
HoTAnAREANR.r2r

privind vdnzarea prin licitatie publicd a terenului in suprafatd de 469 mp din acte (470 mp masuratd),
situat in Sinaia, Str. Turturelelor FN, lot252

Avf,nd in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 16499 din 29.06.2020 intocmit de Remus David qi Popa Gheorghe,
consilieri locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare qi vdnzarea prin licitalie publicd a
terenului in suprafald de 469 mp din acte (470 mp masuratd), situat in Sinaia, Str. Turturelelor FN, lot
) 5).

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism gi Cadastru inregistrat sub nr. 16501 din
29.06.2020;

- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

in conformitate cu prevederile art. 729, alin. (1), alin. (2),lit. c) qi alin. (6), lit. b) si art. 363 din
Ordonanta de Urgenld nr.5712019 privind Codul Administrativ;

in temeiul art. 196, alin. (l), lit. a) din Ordonan{a de Urgentd nr. 57l20lg privind Codul
Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HorAnAgrE:

Art.1. - Aprobd Studiul de oportunitate privindvdnzareaprin licitalie publicd a terenului in suprafa{d
de 469 mp din acte (470 mp masuratd), situat in Sinaia, Str. Turturelelor FN, lot 252, conform anexei
1, care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.2. - Aprobd raporlul de evaluare a terenului in suprafald de 469 mp din acte (470 mp masuratd),
situat in Sinaia, str. Tufturelelor FN, \ot252.

Art.3. - Aprobd vdnzarea prin licitalie publicd a terenului in suprafatd de 469 mp din acte (470 mp
masuratd), situat in Sinaia, Str. Turturelelor FN, lot252, conform planului de situalie din anexa 5.

Art. . - Aprobd documenta{ia pentru licitalie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,9.

Art.S. - Prelul de pornire a licitaliei este de 100 euro/mp,la care se adaugd TVA.

Art.6. - Plata se face integral la data semndrii contractului de vdnzare-cumpdrare.

Art.7. - Contractul de vdnzare-cumpdrare se va incheia in termen maxim de 6 luni de la data
adiudecdrii terenului prin licitalie publicd.

Art.8. - imputernicegte Primarul sau Viceprimarul oraqului Sinaia sd semneze contractul de vdnzare-
cumpdrare in fala notarului public.

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA



Art.9. - Cdqtig[torul licitaliei are obligatia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare,
cadastrului gi inscrierii terenului in cartea funciari, precum qi pe cele ocazionate cu perfectarea
contractului de vilnzare-cump6rare in fa{a notarului public.

ART.10. - Prevederile prezentei hotdr6ri vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Urbanism gi
Cadastru gi Serviciul Buget.

Sinaia, 14 august 2020
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ANEXA 1

la HCL Sinaia nr.l2ll2020

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind vdnzareaterenului din Sinaia, Str. Tufturelelor FN, lot252

Cap. I. OBIBCTUI VAUzARII

1.1. Terenul care urmeazd. a fi vdndut se afld situat in intravilanului oragului Sinaia, str. Turturelelor
FN, lot 252.
Terenul are acces din str. Turturelelor.
1.2. Terenul este proprietatea privatd a oraqului Sinaia Ei are o suprafalE de 469 mp din acte (470 mp
masuratd).
Terenul are categoria de curti-construc{ii.

cap. rr. MoTrvATrA VANZARTT

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar qi social care impun vdnzarea terenului, sunt
urmdtoarele:
2.1. Prevederile arI. 334-346;i art. 363 din cadrul OUG nr. 5112019 privind Codul administrativ -
Exercitarea dreptului de proprietate privatd a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
2.2. Administrarea eficientl a domeniului public Ei privat al oraqului Sinaia pentru atragerea de
venituri suplimentare la bugetul local, prin valorificareapatrimoniului oraqului Sinaia.
2.3. Terenul va fi v6ndut la cererea d-lui POPESCU BOGDAN OVIDIU.

CAp. III. ELEMENTE DE PRET

3,1 . Pretul evaluat pentru teren este de 70 euro/mp, pret stabilit conform Raportului de evaluare
intocmit de Evaluator Imobiliar Autonzat ing. Mdrza Neculai, inregistrat la Primaria ora;ului Sinaia
cu nr. 1645 5 129.06.2020.
Valoarea de inventar a imobilului este de 25 EURO/mp.
Conform art.363, al. (6) din Ordonanla de urgenld nr.5712019 privind Codul administrativ, preJul
minim de vdnzare, care va fi aprobat prin hotdr6re a Consiliului Local Sinaia, va fi valoarea cea mai
mare dintre preful de pia![ determinat prin raport de evaluare gi valoarea de inventar a imobilului.
3.2.Platavdnzdrii se va face integral inainte de semnarea contractului de vdnzare.

cap. IV. MODALTTATEA DE ATRTBUIRE A VANZAnII

4.1. Procedura de vdnzarc propusd este vdnzare prin licitafie public6, conform art. T4-346 qi art. 363
din cadrul OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ.
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Anexa}la
H.C.L. Sinaia nr. 121 12020

REGULAMENTUL

privind vdnzareaprin licitalie public[ a terenului in suprafald de 469 mp din acte (470 mp

masuratd), din Sinaia, Str. Turturelelor FN, lot252, situat in domeniul privat al oragului Sinaia,

Comisia in componenla desemnatd prin Dispozitia m. 12020 a Primarului oragului Sinaia
funclioneazd valabil in prezenla tuturor membrilor sdi qi adoptd decizii valabile cu votul
maj orit[trii membrilor.

Hotdr6rile comisiei de licitalie sunt obligatorii pentru comisia de licitalie qi pentru oferlanli.

Licitatria se desfaqoar6 in doud faze:
- in prima fazd se verific[ indeplinirea de cdtre ofertanli a criteriilor de eligibilitate stabilite

de Consiliul Local Sinaia prin anexa 3 la Hotdrdrea nr. .......12020;
- in faza a doud a licitafiei parlicipa numai ofertanlii care indeplinesc criteriile de eligibilitate.

ln aceastd a doua fazda licitaliei se deschide oferta frnanciard, iar adjudecarea se face prin
strigare liber6.

Licitalrapublicd se desfiqoar[ numai dacd sunt inscriqi cel pulin doi ofertanti pentru respectivul
amplasament. In cazul in carc 7a data organizdrii licitaliei nu sunt minim 2 (doi) ofertanli
eligibili, se recurge la republicarea anunlului pentru un nou termen al licitaliei. Dacd nici la
republicarea anunlului nu sunt minim doi ofertan(i eligibili, adjudecarea se face, dacd se oferd
preful minim al vdnzdrn, chiar dacd existd un singur ofeftant, care trebuie sd participe la
licitalie, qi bineinleles cu indeplinirea condiliilor de eligibilitate.

Comisia de licitalie adjudecd licitalia public[ deschis6.

Pasul de licitare va fi de 10 % din valoarea prelului de pornire/mp al licitaliei, respectiv
EURO/mp.
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Anexa 3 la
HCL Sinaia nr. I lll2020

INS TRUCTIUNI PENTRU O FERTANTI
de organrzare gi desfbqurare a licitaliei publice

deschise pentru vdnzarea terenului in suprafaf d de 469 mp din acte (470 mp masurata), din Sinaia,
Str. Turturelelor FN, lot252, situat in domeniul privat al oraqului Sinaia,

Ofeftanfii interesali sa participe lalicitaliapublic[ pentru vdnzareaterenului in suprafa]d de 469 mp
din acte (470 mp masuratd), din Sinaia, Str. Turturelelor FN, lot252, vor depune la sediul Primdriei
oraqului Sinaia, bd. Carol I, nr.47, Birou Registraturd, pdndla data de ............2020, ora 09.00,
oferla pentru vdnzareaterenului ce urmeazd. a fi supus licitaliei publice.

L PREZENTAREA OFERTELOR

I.1. Licitafia publicd va avea loc in data de ...............2020, ora.........., la sediul Primdriei oraqului
Sinaia, bd. Carol I, nr.47 qi se va efectua prin strigare liberd de cdtre ofertanli sau reprezentanlii
acestora, in care caz se vaptezenta documentul de imputemicire.

Licitalia se desfrgo ard in doud faze. in prima fazd se verificd documentele doveditoare ale
incadrdrii in criteriile stabilite prin Hotdr6rea Consiliului local Sinaia. Ofertanlii declarali admiqi in
prima fazE, participd la faza a doud in care adjudecarea se face prin strigare libera.

Criterii de eligibilitate:
La licitalie pot participa numai persoane frzice sau juridice care indeplinesc cumulativ

urm[toarele condi]ii:
l. Sd delind certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comerlului valabil gi certificat

constatator ORC (pentru persoane juridice);
2. SFL prezinte certificat fiscal in termen de la Primdria oraqului Sinaia - Serviciul Buget,

privind indeplinirea obligaliilor de platS cdtre bugetul local, din care sd rezulte cd nu figureazi cu
datorii la bugetul local;

3. Sa prezinte certificat fiscal in termen eliberat de Administralia Financiard de pe raza
ora;ului in care frgureazd. cd nu are datorii la bugetul de stat;

4. Parlicipantul la licitatie nu trebuie sd fie in stare de insolven{d, faliment sau lichidare (pentru
persoane juridice).

5. Nu are dreptul sd participe la licitalie persoana care a fost desemnatd cdqtigdtoare la o
licitalie publicd anterioard privind bunurile statului sau ale unitAlilor administrativ-teritoriale in
ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a pldtit prelul, din culpd proprie. Restriclia opereazd,
pentru o duratd de 3 ani, calculatd de la desemnarea persoanei respective drept cdqti gdtoare la
licitalie (declaralie pe proprie rdspundere).

Oferta se depune in doul plicuri dup6 cum urmeazd.,
- plicul exterior:

I. Pentru persoane ftzice:

1. Dovada depunerii garanliei de participare la licitalie in valoare de ....... EURO, egall cu
lDoh din valoarea prefului minim al vdnzdrii.

2. Dovada achitdrii caietului de sarcini, in valoare de 300 lei (nu se restituie).
3. Dovada achitarii taxei de participare la licitalie in valoare de 300 lei (nu se va restitui).



4. Certificat fiscal eliberat de Primdria Sinaia, prin Serviciul Buget - Taxe qi Impozite

privind indeplinirea obligafiilor de platd, cdtre bugetul local (in original), din care sd

rezulte cd nu figxeazdcu datorii la bugetul local al oraqului Sinaia.

5. Certificat fiscal eliberat de Administra[iaFinanciard de pe ruzaOruSului in care frgureazd

cd nu are datorii la bugetul de stat (in ofiqinal).
6. Copie BI / CI persoand fizicdqi/sau a reprezentantului legal.

7. imputernicire notariald pentru cazrxile in care la licitafie particip6 alte persoane dec6t

titularii inscriqi (in original).
8. Declaralie pe propria rdspundere menfionati la criteriile de eligibilitate pentru punctul 5.

9. Fig[ cu informafii privind ofertantul gi o declaratie de participare, semnatd de ofertant,

fHrd ingroglri, gtersituri sau modificdri (anexele 7 qi 8)

II. Pentru persoane juridice:

1. Dovada depunerii garantiei de participarc la licitatie in valoare de ...... EURO, egal[ cu

10% din valoarea prelului minim alvdnzdrii.
2. Dovada achitdrii caietului de sarcini, in valoare de 300 lei (nu se restituie).
3. Dovada achitdrii taxei de participare la licitafie in valoare de 300 lei (nu se va restitui).
4. Copie certificat de inmatriculare de la Oficiul Registrului Comerfului qi certificat

constatator nu mai vechi de 30 de zilela data depunerii ofertei.
5. Certificat fiscal eliberat de Primdria Sinaia, prin Serviciul Buget - Taxe qi Impozite

privind indeplinirea obligafiilor de platd c6tre bugetul local (in original), din care s[
rczulte c6 nu figtxeazdcu datorii la bugetul local al oraqului Sinaia.

6. Certificat fiscal eliberat de Administrafia Financiard de peruza Oraqului in care ftgtxeazd
cd nu are datorii la bugetul de stat (in original).

7. Copie BI / CI persoanl fizicd sau a reprezentantului legal.
8. imputernicire notariald pentru cazurile in care la licitalie particip6 alte persoane dec6t

titularii inscrigi (in original).
9. Declarafie pe propria rdspundere menfionatl la criteriile de eligibilitate pentru punctul 5.

10. FiqA cu informalii privind ofertantul gi o declaratie de participare, semnatd de ofertant,
fbr6 ingroqdri, qtersdturi sau modificlri (anexele 7 qi 8)

11. Bilanful contabil sau declaratia unicd la3l.l2.20l9 (dupdcaz).

Plicul exterior va contine documentele de mai sus gi plicul interior in care va fi depus6 oferta
pentru terenul supus licitatiei, care va cuprinde formularul de ofertd (anexa 6);

Pe plicul interior se vor mentiona:
- numele ofertantului;
- adresa terenului pentru care se valicita.

Documentele susmentionate se vor depune la Registratura Primdriei Sinaia, pana LA DATA
.2020, ora 09.00.

Pe plicul exterior se va face menfiunea: LICITATIE PUBLIC,I PENTRU VANzuRE TEREN. A NU
sE DESCHIDE pAt'1,{ Lq DATA...............2020, ora

Pe p!!g!.i41!q!q se vor menliona:
- numele ofertantului;
- adresa qi specificalia amplasamentului pentru care se va licita.
DupE depunerea ofertei, care va fi sigilatS, nu se mai acceptd complet6ri la documentele acesteia.

OfertanJii vor avea asupra lor toate documentele originale care au fost depuse in copie in ofert6.

I.2. Comisia de licitafie verificd, in prima fazd, documentele solicitate pentru indeplinirea criteriilor
de eligibilitate, cuprinse in plicul exterior.



I.3. Dupd verificarea documentelor depuse in plicul exterior se comunicd ofertantilor faptul ca au

fost declarafi admigi sau respinqi pentru participarea la licitalie.
L4. Licitalia se desftgoard sub forml de licitalie public6 deschisd cu strigare la carc particip6

ofertanlii declarafi admiqi, iar adjudecarea se face prin strigare liberd. Hotdr6rea comisiei de

licitalie inscrisd in procesul verbal privind adjudecarea este definitivE.
I.5. Pe bazahotdrdrii comisiei de licitalie se comunic6 ofertantului cdgtig6tor acceptarea ofertei 9i

datala care trebuie s[ se prezinte pentru incheierea contractului conform art.341 aL,26 din OUG
57l2OI9 (Codul Administrativ), dup[ implinirea termenului de 20 zile calendaristice de la
comunicare, dar nu mai tdrziu de 6 luni de la data adjudecirii.

in legaturd cu oferta septecizeaz[ urmltoarele:

. Ofertantul are obliga\ia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentaliei de

atribuire.
. Ofertele gi documentele prezenate vor fi rcdactate in limba rom6nd
. Oferta trebuie sa fie ferm6;
. Organizatorul licitaliei are dreptul sd descalifice orice ofertant care nu indeplinegte una sau mai

multe cerinJe impuse prin documentele licitaliei gi prin aceste instrucJiuni;
. Depunerea ofertei reprezintd manifestarea voinfei ofertantului de a semna contractul de vdnzare

a terenului in condi{iile precizate in caietul de sarcini;
. Revocarea ofertei de c6tre ofertant, dupl deschiderea ei gi dup6 adjudecare, atrage dupd sine

pierderea garanliei de participare.
. Oferta este valabila pe o perioada de 90 zile de la deschiderea ofertelor. Ofertantul va inscrie

aceasti duratd in declaralia de participareLa licitalie qi in ofertS.
. Nu se accept6 completarea dosarului cu documente in timpul desfEqurdrii licitaliei.

' tn cazulincare la data organizlriilicitaliei nu sunt minim 2 (doi) ofertanli eligibili, se recurge
la republicarea anunlului pentru un nou termen al licitaliei. Dac[ nici la republicarea anunfului
nu sunt minim doi ofertanti eligibili, adjudecarea se face, dacd se oferl pretul minim alvilnzdrii,
chiar dacd existd un singur ofertant care trebuie sI participe la licitalie, gi bineinteles cu
indeplinirea condiliilor de eligibilitate.

I.6. Nu se pot inscrie la licitalie:
r persoanele juridice sau fizice care au fost desemnatd cdgtigdtoarc la o licitatie publicd anteioard

privind bunurile statului sau ale unitdlilor administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu au
incheiat contractul ori nu a pldtit pre{ul, din culpd proprie. RestricJia opereazd, pentru o duratd
de 3 ani, calculatd de la desemrLareapersoanei respective drept cdqtigdtoarc la licita{ie;

r persoanelejuridice sau fizice care au debite fatd de bugetul local sau fajd de bugetul de stat;

il, GARANTII

in vederea participdrii la licitalie ofertanlii sunt obligali sd depund la organizator garantia de
participare.
Ofertantilor nec6qtig6tori li se restituie garun\ia de participare in termen de cel mult 30 de zile de la
data adjudec6rii.

Garanlia de participare se pierde in urm6toarele cazuri:
. dacS ofertantul iqi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;
. in cazul ofertantului cdqtigdtor dacd acesta nu se prezintd la data prevdzutd de comisia de

licitalie pentru perfectarea contractului.
Garanlia de participare se depune la Casieria Primdriei oragului Sinaia sau prin ordin de platd la
Trczoreia Buqteni.



Pentru calicitaliasd fie validatd pentru amplasament trebuie sd existe minim 2 (doi) ofertanti. in
cazul in carc la data organizdrii licitaliei nu se prezint[ minim 2 (doi) ofertanJi eligibili, se recurge

la republicarea anunlului pentru un nou termen al licitatiei. Dacd nici la republicarea anunfului nu

sunt minim doi ofertanli eligibili, adjudecarea se face, dac[ se oferi pretul minim al vdnzdrii, chiat

dacd existl un singur ofertant, care trebuie sd participe la licitalie, gi bineinteles cu indeplinirea
condiliilor de eligibilitate.

in cazulin care ofertantul adjudecdtor nu se prezintdla dataprevdzutdde comisia de licitalie pentru

incheierea contractului de vdnzare, acesta pierde garun\ia de participarc la licitalie qi terenul supus

licitaliei va fi vdndut ofertantului clasat pe locul 2.

in caz de infirmare qi a ofertantului clasat pe locul 2,licitalia se repet6, organizatorul comunicdnd
hotdrdrea, garantiile fiind restituite integral.

ill. ALTE PREWDERI
Pasul de licitalie va fi de ..... EURO/mp., echivalent in lei/mp.
Caqtigdtorul licitaliei va suporta contravaloarea cheltuielilor ocazionate de oblinerea avizelor de la
delindtorii de utilitdfi, pentru eliberarea certificatului de urbanism gi inscrierea in Cartea Funciard.
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Anexa 4 la
HCL Sinaianr.l2112020

CAIET DE SARCINI

de organizare gi desf[qurare a licitafiei publice
pentru vffnzarea terenului in suprafa[il de 469 mp din acte (470 mp masuratl), din Sinaia'

Str. Turturelelor X'N,lot 2S2rsituat pe domeniul privat al oragului Sinaia,

I. OBIECTAL UANZ4NA
I.1. Terenul situat in orasul Sinaia, Str. Turturelelor FN, lot 252, CONFORM PLANULUI DE
SITUATIE DIN ANEXA 5, are o suprafa![ de 469 mp din acte (470 mp masuratd) gi beneficiaz6
de acces din strada Turturelelor.
I.2. Terenul situat la adresa de identificare de mai sus apar\ine domeniului privat al oragului Sinaia.

Lucrdrile de racordare la retelele de utilitifi cad in rdspunderea cdgtig6torului licitaliei care va
suporta gi contravalorea cheltuielilor ocazionate de acestea.

II. ELEMENTE DE PRET
II.1. Pretul minim al vilrudrii pentru terenul situat in Sinaia, Str. Turturelelor FN, lot 252, este de

EURO/mp., echivalent in leiimp., fexA TVA qi a fost stabilit conform Hotdrdrii Consiliului
Local Sinaia nr. .........12020.
II.2. Pasul de strigare este de........ EURO/mp.
II.3. Pretul vinzdlii licitat va fi cel pulin egal cu cel inscris la pct. II.1.
ll4.Platavdnzdrii se va face integral ladata semnlrii contractului.

il[. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel care pot apdrea intre pdrfile contractante sunt de competenta instan]elor
judecitoreqti.

IV. DISPOZITII FINALE
IV.1. Ofertantii declarafi admigi in urma verificdrii criteriilor de eligibilitate stabilite prin Anexa 3

la HCL ....12020 vor participa la faza a doua a licitaliei unde adjudecarea se face prin
strigare.

IV.2. Drepturile gi indatoririle pIrfilor se stabilesc prin modelul de contract cadru de vinzarc.
IV.3. Dupd incheierea contractului, realizarea obiectivului de investilii se va face numai pe baza
unui proiect legal avizat qi a autorizafiei de construire eliberatl de Serviciului Urbanism si Cadastru
din cadrul Primdriei Sinaia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicati, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.
IV.4. Obfinerea tuturor avizelor tehnice pentru realizarea qi funclionarea investitiei il privesc pe
cumpdrdtor.
IV.5. Toate lucrdrile privind racordarea la re{elele
de la delindtorii de utilitdli privesc pe cump6rdtor.

tehnico-edilitare existente gi oblinerea avizelor

IV.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate docu

EDINTE

icitan(ilor,

ffiu,

t/,\ V /^s'

€,"3>#.tr1),$Tli)

prelul fiind de 300 lei.

EORGHE

contra cost,

./r.r$ g 4 )
$)'-;\'

se pun la



CONTRACTUL - CADRU
CONTINAND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

UAT - ORAS SINAIA, cu sediul in SINAIA, BD. CAROL I NR. 47, , telefon: 0244.311788, cod fiscal 2844103,

reprezentatd prin ....................r..r.., funcfia in calitate de vanzator, pe de o pafte,

9i

"]ffi'......''........'..,ctldomiciliulintelefon/fax

cumparator, pe de alt[ par1e.

b) In cazul persoanelorjuridice

cu sediul in telefon/fax

;;:,;; ;; ;;.,*,,,,.,'* ffi,::J::J*:fl1, ; ;; ;;;",
cod fiscal , reprezentatd prin

au convenit incheierea prezentului contract de yanzare-cumparare, in urmatoarele conditii:

Art.l. Subscrisa tlAT- Oras SINAIA prin Consiliul Local al Orasului SINAIA, prin reprezentant legal, vand terenul

aparlinand domeniului privat al orasului SINAIA, situat in intravilanul orasului SINAIA, Str. Turturelelor FN, lot 252,

judetul Prahova, in suprafata de 469 mp din acte (470 mp masuratd), categorie cufti-constructii, fara constructii pe el,

identificat cu numarul cadastral si evidentiat in CF sub numarul

Art.2. Yanzarea de fata se face inbaza HCL nr......... ,, privind yanzarea terenului si ca urmare a

Raportului procedurii de atribuire a contractului, intocmit de comisia de evaluare a ofertelor, inregistrat la sediul primariei

sub numarul.. din ..............

Art.3. Pretul total adjudecat este de ..... pentru intreaga suprafata.

Art.4. Subsemnatul/subsemnata.....,.,... , inteleg sa cumpar de la UAT_ORAS SINAIA prin

Consiliul Local al orasului SINAIA, terenul descris mai-sus, la pretul si in conditiile prevazute in prezentul contract, cu al

carui continut ma declar de acord.

Art.5. Cheltuielile ocazionate de incheierea prezentului contract sunt suporate de cumparator.

Art.6. Eu vanzatoarea, prin reprezentantul legal, ma declar in mod expres de acord cu intabularea dreptului de proprietate

al cumparatoarei in Caftea Funciara a imobilului ce formeaza obiectul prezentului inscris.

Art.7. Noi, partile am luat cunostinta de conditiile actului de fata, care exprima in totalitate vointa noastra.

Yanzator,

UAT. ORAS SINAIA,

PRESEDINTE D

Cumparator,

6elrS
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Anexa nr. 6 la
HCL nr. 121114.08.2020

OFERTA

Pentru vdnzarea terenului in suprafafd de 469 mp din acte (470 mp masuratd), din Sinaia,

Str. Turturelelor FN, lot252, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia.

Subsemnatul oferim un pre! de euro/mp.

Prin prezenta md oblig s[ particip la licitalia publicd din data de

organizatd la sediul Primdriei oragului Sinaia.
ora _,

Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 zile deladata semnlrii prezentei

Declar cd am luat act cain cazul nerespectirii prefului vdnzdrii oferit, sunt de acord cu anularea
vdnzdrii, urmdnd sd suport toate cheltuielile ce derivi din aceasta in condifiile din caietul de sarcini.

OFERTANT,

Numele qi prenumele
L.S.



OFERTANT
ANEXA NR. 8

la HCL nr. I 2 I /I 4.08, 2020

F'I$A OFERTANTULUI

La licita{ia publici deschisl in vederea vhnzilrii terenului in suprafafn de 469 mp din acte
(470 mp masuratl), din Sinaia, Str. Turturelelor FN, lot 252, situat pe domeniul privat al
oraqului Sinaia.

1) Ofertant

2) Sediul societalii sau adresa

3)Telefon, fax, email

4) Reprezentant legal

5) Func{ia

6) Cod fiscal

7) Nr. inregistrare la Registrul Comerfului

8) Nr. Cont

9) Banca

10) Capitalul social ( lei)

11) Cifra de afaceri ( lei) la 31.12.201,8

l2) Sediul sucursalelor (filialelor) locale _diacd este cazul

13) Certificatele de inmatriculare a sucursalelor locale

Data Ofertant

L.S.



OFERTANT
ANEXA NR. 7

la HCL. nr, 121/14.08.2020

DECLARATIE DE PARTICIPARE

Lalicitalia public6 deschisd in vederea vdnzdrii terenului in suprafaf d, de 469 mp din acte (470
mp masuratd), din Sinaia, Str. Turturelelor FN, lot 252, situat pe domeniul privat al oragului
Sinaia.

Cdtre Primdria oraqului Sinaia

Urmare a anun{ului publicitar apdrut in publica}ia din data de

Prin prezenta,
Noi,

(numele qi prenumele/ denumirea ofertantului)

Ne manifest6m intenlia ferm6 de participare la licita;ia publica deschis6 pentru
vdnzarea terenului in suprafald de 469 mp din acte (470 -p--uirratd), din Sinaia, Str.
Turturelelor FN, lot 252, situatpe domeniul privat al oragului Sinaia.

Am luat cunogtinld condiliile de participare la licitalie, condiliile respingerii ofertei, de
pierdere a garunliei de participare la licitalie, prevdzute in instrucliunile de liciialie gi ne asum6m
responsabil itatea pierderii lor in condiliile stabilite.

Oferta noastrd este valabildpdndla data de

La locul, data gi ora indicatd de dumneavoastrd pentru deschiderea ofertei din partea
noastrd va participaunrcptezentant autorizat sd ne reprezinte qi sE semneze actele incheiate cu
aceast[ ocazie.

Data Ofertant

z.,s



DECLARATIE

Subsemnatul(a) domiciliat in
orasul nr._,bl._,sc._,ap._,
avdnd CNP declar pe propria rSspundere cd in ultimii 3

(trei) ani nu am fost desemnat c6qtigltor a unei licilatii publice anterioare
privind bunurile statului sau ale unitdlilor administrativ - teritoriale gi nu am
refvzat incheierea contractului ori nu am plStit pretul, din culpa proprie.

Aceasta imi este declaralia pe care o dau, suslin qi semnez.

Data Semndtura

str.


