
PROIECT DE HOTARARE

Nr. inreg. 30051 /09.1 1.2020

privind vanzarea prin licitafie publici a terenului in suprafatd de 102 mp, situat Tn Sinaia,
Str. PArdul Dorului FN

Consiliul Local al oragului Sinaia, jude[ul Prahova;
AvAnd in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 30052 din 09.11.2020 a domnilor Consilieri Locali
Remus David gi Popa Gheorghe, prin care propun aprobarea raportului de evaluare gi

vAnzarea prin licitalie publici a terenului in suprafafd de 102 mp, situat in Sinaia, Str.
Pdr0ul Dorului FN;

- Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism gi Cadastru nr. 30054 din
09.11 .2020;

- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
ln conformitate cu:
- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) 9i alin. (6), lit. b) coroborat cu art.

196, alin. (1), lit, a) din Ordonanta de Urgenfi nr.5712019 privind CodulAdministrativ;
- prevederile art. 363 din Ordonanta de Urgenti nr. 5712019 privind Codul

Administrativ;

HorAnAgrE:

ART.I. - Aproba Studiul de oportunitate privind vlnzarea prin licitatie publicd a terenului in
suprafati de 102 mp, situat Tn Sinaia, str. PArAul Dorului FN, conform anexei 1, care face
parte integrantd din prezenta hotdr6re.

ART.2. - Aprobd raportul de evaluare a terenului in suprafafd de 102 mp, situat in Sinaia,
str. P6riul Dorului FN.

ART.3. -Aprobi v0nzarea prin licitatie publicd a terenului in suprafatd de 102 mp, situat
Tn Sinaia, Str. PArAul Dorului FN, conform planului de situatie din anexa 5.

ART.4. - Aprobi documentatia pentru licitafie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

ART.S. - Pre[ul de pornire a licitafiei este de ........ euro/mp, la care se adaugd TVA.

ART.6. - Plata se face integral la data semnirii contractului de v6nzare-cumpdrare.

ART.7. - Contractul de v6nzare-cumpdrare se va incheia in termen maxim de 6 luni de la
data adjudecirii terenului prin licitatie public6.

ART.8. - lmputernicegte Primarul sau Viceprimarul oragului Sinaia sd semneze contractul
de vdnzare-cumpdrare in fata notarului public.
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ART.9. - CAgtigdtorul licitatiei are obligatia de a suporta cheltuielile aferente raportului de
evaluare, cadastrului gi inscrierii terenului Tn cartea funciarS, precum gi pe cele ocazionate
cu perfectarea contractului de vdnzare-cumpdrare in fafa notarului public.

ART.10. - Prevederile prezentei hotdrdri vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Urbanism 9i
Cadastru 9i Serviciul Buget.

Sinaia, 2020

tNtT|ATORt,
Consilieri Locali,

DAVID REMUS

POPA GHEORGHE .....

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORA$UL SINAIA
Nr. inreg. 30052 109.11.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotlrf,re privind vdnzarea prin licita(ie publicl a terenului in suprafalI
de 102 mp, situat in Sinaia, Str. PArAul Dorului FN, conform art. 363 din Ordonanfa de
urgenlI nr. 57 12019 privind Codul administrativ.

Promovarea proiectului de hotdr6re are la bazd cererea nr. 16304125.06.2020 a d-lui
VASARHELYI MADALIN LAURENTIU VASILE, prin care solicitd cumpararea terenului
situat in Sinaia, Str. Pdrdul Dorului FN, in suprafatd de 102 mp, aparfindnd domeniului privat
al oragului Sinaia.

Propunem vdnzarca prin licitalie publicd a terenului in suprafa{d de 102 mp, situat in Sinaia,
Str. Pdrdul Dorului FN.

Consilieri Locali,

David Remus .......1



Cdtre: Consiliul Local al oragului Sinaia Nr. inreg. 30054 109.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
al Serviciului de Urbanism si Cadastru

privind vdnzareaprin licitalie publicd a terenului in suprafa{d de 102 rnp, situat in
Sinaia, str. Pdrdul Dorului FN, conform art.363 din Ordonan{a de urgen{d nr.

57 12019 privind Codul administrativ

Urmare a cererii d-lui VASARTDLYI MADALIN LAURENTIU VASILE,
inregistrati cu nr. 16304125.06.2020, prin care solicitd cumpirarea terenului din Sinaia,
str. Pdr6ul Dorului FN, in suprafal[ de 702 mp, pentru intregirea proprietdfii lui.

Terenul din Sinaia, str. Pdrdul Dorului FN, in suprafald de I02 rrtp, apa{ine
domeniului privat al oraqului Sinaia qi se afl6 ?n intravilanul oraqului Sinaia, in Ufn 13

- zona cu unitdli de produclie qi depozitare - unitSli industriale existente.

Din evidentele Primariei orasului Sinaia rezulta cd terenul din Sinaia, Str. p6r6ul
Dorului FN, in suprafalS de 102 mp, nu este revendicat.

Conform art. 42 din Legea l0l200l terenul din Sinaia, Str. PArAul Dorului FN, in
suprafald de 102 mp, se poate vinde.

Menfiondm cd pre]ul evaluat pentru teren este de 30 EURO/-p, la care se adaug6
TVA, pre! stabilit conform Raportului de evaluare intocmit de Evaluator Imobiliar
Autorizat ing. Mdrza Neculai, inregistrat la Primaria oraqului Sinaia cu nr.
23968109.09.2020. Valoarea de inventar a imobilului este de 25 EURO/mp. Conform art.
363, al, (6) din Ordonan{a de urgen!6 nr. 57l2Tl9 privind Codul administrativ, pre[ul
minim de vdnzare, care va fi aprobat prin hotdrdre a Consiliului Local Sinaia, va fi
valoarea cea mai mare dintre prelul de pial6 determinat prin raport de evaluare gi
valoarea de inventar a imobilului.

lindnd cont de cele de mai sus gi de avizul favorabil al Comisiei de Urbanism,
supunem analizei Consiliului Local Sinaia vdnzarca prin licita[ie publicd a terenului
situat in Sinaia, Str. Pdrdul Dorului FN, in suprafald, de tO2 mp, din domeniul privat al
oragului Sinaia, conform art. 363 din Ordonanla de urgenld nr. 57/2019 privi.rd Codrrl
administrativ.
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