
HoTAnAREANR. 126

privind vdr:zarca prin licitalie publicd a terenului in suprafafd de 1,54 mp, situat in Sinaia,

Bd. Carol I nr. 39, lot I

Avffnd in vedere:
- Referatul de aprobare nr.1657l din29.06,2020 intocmit de Remus David qi Popa Gheorghe,

consilieri locali,prin care propun aprobarea raportului de evaluare qi vdnzarea prin licitalie
public6 a terenului in suprafafd de 154 mp, situat in Sinaia, Bd. Carol I nr. 39, lot 1;

- Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism 9i Cadastru nr.16573 din29.06.2020-
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2),lit. c) gi alin. (6), lit. b) qi arl 363 din
OrdonanJa de Urgentd rc.5712019 privind Codul Administrativ;

in temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanla de Urgen{i nr. 5712019 privind Codul
Administrativ,

coNsrl,rul, LocAL AL oRA$ULUI SINAIA
HorAnAgrE:

Art.l. - Aproba Studiul de oportunitate privindvdnzareaprin licitafie publicd a terenului in suprafal6
de 154 mp, situat in Sinaia, Bd. Carol I nr. 39,lot l, conform anexei l, care face parte integrantd din
prezenta hotdrdre.
Art.2. - Aprobd raportul de evaluare a terenului in suprafatd de 154 mp, situat in Sinaia, bd. Carol I
nr. 39, lot 1.

Art.3. - Aprobd vdnzarea prin licitafie publicl a terenului in suprafalS de 154 mp, situat in Sinaia,

Bd. Carol I nr. 39, lot 1, conform planului de situatie din anexa 5.

Art.A, - Aprob6 documentafia pentru licitalie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.
Art.S. - Pretul de pornire a licitafiei este de 45 euro/mp ,la care se adaugi TVA.
Art.6. - Plata se face integral la data semndrii contractului de vtnzare-cumplrare.
Art,7, - Contractul de vdnzare-cumpdrare se va incheia in termen maxim de 6 luni de la data
adj udecdrii terenului prin licitalie public6.
Art.8. - imputerniceqte Primarul sau Viceprimarul oragului Sinaia sd semneze contractul de vdnzare-
cumpdrare in fala notarului public.
Art.9. - Cdqtig[torul licitaliei are obligatia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare,
cadastrului gi inscrierii terenului in cartea funciard, precum gi pe cele ocazionate cu perfectarea
contractului de vdnzare-cump[rare in fa]a notarului public.
Art.10. - Prevederile prezentei hotdrdri vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Urbanism gi Cadastru
gi Serviciul Buget.
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ANEXA 1

la HCL Sinaia nr.12612020

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind vdnzareaterenului din Sinaia, Bd. Carol I nr. 39, lot I

Cap. I. OBIECTUI vANzAruI

1.1. Terenul care rxmeazd a fi vdndut se afl6 situat in intravilanului oraqului Sinaia, bd. Carol I nr. 39,
lot 1.

Terenul are acces din Bd. Carol I.
1.2. Terenul este proprietateaprivat6 a oraqului Sinaia qi are o suprafafi de 154 mp.
Terenul are categoria de curti-construcfii.

Cap. II. MOTIVATIA VANZARII
Motivele de ordin legislativ, economic, financiax qi social care impun vdnzarea terenului, sunt
urmltoarele:
2.1. Prevederile art. 334-346 $i art. 363 din cadrul OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ -

Exercitarea dreptului de proprietateptivatd a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
2.2. Administrarea eficient6 a domeniului public qi privat al oraqului Sinaia pentru atragerea de

venituri suplimentare la bugetul local, prin valorificareapatrimoniului oraqului Sinaia.
2.3. Terenul va fi vdndut la cererea d-lui CIUCA OANUI qi d-nei CIUCA MIHAELA.

Cap.IIL ELEMENTE DE PRET
3.1. Pretul evaluat pentru teren este de 45 euro/mp, pret stabilit conform Raportului de evaluare
intocmit de Evaluator Imobiliar Autorizat ing. MArza Neculai, inregistrat la Primaria oraqului Sinaia
cu nr. 16452129.06.2020.
Valoarea de inventar a imobilului este de 25 EURO/mp.
Conform art.363, al. (6) din Ordonanta de urgentdnr.5712019 privind Codul administrativ, prelul
minim de vdnzare, care va fi aprobat prin hotlrdre a Consiliului Local Sinaia, va fi valoarea cea mai
mare dintre preful de piat6 determinat prin raport de evaluare qi valoarea de inventar a imobilului.
3.2.Platavinzdrii se va face integral inainte de semnarea contractului de vilnzare.

Cap. IV. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A VANzAnrr
4.1. Procedura de vdnzare propusd este vdnzare prin licitafie public6, conform art. 334-346 qi art. 363
din cadrul OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ.
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Anexa2la
H.C.L. Sinaia nr. 12612020

REGULAMENTUL

privind vilnzarcaprin licitalie public[ a terenului in suprafa]i de 154 mp, din Sinaia, Bd. Carol I nr.
39, lot 1, situat in domeniul privat al oraqului Sinaia,

1. Comisia in componen[a desemnatd prin Dispozitia w. 12020 a Primarului oragului Sinaia
functioneaz6 valabil in prezenla tuturor membrilor s6i gi adoptd decizii valabile cu votul
maj oritilii membrilor.

2. Hotdrdrile comisiei de licitalie sunt obligatorii pentru comisia de licitalie qi pentru ofertanli.

3. Licitalia se desfagoari in doui faze:
- in prima fazd, se verificd indeplinirea de c6tre ofertanli a criteriilor de eligibilitate stabilite

de Consiliul Local Sinaia prin anexa 3 la Hotdr6reanr. .......12020;
- in faza a doud a licitaliei participa numai ofertantii care indeplinesc criteriile de eligibilitate.

tn aceastd a doua fazd a licitatiei se deschide oferta financiard, iar adjudecarea se face prin
strigare liber6.

4. Licita\iapublic6 se desfEqoar6 numai dac6 sunt inscriqi cel pulin doi ofertanli pentru respectivul
amplasament. In cazul in care la data organizdrii licitaliei nu sunt minim 2 (doi) ofertanti
eligibili, se recurge la republicarea anunlului pentru un nou termen al licitaliei. DacE nici la
republicarea anunlului nu sunt minim doi ofertanti eligibili, adjudecarea se face, dac6 se oferd
prelul minim al vilnzdril chiar dac[ existd un singur ofertant, care trebuie sd participe la
licitalie, gi bineinteles cu indeplinirea condiliilor de eligibilitate.

5. Comisia de licitalie adjudecl licitalia publicd deschis[.

6. Pasul de licitare va fi de l0 Yo din valoarea prelului de pornire/mp al licitatiei, respectiv
EURO/mp.
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Anexa 3 la
HCL Sinaianr.l26l2020

INS TRUCTIUNI PENTRA OFERTANTI
de organizare qi desftgurare a licitaliei publice

deschise pentru viltuareaterenului in suprafald de 154 mp, din Sinaia, Bd. Carol I nr. 39, lot 1,

situat in domeniul privat al oraqului Sinaia,

Ofertantii interesali s6 participe la licitalia publicd pentru vdrr;arca terenului ln suprafatd de 154
mp, din Sinaia, Bd. Carol I nr. 39, lot 1, vor depune la sediul Primiriei oragului Sinaia, bd. Carol I,
nr.47, Birou RegistraturL, pdndla data de ............2020, ora 09.00, oferta pentru vdnzarea terenului
ceurmeazda fi supus licitaliei publics.

L PREZENTAREA OFERTELOR

I.1. Licitatia publicd va avea loc in data de ...............2020, ora.........., la sediul PrimSriei oragului
Sinaia, bd. Carol l, w.47 gi se va efectua prin strigare liberd de citre ofertanli sau reprezentantii
acestora, in care cM se vaptezenta documentul de imputemicire.

Licitalia se desf6go ard in doul faze. in prima fazd se verific6 documentele doveditoare ale
incadr6rii in uiteriile stabilite prin Hotdrdrea Consiliului local Sinaia. Ofertantii declarati admigi in
prima fazd, particip[ la faza a doud in care adjudecarea se face prin strigare liber6.

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

urmitoarele condilii:
1. Sd delin6 certificat de lnregistrarc la Oficiul Registrului Comertului valabil qi certificat

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

privind indeplinirea obligafiilor de plat[ citre bugetul local, din care sd rezulte cI nu figureazl cu
datorii la bugetul local;

3. SA prezinte certificat fiscal in termen eliberat de Administralia Financiar[ de pe ruza
oraqului in care figr:r:eazd cd nu are datorii la bugetul de stat;

4. Participantul la licitatie nu trebuie s[ fie ln stare de insolven]E, faliment sau lichidare (pentru
persoane juridice).

5. Nu are dreptul sd participe la licitalie persoana care a fost desemnat[ cdqtigdtoare la o
licitalie publicd anterioard privind bunurile statului sau ale unitililor administrativ-teritoriale ln
ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a pl[tit pretul, din culpd proprie. Restrictia opercazd
pentru o durat[ de 3 ani, calculat6 de la desemnarea persoanei respective drept cdgtigdtoare la
licitalie (declarafie pe proprie rdspundere).

Oferta se depune in doui plicuri dup6 cum urmeazd:

- plicul exterior:
I. Pentrupersoanefizice:

1. Dovada depunerii garanliei de participarela licitalie in valoare de....... EURO, egali cu
10% din valoarea prelului minim alv6ru6ril

2. Dovada achitdrii caietului de sarcini, in valoare de 300 lei (nu se restituie).



3. Dovada achitdrii 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 platl c6tre bugetul local 0n orisinal), din care sd
rezulte cd nu frgureazd cu datorii la bugetul local al oraqului Sinaia.

5. Certificat fiscal eliberat de Administrafia Financiard de pe raza Oraqului in care figreazd
cd nu are datorii la bugetul de stat (in orieinal).

6, Copie BI / CI persoand fizicd,qi/sau arcprezentantului Iegal.
7. imputemicire notariald pentru caztxile in care la licitafie particip6 alte persoane dec6t

titularii inscriqi (tn original).
8. Declaralie pe propria r6spundere menlionatd la criteriile de eligibilitate pentru punctul 5.

9. Fiqd cu informafii privind ofertantul gi o declaratie de participare, semnatl de ofertant,
fErS ingrogdri, qters6turi sau modificdri (anexele 7 qi 8)

II. Pentru persoane juridice:

1. Dovada depunerii garantiei de participarcla licitalie in valoare de ...... EURO, egalfl cu
l0o/o dinvaloarea pretului minim alvdnzdrii.

2. Dovada achit6rii caietului de sarcini, in valoare de 300 lei (nu se restituie).
3. Dovada achit[rii taxei de participare la licitalie 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 zile la data depunerii ofertei.
5. Certificat fiscal eliberat de Primdria Sinaia, prin Serviciul Buget - Taxe qi Impozite

privind indeplinirea obliga{iilor de plati cdtre bugetul local (in original), din care sE

rczllte cd nu frgureazdcu datorii la bugetul local al oraqului Sinaia.
6. Certificat fiscal eliberat de Administrafia Financiard de pe raza Oraqului in care figareazd

c6 nu are datorii la bugetul de stat (in original).
7. 9opie BI / CI persoand fizicb. sau a reprezentantului legal.
8. Imputernicire notariald pentru cazurile in care la licitalie participE alte persoane decdt

titularii inscriqi (tn original).
9. Declaratie pe propria r6spundere menfionatI la criteriile de eligibilitate pentru punctul 5.
10. FiqA cu informalii privind ofertantul qi o declaratie de participare, semnatI de ofertant,

fErE ingroqdri, qtersdturi sau modificdri (anexele 7 qi 8)
11. Bilanful contabil sau declaratia unic6 La31.12.2019 (dup6 caz).

Plicul exterior va conline documentele de mai sus qi plicul interior in care va fi depusd oferta
pentru terenul supus licitaliei, care va cuprinde formularul de ofertd (anexa 6);

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

Documentele susmenlionate se vor depune la Registratura Prim6riei Sinaia, pana LA DATA
,2020, ora 09.00.

Pe plicul exterior se va face mentiunea: LICITATIE PUBLIC,I PENTRU VANzuRE TEREN. A NU
sE D ESC HIDE pAU.4 t,q, DATA............... 20 20, ora

Pe plicul interior se vor mentiona:
- numele ofertantului;
- adresa gi specificalia amplasamentului pentru care se va licita.

Dup6 depunerea ofertei, care va fi sigilatS, nu se mai acceptd complet6ri Ia documentele acesteia.
Ofertanlii vor avea asupra lor toate documentele originale care au fost depuse in copie in ofert6.



I.2. Comisia de licitalie verificE, in prima faz6, documentele solicitate pentru lndeplinirea criteriilor
de eligibilitate, cuprinse in plicul exterior.
I.3. Dupd verificarea documentelor depuse in plicul exterior se comunicd ofertanfilor faptul ca au
fost declarati admiqi sau respinqi pentru participarea la licitalie.
I.4. Licitatia se desfEqoard sub formd de licitalie publicd deschisi cu strigare la care participd
ofertanlii declarali admigi, iar adjudecarea se face prin strigare liber6. Hotdrdrea comisiei de
licitalie insuisd in procesul verbal privind adjudecarea este definitivi.
I.5. Pe bazahotdrdni comisiei de licitalie se comunic6 ofertantului cdgtigitor acceptarea ofertei qi

datala care trebuie sd se prezinte pentru incheierea contractului conform art. 341 al. 26 din OUG
5712019 (Codul Administrativ), dupd implinirea termenului de 20 zile calendaristice de la
comunicare, dar nu mutdrziu de 6 luni de la data adjudecErii.

in legatur6 cu oferta se precizeazl urmdtoarele:

. Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de
atribuire.

. Ofertele qi documentele prezenate vor fi redactate in limba romdn[

. Oferta trebuie sa fie ferm6;

. Organizatorul licitatiei are dreptul sE descalifice orice ofertant care nu indeplinegte una sau mai
multe cerinle impuse prin documentele licitatiei gi prin aceste instructiuni;

r Depunerea ofertei reprezintd manifestarea vointei ofertantului de a semna contractul de v6nzare
a terenului in condifiileprecizate in caietul de sarcini;

. Revocarea ofertei de cdtre ofertant, dupd deschiderea ei qi dup6 adjudecare, atrage dup6 sine
pierderea garanliei de participare.

' Oferta este valabila pe o perioada de 90 zile de la deschiderea ofertelor. Ofertantul va inscrie
aceast6 durat6 in declarafia de participare la licitafie qi in ofert6.

. Nu se accepti completarea dosarului cu documente ln timpul desfEqurErii licitafiei.

' in cazulin carc la data organizdrii licitaliei nu sunt minim 2 (doi) ofertanti eligibili, se recurge
Ia republicarea anunlului pentru un nou termen al licitatiei . Dacd nici la republicarea anunlului
nu sunt minim doi ofertanli eligibili, adjudecarea se face, dacd se oferd preJul minim alvdr:zdrii,
chiar dacd existi un singur ofertant care trebuie sE 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 desemnat[ cdqtigdtoare la o licita]ie publicd anterioard

privind bunurile statului sau ale unit6tilor administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu au
incheiat contractul ori nu a plitit pretul, din culpd proprie. Restriclia opercazd pentru o duratd
de 3 ani, calculat6 de la desemnarea porsoanei respective drept cdgtigltoare la licitatie;r persoanelejuridice sau fizice caxe au debite fatd de bugetul local sau fa|6 de bugetul de stat;

il. GARANTII

in vederea participdrii la licitatie ofertantii sunt obligali s[ depund la organizator garantia de
participare.
Ofertanlilor nec6gtig6tori li se restituie garunlia de participare in termen de cel mult 30 de zile de la
data adjudecdrii.
Garantia de participare se pierde in urm6toarele cazuri:. dacl ofertantul iqi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;r in cazul ofertantului c6gtig6tor daci acesta nu se prezintd la data prevdzltd de comisia de

licitalie pentru perfectarea contractului.



Garanlia de participare se depune la Casieria Primdriei oragului Sinaia sau prin ordin de platd la
Trezoreria Buqteni.

Pentru ca licitatia sd fie validatd pentru amplasament trebuie sd existe minim 2 (doi) ofertanli. in
cazulin care la data organiz6rii licitaliei nu se prezintd"minim 2 (doi) ofertanli eligibili, se recurge
la republicarea anunlului pentru un nou termen al licitaliei . Dacd nici la republicarea anunfului nu
sunt minim doi ofertanli eligibili, adjudecarea se face, dac6 se ofer[ pretul minim alvdnzdrii, chiar
dacd existd un singur ofertant, care trebuie sd participe la licitalie, qi bineinteles cu indeplinirea
condiliilor de eligibilitate.

in cazul in care ofertantul adjudecdtor nu se prezintdla dataprevdzutd.de comisia de licitalie pentru
incheierea contractului de vdnzare, acesta pierde garanlia de participare la licitalie gi terenul supus
licitatiei va fi v6ndut ofertantului clasat pe locul2.
ln caz de infirmare qi a ofertantului clasat pe locul 2,licita\ia se repetS, organizatorul comunicdnd
hotdrdrea, garanliile fiind restituite integral.

ilL ALTE PREWDERI
Pasul de licitalie va fi de ..... EURO/mp., echivalent in lei/mp.
Cagtigitorul licitaliei va suporta contravaloarea cheltuielilor ocazionate de oblinerea avizelor de la
detindtorii de utilitSli, pentru eliberarea certificatului de urbanism gi in Cartea Funciari.

PRE$EDINTE D
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Anexa 4la
HCL Sinaianr.12612020

CAIET DE SARCINI

de organizare gi desfiigurare a licitafiei publice
pentru vAnzarea terenului in suprafa{n de 154 mp, din Sinaia, Bd. Carol I nr.39, lot 1,

situat pe domeniul privat aI oraqului Sinaia,

L OBIECTULltNZirut
I.1. Terenul situat in orasul Sinaia, Bd. Carol I nr. 39, lot 1, CONFORM PLANULUI DE
SITUATIE DIN ANEXA 5, are o suprafat6 de 154 mp qi beneficiazd de acces din Bd. Carol I.
I.2. Terenul situat la adresa de identificare de mai sus aparfine domeniului privat al oragului Sinaia.

Lucrdrile de racordare la relelele de utilitdti cad in r6spunderea c6gtig6torului licitaJiei care va
suporta qi contravalorea cheltuielilor ocazionate de acestea.

II. ELEMENTE DE PRET
II.1. Preful minim al vdnzfuii pentru terenul situat

EURO/mp., echivalent in lei/mp., fbrl TVA
Local Sinaia nr. .........12020.

in Sinaia, Bd. Carol I nr. 39, lot 1, este de

gi a fost stabilit conform Hotir6rii Consiliului

II.2. Pasul de strigare este de ........ EURO/mp.

II.3. Pre{ul vinzfuii licitat va fi cel pu}in egal cu cel lnscris la pct. II.1.

II.4. Plata vdnzdrii se va face integral la data semndrii contractului.

ilL SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel care pot apdrea intre pdrfile contractante sunt de competenta instantelor
judecdtoreqti.

IV. DISPOZITII FINALE
IV.l. Ofertantii declarati 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 pdrfilor se stabilesc prin modelul de contract cadru devdnzarc.
IV.3. Dupi incheierea contractului, rcalizarca obiectivului de investitii se va face numai pe baza
unui proiect legal avizat gi a autorizatiei de construire eliberat6 de Serviciului Urbanism si Cadastru
din cadrul Primdriei Sinaia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 5011991, republicatd, cu
modificdrile qi completIrile ulterioare.
IV.4. Obtinerea tuturor avizelor tehnice pentru rcalizarca gi functionarea investitiei il privesc pe

cumpdrdtor.
IV.5. Toate lucrdrile privind racordarea la relelele tehnico-edilitare existente gi oblinerea avizelor
de la de{in[torii de utilitlti privesc pe cump[r[tor.
IV.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate
pretul fiind de 300 lei.

g se pun la
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OFERTANT
ANEXA NR. 7

la HCL, nr, 126/2020

DECLARATIE DE PARTICIPARE

La licita{ia publicl deschisl in vederea vflnzirii terenului in suprafafl de 154 mp, din
sinaia, Bd. carol I nr.39r lot 1., situat pe domeniul privat al oraqului sinaia.

Cdtre Primdria oraqului Sinaia

Urmare a anunlului publicitar apdrut in publicalia din data de

Prin prezenta,
Noi,

(numele qi prenumele/ denumirea ofertantutui)

Ne manifestim intenlia fermi de participare la licitatia publicd deschisa pentru
vdnzarea terenului in suprafafI de 154 mp, din Sinaia, Bd. Carol i nr. 39, lot 1, sifuat pe
domeniul privat al oragului Sinaia.

Am luat cunogtinfd conditiile de participare la licita]ie, conditiile respingerii ofertei, de
pierdere a garantiei de participare la licitalie, prevdzute in instrucJiunile de liciialie gi ne asumdm
responsabilitatea pierderii lor in conditiile stabilite.

Oferta noastrd este valabild p6n6 la data de

La locul, data gi ora indicati de dumneavoastrl pentru deschiderea ofertei din partea
noastrd va participa ln rptezentant atrtorizat sd ne reprezinte gi sd semneze actele incheiate cu
aceast[ ocazie,

Data Ofertant

z.s



CONTRACTUL - CADRU

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

reprezentatd prin .........................., functia in calitate de vanzator, pe de o parte,

9i

a) In cazul persoanelor fizice:

cu domiciliul in

identificata cu BI/CI, seria........, nr.................,

cumparator, pe de altd parte.

l] ffi cu sediul in

numf,r de inmatriculare

funclia administrator, in calitate de cumparator, pe de alt6 pafte,

telefon/fax

eliberat/a de ................ .in calitate de

telefon/fax

cod fiscal , reprezentat6 prin .........

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

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

apartinand domeniului privat al orasului SINAIA, situat in intravilanul orasului SINAIA, Bd. Carol I nr.39, lot 1, judetul

Prahova, in suprafata de 154 mp, 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 conditiileprevazute 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 Cartea 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,

Cumparator,6|I];

.""\\\zd.iw6>



DECLARATIE

Subsemnatul(a) domiciliat in
ora;u1 .rnr. ,bl._rsc._rilp. ,

av6nd CNP ., declar pe propria rdspundere ci in ultimii 3

(tt"i) ani nu am fost desemnat cdqtig[tor a unei tici]atii publice anterioare
privind bunurile statului sau ale unitililor administrativ - teritoriale qi nu am
rcfuzatincheierea contractului ori nu am pldtit pretul, din culpa proprie.

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

Data Semndtura

str.



Anexa nr. 6 la
HCL nr.126114.08.2020

OFERTA

Pentru vdnzareaterenului in suprafald de 154 mp, din Sinaia, Bd. Carol I nr. 39, lot 1, situat

pe domeniulprivat al oraqului Sinaia.

Subsemnatul oferim un pre{ de euro/mp.

Prin prezenta md oblig sd particip la licitalia publicd din data de

organizatd la sediul Primdriei oragului Sinaia.

Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 zile de la data semndrii prezentei

Declar cd am luat act caincazul nerespectdrii prefului vdnzdrii oferit, sunt de acord cu anularea

vdnzdrii, urmdnd sd suport toate cheltuielile ce deriv6 din aceasta in condi{iile din caietul de sarcini.

OFERTANT,

Numele qi prenumele
L.S.

ora



OFERTANT
ANEXA NR. 8

la HCL nr. I 2 6/ I 4. 08. 2020

FI$A OF'ERTANTULUI

La licitafia publicl deschisl in vederea v0nzlrii terenului in suprafafl de 154 mp, din
Sinaia, Bd. Carol I nr. 39,lot 1, situat pe domeniul privat al oraqului Sinaia.

1) Ofertant

2) Sediul societd{ii sau adresa

3)Telefon, fax, email

4) Reprezentant legal

5) Functia

6) Cod fiscal

7) Nr. inregistrare la Registrul Come(ului

8) Nr. Cont

9) Banca

10) Capitalul social ( lei)

11) Cifra de afaceri ( lei) la 31,12.2018

12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale -dacd este cazul

13) Certificatele de inmatriculare a sucursalelor locale

Data Ofertant

L.S.


