de atestare fiscală 

emisă de autoritatea locală, etc). 
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În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată doar suprafaţa utilă, 

suprafaţa construită desfăşurată se determină înmulţind suprafaţa utilă totală cu un 

coeficient de transformare de 1,4 (conform art. 457., al. (5) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal). 

 

Conform reglementărilor legale din domeniul construcţiilor (Legea 350/2001 – 

amenajarea teritoriului si urbanism – modificari, Publicata in M. Of. 503/2011, Legea 

162/2011, completeaza Anexa 2 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul.; Legea   nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, etc.): 

Suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului 

etajelor superioare) este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor 

descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. 

Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului 

amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită. 

Suprafaţa construită desfăşurată a unui imobil reprezintă suma ariilor secţiunilor 

orizontale (planurilor) ale tuturor nivelurilor clădirii, delimitate de conturul exterior al 

anvelopei clădirii. 

Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu 

înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea 

autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, 

logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a 

podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, 

trotuarele de protecţie. 

 

Mod de calcul :  

Valoarea minimă pentru clădirile, construcțiile nerezidenţiale se determină prin înmulţirea 

valorii unitare cu suprafaţa construită desfăşurată a clădirii nerezidenţiale. 

Valoarea totală a proprietăţilor imobiliare tip clădiri, construcţii nerezidenţiale se determină 

prin însumarea valorii clădirilor, construcțiilor nerezidențiale, prevăzute în prezenta secţiune, 

cu cea a terenului aferent, prevăzute în secţiunea referitoare la terenuri. 
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 Observații, mențiuni  

 

Valoarea terenului aferent clădirilor, construcţiilor nerezidenţiale nu este inclusă în 

valoarea prezentată în cadrul acestei secţiuni. 

Valoarea unitară a terenului se preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, funcţie de 

regimul acestora (intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în cazul terenurilor 

extravilane), conform înscrierilor din actele de proprietate. 

Valoarea terenului aferent clădirilor, construcţiilor nerezidenţiale se determină prin înmulţirea 

valorii unitare cu suprafaţa totală înscrisă în cartea funciară (înscrisuri legale de proprietate). 

 De regulă categoria de folosință a terenului intravilan aferent clădirilor, construcţiilor 

nerezidenţiale este ”CC-curţi şi construcţii” (simbol - cod cadastral). Se întâlnesc situații în 

care terenul intravilan aferent clădirilor, construcţiilor nerezidenţiale este evidențiat în cartea 

funciară la diverse categorii de folosință.  

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor, construcţiilor 

nerezidenţiale care au alte categorii de folosință este 75% din valoarea terenului intravilan 

din localitatea, zona în care este amplasată. 

 

În tabele nu sunt prevăzute valori minime pentru imobilele amplasate în satele 

arondate comunelor, doar pentru satele reşedinţă de comună.  

Modul de determinare a valorii minime a imobilelor amplasate în satele arondate comunelor, 

altele decât satul reședință de comună este prevăzută în tabele.  

Valoarea minimă a imobilelor amplasate în satele arondate comunelor, altele decât satul 

reședință de comună se determină prin ajustarea (procentual) valorii minime a imobilelor 

amplasate în satul reședință de comună. 

 

Se întâlnesc situaţii excepționale în care unele localități, zone din cadul localităților 

(atât rurale cât și urbane) prezintă atractivitate: mai mare (ex. zone turistice, sau zone 

dezvoltate economic, etc.) sau mai redusă (ex. zone cu populație eterogenă).  

În tabele este prevăzut modul de determinare a valorii minime a imobilelor în cazurile 

excepționale mai sus amintite. 

 

În tabele este prevăzut modul de determinare a valorii minime a imobilelor “tip 

construcții ușoare”.   

În accepţiunea prezentei lucrări prin noţiunea "construcţii uşoare" se înţeleg  construcţii 

realizate din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii 

terenului la starea iniţială (confecţii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele 

asemenea) În această categorie se includ: construcţii menite să adăpostească mașini 



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

29 
 

agricole, utilaje, inclusiv platforme betonate; spaţii pentru cazare temporară pe timpul 

campaniilor agricole; copertine, rampe, saivane, fânare, adăposturi, şoproane, coteţe de 

păsări, coteţe de porci; chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în 

spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame şi alte asemenea. 

Valoarea minimă a construcţiilor uşoare se determină prin ajustarea (procentual) valorii 

minime a clădirilor, construcţiilor nerezidenţiale cu destinație construcții anexă, din 

localitatea, zona în care este amplasată. Ajustarea nu se aplică la terenul aferent 

construcţiilor uşoare. 
 

Se întâlnesc situaţii în care clădirile, construcţiile nerezidenţiale sunt amplasate în 

extravilanul localităţilor. În această situaţie clădirile se încadrează în valorile aferente 

zonei D (în cazul localităţilor urbane) a localităţii sau aferente localităţii rurale în cauză. 

Valoarea minimă a terenurilor aferente clădirilor, construcţiilor nerezidenţiale amplasate în 

extravilanul localităţilor se determină funcție de categoria de folosință înscrisă în cartea 

funciară și documentația cadastrală. 

 

Se întâlnesc situaţii în care se tranzacționează clădiri, construcții cu destinație 

specială, de exemplu amenajări piscicole. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, (completată şi modificată 

de Legea 317/2009) definește:  

“Amenajarea piscicolă este unitatea de bază a acvaculturii, reprezentată de:  

a) heleşteu – bazin piscicol realizat în săpătură sau umplutură, înconjurat total sau 

parţial de diguri, prevăzut cu canale de alimentare, evacuare şi perimetrale, dotat cu 

construcţii hidrotehnice şi instalaţii de alimentare, reţinere şi evacuare a apei;  

b) iaz – bazin piscicol realizat prin bararea unei văi cu un baraj, prevăzut cu instalaţii 

hidrotehnice pentru reţinerea şi deversarea/evacuarea apei;  

c) staţie de reproducere artificială;  

d) vivieră flotabilă – instalaţie plutitoare, alcătuită dintr-un cadru poliedric cu pereţi din 

plasă, destinată creşterii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;  

e) lacuri de acumulare în care se practică acvacultura;  

f) alte instalaţii destinate acvaculturii” 
 

În Catalogul de reevaluare a clădirilor şi construcţiilor speciale (nr. 114., fişa nr. 49.) 

elaborate de Comisia Centrală pentru Inventarierea şi Reevaluarea Fondurilor Fixe ediţia 

1964 se definesc : 

”Amenajarea piscicolă se consideră totalitatea lucrărilor hidrotehnice pentru realizarea unor 

bazine speciale destinate creșterii peștelui. Amenajarea constă din diguri, canale, lucrări de 
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artă din beton și lucrări pentru alimentarea și evacuarea bazinelor. Obiectele sunt executate 

din pământ, nuiele, fascine, lemn, piatră sau beton armat. Se consideră ca facând parte din 

obiect priza de apă de la sursă, canalul de aducțiune, întreaga rețea de canale și diguri din 

perimetrul crescătoriei și canalul de evacuare până la emisar. Nu sunt cuprinse în obiect 

construcțiile și utilajele de exploatare, precum și eventualele stații de pompare pentru 

alimentarea și evacuarea apelor în unitate, care se evaluează pe baza fișelor respective.” 

Heleșteele, iazurile, stațiile de reproducere, bazinele de reproducere, lacurile, bazinele de 

parcare, digurile, canalele de alimentare, canalele de evacuare, barajele, deversoarele sunt 

construcții hidrotehnice. 

Valoarea minima propusă este aplicabilă pe suprafața desfășurată totală a amenajării 

piscicole. 

În tabele este prevăzut modul de determinare a valorii minime a imobilelor cu destinație 

specială - amenajări piscicole. 

Valoarea minima propusă a amenajării piscicole este aplicabilă în intravilanul și 

extravilanul tuturor localităților de pe raza județelor Mureș și Harghita 
 

 



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

31 
 

TERENURI SITUATE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

 

Conform Ordinului nr. 263 din 16 februarie 2017 privind modificarea art. 382 din 

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 

aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr. 700/2014,  

"Art. 382. - (1) Destinaţiile terenurilor şi codurile acestora sunt următoarele: 

a) terenuri cu destinaţie agricolă TDA; 

b) terenuri cu destinaţie forestieră TDF; 

c) terenuri aflate permanent sub ape TDH; 

d) terenuri aflate în intravilan TDI; 

e) terenuri cu destinaţie specială TDS. 

(2) Categoriile de folosinţă a terenurilor şi codurile corespunzătoare sunt următoarele: 

a) arabil - A; 

b) vii - V; 

c) livezi - L; 

d) păşuni - P; 

e) fâneţe - F; 

f) păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - PD; 

g) ape curgătoare - HR; 

h) ape stătătoare - HB; 

i) căi de comunicaţii rutiere - DR; 

j) căi ferate - CF; 

k) curţi şi curţi cu construcţii - CC; 

l) construcţii - C; 

m) terenuri neproductive şi degradate - N. 
 

În această secțiune sunt prezentate terenurile aflate în intravilan TDI și, după caz, terenuri 

cu destinaţie specială TDS. 
 

Destinația terenurilor și categoria de folosință sunt înscrise în cărțile funciare la 

Partea I. ”Descrierea imobilului” și Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la teren).  

Destinația terenurilor și categoria de folosință este, de asemenea, evidențiată în 

documentația cadastrală.  
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Valorile minime pentru terenurile situate în intravilanul localităţilor, consemnate pe 

piaţa imobiliară în anul 2021, cuprinse în lucrare sunt exprimate în lei pentru un metru 

pătrat (lei/mp), funcţie de : 

 localitate (municipii, oraşe şi comune) 

 zona de amplasament în cazul localităţilor urbane: zonele de interes urban stabilite 

de consiliile locale ale fiecărei localităţi  
 

Mod de calcul : 

Valoarea minimă a terenului se determină prin înmulţirea valorii unitare cu suprafaţa totală a 

terenului înscrisă în cartea funciară (înscrisuri de proprietate). 

 

 Observații, mențiuni  

 

În majoritatea cazurilor categoria de folosință a terenului intravilan aferent clădirilor, 

construcțiilor este ”CC-curţi şi construcţii” (simbol - cod cadastral). Se întâlnesc situații în 

care terenul intravilan aferent clădirilor, construcţiilor este evidențiat în cartea funciară la 

diverse categorii de folosință.  

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor, construcţiilor care au alte 

categorii de folosință este 75% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona în 

care este amplasată. 

 

În tabele nu sunt prevăzute valori minime pentru imobilele amplasate în satele 

arondate comunelor, doar pentru satele reşedinţă de comună.  

Modul de determinare a valorii minime a imobilelor amplasate în satele arondate comunelor, 

altele decât satul reședință de comună este prevăzută în tabele.  

Valoarea minimă a imobilelor amplasate în satele arondate comunelor, altele decât satul 

reședință de comună se determină prin ajustarea (procentual) valorii minime a imobilelor 

amplasate în satul reședință de comună. 

 

Se întâlnesc situaţii excepționale în care unele localități, zone din cadul localităților 

(atât rurale cât și urbane) prezintă atractivitate: mai mare (ex. zone turistice, sau zone 

dezvoltate economic, etc.) sau mai redusă (ex. zone cu populație eterogenă).  

În tabele este prevăzut modul de determinare a valorii minime a imobilelor în cazurile 

excepționale mai sus amintite. 
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Se întâlnesc situaţii în care se tranzacționează terenuri cu destinație specială:  

 Drumuri, căi de acces 

 Terenuri aferente balastierelor, staţiilor de distribuţie carburanţi şi alte terenuri cu 

destinaţie specială (conform legii) 

 Terenuri neproductive 
 

Încadrarea terenurilor în situaţiile de mai sus se face în baza înscrisurilor  doveditoare. 

În tabele este prevăzut modul de determinare a valorii minime a imobilelor în cazurile 

excepționale mai sus amintite. 

Valoarea minimă a terenurilor intravilane cu destinație specială se determină prin 

ajustarea (procentual) valorii minime a terenurilor intravilane, pe fiecare categorie în parte. 

 

 Definiţii, termeni, expresii, noţiuni utilizate în cadrul lucrării 

 

În accepţiunea prezentei lucrări prin noţiunea "teren neproductiv” se înţelege 

terenul care nu poate fi exploatat (terenurile degradate şi cu procese excesive de 

degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie, care nu pot fi edificate, cultivate), dovedit 

prin înscrisuri (titlu proprietate, carte funciară, studii specialitate, documentaţii cadastrale, 

etc.).    

În accepţiunea prezentei lucrări prin noţiunea “teren intravilan, extravilan”: teren 

situat în intravilanul sau extravilanul localităţilor, conform definiţei date de Legea fondului 

funciar şi Codul Silvic. 

Intravilanul localităţii este teritoriul care constituie o localitate determinat prin Planul 

urbanistic general (PUG) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii, 

organizate şi delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate 

în circuitul agricol sau având o altă destinaţie, înăuntrul căruia este permisă realizarea de 

construcţii, în condiţiile legii. 

Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri 

urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul urbanistic general 

(PUG) al localităţii. 

 

 Terenuri cu ape şi stuf (canale, bălţi) 

În această categorie intră terenurile acoperite permanent cu apă, precum şi cele 

acoperite temporar, care după retragerea apelor nu pot avea altă folosinţă.  

Se înregistrează la această categorie: 

a) Ape curgătoare (HR): cursurile de apă, pârâurile, gârlele şi alte surse de ape cu 

denumiri locale (izvoare, privaluri etc.); 
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b) Ape stătătoare (HB) – în această categorie se încadrează şi apele amenajate în mod 

special pentru creşterea dirijată a peştelui, precum şi suprafeţele cu ape stătătoare 

de mică adâncime unde cresc trestişuri şi păpurişuri şu alte tipuri de vegetaţie 

specifică în regim amenajat sau neamenajat; 
 

 Terenuri degradate şi neproductive (N) 

Această categorie cuprinde terenurile degradate şi cu procese excesive de degradare, 

care sunt lipsite practic de vegetaţie.  

Din această categorie fac parte: 

a) Nisipuri zburătoare; 

b) Stâncării, bolovănişuri, pietrişuri – terenuri acoperite cu blocuri de stânci masive, 

îngrămădiri de bolovani şi pietrişuri, care nu sunt acoperite de vegetaţie; 

c) Rape, ravene, torenţi; 

d) Sărături cu crustă – terenuri puternic sărăturate, care formează la suprafaţa lor o 

crustă albicioasă friabilă; 

e) Mocirle şi smârcuri; 

f) Gropile de împrumut şi cariere; 

g) Halde – terenuri pe care s-a depozitat material steril rezultat în urma unor activităţi 

industriale şi exploatări miniere. 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

 

Conform Ordinului nr. 263 din 16 februarie 2017 privind modificarea art. 382 din 

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 

aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr. 700/2014,  

"Art. 382. - (1) Destinaţiile terenurilor şi codurile acestora sunt următoarele: 

a) terenuri cu destinaţie agricolă TDA; 

b) terenuri cu destinaţie forestieră TDF; 

c) terenuri aflate permanent sub ape TDH; 

d) terenuri aflate în intravilan TDI; 

e) terenuri cu destinaţie specială TDS. 

(2) Categoriile de folosinţă a terenurilor şi codurile corespunzătoare sunt următoarele: 

a) arabil - A; 

b) vii - V; 

c) livezi - L; 

d) păşuni - P; 

e) fâneţe - F; 

f) păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - PD; 

g) ape curgătoare - HR; 

h) ape stătătoare - HB; 

i) căi de comunicaţii rutiere - DR; 

j) căi ferate - CF; 

k) curţi şi curţi cu construcţii - CC; 

l) construcţii - C; 

m) terenuri neproductive şi degradate - N. 
 

În această secțiune sunt prezentate terenurile aflate în extravilanul localităților, cu destinația: 

 terenuri cu destinaţie agricolă TDA; 

 terenuri cu destinaţie forestieră TDF; 

 terenuri aflate permanent sub ape TDH; 

 terenuri cu destinaţie specială TDS. 
  

 

 

 

Destinația terenurilor și categoria de folosință sunt înscrise în cărțile funciare la 

Partea I. ”Descrierea imobilului” și Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la teren).  
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Destinația terenurilor și categoria de folosință este, de asemenea, evidențiată în 

documentația cadastrală.  
 

Valorile minime pentru terenurile situate în extravilanul localităţilor, consemnate pe 

piaţa imobiliară în anul 2021, cuprinse în lucrare sunt exprimate în lei pentru un metru 

pătrat (lei/mp), funcţie de : 

 localitate (municipii, oraşe şi comune) 

 categoria de folosinţă, pe patru categorii : 

 arabil - A; 

 vii – V și livezi - L; 

 păşuni – P și fâneţe - F; 

 păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - PD; 

 

Mod de calcul : 

Valoarea minimă a terenului extravilan se determină prin înmulţirea valorii unitare, funcție de 

categoria de folosință, cu suprafaţa totală a terenului înscrisă în cartea funciară (înscrisuri 

de proprietate). 

 

 Observații, mențiuni  

 

În tabele nu sunt prevăzute valori minime pentru imobilele amplasate în satele 

arondate comunelor, doar pentru satele reşedinţă de comună.  

Modul de determinare a valorii minime a imobilelor amplasate în satele arondate comunelor, 

altele decât satul reședință de comună este prevăzută în tabele.  

Valoarea minimă a imobilelor amplasate în satele arondate comunelor, altele decât satul 

reședință de comună se determină prin ajustarea (procentual) valorii minime a imobilelor 

amplasate în satul reședință de comună. 
 

Se întâlnesc situaţii excepționale în care unele localități, zone din cadul localităților 

(atât rurale cât și urbane) prezintă atractivitate: mai mare (ex. zone turistice, sau zone 

dezvoltate economic, etc.) sau mai redusă (ex. zone cu populație eterogenă).  

În tabele este prevăzut modul de determinare a valorii minime a imobilelor în cazurile 

excepționale mai sus amintite. 

 

Se întâlnesc situaţii în care se tranzacționează terenuri cu destinație specială:  

 Cimitir 

 Drumuri, căi de acces 



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

37 
 

 Terenuri aferente balastierelor, staţiilor de distribuţie carburanţi şi alte terenuri cu 

destinaţie specială (conform legii) 

 Terenuri neproductive 

 Drepturi de proprietate composesorale 
 

Încadrarea terenurilor în situaţiile de mai sus se face în baza înscrisurilor  doveditoare. 

În tabele este prevăzut modul de determinare a valorii minime a imobilelor în cazurile 

excepționale mai sus amintite. 

Valoarea minimă a terenurilor extravilane cu destinație specială se determină prin 

ajustarea (procentual) valorii minime a terenurilor extravilane, pe fiecare categorie în parte. 
 

Valoarea terenurilor extravilane având categoria de folosinţă livezi, vii se referă doar la 

teren, fără  plantaţie (pomicolă sau viticolă). 
 

În cazul terenurilor extravilane întâlnim situaţii specifice, excepţionale, în care terenul 

extravilan (de regulă terenuri arabile) este construit sau există probabilitatea mare de a fi 

transformat în teren construibil.  

Este vorba în cele mai multe cazuri de terenuri amplasate la limita intravilanului, în jurul 

localităţilor urbane, în apropiere de şosele cu trafic intens.  

Desigur în aceste cazuri excepţionale (şi cu restricţii) cererea pe piaţă este mai mare, 

valoarea acestora este apropiată de cea a terenurilor intravilane pentru construcţii.  

Chiar dacă acestea reprezintă excepţii, dacă ne referim la întinderea, dimensiunile, 

suprafeţele totale ale terenurilor extravilane, însă în cazul în care ne referim la incidenţa 

tranzacţionării lor constatăm că această categorie are o cotă de piaţă mai mare. 

 În consecinţă, având în vedere tema impusă de client, terenurile arabile situate în 

extravilanul localităţilor urbane şi cele limitrofe acestora, prezentate în tabele, au valorile 

cele mai mari, comparativ cu valorile prezentate pentru celelalte categorii de folosinţă. 

 

 Definiţii, termeni, expresii, noţiuni utilizate în cadrul lucrării 

 

În accepţiunea prezentei lucrări prin noţiunea "teren neproductiv” se înţelege 

terenul care nu poate fi exploatat (terenurile degradate şi cu procese excesive de 

degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie, care nu pot fi edificate, cultivate), dovedit 

prin înscrisuri (titlu proprietate, carte funciară, studii specialitate, documentaţii cadastrale, 

etc.).    

În accepţiunea prezentei lucrări prin noţiunea “teren intravilan, extravilan”: teren 

situat în intravilanul sau extravilanul localităţilor, conform definiţei date de Legea fondului 

funciar şi Codul Silvic. 
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Extravilanul localităţii este teritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita administrativ-

teritorială a unităţii de bază (municipiu, oraş, comună), înăuntrul căruia autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii este restricţionată, în condiţiile legii. 

 

Categorii de terenuri: 

 

Teren agricol 

 

 Arabil (A) 

 În categoria de folosinţă arabil se includ : arabil propriu-zis, pajişti cultivate, grădini de 

legume, orezării, sere, solarii şi răsadniţe, căpşunării, alte culturi perene. 

Se înregistrează ca terenuri arabile : 

a) Terenurile destinate culturilor furajere perene (trifoişti, sparcetiere, lucerniere sau alte 

terenuri însămânţate cu diferite amestecuri de plante leguminoase şi graminee 

perene), care se ară o dată la cel mult 6 ani; 

b) Terenurile rămase temporar neînsămânţate datorită inundaţiilor, colmatărilor, 

degradărilor sau altor cauze; 

c) Terenurile cu sere şi răsadniţe sistematizate, cu menţiunea “sere” sau “răsadniţe”. 

 

 Plantaţii pomicole şi viticole (V) 

 În această categorie se încadrează terenurile plantate cu viţă de vie: 

a) Vii altoite şi indigene : 

- viile altoite au la baza lor un portaltoi; 

- viile indigene sunt nealtoite, dezvoltându-se pe rădăcini proprii. 

Împreună mai sunt denumite şi vii nobile. 

b) Viile hibride – sunt cele care poartă şi denumirea de producători direcţi; 

c) Hamei – deoarece au o agrotehnică asemănătoare cu a viţei de vie, plantaţiile de 

hamei se includ în această categorie de folosinţă; 

d) Pepiniere viticole – terenuri pentru producerea materialului săditor viticol : plantaţiile 

portaltoi şi pepinierele propriu-zise  sau şcolile de viţe. 

 Livezi (L)  

În această categorie se încadrează : 

a) Livezi clasice – terenurile plantate cu pomi fructiferi în diferite sisteme de cultură 

tradiţionale, şi anume : livezi cu culturi intercalate, livezi înierbate, livezi în sistem 

agropomicol, livezi pure, etc.; 

b) Livezi intensive şi superintensive; 
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c) Plantaţii de arbuşti fructiferi – terenuri plantate cu zmeură, agrişe, coacăze, etc.; 

d) Pepiniere pomicole – terenurile destinate pentru producerea materialului săditor 

pomicol; 

e) Plantaţii de duzi. 

 

 Păşuni (P) 

În cadrul acestei categorii de folosinţă se înregistrează: 

a) Păşuni curate – păşunile acoperite numai cu vegetaţie ierboasă; 

b) Păşuni cu pomi – păşunile plantate cu pomi fructiferi, în scopul combaterii eroziunii 

sau alunecărilor de teren, precum şi păşunile care provin din livezi părăginite. La 

încadrarea acestora se va ţine seama de faptul că producţia principală este masa 

verde care se păşunează, iar fructele pomilor reprezintă un produs secundar; 

c) Păşuni împădurite – păşunile care în afară de vegetaţie ierboasă sunt acoperite şi cu 

vegetaţie forestieră, cu diferite grade de consistenţă; 

d) Păşuni cu tufărişuri şi mărăcinişuri. 

 

 Fâneţe (F) 

La categoria fâneţe se încadrează: fâneţe curate, fâneţe cu pomi, fâneţe împădurite, 

fâneţe cu tufărişuri şi mărăcinişuri. 

 

 Păduri şi alte terenuri forestiere 

În această categorie se încadrează: 

a) Păduri – terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră, cu o suprafaţă mai mare de 0,25 

ha; 

b) Terenuri destinate împăduririi – terenuri în curs de regenerare, terenuri degradate şi 

poieni prevăzute a fi împădurite prin amenajamente silvice; 

c) Terenuri care servesc nevoilor de cultură, producţie şi administraţie silvică – terenuri 

ocupate de pepiniere, solarii, plantaţii, culturi de răchită, arbuşti ornamentali şi 

fructiferi, cele destinate hranei vânatului şi animalelor din unităţile silvice, cele date în 

folosinţă temporară personalului silvic; 

d) Perdele de protecţie – benzi ordonate din plantaţii silvice şi uneori silvopomicole, care 

au diferite roluri de protecţie, ca : perdele pentru protecţia culturilor agricole, perdele 

pentru protecţia căilor de comunicaţie, pentru combaterea eroziunii, etc.; 

e) Tufărişuri şi mărăcinişuri – terenuri acoperite masiv cu vegetaţie arborescentă de 

mică înălţime, cătinişuri, ienupărişuri, salcâmi, mărăcinişuri, etc.; 

 

 



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

40 
 

 Căi de comunicaţii 

 Terenuri cu ape şi stuf (canale, bălţi) 

În această categorie intră terenurile acoperite permanent cu apă, precum şi cele 

acoperite temporar, care după retragerea apelor nu pot avea altă folosinţă.  

Se înregistrează la această categorie: 

c) Ape curgătoare (HR): cursurile de apă, pârâurile, gârlele şi alte surse de ape cu 

denumiri locale (izvoare, privaluri etc.); 

d) Ape stătătoare (HB) – în această categorie se încadrează şi apele amenajate în mod 

special pentru creşterea dirijată a peştelui, precum şi suprafeţele cu ape stătătoare 

de mică adâncime unde cresc trestişuri şi păpurişuri şu alte tipuri de vegetaţie 

specifică în regim amenajat sau neamenajat; 
 

 Terenuri degradate şi neproductive (N) 

Această categorie cuprinde terenurile degradate şi cu procese excesive de degradare, 

care sunt lipsite practic de vegetaţie.  

Din această categorie fac parte: 

h) Nisipuri zburătoare; 

i) Stâncării, bolovănişuri, pietrişuri – terenuri acoperite cu blocuri de stânci masive, 

îngrămădiri de bolovani şi pietrişuri, care nu sunt acoperite de vegetaţie; 

j) Rape, ravene, torenţi; 

k) Sărături cu crustă – terenuri puternic sărăturate, care formează la suprafaţa lor o 

crustă albicioasă friabilă; 

l) Mocirle şi smârcuri; 

m) Gropile de împrumut şi cariere; 

n) Halde – terenuri pe care s-a depozitat material steril rezultat în urma unor activităţi 

industriale şi exploatări miniere. 

 

Caracteristicile fizice şi economice ale terenurilor agricole sunt diferite, ca grad de 

importanţă, de cele ale mediilor neagricole sau urbane.  

Solurile din mediul urban trebuie să poată suporta amenajările şi construcţiile care sunt 

amplasate pe aceste terenuri. În cazul proprietăţilor agricole, terenul este principalul agent 

de producţie, variind în capacitatea sa de a produce o anumită cantitate dintr-o anumită 

clasă de mărfuri. 

În mediile urbane, utilizarea economică a proprietăţii şi/sau avantajele pe care le oferă pot 

rămâne neschimbate timp de mai mulţi ani şi pot fi chiar garantate prin contracte. În timp ce 

pentru unele proprietăţi agricole aceeaşi utilizare se poate prelungi pe o durată mai mare 



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

41 
 

(de exemplu pădurile), pentru altele, beneficiile economice pot fluctua de la un an la altul, în 

funcţie de mărfurile pe care proprietatea le poate produce. 

Fluxul de venit asociat cu proprietatea agricolă va fluctua de la un an la altul, în funcţie de 

tipul de agricultură utilizat, de mărfurile produse şi de natura ciclică a pieţelor de mărfuri 

În majoritatea cazurilor terenurile extravilane sunt exploatate au şi destinaţie de terenuri 

agricole: arabile, livezi, vii, păşuni, fâneţe, terenuri forestiere. Valoarea acestora trebuie 

apreciată funcţie de avantajele pe care le oferă.  

Ierarhizând terenurile agricole funcţie de principalele categorii de folosinţă apreciem că :  

- Terenurile forestiere – pădurile sunt cele mai valoroase   

- Terenurile arabile, livezile, viile,  păşunile, fâneţele au valori foarte apropiate, aproape 

identice  
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MODUL DE LUCRU, DE UTILIZARE A STUDIULUI 

 

Pentru a determina valoarea proprietăţii este necesar a se cunoaşte următoarele date:  

Date obţinute din contractul de vânzare-cumpărare:  

 adresa imobilului;  

 tipul imobilului;  

 anul construirii;  

 suprafaţa.  

Cu aceste date se determină valoarea proprietăţii:  

 Având adresa la care este situat imobilul, se determină zona în care se încadrează 

(conform certificatului de atestare fiscală eliberat de Autoritatea Fiscală Locală), prin 

consultarea tabelelor de arondare a strazilor.  

 Cunoscând tipul construcţiei, anul construirii şi suprafaţa (utilă desfăşurată sau 

construită desfăşurată, după caz) se determină valoarea minimă.  

 Se aplică ajustări dacă este cazul, conform tabelelor din partea inferioară a tabelelor 

ce conţine valorile minime. 

Mențiune: 

Încadrarea bunurilor imobile în zona de interes urban se va face conform certificatului de 

atestare fiscală eliberat de Autoritatea Fiscală Locală. Dacă apar neconcordanțe în 

încadrarea în zonă a imobilului din prezenta lucrare și certificatul de atestare fiscală, se va 

aplică obligatoriu încadrarea din certificatul de atestare fiscală. Precizăm că multe hotărâri 

ale consiliilor locale care redefinesc zona de urbanism, respectiv impozitare, a localităților se 

iau în luna decembrie a anului în curs iar în această perioadă studiul de piață este finalizat. 

În acest context recomandăm Birourilor Notariale / Camerei Notarilor Publici Târgu Mureș să 

solicite la începutul anului 2022 noile hotărâri cu zonele de interes urban stabilite de 

Consiliile Locale. 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ TÂRGU MUREŞ  
 
APARTAMENTE DIN CLĂDIRI - BLOCURI DE LOCUINȚE - CONDOMINIU – 

CU DESTINAȚIE REZIDENȚIALĂ 
SIMBOL (COD) CADASTRAL ”CL – CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE” 

 
 

APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ ≤ 40 MP 
    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târgu Mureş A 4.730 6.050 

Târgu Mureş B 3.960 4.950 

Târgu Mureş C 3.080 4.140 

Târgu Mureş D 2.750 3.680 

Oraşe       

Ungheni   3.030 4.030 

Miercurea Nirajului   2.380 2.980 

Comune limitrofe       

Cristeşti   2.750 3.340 

Sâncraiu de Mureş   2.530 3.160 

Sângeorgiu de Mureş   3.030 4.030 

Sântana de Mureş   2.530 3.160 

Alte comune   1.670 2.440 
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APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ > 40 ŞI ≤ 70 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târgu Mureş A 4.520 6.050 

Târgu Mureş B 3.740 4.950 

Târgu Mureş C 2.860 4.140 

Târgu Mureş D 2.530 3.680 

Oraşe       

Ungheni   2.860 4.030 

Miercurea Nirajului   2.170 2.980 

Comune limitrofe       

Cristeşti   2.530 3.340 

Sâncraiu de Mureş   2.310 3.160 

Sângeorgiu de Mureş   2.860 4.030 

Sântana de Mureş   2.310 3.160 

Alte comune   1.560 2.440 
    



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

47 
 

 

APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ >70 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târgu Mureş A 4.840 6.330 

Târgu Mureş B 4.030 4.950 

Târgu Mureş C 3.110 4.320 

Târgu Mureş D 2.760 3.840 

Oraşe       

Ungheni   2.970 4.030 

Miercurea Nirajului   2.270 2.980 

Comune limitrofe       

Cristeşti   2.640 3.340 

Sâncraiu de Mureş   2.420 3.160 

Sângeorgiu de Mureş   2.970 4.030 

Sântana de Mureş   2.420 3.160 

Alte comune   1.620 2.440 
  

   

Apartamente tip cămine de 
nefamilişti (în cazul în care există) - 
fără bucătărie şi/sau grup sanitar la 
fiecare apartament 

  1.820 2.530 

 

Valoarea apartamentului 
include:    

Cota parte de teren aferent 

Cotele părţi din spaţiile comune: uscătorii, 
spălătorii, terase, poduri, pivniţe, boxe, casa 
scărilor şi alte asemenea 
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"ANEXE" ALE APARTAMENTELOR 
    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA GARAJE 
PĂRŢI COMUNE 

TRANZACŢIONATE 
SEPARAT 

Municipiu       

Târgu Mureş A 940 1.440 

Târgu Mureş B 830 1.110 

Târgu Mureş C 630 890 

Târgu Mureş D 520 770 

Oraşe       

Ungheni   520 770 

Miercurea Nirajului   520 770 

Comune limitrofe       

Cristeşti   520 660 

Sâncraiu de Mureş   420 610 

Sângeorgiu de Mureş   630 770 

Sântana de Mureş   420 610 

Alte comune   420 550 
 

Su = suprafaţă utilă (este suprafaţa desfăşurată, mai puţin suprafaţa aferentă pereţilor) 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată suprafaţa construită 

desfăşurată, suprafaţa utilă se determină împărțind suprafaţa construită 

desfăşurată cu un coeficient de transformare de 1,4. 

În situaţia în care suprafaţa utilă a 

apartamentului nu este înscrisă în acte 

legale doveditoare, valoarea apartamentului 

se va determina prin asimilare, echivalare 

(ţinând cont de suprafaţa minimă prevăzută 

de reglementări legale, funcţie de număr 

camere) astfel: 

Număr camere/ 

apartament 

Suprafaţa utilă 

echivalentă (mp) 

1 30 

2 50 

3 65 

4 80 
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Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, străzile: 

 Cisnădie 

 Cugir 

 Depozitelor 

 Fabrica de zahăr 

 Hunedoara 

 Mioriţei 

 Reşiţa 

 Rovinari 

 Rozmarinului 

 = 80% din valorile de referinţă aferente imobilelor amplasate în ZONA "B", pe fiecare 

categorie în parte 

 

Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, cartierul Tudor Vladimirescu se calculează 

conform tabelului următor: 

Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

19.               Armoniei (1980)  B 110% 

29.                Banat (1982)  B 110% 

58.              Braşovului (1966)                B 110% 

61.   Bucinului (1966)                    B                  110% 

68.              Busuiocului (1966)               B                   110% 

84.             Cernavodă (1982)       B 110% 

109. Covasna, aleea (1982)    B 110% 

119. Cutezanţei (1982)          B 110% 

143. Evreilor Martiri (1949)       B               110% 

163. Gloriei (1980)                     B 110% 

174. Haţeg, aleea(1982)                     B 110% 

192. Înfrăţirii (1980)                    B 110% 

205. Lalelelor (1949)                     B 110% 

217. Livezeni (1949)   
B 1-67;2-20                     

C restul             
110% pentru 1-67; 2-20        

zona B restul              

231. Maramureş (2001)     B              110% 

251. Moldovei (1966)   B 110% 

258. Mugurilor (1982)            B 110% 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

260. Muncii (1980)    B 110% 

262. Muntenia (2001)                   B 110% 

268. Năvodari (1966)       B 110% 

270. Negoiului (1976)   
B nr.1-59                           
C restul 

110% pentru nr. 1-59                           
zona B restul 

282. Pandurilor, B-dul (1982)      B 110% 

293. Păltiniş (1966)          B 110% 

307. Plugarilor (1949)      B 110% 

312. Pomicultorilor (1982)  B 110% 

321. Predeal (1990)    
A 1-97;2-100                

B restul 
A 1-97;2-100                           

110% la zona B pentru restul 

322. Prieteniei (1980)    B 110% 

326. Progresului (1982)  B 110% 

330. Rămurele (1982)  B 110% 

336. Regele Ferdinand (2001)  B 110% 

337. Regina Elisabeta (2001)  C B 

344. Rodniciei (1982) 1-71;2-38    B 110% 

358. Sălişte (1966)  B 110% 

362. Sârguinţei (1982)  B 110% 

369. Sighişoarei, calea (1982)  B 110% 

388. Substejeriş (1949)  B 110% 

394. Şelimbăr (1982)  B 110% 

414. Transilvania (1982)  B 110% 

432. Vânătorilor (1964)  B 110% 

440. Viitorului (1980)  B 110% 

448. Vrancea, aleea (1982)  B 110% 

450. Vulturilor (1964)  
A nr.1-43; 2-24                      

B restul 
A nr. 1-43; 2-24                      

110% la zona B pentru restul 

459. B-dul 1 Dec.1918 (1982)  
A 1-163;2-142                

B 165-309; 144-
256; D - restul 

A nr. 1-163; 2-142                 
110% la zona B pentru restul 
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Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, zona Platoul Cornești, cartierele 7 Noiembrie și 

Cornișa se calculează conform tabelului următor: 

Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

8. Aluniş (1966)                                    
A-nr.2-6                             

B-nr.1 capăt 
A nr. 2-6                      

110% la zona B pentru restul 

16.                 Arieşului (1964)                   B            110% 

27.    Babeş,Victor (1949)                         
A-1-11;2-14;             

B-restul 
A nr. 1-11; 2-14                      

110% la zona B pentru restul 

70.              Cantemir,Dimitrie (1949)  
A 1-7; 2A-16                 

B - restul                    
A nr. 1-7; 2-16                      

110% la zona B pentru restul 

97. Dr.C.Ciugudeanu (1995)      B 110% 

101. Constructorilor, aleea (1977)     B 110% 

104. Cornişa Aleea (1971)  B 110% 

106. Coşbuc,George (1949)   B 110% 

138. Gen.Ion Dumitrache (1991)     B 110% 

146. Făget (1980)                             B 110% 

157. Garofiţei (1966)                               B 110% 

179. Homorodului (1966)                  B 110% 

188. Ipătescu, Ana (1949)            B 110% 

207. Lăcrămioarei (1966)           B 110% 

213. Liliacului (1964)    B 110% 

220. Luceafărului (1966)   B 110% 

233. 
Marinescu, Gheorghe 
(1966)        

A 2-32;1-7B                   
B restul        

A nr. 1-7; 2-32                      
110% la zona B pentru restul 

257. Motrului (1966)           B 110% 

267. Nagy Pal (2004)   B 110% 

278. Ostrovului, pasaj (1966)  C 110% 

285. 
Parcul Eroilor Români, parc 
(1990) 

B 110% 

290. Păcii (1949)   B 110% 

303. 
Platoului (1964)        Nu sunt 
construcţii 

B 110% 

331. Răsăritului (1966)  B 110% 

347. 
Romanu-Vivu, Constantin 
(1974)  

B 110% 

367. Secuilor Martiri (1949)  B 110% 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

401. Tâmplarilor, alee  B 110% 

403. Târnavei (1964)              B 110% 

411. 
Tolstoi, Lev Nicolaevici 
(1952)  

B 110% 

423. Ulciorului (1946)  B 110% 

434. Verii (1949)  
A 1-13;2-20                  

B restul 
A nr. 1-13; 2-20                      

110% la zona B pentru restul 

444. Vlahuţa, Alexandru (1949)  B 110% 

461. 22 Decembrie 1989 B  110% 

462. 30 Decembrie (1949)  B 110% 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ TÂRGU MUREŞ 

    

CLĂDIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE (FAMILIALE) 
 

SIMBOL (COD) CADASTRAL ”CL – CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE” 
    

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târgu Mureş A 4.000 4.800 
Târgu Mureş B 3.400 4.100 
Târgu Mureş C 2.700 3.200 
Târgu Mureş D 2.400 2.900 

Oraşe       

Ungheni   2.200 2.600 
Localităţi componente orașului Ungheni 500 660 
Miercurea Nirajului A 1.900 2.520 
Miercurea Nirajului B 1.700 2.210 
Miercurea Nirajului C 1.500 2.000 
Miercurea Nirajului *D 1.400 1.890 
* zona D include şi localităţile componente   
Comune limitrofe municipiului Târgu Mureş   
Corunca   1.900 2.530 
Cristeşti   1.900 2.530 
Livezeni   1.900 2.530 
Sâncraiu de Mureş, Nazna   1.800 2.420 
Sângeorgiu de Mureş   2.000 2.640 

Sântana de Mureş,  
inclusiv Bărdeşti și Curteni 

  1.800 2.420 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Comune         

Acăţari   1.240 1.740 

Band   780 1.090 

Bereni   620 870 
Ceuaşu de Câmpie,  
inclusiv satul Voiniceni 

  1.140 1.520 

Crăciuneşti   780 1.090 

Eremitu   1.030 1.410 

Ernei   1.240 1.740 

Găleşti   780 1.090 

Gheorghe Doja   620 870 

Glodeni   780 1.090 

Gorneşti   1.030 1.410 

Grebenişu de Câmpie   620 870 

Hodoşa   620 870 

Mădăraş   620 870 

Măgherani   620 870 

Ogra   1.030 1.410 

Pănet   1.030 1.410 

Păsăreni   620 870 

Pogăceaua   620 870 

Râciu   780 1.090 

Sânpaul   1.030 1.410 

Sânpetru de Câmpie   620 870 

Şăulia   620 870 

Şincai   620 870 

Vărgata   620 870 

Voivodeni   620 870 
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ANEXE GOSPODĂREŞTI LA CLĂDIRILE  DE LOCUIT INDIVIDUALE 
(FAMILIALE) 

    

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târgu Mureş A 410 540 

Târgu Mureş B 360 490 

Târgu Mureş C 310 380 

Târgu Mureş D 260 330 

Oraşe       

Ungheni   210 270 

Localităţi componente orașului Ungheni  120 

Miercurea Nirajului A 160 220 

Miercurea Nirajului B 130 200 

Miercurea Nirajului C 110 160 

Miercurea Nirajului *D 100 140 

* zona D include şi localităţile componente   

Comune limitrofe municipiului Târgu Mureş   

Corunca   170 230 

Cristeşti   170 230 

Livezeni   170 230 

Sâncraiu de Mureş, Nazna   160 220 

Sângeorgiu de Mureş   180 240 
Sântana de Mureş,  
inclusiv Bărdeşti și Curteni 

  160 220 

Comune         

Acăţari   100 150 

Band   80 120 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Bereni   60 90 
Ceuaşu de Câmpie,  
inclusiv satul Voiniceni  

  100 150 

Crăciuneşti   80 120 

Eremitu   80 120 

Ernei   110 170 

Găleşti   80 120 

Gheorghe Doja   60 90 

Glodeni   80 120 

Gorneşti   100 150 

Grebenişu de Câmpie   60 90 

Hodoşa   60 90 

Mădăraş   60 90 

Măgherani   60 90 

Ogra   100 150 

Pănet   100 150 

Păsăreni   60 90 

Pogăceaua   60 90 

Râciu   80 120 

Sânpaul   100 150 

Sânpetru de Câmpie   60 90 

Şăulia   60 90 

Şincai   60 90 

Vărgata   60 90 

Voivodeni   60 90 
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Sd = suprafaţa (aria) construită desfăşurată a construcţiei (suma ariilor tuturor 

nivelelor) 

Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu 

înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru 

gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, 

suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi 

copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 

pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată suprafaţa utilă, 

suprafaţa construită desfăşurată se determină înmulţind suprafaţa utilă totală 

cu un coeficient de transformare de 1,4 (conform art. 457., al. (5) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal) 

În situaţia în care nici suprafaţa utilă 

desfăşurată nu este înscrisă în acte legale 

doveditoare, valoarea clădirilor individuale 

de locuit se va determina prin asimilare, 

echivalare (ţinând cont de suprafaţa 

construită desfăşurată minimă prevăzută 

de reglementări legale, funcţie de număr 

camere) astfel: 

Număr camere / 

locuinţă 

Suprafaţa construită 

echivalentă (mp) 

1 58 

2 81 

3 102 

4 135 

5 166 

Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, strada Valea Rece = 60% din valorile 

de referinţă aferente imobilelor amplasate în zona "D", pe fiecare categorie în parte 

Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, străzile: 

 Barajului 

 Băneasa 

 Câmpului 

 Cernei 

 Cisnădie 

 Cugir 

 Depozitelor 

 Fabrica de Zahăr 

 Hegyi Lajos 

 Hunedoara 

 Jiului 

 Lebedei 

 Milcovului 

 Mioriţei 
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 Pâinei 

 Primăverii 

 Reşiţa 

 Romulus Guga 

 Rovinari 

 Rozmarinului 

 Salcâmilor 

 Siretului 

 Sitarilor 

 Zidarilor 

 = 80% din valorile de referinţă aferente imobilelor amplasate în ZONA "B", pe 

fiecare categorie în parte  
Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, cartierul Tudor Vladimirescu se calculează 

conform tabelului următor: 

Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

19.               Armoniei (1980)  B 110% 

29.                Banat (1982)  B 110% 

58.              Braşovului (1966)                B 110% 

61.              Bucinului (1966)                    B                  110% 

68.              Busuiocului (1966)               B                   110% 

84.             Cernavodă (1982)       B 110% 

109. Covasna, aleea (1982)    B 110% 

119. Cutezanţei (1982)          B 110% 

143. Evreilor Martiri (1949)       B               110% 

163. Gloriei (1980)                     B 110% 

174. Haţeg, aleea(1982)                     B 110% 

192. Înfrăţirii (1980)                    B 110% 

205. Lalelelor (1949)                     B 110% 

217. Livezeni (1949)   
B 1-67;2-20                     

C restul             
110% pentru 1-67; 2-20        

zona B restul              

231. Maramureş (2001)     B              110% 

251. Moldovei (1966)   B 110% 

258. Mugurilor (1982)            B 110% 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

260. Muncii (1980)    B 110% 

262. Muntenia (2001)                   B 110% 

268. Năvodari (1966)       B 110% 

270. Negoiului (1976)   
B nr.1-59                           
C restul 

110% pentru nr. 1-59                           
zona B restul 

282. Pandurilor, B-dul (1982)      B 110% 

293. Păltiniş (1966)          B 110% 

307. Plugarilor (1949)      B 110% 

312. Pomicultorilor (1982)  B 110% 

321. Predeal (1990)    
A 1-97;2-100                

B restul 
A 1-97;2-100                           

110% la zona B pentru restul 

322. Prieteniei (1980)    B 110% 

326. Progresului (1982)  B 110% 

330. Rămurele (1982)  B 110% 

336. Regele Ferdinand (2001)  B 110% 

337. Regina Elisabeta (2001)  C B 

344. Rodniciei (1982) 1-71;2-38    B 110% 

358. Sălişte (1966)  B 110% 

362. Sârguinţei (1982)  B 110% 

369. Sighişoarei, calea (1982)  B 110% 

388. Substejeriş (1949)  B 110% 

394. Şelimbăr (1982)  B 110% 

414. Transilvania (1982)  B 110% 

432. Vânătorilor (1964)  B 110% 

440. Viitorului (1980)  B 110% 

448. Vrancea, aleea (1982)  B 110% 

450. Vulturilor (1964)  
A nr.1-43; 2-24                      

B restul 
A nr. 1-43; 2-24                      

110% la zona B pentru restul 

459. B-dul 1 Dec.1918 (1982)  
A 1-163;2-142                

B 165-309; 144-
256; D - restul 

A nr. 1-163; 2-142                      
110% la zona B pentru restul 

 
 



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

60 
 

Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, zona Platoul Cornești, cartierele 7 

Noiembrie și Cornișa (străzile din tabel) se calculează conform tabelului următor: 

Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

8. Aluniş (1966)                               
A-nr.2-6                             

B-nr.1 capăt 
A nr. 2-6                      

110% la zona B pentru restul 

16.                 Arieşului (1964)                   B            110% 

27.    Babeş,Victor (1949)                         
A-1-11;2-14;             

B-restul 
A nr. 1-11; 2-14                      

110% la zona B pentru restul 

70.              Cantemir,Dimitrie (1949)  
A 1-7; 2A-16                 

B - restul                    
A nr. 1-7; 2-16                      

110% la zona B pentru restul 

97. Dr.C.Ciugudeanu (1995)      B 110% 

101. Constructorilor, aleea (1977)     B 110% 

104. Cornişa Aleea (1971)  B 110% 

106. Coşbuc,George (1949)   B 110% 

138. Gen.Ion Dumitrache (1991)     B 110% 

146. Făget (1980)                             B 110% 

157. Garofiţei (1966)                               B 110% 

179. Homorodului (1966)                  B 110% 

188. Ipătescu, Ana (1949)            B 110% 

207. Lăcrămioarei (1966)           B 110% 

213. Liliacului (1964)    B 110% 

220. Luceafărului (1966)   B 110% 

233. 
Marinescu, Gheorghe 
(1966)        

A 2-32;1-7B                   
B restul        

A nr. 1-7; 2-32                      
110% la zona B pentru restul 

257. Motrului (1966)           B 110% 

267. Nagy Pal (2004)   B 110% 

278. Ostrovului, pasaj (1966)  C 110% 

285. 
Parcul Eroilor Români, parc 
(1990) 

B 110% 

290. Păcii (1949)   B 110% 

303. 
Platoului (1964)        Nu sunt 
construcţii 

B 110% 

331. Răsăritului (1966)  B 110% 

347. 
Romanu-Vivu, Constantin 
(1974)  

B 110% 

367. Secuilor Martiri (1949)  B 110% 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

401. Tâmplarilor, alee  B 110% 

403. Târnavei (1964)              B 110% 

411. 
Tolstoi, Lev Nicolaevici 
(1952)  

B 110% 

423. Ulciorului (1946)  B 110% 

434. Verii (1949)  
A 1-13;2-20                  

B restul 
A nr. 1-13; 2-20                      

110% la zona B pentru restul 

444. Vlahuţa, Alexandru (1949)  B 110% 

461. 22 Decembrie 1989 B  110% 

462. 30 Decembrie (1949)  B 110% 
 

Sate componente = *60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

"Părţi - anexe din clădire" = terase, poduri, pivniţe, etc. 

Valoarea unitară a părţilor din 

clădire, în situaţiile excepţionale 

când sunt tranzacţiona-te separat = 

Valorile unitare (pe metru pătrat) ale clădirilor 

individuale de locuit, pe fiecare categorie în 

parte. 

Valoarea casei individuale de locuit include anexele gospodăreşti. 

"Anexe gospodăreşti" = garaje, bucătării de vară, sere, piscine, grajduri pentru 

animale mari, pătule, magazii, depozite şi altele asemenea. 

Valoarea anexelor gospodăreşti în 

situaţiile excepţionale când sunt 

tranzacţionate separat = 

În situaţiile excepţionale în care anexele 

gospodăreşti se tranzacţionează separat se 

aplică valorile din tabelul "anexe 

gospodăreşti". 

Valoarea casei individuale de locuit nu include terenul aferent.  

Valoarea unitară a terenului se preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, 

funcţie de regimul acestora (intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în 

cazul terenurilor extravilane). 

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor de locuit individuale care 

au alte categorii de folosință decât ”cc-curţi şi construcţii” (simbol - cod 

cadastral) este 75% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona în care 

este amplasată. 
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Valoarea terenului aferent casei de locuit se determină prin înmulţirea valorii unitare 

cu suprafaţa totală din cartea funciară. 

Valoarea Apartamentului în clădire individuală de locuit, clădiri de locuit în 

curte comună = 75% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare 

categorie în parte. Corecţia se aplică inclusiv la terenul aferent 

"Clădiri de locuit în curte comună" = un imobil cuprinzând: casa de locuit, terenul 

aferent, precum şi anexele gospodăreşti complementare casei de locuit, care 

împreună formează o proprietate imobiliară tip clădire de locuit, amplasate izolat, 

înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale 

Proprietatea comună este indivizibilă şi este deţinută de proprietarii apartamentelor 

individuale din casa de locuit, conform cotelor calculate.  

Proprietatea comună include toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comună 

ca : terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, acoperişul, coşurile de 

fum, instalaţii ale clădirii aflate în folosinţă comună cu care a fost dotată clădirea la 

data construcţiei sau cu care a fost dotată mai târziu de către proprietari, etc. 
 
Clădire de locuit tip duplex = 90% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe 

fiecare categorie în parte. Corecţia se aplică inclusiv la terenul aferent 

Prin clădire tip duplex se înţelege o casă concepută pentru a găzdui două familii, 

fiind împărţită în două locuinţe individuale, separate de un un zid comun. Astfel, 

fiecare locuinţă individuală din cadrul unui duplex este prevazută cu intrare 

separată, cu bucătărie, baie, living şi dormitoare proprii şi este dotată cu toate 

utilităţile necesare, de regulă, contorizate separat. Cele mai multe dintre proiectele 

de acest tip reprezintă două locuinţe ingemănate, adică identice ca suprafaţă şi 

compartimentare, expuse simetric (în oglindă). 

Pentru clădirile de locuit amplasate în extravilanul localităţilor se aplică valorile 

din “zona D” din localitatea în care se află. 

Clădire de locuit cu utilizare sezonieră (case de vacanţă, cabane) = 50% din 

valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare categorie în parte. Corecţia nu se 

aplică la terenul aferent 

Valoarea unitară a terenului aferent clădirilor de locuit cu utilizare sezonieră se preia 

din tabelele referitoare la valorile terenurilor, funcţie de regimul acestora (intravilan 

şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în cazul terenurilor extravilane). 

Valoarea terenului aferent clădirii de locuit cu utilizare sezonieră se determină prin 

înmulţirea valorii unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ TÂRGU MUREŞ 

 
 

CLĂDIRI - COSTRUCŢII NEREZIDENŢIALE 

 

COSTRUCŢII ADMINISTRATIVE ȘI SOCIAL-CULTURALE 

 
 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii administrative şi social-culturale - CAS 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

2 Construcţii administrative CADM 

3 Construcţii financiar bancare CFB 

4 Construcţii comerciale CCOM 

5 Construcţii pentru cult CCLT 

6 Construcţii pentru cultură CCUL 

7 Construcţii pentru învăţământ CINV 

8 Construcţii pentru sănătate CSAN 

9 Construcţii şi amenajări sportive CSPO 

10 Construcţii pentru agrement CAGR 

11 Construcţii sociale CSOC 

13 Construcţii de monumente, ansambluri istorice CMASI 

14 Construcţii turistice CTUR 

19 Construcţii administrative şi sociale CAS 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) administrative şi social-culturale sunt prezentate la 

paginile 23-24. 
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   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târgu Mureş A 4.100 5.100 

Târgu Mureş B 3.700 4.600 

Târgu Mureş C 3.000 3.800 

Târgu Mureş D 2.550 3.200 

Oraşe       

Ungheni   2.300 2.900 

Localităţi componente orașului Ungheni   880 

Miercurea Nirajului A 2.000 2.630 

Miercurea Nirajului B 1.800 2.420 

Miercurea Nirajului C 1.600 2.100 

Miercurea Nirajului *D 1.500 2.000 

* Zona D include şi localităţile componente      

Comune limitrofe municipiului Târgu Mureş    

Corunca   2.000 2.750 

Cristeşti   2.000 2.750 

Livezeni   2.000 2.750 

Sâncraiu de Mureş, Nazna   1.900 2.640 

Sângeorgiu de Mureş   2.100 2.860 
Sântana de Mureş,  
inclusiv Bărdeşti și Curteni 

  1.900 2.640 

Comune         

Acăţari   1.340 1.840 
Band   830 1.090 
Bereni   670 870 
Ceuaşu de Câmpie,  
inclusiv satul Voiniceni  

  1.240 1.740 

Crăciuneşti   830 1.090 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Eremitu   1.140 1.520 
Ernei   1.340 1.840 
Găleşti   830 1.090 
Gheorghe Doja   670 870 
Glodeni   830 1.090 
Gorneşti   1.140 1.520 
Grebenişu de Câmpie   670 870 
Hodoşa   670 870 
Mădăraş   670 870 
Măgherani   670 870 
Ogra   1.140 1.520 
Pănet   1.140 1.520 
Păsăreni   670 870 
Pogăceaua   670 870 
Râciu   830 1.090 
Sânpaul   1.140 1.520 
Sânpetru de Câmpie   670 870 
Şăulia   670 870 
Şincai   670 870 
Vărgata   670 870 
Voivodeni   670 870 
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COSTRUCŢII INDUSTRIALE ȘI EDILITARE 

 
Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii industriale şi edilitare CIE 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

12 Construcţii industriale CIND 

15 Construcţii metrou CMET 

18 Construcţii industriale şi edilitare CIE 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) industriale şi edilitare sunt prezentate la pagina 25. 

 
   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târgu Mureş A 1.100 1.580 

Târgu Mureş B 800 1.160 

Târgu Mureş C 650 950 

Târgu Mureş D 550 840 

Oraşe       

Ungheni   550 800 

Localităţi componente orașului Ungheni  390 

Miercurea Nirajului A 550 840 
Miercurea Nirajului B 500 790 
Miercurea Nirajului C 450 630 
Miercurea Nirajului *D 400 680 

* Zona D include şi localităţile componente  



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

67 
 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Comune limitrofe municipiului Târgu Mureş  

Corunca   550 880 
Cristeşti   550 880 
Livezeni   550 880 
Sâncraiu de Mureş, Nazna   550 880 
Sângeorgiu de Mureş   550 880 
Sântana de Mureş,  
inclusiv Bărdeşti și Curteni 

  550 880 

Comune         

Acăţari   360 500 

Band   330 460 

Bereni   280 380 
Ceuaşu de Câmpie,  
inclusiv satul Voiniceni  

  360 500 

Crăciuneşti   280 380 

Eremitu   330 460 

Ernei   470 640 

Găleşti   360 500 

Gheorghe Doja   280 380 

Glodeni   280 380 

Gorneşti   360 500 

Grebenişu de Câmpie   280 380 

Hodoşa   280 380 

Mădăraş   280 380 

Măgherani   280 380 

Ogra   330 460 

Pănet   330 460 

Păsăreni   280 380 

Pogăceaua   280 380 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Râciu   330 460 

Sânpaul   360 500 

Sânpetru de Câmpie   280 380 

Şăulia   280 380 

Şincai   280 380 

Vărgata   280 380 

Voivodeni   280 380 
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COSTRUCŢII ANEXĂ 

 
 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii anexă CA 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

16 Construcţii edilitare CEDIL 

17 Construcţii anexe CA 
 

 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) anexă sunt prezentate la pagina 24. 
 

 
   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târgu Mureş A 250 500 

Târgu Mureş B 250 500 

Târgu Mureş C 250 500 

Târgu Mureş D 250 530 

Oraşe       

Ungheni   250 450 

Localităţi componente orașului Ungheni   170 

Miercurea Nirajului A 250 470 

Miercurea Nirajului B 250 470 

Miercurea Nirajului C 200 420 

Miercurea Nirajului *D 180 370 

* Zona D include şi localităţile componente  
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Comune limitrofe municipiului Târgu Mureş  

Corunca   250 500 

Cristeşti   250 500 

Livezeni   250 500 

Sâncraiu de Mureş, Nazna   250 500 

Sângeorgiu de Mureş   250 500 
Sântana de Mureş,  
inclusiv Bărdeşti și Curteni 

  250 500 

Comune         

Acăţari   210 430 
Band   160 330 
Bereni   160 330 
Ceuaşu de Câmpie,  
inclusiv satul Voiniceni  

  210 430 

Crăciuneşti   160 330 

Eremitu   210 430 

Ernei   210 430 

Găleşti   160 330 

Gheorghe Doja   160 330 

Glodeni   160 330 

Gorneşti   210 430 

Grebenişu de Câmpie   160 330 

Hodoşa   160 330 

Mădăraş   160 330 

Măgherani   160 330 

Ogra   210 430 

Pănet   160 330 

Păsăreni   160 330 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Pogăceaua   160 330 

Râciu   160 330 

Sânpaul   210 430 

Sânpetru de Câmpie   160 330 

Şăulia   160 330 

Şincai   160 330 

Vărgata   160 330 

Voivodeni   160 330 
 

În cazul unei clădiri având încăperi cu destinații diferite (de exemplu: birouri, 

vestiare, grupuri sanitare, depozite, magazii amplasate în cadrul unei clădiri 

industriale) tipul clădirii va fi considerat cel corespunzător destinației 

(suprafeței) care are ponderea cea mai mare, așa cum reiese din înscrisurile 

legal doveditoare. 

Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, strada Valea Rece = 60% din valorile 

de referinţă aferente imobilelor amplasate în zona "D", pe fiecare categorie în parte 

Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, cartierul Tudor Vladimirescu se calculează 

conform tabelului următor: 

Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

19.               Armoniei (1980)  B 110% 

29.                Banat (1982)  B 110% 

58.              Braşovului (1966)                B 110% 

61.              Bucinului (1966)                    B                  110% 

68.              Busuiocului (1966)               B                   110% 

84.             Cernavodă (1982)       B 110% 

109. Covasna, aleea (1982)    B 110% 

119. Cutezanţei (1982)          B 110% 

143. Evreilor Martiri (1949)       B               110% 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

163. Gloriei (1980)                     B 110% 

174. Haţeg, aleea(1982)                     B 110% 

192. Înfrăţirii (1980)                    B 110% 

205. Lalelelor (1949)                     B 110% 

217. Livezeni (1949)   
B 1-67;2-20                     

C restul             
110% pentru 1-67; 2-20        

zona B restul              

231. Maramureş (2001)     B              110% 

251. Moldovei (1966)   B 110% 

258. Mugurilor (1982)            B 110% 

260. Muncii (1980)    B 110% 

262. Muntenia (2001)                   B 110% 

268. Năvodari (1966)       B 110% 

270. Negoiului (1976)   
B nr.1-59                           
C restul 

110% pentru nr. 1-59                           
zona B restul 

282. Pandurilor, B-dul (1982)      B 110% 

293. Păltiniş (1966)          B 110% 

307. Plugarilor (1949)      B 110% 

312. Pomicultorilor (1982)  B 110% 

321. Predeal (1990)    
A 1-97;2-100                

B restul 
A 1-97;2-100                           

110% la zona B pentru restul 

322. Prieteniei (1980)    B 110% 

326. Progresului (1982)  B 110% 

330. Rămurele (1982)  B 110% 

336. Regele Ferdinand (2001)  B 110% 

337. Regina Elisabeta (2001)  C B 

344. Rodniciei (1982) 1-71;2-38    B 110% 

358. Sălişte (1966)  B 110% 

362. Sârguinţei (1982)  B 110% 

369. Sighişoarei, calea (1982)  B 110% 

388. Substejeriş (1949)  B 110% 

394. Şelimbăr (1982)  B 110% 

414. Transilvania (1982)  B 110% 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

432. Vânătorilor (1964)  B 110% 

440. Viitorului (1980)  B 110% 

448. Vrancea, aleea (1982)  B 110% 

450. Vulturilor (1964)  
A nr.1-43; 2-24                      

B restul 
A nr. 1-43; 2-24                      

110% la zona B pentru restul 

459. B-dul 1 Dec.1918 (1982)  
A 1-163;2-142                

B 165-309; 144-
256; D - restul 

A nr. 1-163; 2-142                      
110% la zona B pentru restul 

 
 

Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, zona Platoul Cornești, cartierele 7 

Noiembrie și Cornișa (străzile din tabel) se calculează conform tabelului următor: 

Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

8. Aluniş (1966)                               
A-nr.2-6                             

B-nr.1 capăt 
A nr. 2-6                      

110% la zona B pentru restul 

16.                 Arieşului (1964)                   B            110% 

27.    Babeş,Victor (1949)                         
A-1-11;2-14;             

B-restul 
A nr. 1-11; 2-14                      

110% la zona B pentru restul 

70.              Cantemir,Dimitrie (1949)  
A 1-7; 2A-16                 

B - restul                    
A nr. 1-7; 2-16                      

110% la zona B pentru restul 

97. Dr.C.Ciugudeanu (1995)      B 110% 

101. Constructorilor, aleea (1977)     B 110% 

104. Cornişa Aleea (1971)  B 110% 

106. Coşbuc,George (1949)   B 110% 

138. Gen.Ion Dumitrache (1991)     B 110% 

146. Făget (1980)                             B 110% 

157. Garofiţei (1966)                               B 110% 

179. Homorodului (1966)                  B 110% 

188. Ipătescu, Ana (1949)            B 110% 

207. Lăcrămioarei (1966)           B 110% 

213. Liliacului (1964)    B 110% 

220. Luceafărului (1966)   B 110% 

233. 
Marinescu, Gheorghe 
(1966)        

A 2-32;1-7B                   
B restul        

A nr. 1-7; 2-32                      
110% la zona B pentru restul 

257. Motrului (1966)           B 110% 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

267. Nagy Pal (2004)   B 110% 

278. Ostrovului, pasaj (1966)  C 110% 

285. 
Parcul Eroilor Români, parc 
(1990) 

B 110% 

290. Păcii (1949)   B 110% 

303. 
Platoului (1964)        Nu sunt 
construcţii 

B 110% 

331. Răsăritului (1966)  B 110% 

347. 
Romanu-Vivu, Constantin 
(1974)  

B 110% 

367. Secuilor Martiri (1949)  B 110% 

401. Tâmplarilor, alee  B 110% 

403. Târnavei (1964)              B 110% 

411. 
Tolstoi, Lev Nicolaevici 
(1952)  

B 110% 

423. Ulciorului (1946)  B 110% 

434. Verii (1949)  
A 1-13;2-20                  

B restul 
A nr. 1-13; 2-20                      

110% la zona B pentru restul 

444. Vlahuţa, Alexandru (1949)  B 110% 

461. 22 Decembrie 1989 B  110% 

462. 30 Decembrie (1949)  B 110% 
 

Sate componente = *60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

Valoarea amenajărilor piscicole (heleșteu, iaz, stație de reproducere, bazin de 

reproducere, lac, bazin de parcare, dig, canal de alimentare, canal de evacuare, 

baraj, deversor, etc.) este 5 lei/mp 

Sd = suprafaţa (aria) construită desfăşurată a construcţiei (suma ariilor tuturor 

nivelelor) 

 Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor 

cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă 

pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei 

civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi 

copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 

pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. 
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În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată doar suprafaţa 

utilă, suprafaţa construită desfăşurată se determină înmulţind suprafaţa utilă 

totală cu un coeficient de transformare de 1,4 (conform art. 457., al. (5) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) 

Valoarea construcţiilor nerezidenţiale nu includ terenul aferent.  

Valoarea unitară a terenului se preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, 

funcţie de regimul acestora (intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în 

cazul terenurilor extravilane). 

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor nerezidențiale care au 

alte categorii de folosință decât ”cc-curţi şi construcţii” (simbol - cod cadastral) 

este 75% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona în care este 

amplasată. 

Valoarea terenului aferent construcţiilor nerezidenţiale se determină prin înmulţirea 

valorii unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 

Pentru construcţiile nerezidenţiale amplasate în extravilanul localităţilor se aplică 

valorile din “zona D” din localitatea în care se află. 

Valoarea construcţiilor uşoare este de 10% din valoarea construcțiilor anexă, din 

localitatea, zona în care este amplasată. Ajustarea nu se aplică la terenul aferent 

construcţiilor uşoare. 

Construcţii uşoare = construcţii realizate din materiale şi alcătuiri care permit 

demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţială (confecţii metalice, 

piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) în această categorie se 

includ: construcţii menite să adăpostească mașini agricole, utilaje, inclusiv platforme 

betonate; spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole; copertine, 

rampe, saivane, fânare, adăposturi, şoproane, coteţe de păsări, coteţe de porci; 

chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, 

corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame şi alte asemenea. 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ TÂRGU MUREŞ 

    

TERENURI SITUATE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Târgu Mureş A 550,00 

Târgu Mureş B 288,00 

Târgu Mureş C 173,00 

Târgu Mureş D 77,00 

Oraşe     

Ungheni   66,00 

Localităţi componente orașului Ungheni 17,00 

Miercurea Nirajului A 33,00 

Miercurea Nirajului B 30,00 

Miercurea Nirajului C 27,00 

Miercurea Nirajului *D 22,00 

* Zona D include şi localităţile componente  

Comune limitrofe municipiului Târgu Mureş  

Corunca   60,00 

Cristeşti   56,00 

Livezeni   60,00 

Sâncraiu de Mureş, Nazna   59,00 

Sângeorgiu de Mureş   72,00 
Sântana de Mureş,  
inclusiv Bărdeşti și Curteni 

  56,00 
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LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Comune       

Acăţari   29,00 

Band   17,00 

Bereni   11,00 
Ceuaşu de Câmpie,  
inclusiv satul Voiniceni  

  29,00 

Crăciuneşti   17,00 

Eremitu   22,00 

Ernei   29,00 

Găleşti   17,00 

Gheorghe Doja   11,00 

Glodeni   17,00 

Gorneşti   17,00 

Grebenişu de Câmpie   11,00 

Hodoşa   11,00 

Mădăraş   11,00 

Măgherani   11,00 

Ogra   22,00 

Pănet   17,00 

Păsăreni   11,00 

Pogăceaua   11,00 

Râciu   17,00 

Sânpaul   28,00 

Sânpetru de Câmpie   11,00 

Şăulia   11,00 

Şincai   11,00 

Vărgata   11,00 

Voivodeni   11,00 
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Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, strada Valea Rece = 60% din valorile 

de referinţă aferente imobilelor amplasate în zona "D", pe fiecare categorie în 

parte 

Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, străzile: 

 Barajului 

 Băneasa 

 Câmpului 

 Cernei 

 Cisnădie 

 Cugir 

 Depozitelor 

 Fabrica de Zahăr 

 Hegyi Lajos 

 Hunedoara 

 Jiului 

 Lebedei 

 Milcovului 

 Mioriţei 

 Pâinei 

 Primăverii 

 Reşiţa 

 Romulus Guga 

 Rovinari 

 Rozmarinului 

 Salcâmilor 

 Siretului 

 Sitarilor 

 Zidarilor 

 = 80% din valorile de referinţă aferente imobilelor amplasate în zona "B", pe 

fiecare categorie în parte  
Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, cartierul Tudor Vladimirescu se calculează 

conform tabelului următor: 

Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

19.               Armoniei (1980)  B 110% 

29.                Banat (1982)  B 110% 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

58.              Braşovului (1966)                B 110% 

61.              Bucinului (1966)                    B                  110% 

68.              Busuiocului (1966)               B                   110% 

84.             Cernavodă (1982)       B 110% 

109. Covasna, aleea (1982)    B 110% 

119. Cutezanţei (1982)          B 110% 

143. Evreilor Martiri (1949)       B               110% 

163. Gloriei (1980)                     B 110% 

174. Haţeg, aleea(1982)                     B 110% 

192. Înfrăţirii (1980)                    B 110% 

205. Lalelelor (1949)                     B 110% 

217. Livezeni (1949)   
B 1-67;2-20                     

C restul             
110% pentru 1-67; 2-20        

zona B restul              

231. Maramureş (2001)     B              110% 

251. Moldovei (1966)   B 110% 

258. Mugurilor (1982)            B 110% 

260. Muncii (1980)    B 110% 

262. Muntenia (2001)                   B 110% 

268. Năvodari (1966)       B 110% 

270. Negoiului (1976)   
B nr.1-59                           
C restul 

110% pentru nr. 1-59                           
zona B restul 

282. Pandurilor, B-dul (1982)      B 110% 

293. Păltiniş (1966)          B 110% 

307. Plugarilor (1949)      B 110% 

312. Pomicultorilor (1982)  B 110% 

321. Predeal (1990)    
A 1-97;2-100                

B restul 
A 1-97;2-100                           

110% la zona B pentru restul 

322. Prieteniei (1980)    B 110% 

326. Progresului (1982)  B 110% 

330. Rămurele (1982)  B 110% 

336. Regele Ferdinand (2001)  B 110% 

337. Regina Elisabeta (2001)  C B 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

344. Rodniciei (1982) 1-71;2-38    B 110% 

358. Sălişte (1966)  B 110% 

362. Sârguinţei (1982)  B 110% 

369. Sighişoarei, calea (1982)  B 110% 

388. Substejeriş (1949)  B 110% 

394. Şelimbăr (1982)  B 110% 

414. Transilvania (1982)  B 110% 

432. Vânătorilor (1964)  B 110% 

440. Viitorului (1980)  B 110% 

448. Vrancea, aleea (1982)  B 110% 

450. Vulturilor (1964)  
A nr.1-43; 2-24                      

B restul 
A nr. 1-43; 2-24                      

110% la zona B pentru restul 

459. B-dul 1 Dec.1918 (1982)  
A 1-163;2-142                

B 165-309; 144-
256; D - restul 

A nr. 1-163; 2-142                      
110% la zona B pentru restul 

 
 

Valoarea imobilelor situate în Târgu Mureş, zona Platoul Cornești, cartierele 7 

Noiembrie și Cornișa (străzile din tabel) se calculează conform tabelului următor: 

Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

8. Aluniş (1966)                               
A-nr.2-6                             

B-nr.1 capăt 
A nr. 2-6                      

110% la zona B pentru restul 

16.                 Arieşului (1964)                   B            110% 

27.    Babeş,Victor (1949)                         
A-1-11;2-14;             

B-restul 
A nr. 1-11; 2-14                      

110% la zona B pentru restul 

70.              Cantemir,Dimitrie (1949)  
A 1-7; 2A-16                 

B - restul                    
A nr. 1-7; 2-16                      

110% la zona B pentru restul 

97. Dr.C.Ciugudeanu (1995)      B 110% 

101. Constructorilor, aleea (1977)     B 110% 

104. Cornişa Aleea (1971)  B 110% 

106. Coşbuc,George (1949)   B 110% 

138. Gen.Ion Dumitrache (1991)     B 110% 

146. Făget (1980)                             B 110% 

157. Garofiţei (1966)                               B 110% 

179. Homorodului (1966)                  B 110% 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
Zona de 
încadrare 

conform HCL 

Ajustare la valorile de 
referință 

188. Ipătescu, Ana (1949)            B 110% 

207. Lăcrămioarei (1966)           B 110% 

213. Liliacului (1964)    B 110% 

220. Luceafărului (1966)   B 110% 

233. 
Marinescu, Gheorghe 
(1966)        

A 2-32;1-7B                   
B restul        

A nr. 1-7; 2-32                      
110% la zona B pentru restul 

257. Motrului (1966)           B 110% 

267. Nagy Pal (2004)   B 110% 

278. Ostrovului, pasaj (1966)  C 110% 

285. 
Parcul Eroilor Români, parc 
(1990) 

B 110% 

290. Păcii (1949)   B 110% 

303. 
Platoului (1964)        Nu sunt 
construcţii 

B 110% 

331. Răsăritului (1966)  B 110% 

347. 
Romanu-Vivu, Constantin 
(1974)  

B 110% 

367. Secuilor Martiri (1949)  B 110% 

401. Tâmplarilor, alee  B 110% 

403. Târnavei (1964)              B 110% 

411. 
Tolstoi, Lev Nicolaevici 
(1952)  

B 110% 

423. Ulciorului (1946)  B 110% 

434. Verii (1949)  
A 1-13;2-20                  

B restul 
A nr. 1-13; 2-20                      

110% la zona B pentru restul 

444. Vlahuţa, Alexandru (1949)  B 110% 

461. 22 Decembrie 1989 B  110% 

462. 30 Decembrie (1949)  B 110% 
 

Sate componente = *60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

Valoarea terenurilor intravilane care au alte categorii de folosință decât ”cc-curţi 

şi construcţii” (simbol - cod cadastral) este 75% din valoarea terenului intravilan 

din localitatea, zona în care este amplasată. 
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Valoarea terenurilor intravilane care au destinație de drumuri, căi de acces = 50% 

din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona unde este amplasat   

Valoarea terenurilor intravilane cu destinație specială (staţii de distribuţie 

carburanţi; balastiere, luciu de apă şi alte terenuri cu destinaţie specială conform 

legii) = 50% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona unde este 

amplasat  .  

Valoarea terenurilor intravilane neproductive = 10% din valoarea terenului 

intravilan din localitatea, zona unde este amplasat. 

"Teren neproductiv” = terenul care nu poate fi exploatat (terenurile degradate şi cu 

procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie, care nu pot fi 

edificate, cultivate), dovedit prin înscrisuri (titlu proprietate, carte funciară, studii 

specialitate, documentaţii cadastrale, etc) 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ TÂRGU MUREŞ 

  
   

TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ ARABIL 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Târgu Mureş   23,20 

Oraşe     

Ungheni   11,10 

Localităţi componente orașului Ungheni 1,70 

Miercurea Nirajului   5,50 

Comune limitrofe municipiului 
Târgu Mureş  

    

Corunca   6,60 

Cristeşti   6,60 

Livezeni   6,60 

Sâncraiu de Mureş, Nazna   5,50 

Sângeorgiu de Mureş   6,60 
Sântana de Mureş,  
inclusiv Bărdeşti și Curteni 

  5,50 

Comune       

Acăţari   2,50 

Band   1,70 

Bereni   1,30 
Ceuaşu de Câmpie,  
inclusiv satul Voiniceni  

  2,50 

Crăciuneşti   1,70 
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LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Eremitu   2,50 

Ernei   2,50 

Găleşti   1,70 

Gheorghe Doja   1,70 

Glodeni   1,70 

Gorneşti   1,70 

Grebenişu de Câmpie   1,30 

Hodoşa   1,30 

Mădăraş   1,30 

Măgherani   1,30 

Ogra   2,30 

Pănet   2,30 

Păsăreni   1,70 

Pogăceaua   1,70 

Râciu   2,00 

Sânpaul   2,50 

Sânpetru de Câmpie   1,30 

Şăulia   1,30 

Şincai   1,30 

Vărgata   1,30 

Voivodeni   1,30 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂŞUNI ȘI FÂNEŢE 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Târgu Mureş   6,60 

Oraşe     

Ungheni   4,40 

Localităţi componente orașului Ungheni 1,40 

Miercurea Nirajului   2,70 
Comune limitrofe municipiului 
Târgu Mureş  

    

Corunca   2,20 

Cristeşti   2,20 

Livezeni   2,20 

Sâncraiu de Mureş, Nazna   2,20 

Sângeorgiu de Mureş   2,20 
Sântana de Mureş,  
inclusiv Bărdeşti și Curteni 

  2,20 

Comune       

Acăţari   2,10 

Band   1,40 

Bereni   1,20 
Ceuaşu de Câmpie,  
inclusiv satul Voiniceni  

  2,10 

Crăciuneşti   1,40 

Eremitu   2,10 

Ernei   2,10 

Găleşti   1,40 
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LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Gheorghe Doja   1,80 

Glodeni   1,80 

Gorneşti   1,80 

Grebenişu de Câmpie   1,20 

Hodoşa   1,20 

Mădăraş   1,20 

Măgherani   1,00 

Ogra   2,10 

Pănet   2,10 

Păsăreni   1,40 

Pogăceaua   1,40 

Râciu   1,80 

Sânpaul   2,10 

Sânpetru de Câmpie   1,20 

Şăulia   1,20 

Şincai   1,20 

Vărgata   1,20 

Voivodeni   1,20 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ VII ȘI LIVEZI 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Târgu Mureş   7,70 

Oraşe     

Ungheni   5,00 

Localităţi componente orașului Ungheni 1,80 

Miercurea Nirajului   2,70 
Comune limitrofe municipiului 
Târgu Mureş  

    

Corunca   3,90 

Cristeşti   3,90 

Livezeni   3,90 

Sâncraiu de Mureş, Nazna   3,90 

Sângeorgiu de Mureş   3,90 
Sântana de Mureş,  
inclusiv Bărdeşti și Curteni 

  3,90 

Comune       

Acăţari   2,50 

Band   1,80 

Bereni   1,40 
Ceuaşu de Câmpie,  
inclusiv satul Voiniceni  

  2,50 

Crăciuneşti   1,80 

Eremitu   2,50 

Ernei   2,50 

Găleşti   1,80 
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LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Gheorghe Doja   1,80 

Glodeni   1,80 

Gorneşti   1,80 

Grebenişu de Câmpie   1,40 

Hodoşa   1,40 

Mădăraş   1,40 

Măgherani   1,40 

Ogra   2,50 

Pănet   2,50 

Păsăreni   1,80 

Pogăceaua   1,80 

Râciu   2,20 

Sânpaul   2,50 

Sânpetru de Câmpie   1,40 

Şăulia   1,40 

Şincai   1,40 

Vărgata   1,40 

Voivodeni   1,40 
    



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

89 
 

 

TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂDURI ŞI ALTE TERENURI CU 
VEGETAŢIE FORESTIERĂ 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Târgu Mureş   2,80 

Oraşe     

Ungheni   2,40 

Localităţi componente orașului Ungheni 1,80 

Miercurea Nirajului   2,00 
Comune limitrofe municipiului 
Târgu Mureş  

    

Corunca   2,40 

Cristeşti   2,40 

Livezeni   2,40 

Sâncraiu de Mureş, Nazna   2,40 

Sângeorgiu de Mureş   2,40 
Sântana de Mureş,  
inclusiv Bărdeşti și Curteni 

  2,40 

Comune       

Acăţari   2,00 

Band   2,00 

Bereni   2,00 
Ceuaşu de Câmpie,  
inclusiv satul Voiniceni  

  2,00 

Crăciuneşti   2,00 

Eremitu   2,00 

Ernei   2,00 

Găleşti   2,00 
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LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Gheorghe Doja   2,00 

Glodeni   2,00 

Gorneşti   2,00 

Grebenişu de Câmpie   2,00 

Hodoşa   2,00 

Mădăraş   2,00 

Măgherani   2,00 

Ogra   2,00 

Pănet   2,00 

Păsăreni   2,00 

Pogăceaua   2,00 

Râciu   2,00 

Sânpaul   2,00 

Sânpetru de Câmpie   2,00 

Şăulia   2,00 

Şincai   2,00 

Vărgata   2,00 

Voivodeni   2,00 
    

Sate componente = *60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de cimitir  = valoarea terenului 

extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea unde este amplasat. 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de luciu de apă  = 50% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat. 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de drumuri, căi de acces = 

50% din valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din 

localitatea unde este amplasat.   
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Valoarea terenurilor extravilane cu destinație specială (staţii de distribuţie 

carburanţi; balastiere şi alte terenuri cu destinaţie specială conform legii) = 50% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat.  

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de teren neproductiv = 10% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat. 

"Teren neproductiv” = terenul care nu poate fi exploatat (terenurile degradate şi cu 

procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie, care nu pot fi 

edificate, cultivate), dovedit prin înscrisuri (titlu proprietate, carte funciară, studii 

specialitate, documentaţii cadastrale, etc) 

Valoare drepturi de proprietate composesorale = 40% din valoarea trenului din 

localitatea unde este amplasat pe fiecare categorie în parte 

Valoarea terenurilor extravilane având categoria de folosinţă livezi, vii se referă doar 

la teren, fără plantaţie (pomicolă sau viticolă) 
 

 



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

92 
 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL MUREŞ  

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ 

SIGHIŞOARA 



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

93 
 

 

 

JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ SIGHIŞOARA 

    

APARTAMENTE DIN CLĂDIRI - BLOCURI DE LOCUINȚE - 
CONDOMINIU – CU DESTINAȚIE REZIDENȚIALĂ 

SIMBOL (COD) CADASTRAL ”CL – CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE” 

APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ ≤ 40 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Sighişoara A 3.440 4.210 

Sighişoara B 3.130 3.870 

Sighişoara C 2.870 3.650 

Sighişoara *D 2.500 3.320 

* Sighişoara, zona D fără localităţile componente 

Localităţi componente: Hetiur, Roră, 
Soromiclea, Venchi, Cart. Viilor 

  2.080 2.660 

Oraşe       

Sovata  A 2.710 3.540 

Sovata  B 2.400 3.100 

Sângeorgiu De Pădure B 1.880 2.320 

Comune       

Albeşti   1.880 2.320 

Daneş   1.770 2.320 

Celelalte  comune   1.670 2.100 
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APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ > 40 ŞI ≤ 70 MP 
    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Sighişoara A 3.230 4.210 

Sighişoara B 2.870 3.870 

Sighişoara C 2.610 3.650 

Sighişoara *D 2.290 3.320 

* Sighişoara, zona D fără localităţile componente 

Localităţi componente: Hetiur, Roră, 
Soromiclea, Venchi, Cart. Viilor 

  1.880 2.660 

Oraşe       

Sovata  A 2.500 3.540 

Sovata  B 2.190 3.100 

Sângeorgiu De Pădure B 1.670 2.320 

Comune       

Albeşti   1.670 2.320 

Daneş   1.560 2.320 

Celelalte Comune   1.460 2.100 
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APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ >70 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Sighişoara A 3.330 4.210 

Sighişoara B 3.020 3.870 

Sighişoara C 2.710 3.650 

Sighişoara *D 2.400 3.320 

* Sighişoara, zona D fără localităţile componente 

Localităţi componente: Hetiur, Roră, 
Soromiclea, Venchi, Cart. Viilor 

  1.980 2.660 

Oraşe       

Sovata  A 2.610 3.540 

Sovata  B 2.290 3.100 

Sângeorgiu De Pădure B 1.770 2.320 

Comune       

Albeşti   1.770 2.320 

Daneş   1.670 2.320 

Celelalte Comune   1.560 2.100 
Apartamente tip cămine de nefamilişti (în cazul în care există) - fără bucătărie şi/sau 

grup sanitar la fiecare apartament 

 Situate în municipiul Sighişoara   1.040 1.440 
Situate în oraşul Sovata și oraşul 

Sângeorgiu de Pădure 
  940 1.220 

Valoarea apartamentului include:    

Cota parte de teren aferent 

Cotele părţi din spaţiile comune: uscătorii, 

spălătorii, terase, poduri, pivniţe, boxe, casa 

scărilor şi alte asemenea 
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"ANEXE" ALE APARTAMENTELOR 
    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA GARAJE 
PĂRŢI COMUNE 

TRANZACŢIONATE 
SEPARAT 

Municipiu       

Sighişoara A 650 1.110 

Sighişoara B 600 1.000 

Sighişoara C 550 940 

Sighişoara *D 470 770 

* Sighişoara, zona D fără localităţile componente 

Localităţi componente: Hetiur, Roră, 
Soromiclea, Venchi, Cart. Viilor 

  420 720 

Oraşe       

Sovata  A 470 770 
Sovata  B 420 720 
Sângeorgiu De Pădure B 340 550 

Comune       

Albeşti   360 660 
Daneş   340 550 
Celelalte Comune   230 390 

 
 

Su = suprafaţă utilă (este suprafaţa desfăşurată, mai puţin suprafaţa aferentă pereţilor) 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată suprafaţa 

construită desfăşurată, suprafaţa utilă se determină împărțind suprafaţa 

construită desfăşurată cu un coeficient de transformare de 1,4. 

În situaţia în care suprafaţa utilă a 

apartamentului nu este înscrisă în acte 

legale doveditoare, valoarea apartamentului 

se va determina prin asimilare, echivalare 

(ţinând cont de suprafaţa minimă prevăzută 

de reglementări legale, funcţie de număr 

camere) astfel: 

Număr camere/ 

apartament 

Suprafaţa utilă 

echivalentă (mp) 

1 30 

2 50 

3 65 

4 80 

 



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

97 
 

JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ SIGHIŞOARA 

  
  

  

CLĂDIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE (FAMILIALE) 

 

SIMBOL (COD) CADASTRAL ”CL – CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE” 

    

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Sighişoara A 1.860 2.390 

Sighişoara B 1.650 2.060 

Sighişoara C 1.450 1.840 

Sighişoara *D 1.340 1.740 

* Sighişoara, zona D fără localităţile componente 

Localităţi componente: Hetiur, Roră, 
Soromiclea, Venchi, Cart. Viilor 1.240 1.520 

Oraşe       

Sovata  A* 1.960 2.600 

Sovata  B 1.760 2.280 

Sovata  C 1.500 1.950 

Sovata  D 1.340 1.740 

Sângeorgiu de Pădure A 1.340 1.740 

Sângeorgiu de Pădure B 1.240 1.630 

Sângeorgiu de Pădure C 1.140 1.520 

Sângeorgiu de Pădure D 930 1.190 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Comune       

Albeşti   1.450 1.840 

Apold   720 980 

Bălăuşeri   1.240 1.630 

Chibed   930 1.190 

Daneş   1.340 1.740 

Fântânele   930 1.190 

Ghindari   930 1.190 

Nadeş   1.030 1.300 

Neaua   720 980 

Saschiz   1.030 1.300 

Sărăţeni   1.240 1.630 

Vânători   1.240 1.630 

Veţca   720 980 

Viişoara   720 980 
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ANEXE GOSPODĂREŞTI LA CLĂDIRILE INDIVIDUALE DE LOCUIT 

    

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Sighişoara A 260 330 

Sighişoara B 230 300 

Sighişoara C 190 240 

Sighişoara *D 170 220 

* Sighişoara, zona D fără localităţile componente 

Localităţi componente: Hetiur, Roră, 
Soromiclea, Venchi, Cart. Viilor 140 190 

Oraşe       

Sovata  A* 210 270 

Sovata  B 180 230 

Sovata  C 160 200 

Sovata  D 130 170 

Sângeorgiu de Pădure A 120 160 

Sângeorgiu de Pădure B 120 150 

Sângeorgiu de Pădure C 90 120 

Sângeorgiu de Pădure D 80 110 

Comune       

Albeşti   130 170 

Apold   60 80 

Bălăuşeri   110 150 

Chibed   80 110 

Daneş   110 150 

Fântânele   80 110 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Ghindari   80 110 

Nadeş   90 120 

Neaua   60 80 

Saschiz   90 120 

Sărăţeni   100 140 

Vânători   110 150 

Veţca   60 80 

Viişoara   60 80 
 
Sd = suprafaţa (aria) construită desfăşurată a construcţiei (suma ariilor tuturor 

nivelelor) 

Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu 

înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru 

gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, 

suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi 

copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 

pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată suprafaţa utilă, 

suprafaţa construită desfăşurată se determină înmulţind suprafaţa utilă totală 

cu un coeficient de transformare de 1,4 (conform art. 457., al. (5) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal) 

În situaţia în care nici suprafaţa utilă 

desfăşurată nu este înscrisă în acte legale 

doveditoare, valoarea clădirilor individuale 

de locuit se va determina prin asimilare, 

echivalare (ţinând cont de suprafaţa 

construită desfăşurată minimă prevăzută 

de reglementări legale, funcţie de număr 

camere) astfel: 

Număr camere / 

locuinţă 

Suprafaţa construită 

echivalentă (mp) 

1 58 

2 81 

3 102 

4 135 

5 166 
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* Valoarea imobilelor amplasate în Sovata str. Principală, numerele administrative 

de la 1. la 116. este 70% din valoarea aferentă imobilelor încadrate în zona A. 

Sate componente = 80% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte. 

"Părţi - anexe din clădire" = terase, poduri, pivniţe, etc. 

Valoarea unitară a părţilor din 

clădire, în situaţiile excepţionale 

când sunt tranzacţiona-te separat = 

Valorile unitare (pe metru pătrat) ale clădirilor 

individuale de locuit, pe fiecare categorie în 

parte. 

Valoarea casei individuale de locuit include anexele gospodăreşti. 

"Anexe gospodăreşti" = garaje, bucătării de vară, sere, piscine, grajduri pentru 

animale mari, pătule, magazii, depozite şi altele asemenea. 

Valoarea anexelor gospodăreşti în 

situaţiile excepţionale când sunt 

tranzacţionate separat = 

În situaţiile excepţionale în care anexele 

gospodăreşti se tranzacţionează separat se 

aplică valorile din tabelul "anexe 

gospodăreşti". 

Valoarea casei individuale de locuit nu include terenul aferent.  

Valoarea unitară a terenului se preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, 

funcţie de regimul acestora (intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în 

cazul terenurilor extravilane). 

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor de locuit individuale care 

au alte categorii de folosință decât ”cc-curţi şi construcţii” (simbol - cod 

cadastral) este 75% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona în care 

este amplasată. 

Valoarea terenului aferent casei de locuit se determină prin înmulţirea valorii unitare 

cu suprafaţa totală din cartea funciară. 

Valoarea Apartamentului în clădire individuală de locuit, clădiri de locuit în 

curte comună = 75% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare 

categorie în parte. Corecţia se aplică inclusiv la terenul aferent 

"Clădiri de locuit în curte comună" = un imobil cuprinzând: casa de locuit, terenul 

aferent, precum şi anexele gospodăreşti complementare casei de locuit, care 

împreună formează o proprietate imobiliară tip clădire de locuit, amplasate izolat, 

înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale. 

Proprietatea comună este indivizibilă şi este deţinută de proprietarii apartamentelor 
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individuale din casa de locuit, conform cotelor calculate.  

Proprietatea comună include toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comună 

ca : terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, acoperişul, coşurile de 

fum, instalaţii ale clădirii aflate în folosinţă comună cu care a fost dotată clădirea la 

data construcţiei sau cu care a fost dotată mai târziu de către proprietari, etc. 

Clădire de locuit tip duplex = 90% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe 

fiecare categorie în parte. Corecţia se aplică inclusiv la terenul aferent 

Prin clădire tip duplex se înţelege o casă concepută pentru a găzdui două familii, 

fiind împărţită în două locuinţe individuale, separate de un un zid comun. Astfel, 

fiecare locuinţă individuală din cadrul unui duplex este prevazută cu intrare 

separată, cu bucătărie, baie, living şi dormitoare proprii şi este dotată cu toate 

utilităţile necesare, de regulă, contorizate separat. Cele mai multe dintre proiectele 

de acest tip reprezintă două locuinţe ingemănate, adică identice ca suprafaţă şi 

compartimentare, expuse simetric (în oglindă). 

Pentru clădirile de locuit amplasate în extravilanul localităţilor se aplică valorile 

din “zona D” din localitatea în care se află. 

Clădire de locuit cu utilizare sezonieră (case de vacanţă, cabane) = 50% din 

valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare categorie în parte. Corecţia nu se 

aplică la terenul aferent 

Valoarea unitară a terenului aferent clădirilor de locuit cu utilizare sezonieră se preia 

din tabelele referitoare la valorile terenurilor, funcţie de regimul acestora (intravilan 

şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în cazul terenurilor extravilane). 

Valoarea terenului aferent clădirii de locuit cu utilizare sezonieră se determină prin 

înmulţirea valorii unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ SIGHIŞOARA 

 
 

CLĂDIRI - COSTRUCŢII NEREZIDENŢIALE 

 

COSTRUCŢII ADMINISTRATIVE ȘI SOCIAL-CULTURALE 

 
 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii administrative şi social-culturale - CAS 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

2 Construcţii administrative CADM 

3 Construcţii financiar bancare CFB 

4 Construcţii comerciale CCOM 

5 Construcţii pentru cult CCLT 

6 Construcţii pentru cultură CCUL 

7 Construcţii pentru învăţământ CINV 

8 Construcţii pentru sănătate CSAN 

9 Construcţii şi amenajări sportive CSPO 

10 Construcţii pentru agrement CAGR 

11 Construcţii sociale CSOC 

13 Construcţii de monumente, ansambluri istorice CMASI 

14 Construcţii turistice CTUR 

19 Construcţii administrative şi sociale CAS 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) administrative şi social-culturale sunt prezentate la 

paginile 23-24. 
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   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Sighişoara A 1.960 2.600 

Sighişoara B 1.760 2.280 

Sighişoara C 1.550 2.060 

Sighişoara D* 1.450 1.950 

* Sighişoara zona D fără localităţile componente 

Localităţi componente: Hetiur, Roră, 
Soromiclea, Venchi, Cart. Viilor 1.340 1.740 

Oraşe       

Sovata  A* 2.070 2.710 

Sovata  B 1.810 2.390 

Sovata  C 1.550 2.060 

Sovata  D 1.400 1.840 

Sângeorgiu de Pădure A 1.400 1.840 

Sângeorgiu de Pădure B 1.290 1.740 

Sângeorgiu de Pădure C 1.190 1.520 

Sângeorgiu de Pădure D 1.030 1.410 

Comune       

Albeşti   1.340 1.840 

Apold   670 980 

Bălăuşeri   1.190 1.630 

Chibed   880 1.190 

Daneş   1.190 1.630 

Fântânele   880 1.190 

Ghindari   880 1.190 

Nadeş   980 1.300 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Neaua   670 980 

Saschiz   980 1.300 

Sărăţeni   1.090 1.520 

Vânători   1.190 1.630 

Veţca   670 980 

Viişoara   670 980 
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COSTRUCŢII INDUSTRIALE ȘI EDILITARE 
 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii industriale şi edilitare CIE 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

12 Construcţii industriale CIND 

15 Construcţii metrou CMET 

18 Construcţii industriale şi edilitare CIE 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) industriale şi edilitare sunt prezentate la pagina 25. 

 

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Sighişoara A 980 1.410 

Sighişoara B 880 1.300 

Sighişoara C 660 950 

Sighişoara D* 560 840 

* Sighişoara zona D fără localităţile componente 

Localităţi componente: Hetiur, Roră, 
Soromiclea, Venchi, Cart. Viilor 460 630 

Oraşe       

Sovata  A* 710 1.050 

Sovata  B 610 840 

Sovata  C 560 840 

Sovata  D 460 630 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Sângeorgiu de Pădure A 460 630 

Sângeorgiu de Pădure B 410 630 

Sângeorgiu de Pădure C 360 530 

Sângeorgiu de Pădure D 310 420 

Comune       

Albeşti   360 480 

Apold   260 350 

Bălăuşeri   280 370 

Chibed   280 370 

Daneş   310 410 

Fântânele   280 370 

Ghindari   280 370 

Nadeş   310 410 

Neaua   260 350 

Saschiz   310 410 

Sărăţeni   280 370 

Vânători   310 410 

Veţca   260 350 

Viişoara   260 350 
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COSTRUCŢII ANEXĂ 

 
Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii anexă CA 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

16 Construcţii edilitare CEDIL 

17 Construcţii anexe CA 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) anexă sunt prezentate la pagina 25. 

 
   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Sighişoara A 260 540 

Sighişoara B 260 540 

Sighişoara C 260 530 

Sighişoara D* 260 530 

* Sighişoara zona D fără localităţile componente 

Localităţi componente: Hetiur, Roră, 
Soromiclea, Venchi, Cart. Viilor 200 420 

Oraşe       

Sovata  A* 260 530 

Sovata  B 260 530 

Sovata  C 200 420 

Sovata  D 200 420 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Sângeorgiu de Pădure A 200 420 

Sângeorgiu de Pădure B 200 420 

Sângeorgiu de Pădure C 150 320 

Sângeorgiu de Pădure D 150 320 

Comune       

Albeşti   200 420 

Apold   150 320 

Bălăuşeri   200 420 

Chibed   200 420 

Daneş   200 420 

Fântânele   200 420 

Ghindari   150 320 

Nadeş   150 320 

Neaua   150 320 

Saschiz   150 320 

Sărăţeni   150 320 

Vânători   150 320 

Veţca   150 320 

Viişoara   150 320 
 

* Valoarea imobilelor amplasate în Sovata str. Principală, numerele administrative 

de la 1. la 116. este 70% din valoarea aferentă imobilelor încadrate în zona A. 

Sate componente = 80% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte. 
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În cazul unei clădiri având încăperi cu destinații diferite (de exemplu: birouri, 

vestiare, grupuri sanitare, depozite, magazii amplasate în cadrul unei clădiri 

industriale) tipul clădirii va fi considerat cel corespunzător destinației 

(suprafeței) care are ponderea cea mai mare, așa cum reiese din înscrisurile 

legal doveditoare. 

Valoarea amenajărilor piscicole (heleșteu, iaz, stație de reproducere, bazin de 

reproducere, lac, bazin de parcare, dig, canal de alimentare, canal de evacuare, 

baraj, deversor, etc.) este 5 lei/mp 

Sd = suprafaţa (aria) construită desfăşurată a construcţiei (suma ariilor tuturor 

nivelelor) 

 Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor 

cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă 

pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei 

civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi 

copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 

pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată doar suprafaţa 

utilă, suprafaţa construită desfăşurată se determină înmulţind suprafaţa utilă 

totală cu un coeficient de transformare de 1,4 (conform art. 457., al. (5) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) 

Valoarea construcţiilor nerezidenţiale nu includ terenul aferent.  

Valoarea unitară a terenului se preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, 

funcţie de regimul acestora (intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în 

cazul terenurilor extravilane). 

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor nerezidențiale care au 

alte categorii de folosință decât ”cc-curţi şi construcţii” (simbol - cod cadastral) 

este 75% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona în care este 

amplasată. 

Valoarea terenului aferent construcţiilor nerezidenţiale se determină prin înmulţirea 

valorii unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 

Pentru construcţiile nerezidenţiale amplasate în extravilanul localităţilor se aplică 

valorile din “zona D” din localitatea în care se află. 
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Valoarea construcţiilor uşoare este de 10% din valoarea construcțiilor anexă, din 

localitatea, zona în care este amplasată. Ajustarea nu se aplică la terenul aferent 

construcţiilor uşoare. 

Construcţii uşoare = construcţii realizate din materiale şi alcătuiri care permit 

demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţială (confecţii metalice, 

piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) în această categorie se 

includ: construcţii menite să adăpostească mașini agricole, utilaje, inclusiv platforme 

betonate; spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole; copertine, 

rampe, saivane, fânare, adăposturi, şoproane, coteţe de păsări, coteţe de porci; 

chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, 

corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame şi alte asemenea. 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ SIGHIŞOARA 

    

TERENURI SITUATE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Sighişoara A 170,00 

Sighişoara B 130,00 

Sighişoara C 90,00 

Sighişoara *D 60,00 

* Sighişoara, zona D fără localităţile componente 

Localităţi componente: Hetiur, Roră, 
Soromiclea, Venchi, Cart. Viilor 55,00 

Oraşe     

Sovata  A* 112,00 

Sovata  B 65,00 

Sovata  C 40,00 

Sovata  D 22,00 

Sângeorgiu de Pădure A 39,00 

Sângeorgiu de Pădure B 28,00 

Sângeorgiu de Pădure C 22,00 

Sângeorgiu de Pădure D 17,00 

Comune     

Albeşti   44,00 

Apold   7,00 

Bălăuşeri   28,00 

Chibed   28,00 
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LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Daneş   33,00 

Fântânele   28,00 

Ghindari   28,00 

Nadeş   9,00 

Neaua   11,00 

Saschiz   9,00 

Sărăţeni   28,00 

Vânători   13,00 

Veţca   11,00 

Viişoara   7,00 
 

* Valoarea imobilelor amplasate în Sovata str. Principală, numerele administrative 

de la 1. la 116. este 70% din valoarea aferentă imobilelor încadrate în zona A. 

Sate componente = 80% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte. 

Valoarea terenurilor intravilane care au alte categorii de folosință decât ”cc-curţi 

şi construcţii” (simbol - cod cadastral) este 75% din valoarea terenului intravilan 

din localitatea, zona în care este amplasată. 

Valoarea terenurilor intravilane care au destinație de drumuri, căi de acces = 50% 

din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona unde este amplasat   

Valoarea terenurilor intravilane cu destinație specială (staţii de distribuţie 

carburanţi; balastiere, luciu de apă şi alte terenuri cu destinaţie specială conform 

legii) = 50% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona unde este 

amplasat  .  

Valoarea terenurilor intravilane neproductive = 10% din valoarea terenului 

intravilan din localitatea, zona unde este amplasat. 

"Teren neproductiv” = terenul care nu poate fi exploatat (terenurile degradate şi cu 

procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie, care nu pot fi 

edificate, cultivate), dovedit prin înscrisuri (titlu proprietate, carte funciară, studii 

specialitate, documentaţii cadastrale, etc) 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ SIGHIŞOARA 

    

TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ ARABIL 
    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Sighişoara   3,30 

Oraşe     

Sovata    5,50 

Sângeorgiu de Pădure   4,40 

Comune     

Albeşti   1,70 

Apold   1,10 

Bălăuşeri   4,40 

Chibed   4,40 

Daneş   1,70 

Fântânele   4,40 

Ghindari   4,40 

Nadeş   1,70 

Neaua   3,30 

Saschiz   1,70 

Sărăţeni   4,40 

Vânători   1,70 

Veţca   3,30 

Viişoara   1,10 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂŞUNI ȘI FÂNEŢE 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Sighişoara   3,00 

Oraşe     

Sovata    2,80 

Sângeorgiu de Pădure   2,40 

Comune     

Albeşti   1,40 

Apold   1,00 

Bălăuşeri   2,20 

Chibed   2,20 

Daneş   1,40 

Fântânele   2,20 

Ghindari   2,20 

Nadeş   1,40 

Neaua   2,20 

Saschiz   1,40 

Sărăţeni   2,20 

Vânători   1,40 

Veţca   2,20 

Viişoara   1,00 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ VII ȘI LIVEZI 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Sighişoara   3,70 

Oraşe     

Sovata    2,50 

Sângeorgiu de Pădure   2,20 

Comune     

Albeşti   1,80 

Apold   1,20 

Bălăuşeri   1,80 

Chibed   1,80 

Daneş   1,80 

Fântânele   1,80 

Ghindari   1,80 

Nadeş   1,80 

Neaua   1,80 

Saschiz   1,80 

Sărăţeni   1,80 

Vânători   1,80 

Veţca   1,80 

Viişoara   1,20 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂDURI ŞI ALTE TERENURI CU 
VEGETAŢIE FORESTIERĂ 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Sighişoara   2,80 

Oraşe     

Sovata    2,20 

Sângeorgiu de Pădure   1,70 

Comune     

Albeşti   2,00 

Apold   2,00 

Bălăuşeri   1,70 

Chibed   1,70 

Daneş   2,00 

Fântânele   1,70 

Ghindari   1,70 

Nadeş   2,00 

Neaua   1,70 

Saschiz   2,00 

Sărăţeni   1,70 

Vânători   2,00 

Veţca   1,70 

Viişoara   2,00 
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Sate componente = 80% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de cimitir  = valoarea terenului 

extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea unde este amplasat. 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de luciu de apă  = 50% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat. 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de drumuri, căi de acces = 

50% din valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din 

localitatea unde este amplasat.   

Valoarea terenurilor extravilane cu destinație specială (staţii de distribuţie 

carburanţi; balastiere şi alte terenuri cu destinaţie specială conform legii) = 50% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat.  

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de teren neproductiv = 10% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat. 

"Teren neproductiv” = terenul care nu poate fi exploatat (terenurile degradate şi cu 

procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie, care nu pot fi 

edificate, cultivate), dovedit prin înscrisuri (titlu proprietate, carte funciară, studii 

specialitate, documentaţii cadastrale, etc) 

Valoare drepturi de proprietate composesorale = 40% din valoarea trenului din 

localitatea unde este amplasat pe fiecare categorie în parte 

Valoarea terenurilor extravilane având categoria de folosinţă livezi, vii se referă doar 

la teren, fără plantaţie (pomicolă sau viticolă) 
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JUDEŢUL MUREŞ  

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ REGHIN 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ REGHIN 

    

APARTAMENTE DIN CLĂDIRI - BLOCURI DE LOCUINȚE - 
CONDOMINIU – CU DESTINAȚIE REZIDENȚIALĂ 

SIMBOL (COD) CADASTRAL ”CL – CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE” 

APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ ≤ 40 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Reghin A 3.130 3.990 

Reghin B 2.870 3.760 

Reghin C 2.400 3.210 

Reghin D 1.880 2.660 

Comune       

Breaza   1.670 2.100 

Gurghiu   1.670 2.100 

Ideciu de Jos   1.670 2.100 

Solovăstru   1.670 2.100 

Suseni   1.670 2.100 

Alte comune   1.250 1.770 
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APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ > 40 ŞI ≤ 70 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Reghin A 2.920 3.990 

Reghin B 2.610 3.760 

Reghin C 2.190 3.210 

Reghin D 1.670 2.660 

Comune       

Breaza   1.350 2.100 

Gurghiu   1.350 2.100 

Ideciu de Jos   1.350 2.100 

Solovăstru   1.350 2.100 

Suseni   1.350 2.100 

Alte comune   1.040 1.770 
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APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ >70 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Reghin A 3.020 3.990 

Reghin B 2.760 3.760 

Reghin C 2.240 3.210 

Reghin D 1.770 2.660 

Comune       

Breaza   1.510 2.100 

Gurghiu   1.510 2.100 

Ideciu de Jos   1.510 2.100 

Solovăstru   1.510 2.100 

Suseni   1.510 2.100 

Alte comune   1.150 1.770 
    

Apartamente tip cămine de nefamilişti (în cazul în care există) - fără bucătărie 

şi/sau grup sanitar la fiecare apartament 

Situate în municipiul Reghin   1.040 1.330 
Situate în celelalte localităţi   780 1.110 
  

Valoarea apartamentului include:    

Cota parte de teren aferent 

Cotele părţi din spaţiile comune: uscătorii, 

spălătorii, terase, poduri, pivniţe, boxe, 

casa scărilor şi alte asemenea 
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"ANEXE" ALE APARTAMENTELOR 
    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA GARAJE 
PĂRŢI COMUNE 

TRANZACŢIONATE 
SEPARAT 

Municipiu       

Reghin A 520 890 

Reghin B 470 770 

Reghin C 390 660 

Reghin D 310 550 

Comune       

Breaza   230 390 

Gurghiu   230 390 

Ideciu de Jos   230 390 

Solovăstru   230 390 

Suseni   230 390 

Alte comune   180 330 
 

Pentru imobilele amplasate în municipiul Reghin, străzile: Livezilor din cartierul 

Iernuţeni, Mioriţei, Grâului, Apalinei de la nr. 118 până la capăt, se vor adopta 

valorile prevăzute în tabel la municipiul Reghin, ZONA "D"  

Su = suprafaţă utilă (este suprafaţa desfăşurată, mai puţin suprafaţa aferentă pereţilor) 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată suprafaţa 

construită desfăşurată, suprafaţa utilă se determină împărțind suprafaţa 

construită desfăşurată cu un coeficient de transformare de 1,4. 

În situaţia în care suprafaţa utilă a 

apartamentului nu este înscrisă în acte 

legale doveditoare, valoarea apartamentului 

se va determina prin asimilare, echivalare 

(ţinând cont de suprafaţa minimă prevăzută 

de reglementări legale, funcţie de număr 

camere) astfel: 

Număr camere/ 

apartament 

Suprafaţa utilă 

echivalentă (mp) 

1 30 

2 50 

3 65 

4 80 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ REGHIN 

    

CLĂDIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE (FAMILIALE) 

 

SIMBOL (COD) CADASTRAL ”CL – CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE” 

    

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Reghin A 2.080 2.770 

Reghin B 1.820 2.440 

Reghin C 1.620 2.100 

Reghin D 1.150 1.550 

Comune        

Aluniş   730 1.000 

Batoş   730 1.000 

Băla   730 1.000 

Beica de Jos   730 1.000 

Brâncoveneşti   1.040 1.330 

Breaza   1.040 1.330 

Chiheru de Jos   730 1.000 

Cozma   730 1.000 

Crăieşti   730 1.000 

Deda   1.040 1.330 

Fărăgău   730 1.000 

Gurghiu   1.040 1.330 

Hodac   830 1.110 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Ibăneşti   830 1.110 

Ideciu de Jos   1.040 1.330 

Lunca     730 1.000 

Lunca Bradului   1.040 1.330 

Petelea   1.040 1.330 

Răstoliţa   1.040 1.330 

Ruşii Munţi   830 1.110 

Solovăstru   1.040 1.330 

Stânceni   1.040 1.330 

Suseni   1.150 1.440 

Vătava   730 1.000 
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ANEXE GOSPODĂREŞTI LA CLĂDIRILE INDIVIDUALE DE LOCUIT 

    

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Reghin A 470 770 

Reghin B 420 660 

Reghin C 360 610 

Reghin D 260 440 

Comune        

Aluniş   160 280 

Batoş   130 240 

Băla   130 240 

Beica de Jos   130 240 

Brâncoveneşti   210 330 

Breaza   210 330 

Chiheru de Jos   130 240 

Cozma   130 240 

Crăieşti   130 240 

Deda   210 330 

Fărăgău   130 240 

Gurghiu   210 330 

Hodac   160 280 

Ibăneşti   160 280 

Ideciu de Jos   210 330 

Lunca     130 240 

Lunca Bradului   210 330 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Petelea   210 330 

Răstoliţa   210 330 

Ruşii Munţi   160 280 

Solovăstru   210 330 

Stânceni   210 330 

Suseni   210 330 

Vătava   130 240 
 
 

Sd = suprafaţa (aria) construită desfăşurată a construcţiei (suma ariilor tuturor 

nivelelor) 

Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor 

cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă 

pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei 

civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi 

copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 

pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată suprafaţa utilă, 

suprafaţa construită desfăşurată se determină înmulţind suprafaţa utilă totală 

cu un coeficient de transformare de 1,4 (conform art. 457., al. (5) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal) 

În situaţia în care nici suprafaţa utilă 

desfăşurată nu este înscrisă în acte legale 

doveditoare, valoarea clădirilor individuale 

de locuit se va determina prin asimilare, 

echivalare (ţinând cont de suprafaţa 

construită desfăşurată minimă prevăzută 

de reglementări legale, funcţie de număr 

camere) astfel: 

Număr camere / 

locuinţă 

Suprafaţa construită 

echivalentă (mp) 

1 58 

2 81 

3 102 

4 135 

5 166 

Pentru imobilele amplasate în municipiul Reghin, străzile: Livezilor din cartierul 

Iernuţeni, Mioriţei, Grâului, Apalinei de la nr. 118 până la capăt, se vor adopta 

valorile prevăzute în tabel la municipiul Reghin, ZONA "D"  
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Sate componente = 60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

"Părţi - anexe din clădire" = terase, poduri, pivniţe, etc. 

Valoarea unitară a părţilor din 

clădire, în situaţiile excepţionale 

când sunt tranzacţiona-te separat = 

Valorile unitare (pe metru pătrat) ale 

clădirilor individuale de locuit, pe fiecare 

categorie în parte. 

Valoarea casei individuale de locuit include anexele gospodăreşti. 

"Anexe gospodăreşti" = garaje, bucătării de vară, sere, piscine, grajduri pentru 

animale mari, pătule, magazii, depozite şi altele asemenea. 

Valoarea anexelor gospodăreşti în 

situaţiile excepţionale când sunt 

tranzacţionate separat = 

În situaţiile excepţionale în care anexele 

gospodăreşti se tranzacţionează separat se 

aplică valorile din tabelul "anexe 

gospodăreşti". 

Valoarea casei individuale de locuit nu include terenul aferent.  

Valoarea unitară a terenului se preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, 

funcţie de regimul acestora (intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în 

cazul terenurilor extravilane). 

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor de locuit individuale 

care au alte categorii de folosință decât ”cc-curţi şi construcţii” (simbol - cod 

cadastral) este 75% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona în care 

este amplasată. 

Valoarea terenului aferent casei de locuit se determină prin înmulţirea valorii 

unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 

Valoarea Apartamentului în clădire individuală de locuit, clădiri de locuit în 

curte comună = 75% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare 

categorie în parte. Corecţia se aplică inclusiv la terenul aferent 

"Clădiri de locuit în curte comună" = un imobil cuprinzând: casa de locuit, terenul 

aferent, precum şi anexele gospodăreşti complementare casei de locuit, care 

împreună formează o proprietate imobiliară tip clădire de locuit, amplasate izolat, 

înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale. 

Proprietatea comună este indivizibilă şi este deţinută de proprietarii apartamentelor 

individuale din casa de locuit, conform cotelor calculate.  

Proprietatea comună include toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comună 
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ca : terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, acoperişul, coşurile de 

fum, instalaţii ale clădirii aflate în folosinţă comună cu care a fost dotată clădirea la 

data construcţiei sau cu care a fost dotată mai târziu de către proprietari, etc. 

Clădire de locuit tip duplex = 90% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe 

fiecare categorie în parte. Corecţia se aplică inclusiv la terenul aferent 

Prin clădire tip duplex se înţelege o casă concepută pentru a găzdui două familii, 

fiind împărţită în două locuinţe individuale, separate de un un zid comun. Astfel, 

fiecare locuinţă individuală din cadrul unui duplex este prevazută cu intrare 

separată, cu bucătărie, baie, living şi dormitoare proprii şi este dotată cu toate 

utilităţile necesare, de regulă, contorizate separat. Cele mai multe dintre proiectele 

de acest tip reprezintă două locuinţe ingemănate, adică identice ca suprafaţă şi 

compartimentare, expuse simetric (în oglindă). 

Pentru clădirile de locuit amplasate în extravilanul localităţilor se aplică valorile 

din “zona D” din localitatea în care se află. 

Clădire de locuit cu utilizare sezonieră (case de vacanţă, cabane) = 50% din 

valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare categorie în parte. Corecţia nu se 

aplică la terenul aferent 

Valoarea unitară a terenului aferent clădirilor de locuit cu utilizare sezonieră se 

preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, funcţie de regimul acestora 

(intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în cazul terenurilor 

extravilane). 

Valoarea terenului aferent clădirii de locuit cu utilizare sezonieră se determină prin 

înmulţirea valorii unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ REGHIN 

 
 

CLĂDIRI - COSTRUCŢII NEREZIDENŢIALE 

 

COSTRUCŢII ADMINISTRATIVE ȘI SOCIAL-CULTURALE 

 
 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii administrative şi social-culturale - CAS 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

2 Construcţii administrative CADM 

3 Construcţii financiar bancare CFB 

4 Construcţii comerciale CCOM 

5 Construcţii pentru cult CCLT 

6 Construcţii pentru cultură CCUL 

7 Construcţii pentru învăţământ CINV 

8 Construcţii pentru sănătate CSAN 

9 Construcţii şi amenajări sportive CSPO 

10 Construcţii pentru agrement CAGR 

11 Construcţii sociale CSOC 

13 Construcţii de monumente, ansambluri istorice CMASI 

14 Construcţii turistice CTUR 

19 Construcţii administrative şi sociale CAS 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) administrative şi social-culturale sunt prezentate la 

paginile 23-24. 
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   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Reghin A 2.170 2.930 

Reghin B 1.860 2.500 

Reghin C 1.650 2.280 

Reghin D 1.190 1.630 

Comune        

Aluniş   720 1.090 

Batoş   670 980 

Băla   670 980 

Beica de Jos   670 980 

Brâncoveneşti   930 1.410 

Breaza   930 1.410 

Chiheru de Jos   670 980 

Cozma   670 980 

Crăieşti   670 980 

Deda   930 1.410 

Fărăgău   670 980 

Gurghiu   930 1.410 

Hodac   720 1.090 

Ibăneşti   720 1.090 

Ideciu de Jos   930 1.410 

Lunca     670 980 

Lunca Bradului   930 1.410 

Petelea   980 1.410 

Răstoliţa   930 1.410 

Ruşii Munţi   720 1.090 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Solovăstru   930 1.410 

Stânceni   930 1.410 

Suseni   980 1.410 

Vătava   670 980 
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COSTRUCŢII INDUSTRIALE ȘI EDILITARE 
 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii industriale şi edilitare CIE 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

12 Construcţii industriale CIND 

15 Construcţii metrou CMET 

18 Construcţii industriale şi edilitare CIE 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) industriale şi edilitare sunt prezentate la pagina 25. 

 
   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Reghin A 920 1.320 

Reghin B 710 1.030 

Reghin C 610 880 

Reghin D 510 740 

Comune        

Aluniş   310 460 

Batoş   310 460 

Băla   310 460 

Beica de Jos   310 460 

Brâncoveneşti   360 540 

Breaza   360 540 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Chiheru de Jos   310 460 

Cozma   310 460 

Crăieşti   310 460 

Deda   360 540 

Fărăgău   310 460 

Gurghiu   410 610 

Hodac   310 460 

Ibăneşti   310 460 

Ideciu de Jos   360 540 

Lunca     310 460 

Lunca Bradului   360 540 

Petelea   410 610 

Răstoliţa   360 540 

Ruşii Munţi   310 460 

Solovăstru   360 540 

Stânceni   360 540 

Suseni   410 610 

Vătava   310 460 
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COSTRUCŢII ANEXĂ 

 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii anexă CA 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

16 Construcţii edilitare CEDIL 

17 Construcţii anexe CA 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) anexă sunt prezentate la pagina 24. 

 
   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Reghin A 260 530 

Reghin B 260 530 

Reghin C 260 530 

Reghin D 260 530 

Comune        

Aluniş   150 320 

Batoş   200 420 

Băla   150 320 

Beica de Jos   150 320 

Brâncoveneşti   150 320 

Breaza   200 420 

Chiheru de Jos   150 320 

Cozma   150 320 



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

136 
 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Crăieşti   150 320 

Deda   200 420 

Fărăgău   150 320 

Gurghiu   200 420 

Hodac   150 320 

Ibăneşti   150 320 

Ideciu de Jos   200 420 

Lunca     150 320 

Lunca Bradului   150 320 

Petelea   200 420 

Răstoliţa   200 420 

Ruşii Munţi   150 320 

Solovăstru   200 420 

Stânceni   150 320 

Suseni   200 420 

Vătava   150 320 
 

Pentru imobilele amplasate în municipiul Reghin, străzile: Livezilor din cartierul 

Iernuţeni, Mioriţei, Grâului, Apalinei de la nr. 118 până la capăt, se vor adopta 

valorile prevăzute în tabel la municipiul Reghin, ZONA "D"  

Sate componente = 60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

Sd = suprafaţa (aria) construită desfăşurată a construcţiei (suma ariilor tuturor 

nivelelor) 

 Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor 

cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă 

pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei 

civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi 

copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 

pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. 
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În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată doar suprafaţa 

utilă, suprafaţa construită desfăşurată se determină înmulţind suprafaţa utilă 

totală cu un coeficient de transformare de 1,4 (conform art. 457., al. (5) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) 

În cazul unei clădiri având încăperi cu destinații diferite (de exemplu: birouri, 

vestiare, grupuri sanitare, depozite, magazii amplasate în cadrul unei clădiri 

industriale) tipul clădirii va fi considerat cel corespunzător destinației 

(suprafeței) care are ponderea cea mai mare, așa cum reiese din înscrisurile legal 

doveditoare. 

Valoarea amenajărilor piscicole (heleșteu, iaz, stație de reproducere, bazin de 

reproducere, lac, bazin de parcare, dig, canal de alimentare, canal de evacuare, 

baraj, deversor, etc.) este 5 lei/mp 

Valoarea construcţiilor nerezidenţiale nu includ terenul aferent.  

Valoarea unitară a terenului se preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, 

funcţie de regimul acestora (intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în 

cazul terenurilor extravilane). 

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor nerezidențiale care au 

alte categorii de folosință decât ”cc-curţi şi construcţii” (simbol - cod cadastral) 

este 75% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona în care este 

amplasată. 

Valoarea terenului aferent construcţiilor nerezidenţiale se determină prin înmulţirea 

valorii unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 

Pentru construcţiile nerezidenţiale amplasate în extravilanul localităţilor se aplică 

valorile din “zona D” din localitatea în care se află. 

Valoarea construcţiilor uşoare este de 10% din valoarea construcțiilor anexă, din 

localitatea, zona în care este amplasată. Ajustarea nu se aplică la terenul aferent 

construcţiilor uşoare. 

Construcţii uşoare = construcţii realizate din materiale şi alcătuiri care permit 

demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţială (confecţii metalice, 

piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) în această categorie se 

includ: construcţii menite să adăpostească mașini agricole, utilaje, inclusiv platforme 

betonate; spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole; copertine, 

rampe, saivane, fânare, adăposturi, şoproane, coteţe de păsări, coteţe de porci; 

chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, 

corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame şi alte asemenea. 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ REGHIN 

    

TERENURI SITUATE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Reghin A 144,00 

Reghin B 92,00 

Reghin C 66,00 

Reghin D 44,00 

Comune      

Aluniş   10,00 

Batoş   10,00 

Băla   7,00 

Beica de Jos   7,00 

Brâncoveneşti   14,00 

Breaza   17,00 

Chiheru de Jos   7,00 

Cozma   7,00 

Crăieşti   7,00 

Deda   29,00 

Fărăgău   7,00 

Gurghiu   29,00 

Hodac   17,00 

Ibăneşti   28,00 

Ideciu de Jos   29,00 

Lunca     8,00 
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LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Lunca Bradului   29,00 

Petelea   21,00 

Răstoliţa   29,00 

Ruşii Munţi   11,00 

Solovăstru   20,00 

Stânceni   29,00 

Suseni   39,00 

Vătava   7,00 
 
Pentru imobilele amplasate în municipiul Reghin, străzile: Livezilor din cartierul 

Iernuţeni, Mioriţei, Grâului, Apalinei de la nr. 118 până la capăt, se vor adopta 

valorile prevăzute în tabel la municipiul Reghin, ZONA "D"  

Sate componente = 60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

Valoarea terenurilor intravilane care au alte categorii de folosință decât ”cc-curţi 

şi construcţii” (simbol - cod cadastral) este 75% din valoarea terenului intravilan 

din localitatea, zona în care este amplasată. 

Valoarea terenurilor intravilane care au destinație de drumuri, căi de acces = 50% 

din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona unde este amplasat   

Valoarea terenurilor intravilane cu destinație specială (staţii de distribuţie 

carburanţi; balastiere, luciu de apă şi alte terenuri cu destinaţie specială conform 

legii) = 50% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona unde este 

amplasat  .  

Valoarea terenurilor intravilane neproductive = 10% din valoarea terenului 

intravilan din localitatea, zona unde este amplasat. 

"Teren neproductiv” = terenul care nu poate fi exploatat (terenurile degradate şi cu 

procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie, care nu pot fi 

edificate, cultivate), dovedit prin înscrisuri (titlu proprietate, carte funciară, studii 

specialitate, documentaţii cadastrale, etc) 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ REGHIN 

    

TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ ARABIL 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Reghin   4,40 

Comune      

Aluniş   1,70 

Batoş   1,70 

Băla   1,70 

Beica de Jos   1,70 

Brâncoveneşti   2,20 

Breaza   2,80 

Chiheru de Jos   1,70 

Cozma   1,70 

Crăieşti   1,70 

Deda   2,20 

Fărăgău   1,70 

Gurghiu   2,80 

Hodac   2,20 

Ibăneşti   2,20 

Ideciu de Jos   2,20 

Lunca     1,70 

Lunca Bradului   2,20 
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LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Petelea   2,80 

Răstoliţa   2,20 

Ruşii Munţi   2,20 

Solovăstru   2,80 

Stânceni   2,20 

Suseni   2,80 

Vătava   1,70 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂŞUNI ȘI FÂNEŢE 
    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     
Reghin   4,00 
Comune      
Aluniş   1,40 
Batoş   1,40 
Băla   1,40 
Beica de Jos   1,40 
Brâncoveneşti   2,00 
Breaza   2,40 
Chiheru de Jos   1,40 
Cozma   1,40 
Crăieşti   1,40 
Deda   2,00 
Fărăgău   1,40 
Gurghiu   2,40 
Hodac   2,00 
Ibăneşti   2,00 
Ideciu de Jos   2,00 
Lunca     1,40 
Lunca Bradului   2,00 
Petelea   2,40 
Răstoliţa   2,00 
Ruşii Munţi   2,00 
Solovăstru   2,40 
Stânceni   2,00 
Suseni   2,40 
Vătava   1,40 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ VII ȘI LIVEZI 
    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     
Reghin   5,00 
Comune      
Aluniş   1,80 
Batoş   1,80 
Băla   1,80 
Beica de Jos   1,80 
Brâncoveneşti   2,40 
Breaza   3,00 
Chiheru de Jos   1,80 
Cozma   1,80 
Crăieşti   1,80 
Deda   2,40 
Fărăgău   1,80 
Gurghiu   3,00 
Hodac   2,40 
Ibăneşti   2,40 
Ideciu de Jos   2,40 
Lunca     1,80 
Lunca Bradului   2,40 
Petelea   3,00 
Răstoliţa   2,40 
Ruşii Munţi   2,40 
Solovăstru   3,00 
Stânceni   2,40 
Suseni   3,00 
Vătava   1,80 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂDURI ŞI ALTE TERENURI CU 
VEGETAŢIE FORESTIERĂ 

    
   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     
Reghin   2,80 
Comune      
Aluniş   2,00 
Batoş   2,00 
Băla   2,00 
Beica de Jos   2,00 
Brâncoveneşti   2,00 
Breaza   2,00 
Chiheru de Jos   2,00 
Cozma   2,00 
Crăieşti   2,00 
Deda   2,00 
Fărăgău   2,00 
Gurghiu   2,00 
Hodac   2,00 
Ibăneşti   2,00 
Ideciu de Jos   2,00 
Lunca     2,00 
Lunca Bradului   2,00 
Petelea   2,00 
Răstoliţa   2,00 
Ruşii Munţi   2,00 
Solovăstru   2,00 
Stânceni   2,00 
Suseni   2,00 
Vătava   2,00 
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Sate componente = 60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de cimitir  = valoarea terenului 

extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea unde este amplasat. 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de luciu de apă  = 50% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat. 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de drumuri, căi de acces = 

50% din valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din 

localitatea unde este amplasat.   

Valoarea terenurilor extravilane cu destinație specială (staţii de distribuţie 

carburanţi; balastiere şi alte terenuri cu destinaţie specială conform legii) = 50% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat.  

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de teren neproductiv = 10% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat. 

"Teren neproductiv” = terenul care nu poate fi exploatat (terenurile degradate şi cu 

procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie, care nu pot fi 

edificate, cultivate), dovedit prin înscrisuri (titlu proprietate, carte funciară, studii 

specialitate, documentaţii cadastrale, etc) 

Valoare drepturi de proprietate composesorale = 40% din valoarea trenului din 

localitatea unde este amplasat pe fiecare categorie în parte 

Valoarea terenurilor extravilane având categoria de folosinţă livezi, vii se referă doar 

la teren, fără plantaţie (pomicolă sau viticolă) 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ TÂRNĂVENI 

    

APARTAMENTE DIN CLĂDIRI - BLOCURI DE LOCUINȚE - 
CONDOMINIU – CU DESTINAȚIE REZIDENȚIALĂ 

SIMBOL (COD) CADASTRAL ”CL – CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE” 

APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ ≤ 40 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târnăveni A 1.980 2.440 

Târnăveni B 1.880 2.210 

Târnăveni C 1.620 1.940 

Târnăveni D 1.350 1.720 

Comune limitrofe       

Adămuş   940 1.110 

Găneşti   940 1.110 

Alte comune   830 1.000 
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APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ > 40 ŞI ≤ 70 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târnăveni A 1.770 2.440 

Târnăveni B 1.670 2.210 

Târnăveni C 1.350 1.940 

Târnăveni D 1.150 1.720 

Comune limitrofe       

Adămuş   730 1.110 

Găneşti   730 1.110 

Alte comune   630 1.000 
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APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ >70 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târnăveni A 1.880 2.440 

Târnăveni B 1.770 2.210 

Târnăveni C 1.460 1.940 

Târnăveni D 1.250 1.720 

Comune limitrofe       

Adămuş   830 1.110 

Găneşti   830 1.110 

Alte comune   730 1.000 
    

Apartamente din blocul de locuinţe 

dezafectate din Târnăveni, 

Cartierele Dezrobirii, 1 Iunie și 

Viitorului * 

  420 -  

Apartamente tip cămine de 

nefamilişti (în cazul în care există) - 

fără bucătărie şi/sau grup sanitar la 

fiecare apartament 

  630 890 

* În baza sesizării venite din partea Serviciului Public Comunitar Local de Evidența 

Persoanelor Municipiului Târnăveni, facem precizarea că blocul de locuinţe dezafectat 

din Târnăveni, cartierul Viitorului este Blocul nr. 13F, celelalte blocuri sunt locuite 

(blocurile nr. 13D; 13E). 

Valoarea apartamentului include:    

Cota parte de teren aferent 

Cotele părţi din spaţiile comune: uscătorii, 

spălătorii, terase, poduri, pivniţe, boxe, casa 

scărilor şi alte asemenea 
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"ANEXE" ALE APARTAMENTELOR 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA GARAJE 
PĂRŢI COMUNE 

TRANZACŢIONATE 
SEPARAT 

Municipiu       

Târnăveni A 360 660 

Târnăveni B 310 550 

Târnăveni C 290 500 

Târnăveni D 230 390 

Comune limitrofe       

Adămuş   130 220 

Găneşti   130 220 

Alte comune   110 200 
 

Su = suprafaţă utilă (este suprafaţa desfăşurată, mai puţin suprafaţa aferentă pereţilor) 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată suprafaţa 

construită desfăşurată, suprafaţa utilă se determină împărțind suprafaţa 

construită desfăşurată cu un coeficient de transformare de 1,4. 

În situaţia în care suprafaţa utilă a 

apartamentului nu este înscrisă în acte 

legale doveditoare, valoarea apartamentului 

se va determina prin asimilare, echivalare 

(ţinând cont de suprafaţa minimă prevăzută 

de reglementări legale, funcţie de număr 

camere) astfel: 

Număr camere/ 

apartament 

Suprafaţa utilă 

echivalentă (mp) 

1 30 

2 50 

3 65 

4 80 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ TÂRNĂVENI 

    

CLĂDIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE (FAMILIALE) 

 

SIMBOL (COD) CADASTRAL ”CL – CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE” 

    

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târnăveni A 1.560 2.100 

Târnăveni B 1.460 1.990 

Târnăveni C 1.250 1.660 

Târnăveni D 1.150 1.550 

Comune limitrofe       

Adămuş   830 1.110 

Găneşti   830 1.110 

Alte comune       

Bahnea   630 890 

Băgaciu   630 890 

Coroisânmartin   630 890 

Cucerdea   730 1.000 

Mica   630 890 

Suplac   630 890 

Zagăr   630 890 
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ANEXE GOSPODĂREŞTI LA CLĂDIRILE INDIVIDUALE DE LOCUIT 

    

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târnăveni A 140 180 

Târnăveni B 130 170 

Târnăveni C 100 140 

Târnăveni D 90 120 

Comune limitrofe       

Adămuş   80 110 

Găneşti   80 110 

Alte comune       

Bahnea   50 80 

Băgaciu   50 80 

Coroisânmartin   50 80 

Cucerdea   50 80 

Mica   50 80 

Suplac   50 80 

Zagăr   50 80 
 
Sd = suprafaţa (aria) construită desfăşurată a construcţiei (suma ariilor tuturor 

nivelelor) 

Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor 

cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă 

pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei 

civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi 

copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 

pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. 
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În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată suprafaţa utilă, 

suprafaţa construită desfăşurată se determină înmulţind suprafaţa utilă totală 

cu un coeficient de transformare de 1,4 (conform art. 457., al. (5) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal) 

În situaţia în care nici suprafaţa utilă 

desfăşurată nu este înscrisă în acte legale 

doveditoare, valoarea clădirilor individuale 

de locuit se va determina prin asimilare, 

echivalare (ţinând cont de suprafaţa 

construită desfăşurată minimă prevăzută 

de reglementări legale, funcţie de număr 

camere) astfel: 

Număr camere / 

locuinţă 

Suprafaţa construită 

echivalentă (mp) 

1 58 

2 81 

3 102 

4 135 

5 166 

Sate aparţinătoare municipiului Târnăveni = 60% din valorile aferente 

Municipiului Târnăveni, a zonei de încadrare conform H.C.L. în cadrul municipiului, 

pe fiecare categorie în parte. 

Sate componente = 60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

"Părţi - anexe din clădire" = terase, poduri, pivniţe, etc. 

Valoarea unitară a părţilor din 

clădire, în situaţiile excepţionale 

când sunt tranzacţiona-te separat = 

Valorile unitare (pe metru pătrat) ale 

clădirilor individuale de locuit, pe fiecare 

categorie în parte. 

Valoarea casei individuale de locuit include anexele gospodăreşti. 

"Anexe gospodăreşti" = garaje, bucătării de vară, sere, piscine, grajduri pentru 

animale mari, pătule, magazii, depozite şi altele asemenea. 

Valoarea anexelor gospodăreşti în 

situaţiile excepţionale când sunt 

tranzacţionate separat = 

În situaţiile excepţionale în care anexele 

gospodăreşti se tranzacţionează separat se 

aplică valorile din tabelul "anexe 

gospodăreşti". 

Valoarea casei individuale de locuit nu include terenul aferent.  

Valoarea unitară a terenului se preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, 

funcţie de regimul acestora (intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în 

cazul terenurilor extravilane). 



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

154 
 

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor de locuit individuale 

care au alte categorii de folosință decât ”cc-curţi şi construcţii” (simbol - cod 

cadastral) este 75% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona în care 

este amplasată. 

Valoarea terenului aferent casei de locuit se determină prin înmulţirea valorii 

unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 

Valoarea Apartamentului în clădire individuală de locuit, clădiri de locuit în 

curte comună = 75% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare 

categorie în parte. Corecţia se aplică inclusiv la terenul aferent 

"Clădiri de locuit în curte comună" = un imobil cuprinzând: casa de locuit, terenul 

aferent, precum şi anexele gospodăreşti complementare casei de locuit, care 

împreună formează o proprietate imobiliară tip clădire de locuit, amplasate izolat, 

înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale. 

Proprietatea comună este indivizibilă şi este deţinută de proprietarii apartamentelor 

individuale din casa de locuit, conform cotelor calculate.  

Proprietatea comună include toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comună 

ca : terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, acoperişul, coşurile de 

fum, instalaţii ale clădirii aflate în folosinţă comună cu care a fost dotată clădirea la 

data construcţiei sau cu care a fost dotată mai târziu de către proprietari, etc. 

Clădire de locuit tip duplex = 90% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe 

fiecare categorie în parte. Corecţia se aplică inclusiv la terenul aferent 

Prin clădire tip duplex se înţelege o casă concepută pentru a găzdui două familii, 

fiind împărţită în două locuinţe individuale, separate de un un zid comun. Astfel, 

fiecare locuinţă individuală din cadrul unui duplex este prevazută cu intrare 

separată, cu bucătărie, baie, living şi dormitoare proprii şi este dotată cu toate 

utilităţile necesare, de regulă, contorizate separat. Cele mai multe dintre proiectele 

de acest tip reprezintă două locuinţe ingemănate, adică identice ca suprafaţă şi 

compartimentare, expuse simetric (în oglindă). 

Pentru clădirile de locuit amplasate în extravilanul localităţilor se aplică valorile 

din “zona D” din localitatea în care se află. 

Clădire de locuit cu utilizare sezonieră (case de vacanţă, cabane) = 50% din 

valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare categorie în parte. Corecţia nu se 

aplică la terenul aferent 
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Valoarea unitară a terenului aferent clădirilor de locuit cu utilizare sezonieră se 

preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, funcţie de regimul acestora 

(intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în cazul terenurilor 

extravilane). 

Valoarea terenului aferent clădirii de locuit cu utilizare sezonieră se determină prin 

înmulţirea valorii unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ TÂRNĂVENI 

 
 

CLĂDIRI - COSTRUCŢII NEREZIDENŢIALE 

 

COSTRUCŢII ADMINISTRATIVE ȘI SOCIAL-CULTURALE 

 
 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii administrative şi social-culturale - CAS 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

2 Construcţii administrative CADM 

3 Construcţii financiar bancare CFB 

4 Construcţii comerciale CCOM 

5 Construcţii pentru cult CCLT 

6 Construcţii pentru cultură CCUL 

7 Construcţii pentru învăţământ CINV 

8 Construcţii pentru sănătate CSAN 

9 Construcţii şi amenajări sportive CSPO 

10 Construcţii pentru agrement CAGR 

11 Construcţii sociale CSOC 

13 Construcţii de monumente, ansambluri istorice CMASI 

14 Construcţii turistice CTUR 

19 Construcţii administrative şi sociale CAS 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) administrative şi social-culturale sunt prezentate la 

paginile 23-24. 
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   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       

Târnăveni A 1.500 2.060 

Târnăveni B 1.400 1.950 

Târnăveni C 1.190 1.630 

Târnăveni D 1.090 1.520 

Comune limitrofe       

Adămuş   880 1.190 

Găneşti   880 1.190 

Alte comune       

Bahnea   670 980 

Băgaciu   670 980 

Coroisânmartin   670 980 

Cucerdea   780 1.090 

Mica   670 980 

Suplac   670 980 

Zagăr   670 980 
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COSTRUCŢII INDUSTRIALE ȘI EDILITARE 
 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii industriale şi edilitare CIE 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

12 Construcţii industriale CIND 

15 Construcţii metrou CMET 

18 Construcţii industriale şi edilitare CIE 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) industriale şi edilitare sunt prezentate la pagina 24. 
 

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       
Târnăveni A 610 880 
Târnăveni B 510 740 
Târnăveni C 360 510 
Târnăveni D 260 370 
Comune limitrofe       
Adămuş   260 370 
Găneşti   260 370 
Alte comune       
Bahnea   200 360 
Băgaciu   200 360 
Coroisânmartin   200 360 
Cucerdea   200 360 
Mica   200 360 
Suplac   200 360 
Zagăr   200 360 
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COSTRUCŢII ANEXĂ 

 
Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii anexă CA 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

16 Construcţii edilitare CEDIL 

17 Construcţii anexe CA 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) anexă sunt prezentate la pagina 24. 
 

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Municipiu       
Târnăveni A 260 530 
Târnăveni B 260 530 
Târnăveni C 260 530 
Târnăveni D 200 370 
Comune limitrofe       
Adămuş   200 370 
Găneşti   200 370 
Alte comune       
Bahnea   150 260 
Băgaciu   150 260 
Coroisânmartin   150 260 
Cucerdea   150 260 
Mica   150 260 
Suplac   150 260 
Zagăr   150 260 
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Sate aparţinătoare municipiului Târnăveni = 60% din valorile aferente 

Municipiului Târnăveni, a zonei de încadrare conform H.C.L. în cadrul municipiului, 

pe fiecare categorie în parte. 

Sate componente = 60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

În cazul unei clădiri având încăperi cu destinații diferite (de exemplu: birouri, 

vestiare, grupuri sanitare, depozite, magazii amplasate în cadrul unei clădiri 

industriale) tipul clădirii va fi considerat cel corespunzător destinației 

(suprafeței) care are ponderea cea mai mare, așa cum reiese din înscrisurile legal 

doveditoare. 

Valoarea amenajărilor piscicole (heleșteu, iaz, stație de reproducere, bazin de 

reproducere, lac, bazin de parcare, dig, canal de alimentare, canal de evacuare, 

baraj, deversor, etc.) este 5 lei/mp 

Sd = suprafaţa (aria) construită desfăşurată a construcţiei (suma ariilor tuturor 

nivelelor) 

 Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor 

cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă 

pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei 

civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi 

copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 

pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată doar suprafaţa 

utilă, suprafaţa construită desfăşurată se determină înmulţind suprafaţa utilă 

totală cu un coeficient de transformare de 1,4 (conform art. 457., al. (5) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) 

Valoarea construcţiilor nerezidenţiale nu includ terenul aferent.  

Valoarea unitară a terenului se preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, 

funcţie de regimul acestora (intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în 

cazul terenurilor extravilane). 

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor nerezidențiale care au 

alte categorii de folosință decât ”cc-curţi şi construcţii” (simbol - cod cadastral) 

este 75% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona în care este 

amplasată. 



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

161 
 

Valoarea terenului aferent construcţiilor nerezidenţiale se determină prin înmulţirea 

valorii unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 

Pentru construcţiile nerezidenţiale amplasate în extravilanul localităţilor se aplică 

valorile din “zona D” din localitatea în care se află. 

Valoarea construcţiilor uşoare este de 10% din valoarea construcțiilor anexă, din 

localitatea, zona în care este amplasată. Ajustarea nu se aplică la terenul aferent 

construcţiilor uşoare. 

Construcţii uşoare = construcţii realizate din materiale şi alcătuiri care permit 

demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţială (confecţii metalice, 

piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) în această categorie se 

includ: construcţii menite să adăpostească mașini agricole, utilaje, inclusiv platforme 

betonate; spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole; copertine, 

rampe, saivane, fânare, adăposturi, şoproane, coteţe de păsări, coteţe de porci; 

chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, 

corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame şi alte asemenea. 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ TÂRNĂVENI 

    

TERENURI SITUATE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Târnăveni A 58,00 

Târnăveni B 46,00 

Târnăveni C 29,00 

Târnăveni D 17,00 

Comune limitrofe     

Adămuş   12,00 

Găneşti   12,00 

Alte comune     

Bahnea   7,00 

Băgaciu   7,00 

Coroisânmartin   7,00 

Cucerdea   8,00 

Mica   7,00 

Suplac   7,00 

Zagăr   7,00 
 

Sate aparţinătoare municipiului Târnăveni = 60% din valorile aferente 

Municipiului Târnăveni, a zonei de încadrare conform H.C.L. în cadrul municipiului, 

pe fiecare categorie în parte. 

Sate componente = 60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 
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Valoarea terenurilor intravilane care au alte categorii de folosință decât ”cc-curţi 

şi construcţii” (simbol - cod cadastral) este 75% din valoarea terenului intravilan 

din localitatea, zona în care este amplasată. 

Valoarea terenurilor intravilane care au destinație de drumuri, căi de acces = 50% 

din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona unde este amplasat   

Valoarea terenurilor intravilane cu destinație specială (staţii de distribuţie 

carburanţi; balastiere, luciu de apă şi alte terenuri cu destinaţie specială conform 

legii) = 50% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona unde este 

amplasat  .  

Valoarea terenurilor intravilane neproductive = 10% din valoarea terenului 

intravilan din localitatea, zona unde este amplasat. 

"Teren neproductiv” = terenul care nu poate fi exploatat (terenurile degradate şi cu 

procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie, care nu pot fi 

edificate, cultivate), dovedit prin înscrisuri (titlu proprietate, carte funciară, studii 

specialitate, documentaţii cadastrale, etc) 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ TÂRNĂVENI 

    

TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ ARABIL 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Târnăveni   2,00 

Comune limitrofe     

Adămuş   1,40 

Găneşti   1,40 

Alte Comune     

Bahnea   1,10 

Băgaciu   1,10 

Coroisânmartin   1,10 

Cucerdea   1,10 

Mica   1,10 

Suplac   1,10 

Zagăr   1,10 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂŞUNI ȘI FÂNEŢE 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Târnăveni   1,80 

Comune limitrofe     

Adămuş   1,30 

Găneşti   1,30 

Alte Comune     

Bahnea   1,00 

Băgaciu   1,00 

Coroisânmartin   1,00 

Cucerdea   1,00 

Mica   1,00 

Suplac   1,00 

Zagăr   1,00 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ VII ȘI LIVEZI 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Târnăveni   2,30 

Comune limitrofe     

Adămuş   1,50 

Găneşti   1,50 

Alte Comune     

Bahnea   1,10 

Băgaciu   1,10 

Coroisânmartin   1,10 

Cucerdea   1,10 

Mica   1,10 

Suplac   1,10 

Zagăr   1,10 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂDURI ŞI ALTE TERENURI CU 
VEGETAŢIE FORESTIERĂ 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Municipiu     

Târnăveni   2,20 

Comune limitrofe     

Adămuş   2,20 

Găneşti   2,20 

Alte Comune     

Bahnea   1,40 

Băgaciu   1,40 

Coroisânmartin   1,40 

Cucerdea   1,40 

Mica   1,40 

Suplac   1,40 

Zagăr   1,40 
 

 

Sate componente = 60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de cimitir  = valoarea terenului 

extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea unde este amplasat. 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de luciu de apă  = 50% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat. 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de drumuri, căi de acces = 

50% din valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din 

localitatea unde este amplasat.   



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

168 
 

Valoarea terenurilor extravilane cu destinație specială (staţii de distribuţie 

carburanţi; balastiere şi alte terenuri cu destinaţie specială conform legii) = 50% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat.  

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de teren neproductiv = 10% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat. 

"Teren neproductiv” = terenul care nu poate fi exploatat (terenurile degradate şi cu 

procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie, care nu pot fi 

edificate, cultivate), dovedit prin înscrisuri (titlu proprietate, carte funciară, studii 

specialitate, documentaţii cadastrale, etc) 

Valoare drepturi de proprietate composesorale = 40% din valoarea trenului din 

localitatea unde este amplasat pe fiecare categorie în parte 

Valoarea terenurilor extravilane având categoria de folosinţă livezi, vii se referă doar 

la teren, fără plantaţie (pomicolă sau viticolă) 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ LUDUŞ 

    

APARTAMENTE DIN CLĂDIRI - BLOCURI DE LOCUINȚE - 
CONDOMINIU – CU DESTINAȚIE REZIDENȚIALĂ 

SIMBOL (COD) CADASTRAL ”CL – CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE” 

APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ ≤ 40 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Oraşe       

Luduş A 3.190 4.030 

Luduş B 2.750 3.450 

Luduş C 2.530 3.220 

Luduş D 1.980 2.440 

Iernut A 2.750 3.450 

Iernut B 2.640 3.220 

Iernut C 2.420 2.880 

Sărmaşu   1.770 2.210 

Comune      

Zau de Câmpie   1.250 1.770 

Iclănzel   1.250 1.770 
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APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ > 40 ŞI ≤ 70 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Oraşe       

Luduş A 2.860 4.030 

Luduş B 2.530 3.450 

Luduş C 2.200 3.220 

Luduş D 1.770 2.440 

Iernut A 2.530 3.450 

Iernut B 2.420 3.220 

Iernut C 2.090 2.880 

Sărmaşu   1.560 2.210 

Comune      

Zau de Câmpie   1.040 1.770 

Iclănzel   1.040 1.770 
    



Judeţul Mureș - Studiu de piaţă privind valorile minime ale bunurilor imobile, care vor reprezenta baza de lucru în anul 2022  

172 
 

 

APARTAMENTE CU SUPRAFAŢĂ UTILĂ >70 MP 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Oraşe       

Luduş A 3.080 4.030 

Luduş B 2.640 3.450 

Luduş C 2.420 3.220 

Luduş D 1.880 2.440 

Iernut A 2.640 3.450 

Iernut B 2.530 3.220 

Iernut C 2.260 2.880 

Sărmaşu   1.670 2.210 

Comune      

Zau de Câmpie   1.150 1.770 

Iclănzel   1.150 1.770 
    

Apartamentele din blocul de locuinţe 

din Luduş, str. Bradului, nr. 5.  
  520 -  

Apartamente tip cămine de 

nefamilişti (în cazul în care există) - 

fără bucătărie şi/sau grup sanitar la 

fiecare apartament 

  630 890 

  

Valoarea apartamentului include:    

Cota parte de teren aferent 

Cotele părţi din spaţiile comune: uscătorii, 

spălătorii, terase, poduri, pivniţe, boxe, casa 

scărilor şi alte asemenea 
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"ANEXE" ALE APARTAMENTELOR 

    

   Lei/mpSu 

LOCALITATEA  ZONA GARAJE 
PĂRŢI COMUNE 

TRANZACŢIONATE 
SEPARAT 

Oraşe       

Luduş A 440 770 

Luduş B 420 660 

Luduş C 340 550 

Luduş D 260 440 

Iernut A 360 660 

Iernut B 340 550 

Iernut C 290 500 

Sărmaşu   260 440 

Comune      

Zau de Câmpie   210 330 

Iclănzel   210 330 
 
 

Su = suprafaţă utilă (este suprafaţa desfăşurată, mai puţin suprafaţa aferentă pereţilor) 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată suprafaţa 

construită desfăşurată, suprafaţa utilă se determină împărțind suprafaţa 

construită desfăşurată cu un coeficient de transformare de 1,4. 

În situaţia în care suprafaţa utilă a 

apartamentului nu este înscrisă în acte 

legale doveditoare, valoarea apartamentului 

se va determina prin asimilare, echivalare 

(ţinând cont de suprafaţa minimă prevăzută 

de reglementări legale, funcţie de număr 

camere) astfel: 

Număr camere/ 

apartament 

Suprafaţa utilă 

echivalentă (mp) 

1 30 

2 50 

3 65 

4 80 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ LUDUŞ 

    

CLĂDIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE (FAMILIALE) 

 

SIMBOL (COD) CADASTRAL ”CL – CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE” 

    

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Oraşe       

Luduş A 1.670 2.320 

Luduş B 1.510 2.100 

Luduş C 1.300 1.770 

Luduş D 1.200 1.660 

Iernut A 1.560 2.210 

Iernut B 1.410 1.990 

Iernut C 1.250 1.770 

Iernut  D 1.040 1.440 

Sate aparţinătoare       

Cipău, Lechinţa, Sfântu Gheorghe   780 1.110 
Deag, Oarba de Mureş, Sălcud, 
Porumbac, Racamet 

  630 890 

Sărmaşu A 1.250 1.770 

Sărmaşu B 1.150 1.550 

Sărmaşu C 890 1.220 

Sărmaşu D 780 1.110 

Comune       

Aţintiş   520 890 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Bichiş   520 890 

Bogata   630 1.000 

Cheţani   830 1.330 

Cuci   830 1.330 

Iclănzel   630 1.000 

Miheşu de Câmpie   520 890 

Papiu Ilarian   520 890 

Sânger   630 1.000 

Tăureni   520 890 

Valea Largă   520 890 

Zau de Câmpie   630 1.000 
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ANEXE GOSPODĂREŞTI LA CLĂDIRILE INDIVIDUALE DE LOCUIT 

    

   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Oraşe       

Luduş A 160 210 

Luduş B 150 190 

Luduş C 130 170 

Luduş D 110 150 

Iernut A 140 180 

Iernut B 130 170 

Iernut C 110 150 

Iernut  D 90 120 

Sate aparţinătoare       

Cipău, Lechinţa, Sfântu Gheorghe   70 100 
Deag, Oarba de Mureş, Sălcud, 
Porumbac, Racamet 

  60 80 

Sărmaşu A 110 150 

Sărmaşu B 100 140 

Sărmaşu C 80 110 

Sărmaşu D 80 110 

Comune       

Aţintiş   50 70 

Bichiş   50 70 

Bogata   60 80 

Cheţani   70 100 

Cuci   70 100 

Iclănzel   60 80 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Miheşu de Câmpie   50 70 

Papiu Ilarian   50 70 

Sânger   60 80 

Tăureni   50 70 

Valea Largă   50 70 

Zau de Câmpie   60 80 
 
 

Sd = suprafaţa (aria) construită desfăşurată a construcţiei (suma ariilor tuturor 

nivelelor) 

Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor 

cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă 

pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei 

civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi 

copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 

pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată suprafaţa utilă, 

suprafaţa construită desfăşurată se determină înmulţind suprafaţa utilă totală 

cu un coeficient de transformare de 1,4 (conform art. 457., al. (5) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal) 

În situaţia în care nici suprafaţa utilă 

desfăşurată nu este înscrisă în acte legale 

doveditoare, valoarea clădirilor individuale 

de locuit se va determina prin asimilare, 

echivalare (ţinând cont de suprafaţa 

construită desfăşurată minimă prevăzută 

de reglementări legale, funcţie de număr 

camere) astfel: 

Număr camere / 

locuinţă 

Suprafaţa construită 

echivalentă (mp) 

1 58 

2 81 

3 102 

4 135 

5 166 

Sate aparţinătoare oraşelor = 60% din valorile aferente oraşelor, a zonei de 

încadrare conform H.C.L. în cadrul  oraşului, pe fiecare categorie în parte 

Sate componente = 60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

"Părţi - anexe din clădire" = terase, poduri, pivniţe, etc. 
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Valoarea unitară a părţilor din 

clădire, în situaţiile excepţionale 

când sunt tranzacţiona-te separat = 

Valorile unitare (pe metru pătrat) ale 

clădirilor individuale de locuit, pe fiecare 

categorie în parte. 

Valoarea casei individuale de locuit include anexele gospodăreşti. 

"Anexe gospodăreşti" = garaje, bucătării de vară, sere, piscine, grajduri pentru 

animale mari, pătule, magazii, depozite şi altele asemenea. 

Valoarea anexelor gospodăreşti în 

situaţiile excepţionale când sunt 

tranzacţionate separat = 

În situaţiile excepţionale în care anexele 

gospodăreşti se tranzacţionează separat se 

aplică valorile din tabelul "anexe 

gospodăreşti". 

Valoarea casei individuale de locuit nu include terenul aferent.  

Valoarea unitară a terenului se preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, 

funcţie de regimul acestora (intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în 

cazul terenurilor extravilane). 

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor de locuit individuale 

care au alte categorii de folosință decât ”cc-curţi şi construcţii” (simbol - cod 

cadastral) este 75% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona în care 

este amplasată. 

Valoarea terenului aferent casei de locuit se determină prin înmulţirea valorii 

unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 

Valoarea Apartamentului în clădire individuală de locuit, clădiri de locuit în 

curte comună = 75% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare 

categorie în parte. Corecţia se aplică inclusiv la terenul aferent 

"Clădiri de locuit în curte comună" = un imobil cuprinzând: casa de locuit, terenul 

aferent, precum şi anexele gospodăreşti complementare casei de locuit, care 

împreună formează o proprietate imobiliară tip clădire de locuit, amplasate izolat, 

înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale. 

Proprietatea comună este indivizibilă şi este deţinută de proprietarii apartamentelor 

individuale din casa de locuit, conform cotelor calculate.  

Proprietatea comună include toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comună 

ca : terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, acoperişul, coşurile de 

fum, instalaţii ale clădirii aflate în folosinţă comună cu care a fost dotată clădirea la 

data construcţiei sau cu care a fost dotată mai târziu de către proprietari, etc. 
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Clădire de locuit tip duplex = 90% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe 

fiecare categorie în parte. Corecţia se aplică inclusiv la terenul aferent 

Prin clădire tip duplex se înţelege o casă concepută pentru a găzdui două familii, 

fiind împărţită în două locuinţe individuale, separate de un un zid comun. Astfel, 

fiecare locuinţă individuală din cadrul unui duplex este prevazută cu intrare 

separată, cu bucătărie, baie, living şi dormitoare proprii şi este dotată cu toate 

utilităţile necesare, de regulă, contorizate separat. Cele mai multe dintre proiectele 

de acest tip reprezintă două locuinţe ingemănate, adică identice ca suprafaţă şi 

compartimentare, expuse simetric (în oglindă). 

Pentru clădirile de locuit amplasate în extravilanul localităţilor se aplică valorile 

din “zona D” din localitatea în care se află. 

Clădire de locuit cu utilizare sezonieră (case de vacanţă, cabane) = 50% din 

valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare categorie în parte. Corecţia nu se 

aplică la terenul aferent 

Valoarea unitară a terenului aferent clădirilor de locuit cu utilizare sezonieră se 

preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, funcţie de regimul acestora 

(intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în cazul terenurilor 

extravilane). 

Valoarea terenului aferent clădirii de locuit cu utilizare sezonieră se determină prin 

înmulţirea valorii unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ LUDUŞ 

 
 

CLĂDIRI - COSTRUCŢII NEREZIDENŢIALE 

 

COSTRUCŢII ADMINISTRATIVE ȘI SOCIAL-CULTURALE 

 
 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii administrative şi social-culturale - CAS 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

2 Construcţii administrative CADM 

3 Construcţii financiar bancare CFB 

4 Construcţii comerciale CCOM 

5 Construcţii pentru cult CCLT 

6 Construcţii pentru cultură CCUL 

7 Construcţii pentru învăţământ CINV 

8 Construcţii pentru sănătate CSAN 

9 Construcţii şi amenajări sportive CSPO 

10 Construcţii pentru agrement CAGR 

11 Construcţii sociale CSOC 

13 Construcţii de monumente, ansambluri istorice CMASI 

14 Construcţii turistice CTUR 

19 Construcţii administrative şi sociale CAS 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) administrative şi social-culturale sunt prezentate la 

paginile 23-24. 
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   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Oraşe       

Luduş A 1.710 2.280 

Luduş B 1.550 2.170 

Luduş C 1.340 1.840 

Luduş D 1.240 1.740 

Iernut A 1.600 2.170 

Iernut B 1.450 1.950 

Iernut C 1.290 1.740 

Iernut  D 1.090 1.520 

Sate aparţinătoare       

Cipău, Lechinţa, Sfântu Gheorghe   830 1.090 

Deag, Oarba de Mureş, Sălcud, 
Porumbac, Racamet 

  670 870 

Sărmaşu A 1.290 1.740 

Sărmaşu B 1.190 1.630 

Sărmaşu C 930 1.300 

Sărmaşu D 830 1.090 

Comune       

Aţintiş   570 760 

Bichiş   570 760 

Bogata   670 870 

Cheţani   880 1.190 

Cuci   880 1.190 

Iclănzel   670 870 

Miheşu de Câmpie   570 760 

Papiu Ilarian   570 760 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Sânger   670 870 

Tăureni   570 760 

Valea Largă   570 760 

Zau de Câmpie   670 870 
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COSTRUCŢII INDUSTRIALE ȘI EDILITARE 
 

Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii industriale şi edilitare CIE 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

12 Construcţii industriale CIND 

15 Construcţii metrou CMET 

18 Construcţii industriale şi edilitare CIE 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) industriale şi edilitare sunt prezentate la pagina 24. 

 
   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Oraşe       

Luduş A 610 880 

Luduş B 560 810 

Luduş C 410 590 

Luduş D 280 400 

Iernut A 560 810 

Iernut B 410 590 

Iernut C 310 440 

Iernut  D 260 370 

Sate aparţinătoare       

Cipău, Lechinţa, Sfântu Gheorghe   260 370 
Deag, Oarba de Mureş, Sălcud, 
Porumbac, Racamet 

  200 290 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Sărmaşu A 410 590 

Sărmaşu B 310 440 

Sărmaşu C 280 400 

Sărmaşu D 260 370 

Comune       

Aţintiş   200 290 

Bichiş   200 290 

Bogata   230 340 

Cheţani   260 370 

Cuci   260 370 

Iclănzel   230 340 

Miheşu de Câmpie   200 290 

Papiu Ilarian   200 290 

Sânger   230 340 

Tăureni   200 290 

Valea Largă   200 290 

Zau de Câmpie   230 340 
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COSTRUCŢII ANEXĂ 

 
Destinația construcțiilor este înscrisă în cărțile funciare la Partea I. ”Descrierea 

imobilului”; Anexa nr. 1. la Partea I. (Date referitoare la construcții), și/sau în 

documentația cadastrală. 
 

Simboluri (coduri) cadastrale Construcţii anexă CA 
 

Nr. 
crt. 

Destinaţia clădirii Simbol (cod) 

16 Construcţii edilitare CEDIL 

17 Construcţii anexe CA 
 
 

Exemple de denumiri utilizate pentru construcţiile nerezidenţiale (construcţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţe) anexă sunt prezentate la pagina 24. 

 
   Lei/mpSd 

LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Oraşe       

Luduş A 260 530 

Luduş B 260 470 

Luduş C 200 370 

Luduş D 200 370 

Iernut A 260 530 

Iernut B 200 370 

Iernut C 200 370 

Iernut  D 150 260 

Sate aparţinătoare       

Cipău, Lechinţa, Sfântu Gheorghe   150 260 

Deag, Oarba de Mureş, Sălcud, 
Porumbac, Racamet 

  150 260 

Sărmaşu A 260 470 
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LOCALITATEA  ZONA 
AN EDIFICARE 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

Sărmaşu B 200 370 

Sărmaşu C 150 260 

Sărmaşu D 150 260 

Comune       

Aţintiş   150 260 

Bichiş   150 260 

Bogata   150 260 

Cheţani   150 260 

Cuci   150 260 

Iclănzel   150 260 

Miheşu de Câmpie   150 260 

Papiu Ilarian   150 260 
Sânger   150 260 

Tăureni   150 260 

Valea Largă   150 260 

Zau de Câmpie   150 260 
 

Sate aparţinătoare oraşelor = 60% din valorile aferente oraşelor, a zonei de 

încadrare conform H.C.L. în cadrul  oraşului, pe fiecare categorie în parte 

Sate componente = 60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

În cazul unei clădiri având încăperi cu destinații diferite (de exemplu: birouri, 

vestiare, grupuri sanitare, depozite, magazii amplasate în cadrul unei clădiri 

industriale) tipul clădirii va fi considerat cel corespunzător destinației 

(suprafeței) care are ponderea cea mai mare, așa cum reiese din înscrisurile legal 

doveditoare. 

Valoarea amenajărilor piscicole (heleșteu, iaz, stație de reproducere, bazin de 

reproducere, lac, bazin de parcare, dig, canal de alimentare, canal de evacuare, 

baraj, deversor, etc.) este 5 lei/mp 
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Sd = suprafaţa (aria) construită desfăşurată a construcţiei (suma ariilor tuturor 

nivelelor) 

 Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor 

cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă 

pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei 

civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi 

copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 

pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată doar suprafaţa 

utilă, suprafaţa construită desfăşurată se determină înmulţind suprafaţa utilă 

totală cu un coeficient de transformare de 1,4 (conform art. 457., al. (5) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) 

Valoarea construcţiilor nerezidenţiale nu includ terenul aferent.  

Valoarea unitară a terenului se preia din tabelele referitoare la valorile terenurilor, 

funcţie de regimul acestora (intravilan şi/sau extravilan) şi categoria de folosinţă (în 

cazul terenurilor extravilane). 

Valoarea minimă a terenurilor intravilane aferente clădirilor nerezidențiale care au 

alte categorii de folosință decât ”cc-curţi şi construcţii” (simbol - cod cadastral) 

este 75% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona în care este 

amplasată. 

Valoarea terenului aferent construcţiilor nerezidenţiale se determină prin înmulţirea 

valorii unitare cu suprafaţa totală din cartea funciară. 

Pentru construcţiile nerezidenţiale amplasate în extravilanul localităţilor se aplică 

valorile din “zona D” din localitatea în care se află. 

Valoarea construcţiilor uşoare este de 10% din valoarea construcțiilor anexă, din 

localitatea, zona în care este amplasată. Ajustarea nu se aplică la terenul aferent 

construcţiilor uşoare. 

Construcţii uşoare = construcţii realizate din materiale şi alcătuiri care permit 

demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţială (confecţii metalice, 

piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) în această categorie se 

includ: construcţii menite să adăpostească mașini agricole, utilaje, inclusiv platforme 

betonate; spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole; copertine, 

rampe, saivane, fânare, adăposturi, şoproane, coteţe de păsări, coteţe de porci; 

chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, 

corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame şi alte asemenea. 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ LUDUŞ 

    

TERENURI SITUATE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Oraşe     

Luduş A 75,00 

Luduş B 69,00 

Luduş C 39,00 

Luduş D 25,00 

Iernut A 52,00 

Iernut B 39,00 

Iernut C 24,00 

Iernut  D 17,00 

Sate aparţinătoare    

Cipău, Lechinţa, Sfântu Gheorghe   15,00 
Deag, Oarba de Mureş, Sălcud, 
Porumbac, Racamet 

  8,00 

Sărmaşu A 20,00 

Sărmaşu B 15,00 

Sărmaşu C 12,00 

Sărmaşu D 10,00 

Comune    

Aţintiş   8,00 

Bichiş   8,00 

Bogata   9,00 
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LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Cheţani   14,00 

Cuci   14,00 

Iclănzel   9,00 

Miheşu de Câmpie   8,00 

Papiu Ilarian   8,00 

Sânger   9,00 

Tăureni   8,00 

Valea Largă   8,00 

Zau de Câmpie   9,00 
 

Sate aparţinătoare oraşelor = 60% din valorile aferente oraşelor, a zonei de 

încadrare conform H.C.L. în cadrul  oraşului, pe fiecare categorie în parte 

Sate componente = 60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

Valoarea terenurilor intravilane care au alte categorii de folosință decât ”cc-curţi 

şi construcţii” (simbol - cod cadastral) este 75% din valoarea terenului intravilan 

din localitatea, zona în care este amplasată. 

Valoarea terenurilor intravilane care au destinație de drumuri, căi de acces = 50% 

din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona unde este amplasat   

Valoarea terenurilor intravilane cu destinație specială (staţii de distribuţie 

carburanţi; balastiere, luciu de apă şi alte terenuri cu destinaţie specială conform 

legii) = 50% din valoarea terenului intravilan din localitatea, zona unde este 

amplasat  .  

Valoarea terenurilor intravilane neproductive = 10% din valoarea terenului 

intravilan din localitatea, zona unde este amplasat. 

"Teren neproductiv” = terenul care nu poate fi exploatat (terenurile degradate şi cu 

procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie, care nu pot fi 

edificate, cultivate), dovedit prin înscrisuri (titlu proprietate, carte funciară, studii 

specialitate, documentaţii cadastrale, etc) 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ LUDUŞ 

    

TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ ARABIL 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Oraşe     

Luduş   2,30 

Iernut   1,80 

Sărmaşu   1,50 

Comune     

Aţintiş   1,00 

Bichiş   0,90 

Bogata   1,20 

Cheţani   1,30 

Cuci   1,30 

Iclănzel   1,20 

Miheşu de Câmpie   1,00 

Papiu Ilarian   1,00 

Sânger   1,20 

Tăureni   1,00 

Valea Largă   1,00 

Zau de Câmpie   1,20 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂŞUNI ȘI FÂNEŢE 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Oraşe     

Luduş   2,10 

Iernut   1,70 

Sărmaşu   1,40 

Comune     

Aţintiş   0,90 

Bichiş   0,80 

Bogata   1,00 

Cheţani   1,20 

Cuci   1,20 

Iclănzel   1,00 

Miheşu de Câmpie   0,90 

Papiu Ilarian   0,90 

Sânger   1,00 

Tăureni   0,90 

Valea Largă   0,90 

Zau de Câmpie   1,00 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ VII ȘI LIVEZI 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Oraşe     

Luduş   2,50 

Iernut   2,10 

Sărmaşu   1,70 

Comune     

Aţintiş   1,20 

Bichiş   1,00 

Bogata   1,30 

Cheţani   1,40 

Cuci   1,40 

Iclănzel   1,30 

Miheşu de Câmpie   1,20 

Papiu Ilarian   1,20 

Sânger   1,30 

Tăureni   1,20 

Valea Largă   1,20 

Zau de Câmpie   1,30 
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TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂDURI ŞI ALTE TERENURI CU 
VEGETAŢIE FORESTIERĂ 

    

   Lei/mp 

LOCALITATEA  ZONA VALOARE UNITARĂ 

Oraşe     

Luduş   2,20 

Iernut   2,00 

Sărmaşu   1,70 

Comune     

Aţintiş   1,20 

Bichiş   1,20 

Bogata   1,20 

Cheţani   1,20 

Cuci   1,20 

Iclănzel   1,20 

Miheşu de Câmpie   1,20 

Papiu Ilarian   1,20 

Sânger   1,20 

Tăureni   1,20 

Valea Largă   1,20 

Zau de Câmpie   1,20 
 

Sate aparţinătoare oraşelor = 60% din valorile aferente oraşelor, pe fiecare 

categorie în parte 

Sate componente = 60% din valorile aferente localităţilor, pe fiecare categorie în 

parte 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de cimitir  = valoarea terenului 

extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea unde este amplasat. 
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Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de luciu de apă  = 50% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat. 

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de drumuri, căi de acces = 

50% din valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din 

localitatea unde este amplasat.   

Valoarea terenurilor extravilane cu destinație specială (staţii de distribuţie 

carburanţi; balastiere şi alte terenuri cu destinaţie specială conform legii) = 50% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat.  

Valoarea terenurilor extravilane care au destinație de teren neproductiv = 10% din 

valoarea terenului extravilan, categoria de folosință păşuni, fâneţe din localitatea 

unde este amplasat. 

"Teren neproductiv” = terenul care nu poate fi exploatat (terenurile degradate şi cu 

procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie, care nu pot fi 

edificate, cultivate), dovedit prin înscrisuri (titlu proprietate, carte funciară, studii 

specialitate, documentaţii cadastrale, etc) 

Valoare drepturi de proprietate composesorale = 40% din valoarea trenului din 

localitatea unde este amplasat pe fiecare categorie în parte 

Valoarea terenurilor extravilane având categoria de folosinţă livezi, vii se referă doar 

la teren, fără plantaţie (pomicolă sau viticolă) 
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ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE 
 

Analiza pieţei implică observarea reacţiilor pieţei, însă această analiză devine mai 

complicată atunci când participanţii la piaţă se confruntă cu incertitudini. 

Izbucnirea noului Coronavirus (COVID-19), declarată de către OMS drept „Pandemie 

globală” la data de 11 martie 2020, a avut un impact semnificativ asupra pieţelor financiare 

globale. Restricţiile de călătorie au fost puse în aplicare de către multe ţări. Activitatea pieţei 

este afectată în multe sectoare. 

Urmărind evoluția trimestrială a achizițiilor raportate de Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) la nivel național pe categorii de imobile, cel mai 

recent raport de piață publicat de Analize Imobiliare relevă că în materie de unități 

individuale, terenuri extravilane agricole și terenuri intravilane cu construcții au fost atinse, în 

T2 2020, minime ale activității de tranzacționare de la începutul lui 2017 încoace. Și pe 

segmentul terenurilor intravilane fără construcții a avut loc un declin vizibil în perioada stării 

de urgență, însă acesta nu a reprezentat un minimum al perioadei analizate. În cazul 

terenurilor extravilane neagricole nu au fost observate, pe de altă parte, variații majore – de 

notat este însă că, în mod normal, activitatea de tranzacționare se situează aici la un nivel 

constant și, în plus, destul de scăzut comparativ cu restul pieței. 

În trimestrul al treilea al anului în curs, datele furnizate de ANCPI relevă că apetitul pentru 

achiziții și-a revenit vizibil pe toate cele patru segmente de piață care au fost afectate de 

restricțiile de circulație impuse în perioada stării de urgență. Curbele de creștere au fost 

comparabile, astfel că segmentul cu cele mai multe contracte de vânzare (aproape de 

50.000) rămâne cel al terenurilor intravilane fără construcții, acesta fiind urmat de terenurile 

intravilane cu construcții (circa 40.000 de achiziții), apoi de unitățile individuale (sub 30.000) 

și, respectiv, de terenurile extravilane agricole (aproape de 25.000 de contracte). Pe de altă 

parte, terenurile extravilane neagricole au atras, și trimestrul trecut, mai puțin de 1.000 de 

tranzacții. 

În ceea ce privește achizițiile de unități individuale – corelabile cu tranzacțiile cu 

locuințe propriu-zise, dar fără a lua în calcul terenul aferent acestora – poate fi observată, 

pe fondul situației create de Covid-19, o evoluție consonantă cu cea a cererii în 2020. La 

nivel național, un minimum al activității de tranzacționare a fost atins, așa cum era de 

așteptat, în luna aprilie, când numărul contractelor încheiate a coborât sub nivelul de 6.000. 

Din mai a avut loc, însă, o revenire: totalul achizițiilor s-a apropiat atunci de 8.000, iar în iulie 

a atins pragul de 10.000 – nivel similar celui consemnat în perioada similară a anului 2019. 

Lunile august și septembrie s-au situat ușor sub acest prag, însă aceeași tendință a fost 

observată și anul precedent. 
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Conform datelor statistice publicate de ANCPI tranzacțiile efectuate în județul Mureș, în 

primele nouă luni ale anului 2020, comparativ cu cele ale anului 2019, se prezintă astfel: 

„Datele centralizate de Analize Imobiliare indică faptul că prețurile solicitate pentru 

proprietățile rezidențiale din România (apartamente și case) s-au stabilizat în perioada iulie-

septembrie, consemnând o creștere ușoară, de 0,3%, față de trimestrul anterior. În mod 

similar, prețurile de tranzacționare ale locuințelor au cunoscut un avans de doar 0,1% în al 

doilea trimestru, conform Institutului Național de Statistică. Prețurile cerute pentru 

proprietățile rezidențiale din România au fost cu 4,6% mai mari în al treilea trimestru față de 

anul trecut, în scădere de la 7,6% trimestrul anterior, iar prețurile tranzacțiilor au crescut cu 

6,6%, comparativ cu 8,1% în al doilea trimestru. Creșterea medie anuală a prețurilor 

locuințelor în UE a fost de 4,7%.” 

De menționat este că, în primul trimestru al anului în curs, spre sfârșitul căruia au început să 

se resimtă primele efecte ale pandemiei, prețurile locuințelor nu erau afectate, acestea 

majorându-se cu 2,7%. Ca urmare a dificultăților apărute în concretizarea unei tranzacții 

imobiliare câtă vreme au funcționat restricțiile de circulație, pretențiile vânzătorilor de locuințe 

înregistrau, în următoarele trei luni, un recul de 1,7%. Dată fiind inerția pieței imobiliare, este 

semnificativ că aceasta a revenit atât de rapid pe o traiectorie (ușor) ascendentă – chiar dacă 

avansul nu a fost unul de proporții, el rămâne, totuși, sugestiv. Marjele trimestriale de 

creștere din ultimii șase ani s-au menținut, per ansamblu, sub pragul de 5%, iar majorări de 

sub 0,5% au mai fost consemnate în T2 2019 (+0,38%), în T1 2015 (+0,17%), dar și în T3 

2014 (+0,19%). 

Marile orașe 

Din cele 11 orașe cu peste 200.000 de locuitori analizate, șase au consemnat creșteri ale 

sumei medii solicitate la vânzarea unui apartament, în vreme ce în alte patru au avut loc 

scăderi, iar un centru regional a fost caracterizat de o tendință de stagnare. Mai exact, 

pretențiile vânzătorilor s-au majorat în Craiova (+1,3%, până la 1.170 de euro pe metru 

pătrat), Iași (+1%, până la 1.070 de euro pe metru pătrat), Ploiești (+1,1%, până la 940 de 

euro pe metru pătrat), Cluj-Napoca (+0,4%, până la 1.800 de euro pe metru pătrat util), 

Constanța (+0,3%, până la 1.240 de euro pe metru pătrat) și, respectiv, Brașov (+0,2%, 

până la 1.200 de euro pe metru pătrat). Tendința de creștere a fost, deci, mai accentuată în 

orașele cu un nivel mai redus al prețurilor medii (sub 1.200 de euro pe metru pătrat). Pe de 

altă parte, prețurile s-au menținut constante în Galați (la la 950 de euro pe metru pătrat), dar 

s-au diminuat ușor (cu mai puțin de 1%) în București (-0,8%, până la 1.440 de euro pe 

metru pătrat), Timișoara (-0,5%, până la 1.270 de euro pe metru pătrat), Oradea (-0,5%, 

până la 1.040 de euro pe metru pătrat) și Brăila (-0,5%, până la 860 de euro pe metru 

pătrat). 
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Reședințele de județ 

La fel ca în ultimele trei trimestre, niciunul dintre marile centre regionale ale țării nu a intrat, 

în T3 2020, în clasamentul reședințelor de județ cu cele mai semnificative scumpiri de pe 

segmentul apartamentelor. Astfel, cea mai mare majorare de preț din perioada analizată, 

respectiv 4,2%, a avut loc în Târgoviște, până la o medie de 770 de euro pe metru pătrat 

util. Cu un avans de 3,7%, până la 780 de euro pe metru pătrat util, Drobeta Turnu-Severin 

ocupă poziția secundă în top, urmată fiind de Vaslui (+3,6%, până la 860 de euro pe metru 

pătrat), Giurgiu (+3,2%, până la până la 630 de euro pe metru pătrat) și, respectiv, 

Miercurea-Ciuc (+2,6%, până la 1.030 de euro pe metru pătrat). 

Dintre reședințele de județ analizate, au existat și câteva care au consemnat scăderi de preț 

trimestrul trecut – variațiile negative nu au fost, însă, substanțiale, ci s-au situat, fără 

excepție, sub pragul de 2%. Pe primul loc în clasamentul ieftinirilor se situează Tulcea, cu 

un minus de 1,5% (până la 1.000 de euro pe metru pătrat util), aceasta fiind urmată de 

Sfântu Gheorghe (-1,2%, până la o medie de 870 de euro pe metru pătrat), Reșița (-0,9%, 

până la 580 de euro pe metru pătrat), București (-0,8%), dar și Brăila (-0,5%). 

Cererea și achizițiile 

După scăderea consemnată în T2 2020, pe fondul situației din domeniul sanitar, cererea 

pentru proprietăți rezidențiale a revenit pe creștere în perioada iulie-septembrie. Astfel, 

aproximativ 154.500 de potențiali cumpărători au căutat, pe Imobiliare.ro, apartamente și 

case în cele mai mari șase centre regionale ale țării – în creștere cu circa 14% față de cele 

trei luni anterioare. Cu toate acestea, față de perioada similară a anului 2019 poate fi 

observată încă o diferență negativă, respectiv -12%. 

O analiză a evoluției cererii de locuințe din marile centre regionale din ianuarie până în 

septembrie 2020 relevă că acest indicator a fost afectat, într-adevăr, de măsurile luate de 

autorități ca reacție la noul coronavirus, dar și că el și-a revenit, în destul de bună măsură, 

după trecerea la starea de alertă. În toate marile centre regionale ale țării, interesul pentru 

apartamente și case disponibile spre vânzare a atins punctul minim în aprilie (lună petrecută 

întegral sub imperiul stării de urgență), însă s-a majorat vizibil din luna mai. La nivelul lunii 

septembrie, Capitala recuperase aproximativ 85% din volumul inițial al cererii, în vreme ce 

Timișoara se situa la puțin peste 80%, Brașovul, Iașiul și Constanța depășeau pragul de 

70%, iar Cluj-Napoca ajungea la aproape 65%. 

Și datele publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și 

centralizate de Analize Imobiliare relevă, ca urmare a „relaxării” restricțiilor impuse de 

autorități în cadrul stării de urgență, confirmarea tendinței de revenire a activității de 

tranzacționare de pe piața imobiliară autohtonă – aceasta constând nu doar într-o 

stabilizare, ci chiar într-o ușoară creștere comparativ cu rezultatele consemnate în 2019. 
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Astfel, numărul achizițiilor de imobile releva o scădere anuală de 1,5% în iulie, spre 

deosebire de un avans de 1,5% în august și, respectiv, un plus de 2,4% în septembrie. 

Oferta nouă 

Ca efect (probabil) al acumulării mai multor proprietăți disponibile spre vânzare în perioada 

stării de urgență, oferta totală de apartamente și case construite înainte de anul 2000 

scoase la vânzare în cele șase mari centre regionale ale țării a fost, trimestrul trecut, ușor 

mai mare decât cea consemnată în perioada similară a anului anterior – este vorba despre 

o diferență anuală de 2,4% la nivelul orașelor monitorizate constant 

de Imobiliare.ro și Analize Imobiliare. 

La fel ca în cazul cererii, o analiză a evoluției ofertei de apartamente și case scoase pentru 

prima dată la vânzare din ianuarie până în septembrie 2020 relevă un puternic impact al 

măsurilor luate în domeniul sanitar – urmat, însă, de o ameliorare sensibilă după eliminarea 

restricțiilor de circulație. La începutul toamnei, oferta nouă din piață se situa, comparativ cu 

luna ianuarie, la același nivel în Capitală, dar era mai mare în Brașov, Cluj-Napoca și 

Constanța și, dimpotrivă, mai mică în Iași și Timișoara. 

În ultima perioadă observăm numeroase puncte de vedere asupra potențialului 

impact pe care pandemia Covid-19 îl va avea asupra pieței imobiliare din România, pe care 

le putem împărți în două categorii: cei care anticipează o criză substanțială și un impact 

major ce se va manifesta în scurt timp și cei care speră că un asemenea impact nu va 

exista sau va fi insignifiant și ne vom putea întoarce la status quo-ul dinainte. 

„Piața de real estate cunoaște o decuplare de minimum 12-18 luni față de restul economiei, 

iar impactul asupra acestui domeniu economic se va observa, mai ales, începând cu al 

doilea semestru al anului 2022. Spre deosebire de bula imobiliară din anii 2007-2008, în 

care toate domeniile pieței imobiliare au fost afectate în mod aproximativ egal, criza sanitară 

actuală va genera un impact diferențiat. Astfel, piața clădirilor de birouri și cea comercială 

vor fi cele mai afectate, în timp ce impactul asupra pieței imobiliare rezidențiale și logistice 

va fi redus sau chiar inexistent în privința celei din urmă”. În ceea ce privește piața clădirilor 

de birouri a apărut deja sistarea sau amânarea unor proiecte în curs sau inițiative de 

transformare a acestora în proiecte rezidențiale sau mixed-use. 

„Contrar unor opinii exprimate, consider că această criză sanitară nu va aduce cu sine 

închirierea de către companii a unor suprafețe mai mari în vederea asigurării distanțării 

fizice a angajaților și, de asemenea, că o tranzacție semnificativă recentă nu reprezintă un 

indicator real al revenirii acestei piețe”. De altfel, conform unor analize efectuate de cei mai 

mari proprietari de clădiri de birouri la nivel global, aproximativ 45% dintre angajați nu se vor 

mai întoarce la birou în același program de 5 zile/săptămână, iar birourile flexibile și spațiile 

de co-working vor înlocui birourile individuale dedicate, iar clădirile vor trebui să adopte 
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măsuri suplimentare pentru asigurarea securității sanitare a angajaților, ceea ce va 

presupune investiții suplimentare. 

Piața rezidențială  

În ceea ce privește piața rezidențială, creșterea recentă până la 140.000 euro a limitei 

creditului garantat de stat în cadrul programului „Noua casă” ar trebui să conducă la o 

sporire a suprafețelor locuințelor. Incertitudinea viitorului va determina însă oamenii să fie 

mai reticenți în a contracta împrumuturi imobiliare pe termen lung. „Aceștia vor avea nevoie 

în continuare să locuiască într-un spațiu care să fie eventual utilizat și drept birou, cel puțin 

o parte din săptămână, iar transferarea observată în ultima perioadă în ceea ce privește 

relocarea din apartamente către casele situate în afara zonelor metropolitane, se va păstra 

cel puțin pe termen mediu într-o zonă marginală, determinată de lipsa unei infrastructuri 

robuste, precum și de dezavantajele asociate locuirii în afara zonei urbane. Conceptul 

„orașului de 15 minute” va trebui să fie luat în considerare în cadrul planificării urbanistice pe 

termen mediu și lung”. 

Piața imobiliară comercială clasică va cunoaște o transformare în condițiile în care comerțul 

online a înregistrat o dezvoltare accelerată generată de pandemia Covid-19. Riscul sanitar 

asociat deplasării într-un centru comercial clasic va stimula utilizarea platformelor 

comerciale online în detrimentul centrelor comerciale fizice. În ceea ce privește piața 

spațiilor logistice, cred că aceasta va fi cel mai puțin afectată de criza sanitară, întrucat 

dezvoltarea comerțului online va trebui susținută de spații moderne, situate în cât mai multe 

centre urbane de pe teritoriul țării. Decalajul sever care există față de alte state din zona 

CEE implică un potențial semnificativ de creștere al acestei piețe pe termen mediu și lung. 

În concluzie, apreciez că pandemia nu a făcut în esență decât să accentueze și să 

grăbească anumite procese și tendințe care se manifestau oricum la nivelul pieței de real 

estate. Efectele vor fi accentuate însă de evoluția crizei sanitare, iar cele trei scenarii 

posibile: pandemie pe termen scurt, pe termen mediu sau o evoluție de lungă durată în 

etape succesive de acalmie și accentuare a numărului persoanelor infectate, urmează să 

genereze la nivelul pieței imobiliare, transformări accentuate sau mai puțin pronunțate ale 

consecințelor anticipate mai sus. 

Informaţiile de piaţă identificate au fost analizate funcţie de tipul, natura imobilului. 

Având în vedere obiectul prezentei lucrări (construcţii şi terenuri de orice fel situate în toate 

localităţile judeţului) şi informaţiile de piaţă disponibile, pentru a îndeplini scopul lucrării, am 

considerat următorul raţionament: 
 
Am analizat şi clasificat tranzacţiile şi ofertele identificate funcţie de natura imobilului, 

localitatea în care sunt amplasate, zona în cadrul localităţilor, vechime şi preţ. Am făcut un 
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clasament al valorilor, pe tipuri de proprietăţi şi localităţi. Am propus valorile, funcţie de 

criteriile enunţate în secţiunea precedentă. 
 

Am efectuat o ierarhizare a localităţilor şi am analizat similitudinile, atractivitatea lor, 

pentru ca aceste informaţii să fie utilizate în cazul localităţilor în care nu am identificat 

informaţii concrete de piaţă. 
 
Astfel valorile au fost propuse, diferenţiate funcţie de următoarele criteriii: 

 Rangul localităţii (conform Legii nr. 351 din  6 iulie 2001privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi 

 Numărul de locuitori, conform Recensământului populaţiei din anul 2012; 

 Distanţa faţă de municipii, oraşe 

 Categoria drumului la care are acces (naţional, judeţean, comunal)  

 Caracteristicile economice ale localităţilor (conform Ordonanţei de urgenţă nr. 142 din 

28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

Secţiunea a VIII-a-zone cu resurse turistice; Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - 

Zone de risc natural; Statisticilor Institutului Naţional de Statistică 

Vom prezenta în continuare, sub formă tabelară principalele informaţii de piaţă 

identificate, în funcţie de tipul imobilelor. 
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 Apartamente situate în clădiri - blocuri de locuințe - condominiu – cu destinație 

rezidențială (blocuri de locuinţe) 
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 Case  de locuit individuale (familiale) 
 

Preţurile unitare prezentate în tabelul de mai jos sunt exprimate în lei/m2, prin raportarea 

preţului solicitat pentru proprietăţile imobiliare la suprafaţa clădirii, deci practic acestea 

includ şi valorile terenului aferent clădirilor.  
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 Proprietăţi nerezidenţiale 
 

Preţurile unitare prezentate în tabelul de mai jos sunt exprimate în lei/m2, prin raportarea 

preţului solicitat pentru proprietăţile imobiliare la suprafaţa clădirii, deci practic acestea 

includ şi valorile terenului aferent clădirilor.  
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 Terenuri  
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După cum se poate vedea în sinteza informaţiilor de piaţă actuale, prezentate mai 

sus, există diferenţe foarte mari între preţurile solicitate pentru acelaşi tip de proprietate, cu 

amplasament, caracteristici similare. 
 
Având în vedere că studiul de piaţă trebuie să conţină informaţii privind valorile minime 

consemnate pe piaţa imobiliară specifică în anul precedent, am încercat să propunem valori 

care să răspundă acestui obiectiv. 
 
Am comparat valorile întâlnite în oferte, tranzacţii cu cele din studiul de piaţă pentru anul 

precedent şi am constatat că în general nu există diferenţe substanţiale (cu mici excepţii) 

între preţurile întâlnite în cursul anului 2021 şi cele prevăzute în studiul precedent. 
 
În baza analizei efectuate am aplicat ajustări, modificări în aşa fel încât valorile prezentate, 

propuse pentru prezentul studiu să corespundă obiectivului acestuia. 
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JUDEŢUL MUREŞ 

CIRCUMSCRIPŢIA NOTARIALĂ TÂRGU MUREŞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIILOR LOCALE PRIVIND ÎNCADRAREA 

STRĂZILOR DIN LOCALITĂŢI, ÎN ZONE DE INTERES URBAN  

 

 

 

 

 

 MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ  

 ORAŞUL UNGHENI 

 ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI  
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