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Către 

Camera Notarilor Publici Târgu Mureș 

 
 
 
 

Având în vedere că în tabelele referitoare la valoarea terenurilor situate în 

intravilanul localităţilor din Circumscripția notarială Luduș s-a strecurat o eroare 

materială (la editare) vă informăm că paginile 188 și 189 din studiu se anulează, fiind 

înlocuite cu cele ce vă transmitem atașat prezentei. 

 

Cu stimă, 

 

 

Administrator 

ing. Papuc Vasile  
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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) 
    

 


