PRorEcT DE HorAnAnE
CONSILIUL LOCAL

SINAIA

NR.14

JUDETUL PRAHOVA

I 16.11.2020
privind concesionarea prin licitalie publicd a terenuluiin suprafald de 1000 mp, din
Sinaia, Str. Walter Mdrdcineanu nr. 1, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia,
pentru spdlitorie auto

Nr. lnreg. 30922

Consiliul Local al oragului Sinaia, judelul Prahova;

Av6nd Tn vedere referatul de aprobare nr. 30925 din 16.11.2020 a
Consilierilor locali David Remus si Popa Gheorghe prin care propun Consiliului Local
Sinaia concesionarea prin licitatie publicd a terenului in suprafa(i de 1000 mp, din
Sinaia, str. Walter Mirdcineanu nr. 1, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru
spdlitorie auto;
din
Av6nd in vedere Raportul Serviciului Urbanism gi Cadastru nr.
16.11.2020 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia concesionarea prin licitatie
publicd a terenului Tn suprafald de 1000 mp, din Sinaia, str. Walter Mdrdcineanu nr. 1,
situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru spdldtorie auto;
Avdnd In vedere Raportul de avizare a membrilor Comisiei de dezvoltare
urband, servicii publice, evenimente;
ln temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), al. (6) lit. a), art. 196, alin (1), lit.
297,
a), art.
alin. (1), lit. b) gi ale art. 302, art. 303, art. 305-331 din Ordonan{a de
Urgen[d nr.57 12019 privind Codul Administrativ.

30927

HOTAnA$TE:
ART. 1. -Aprobd Studiul de Oportunitate privind concesionarea prin licitatie a terenului
proprietate privatd a oragului Sinaia, in suprafatd de 1000 mp, situat in Sinaia, Str.
Walter Mirdcineanu nr. 1, cuprins in Anexa '1, ce face parte integranta din prezenta
hotdrdre.

ART.2. - Aprobi concesionarea prin licitatie publicd a terenului, in suprafa(d de 1000
mp, din Sinaia, str. Walter Mdrdcineanu nr. 1, situat pe domeniul privat al oragului
Sinaia, pentru spdldtorie auto;
ART. 3. - Aprobd raportul de evaluare a terenului in suprafati de 1000 mp, situat Tn
Sinaia, str. Walter Mdrdcineanu nr. 1, nr. 18491116.07.2020, intocmit de Evaluator
lmobiliar Autorizat ing. M6rza Neculai, care stabilegte o valoare de piatd de 50.000
EURO, respectiv echivalentul a 242.000 lei la cursul BNR de 1 Euro=4,84 lei Ron din
data de 09.07.2020 reprezentAnd un pre( de 50 euro/mp, cuprins in Anexa 2, ce face
parte integrantd din prezenta hotdrdre.
ART. 4. - Durata concesionirii va fi de 49 ani.
ART. 5. - Redeventa valorici a concesiunii va fi stabiliti in urma licitatiei organizati in
conditiile OUG 5712019 - Codul administrativ gi va fi pldtibil5 in lei la cursul BNR din
ziua pld[ii.
Valoarea minimd a redeven[ei pe care trebuie si o ofere participanlii este de 5000
euro/an. Redeventa se poate modifica conform hotdr6rilor de consiliu local sau
legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflatie in cazul ln care redeventa se
transformd in monedi nafionali). Pe perioada derul5rii relatiilor contractuale redeventa
nu va fi mai micd dec6t valoarea acesteia Tn lei, la data licitatiei publice.
ART.6. Plata redeven(ei concesiunii se va face Tn 10 ani, In 10 rate anuale egale,
incepind cu anul incheierii contractului de concesiune, pAnd la 30 mai ale fiecirui an.
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ART.7. - Se aprobd Documentatia de licitatie de atribuire a contractului de concesiune,
incluzAnd 9i Caietul de sarcini, pentru concesionarea terenuluiin suprafatd de 1000 mp,
situat in Sinaia, str. Walter Mdrdcineanu nr. 1, cuprinsd in Anexa 3, ce face parte
integrantd din prezenta hotdr6re.
Concesionarului i se transmite dreptul gi obligatia de proiectare, executie si exploatare
a terenului cu scopul construirii imobilului cu destinatia "spdlitorie auto".
ART. 8. - La finalizarca termenului concesiunii, pdrtile vor stabili de comun acord
modalitatea de utilizare Tn continuare a terenului de citre proprietarul investitiei.
ART. 9. - Dreptul de concesiune se inscrie in cartea funciard de cdtre concesionar.
ART.10. - CAgtigdtorul licitatiei are obligalia de a suporta cheltuielile aferente raportului
de evaluare, cadastrului giinscrierii terenuluiin cartea funciard.
ART.11. Tmputernicegte Primarul oragului Sinaia si semneze ln numele gi pentru
Consiliul Local Sinaia contractul de concesionare gi actele adifionale ulterioare de
prelungire gi modificare a acestuia.
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ART.12.
Prevederile prezentei hotdrAri
Urbanism gi Cadastru gi Serviciul Buget.
Sinaia,

(/,.

vor fi aduse la indeplinire de

//-

rNrT|ATORl,
Consilieri Locali,
DAVID REMUS

zozo

Serviciul

Nr. 30925 din 16.11.2020

REFERAT DE APROBARE

prin licitafie publici a terenului in
suprafa{i de 1000 mp, din Sinaia, str. Walter Mlrlcineanu nr. 1, situat pe domeniul
privat al oragului Sinaia, pentru spilltorie auto
La proiectul de hotarare privind

concesionarea

Promovarea proiectului de hotdrdre are la baza cererea nr. 15208/16.06.2020 a d-nei
Avrdmescu Irina Florentina, prin care solicitd concesionarea terenului in suprafala de 1000
mp, din Str. Walter M[rdcineanu nr. 1, pentru sp6l6torie auto.
Propunem concesionarea prin licitalie publicd a terenului in suprafald de 1000 mp, din Sinaia,
Str. Walter MdrScineanu nr. 1, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru spdldtorie
auto.

Consilieri Locali

POPA GI'II]iOItCi[1N

Cdtre: Consiliul Local al oraqului Sinaia

Nr. inreg. 30927

I 16.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
al Serviciului de Urbanism qi Cadastru

privind concesionarea prin licitalie publicd a terenului in suprafa{a de 1000 mp, din
Sinaia, str. Walter Mdr6cineanu tr. 1, situat pe domeniul privat al oraqului Sinaia,
pentru sp6l6torie auto

Prin cererea nr.

15208116.06.2020 d-na Avr6mescu Irina Florentina solicitd
concesionarea terenului in suprafala de 1000 mp, din Str. Walter Mdrdcineanu nr. 1, pentru
spildtorie auto.
Zona in care se afl6 terenul in suprafala de 1000 mp, din Str. Walter Mirdcineanu
nr. 1, perrnite sp6l6torie auto.

Terenul in suprafala de 1000 *p, din Str. Walter Mdrdcineanu nr. 1, se afld in
intravilanul oraqului Sinaia, in UTR 73 - zonacu unitili de produclie qi depozitare.
Dupd concesionarea acestui teren, bugetul local va primi un impozit pentru teren qi
pentru activitatea care se va desfbqura pe el.
Terenul in suprafala de 1000 mp, din Str. Walter Mdrdcineanu nr.
domeniul privat al orasului Sinaia.

1, face parte din

Din evidenfele Primdriei oragului Sinaia rezultd cE terenul in suprafala de 1000 mp,
din str. Walter Mdrdcineanu nr. 1, nu este revendicat.
Prin Raportul de evaluare nr. 18491116.07.2020, intocmit de Evaluator Imobiliar
A*otizat ing. Mdrza Neculai, s-a evaluat imobilul situat in Sinaia, str. 'Walter
Mdrdcineanu nr. 1 qi s-a stabilit valoarea de 50.000 euro. Av6nd in vedere cE prin legislalia
actual6, redevenla se stabileqte astfel incdt valoarea bunului concesionat sa se recupereze in
maximum 49 ani, propunem ca valoarearezultatd din evaluare s[ fie impartitd ia49 ani,
rezult6nd astfel o valoare de pornire la licitalie de l}zo,4L euro/an.
Redeventa valorica a concesiunii va fi stabilita in urma licitatiei organizata in
conditiile OUG 5712019 - Codul administrativ qi va fi pl6itibil6 in lei la cursul BNR din
ziuaplatii.
Valoarea minima pe care trebuie sE o ofere participantii este de !020,41 euro/an.
Redeventa se poate modifica conform hotanlrilor de consiliu local sau legislatiei in
domeniu (prin indexare cu indicele de inflatie in cazulin care redeventa se transforma in
moneda nationala). Pe perioada derularii relatiilor contractu ale redeventa nu va fi mai mica
decat valoarea acesteia in lei, Ia datalicitatiei publice.
Durata concesionarii va fi de 10 ani -i poate fi prelungita, prin simpul acord de
vointa al p6rtilor, incheiat in forma scris6, cu condilia caduratalnsumata su rrg depaseasca
49 ani.
Concesionarului se transmite dreptul si obligatia de proiectare, executie si
exploatare a terenului cu scopul construirii imobilului cu destinatia spSl6torie auto.
La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea
de fiilizare in continuare a terenului de c6tre proprietarul investitiei.

i

incetarea contractului de concesiune poate avealoc in cazul in care interesul local o
impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent.
Facturarea, urm6rirea qi incasarea contravalorii contractului se va face de catre
Serviciul Buget prin compartimentul de resort.
Modelul de contract cadru de concesiune a fost elaborat de Compartimentul Juridic,
Contencios Administrativ qi Administralie Public6 din cadrul Primdriei oraqului Sinaia,
respectiv de Radu Roxana Gabriela - Consilier Juridic.

Art. 354 din OUG nr. 5712019 - privind Codul administrativ prevede: " (l)
Domeniul privat al statului sau al unitdlilor administrativ-teritoriale este alcdtuit din
bunuri a/late tn proprietatea lor Si care nufac parte din domeniul public.
(2) Asupra acestor bunuri, statul sau unitdlile administrativ-teritoriale au drept de
proprietate privatd".
Concesionarea bunurilor proprietate privatS se aprobd prin hotdrdre a Consiliului
Local qi se face pebaza de licitalie public6, conform art.362 alin. (1) $i (3) din OUG nr.
5712019 - privind Codul administrativ.
Avdnd in vedere cele de mai sus, supunem spre a analizd Consiliului Local Sinaia,
concesionarea prin licitalie publicd a terenului in suprafala de 1000 mp, din Sinaia, Str.
Walter Mdrdcineanu nr. 1, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru sp6l6torie
auto, in conformitate cu art. 332 - 348 din OUG nr. 5712019 - privind Codul administrativ,
precum gi docume nta\ia pentru licitalie.
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