
PROIECT BE HOTĂRÂRE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMÂNIA

Nr. înreg. 31804 /28.10.2021

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniulul privat al ora~uIui
Sinaia, în suprafaţă totală de 700 mp, format din nr. cad. 22414 (207 mp), nr. cad. 22297
(205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) ~i lotul 1 (85 mp) din nr. cad. 24937, situat în Sinaia,

Zona Cota 1400

Consiliul Local al ora~ului Sinaia, judeţul Prahova;
Având In vedere:

- Referatul de aprobare nr. 31807 / 28.10.2021 întocmit de Popa Gheorghe,
Arie~an Aurora, Constantin Marcoci, Călin Milos, Consilieri Locali, prin care propun
vânzarea prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al ora~ului Sinaia, In
suprafaţă totală de 700 mp, format din nr. cad. 22414 (207 mp), nr. cad. 22297 (205 mp),
nr. cad. 22298 (203 mp) ~i lotul 1 (85 mp) din nr. cad. 24937, situat în Sinala, Zona Cota
1400;

- Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 31808 I
28.10.2021;

- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
In conformitate cu:

- prevederile art. 129, aIm. (1), aIm. (2), lit. c) şi aIm. (6), lit. b) coroborat cu art. 196,
aIm. (1), lit, a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. — Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin Iicitaţie publică a terenului în
suprafaţă totală de 700 mp, format din nr. cad. 22414 (207 mp), nr. cad. 22297 (205 mp),
nr. cad. 22298 (203 mp) ~i lotul 1 (85 mp) din nr. cad. 24937, situat In Sinala, Zona Cota
1400, conform anexel 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. — Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă totală de 700 mp, format din
nr. cad. 22414 (207 mp), nr. cad. 22297 (205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) ~i lotul 1 (85
mp) din nr. cad. 24937, situat în Sinaia, Zona Cota 1400.

ART.3. — Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 700 mp,
format din nr. cad. 22414 (207 mp), nr. cad. 22297 (205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) ~i
lotul 1 (85 mp) din nr. cad. 24937, situat în Sinaia, Zona Cota 1400, conform planului de
situaţie din anexa 5.

ART.4. - Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

ART.5. — Preţul de pornire a Iicitaţiei este de euro/mp, Ia care se adaugă TVA.

ART.6. — Plata se face integral până Ia data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.7. — Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia In termen maxim de 6 luni de Ia
data adjudecării terenului prin licitaţie publică.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEŢUL PRAHOVA ROMÂNIA

ART.8. — ĺmputerniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul
de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. — Câ~tigătorul licitaţiei are obłigaţia de a suporta cheltuielile aferente dezmembrării
terenului nr. cad. 24937 în suprafaţă de 530 mp, raportului de evaluare, cadastrului şi
înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea
contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.1O. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse Ia îndeplinire de Serviciul Urbanism şi
Cadastru şi Serviciul Buget.

Sinaia, ___________ 2021

INIŢIATORI,
Consilieri Locali,

POPAGHEORGHE...$~

ARIEŞAN AURORA

CONSTANTIN MARCOCI. . .~iŤ
CĂLIN MILO~



CONSILIUL LOCAL SINAIA
COMISIA DE DEZVOLTARE URBANĂ, SERVICII PUBLICE,
EVENIMENTE

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotărâre privînd vânzarea prin Iîcîtaţîe publică
a terenuluî aparţinând domeniuluî privat a! ora~uIui Sinaia, în
suprafaţă totală de 700 mp, format din nr. cad. 22414 (207
mp), nr. cad. 22297 (205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) ,i lotul
1 (85 mp) din nr. cad. 24937, situat în Sinaia, Zona Cota 1400

Comisia de DEZVOLTARE URBANĂ, SERVICII PUBLICE, EVENIMENTE în
sedinţa sa din data a analizat acest project de
hotărâre şi a avizat:

- Favorabil

- Nefavorabil

Pentru urm~toareIe:
MOTIVE:

PROPUNERI:

DATA PREŞEDINTE,



ROMANIA
JIJDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL SINAIA
Nr. înreg. 31807 / 28.10.202 1

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului aparţinând
domeniului privat al ora~u1ui Sinaia, în suprafaţă totală de 700 mp, format din nr. cad.
22414 (207 mp), nr. cad. 22297 (205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) ~i lotul 1 (85 mp) din
nr. cad. 24937, situat în Sinaia, Zona Cota 1400.

Promovarea proiectului de hotărâre are la bază cererea nr. 6981 08.03.2021, prin care se
solicită cumpărarea terenului din Sinaia, Zona Cota 1400.

Propunem vânzarea prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat a! ora~u1ui
Sinaia, în suprafaţă totală de 700 mp, format din nr. cad. 22414 (207 mp), nr. cad. 22297
(205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) ~i lotul 1 (85 mp) din nr. cad. 24937, situat în Sinaia, Zona
Cota 1400, din domeniul privat a! oraşului Sinaia, conform art. 363 din Ordonanţa de urgenţă
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Consilieri Locali,

POPA GHEORGI-IE . .

ARIEŞAN AURORA

CONSTANTIN MARCOCI

CĂIJN MILOŞ



Către: Consiliul Local al oraşului Sinaia Nr. înreg. 31808 I 28.10.2021

RAPORT BE SPECIALITATE
al Serviciului de Urbanism si Cadastru

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat a!
ora~ului Sinaia, în suprafaţă totală de 700 mp, format din nr. cad. 22414 (207 mp), nr.

cad. 22297 (205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) ~i lotul 1 (85 mp) din nr. cad. 24937, situat
în Sinaia, Zona Cota 1400

Prin cererea înregistrată cu nr. 6981/08.03.2021, se solicită cumpărarea terenului din
Sinaia, Zona Cota 1400.

Pe terenul respectiv este este edificată o construcţie spaţiu comercial pentru activităţi
specifice zonei alpine cu caracter provizoriu pe durata existentei contractului asupra terenului,
conform autorizaţiilor de construire nr. 142/20 1 1 si 68/20 12. Parte din teren este deţinut în
chine de beneficiaru! autorizaţiilor de construire nr. 142/20 1 1 si 68/20 12, conform contractelor
de închiriere nr. 20948/16.08.2017 ~i nr. 8672 / 19.03.2019.

Terenul în suprafaţă totală de 700 mp, format din nr. cad. 22414 (207 mp), hr. cad.
22297 (205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) ~i lotul 1 (85 mp) din nr. cad. 24937, situat în Sinaia,
Zona Cota 1400, se af!ă în intravilanul ora~ului Sinaia, în UTR 55-T 20 — zona institutii ~i
servicii publice - subzone functionale 1ST, ~i aparţine domeniului privat al ora~ului Sinaia.

Din evidentele Primariei orasului Sinaia rezulta că terenul în suprafaţă totală de 700 mp,
format din nr. cad. 22414 (207 mp), nr. cad. 22297 (205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) ~i lotul 1
(85 mp) din nr. cad. 24937, situat în Sinaia, Zona Cota 1400, nu este revendicat.

Conform art. 42 din Legea 10/2001 terenul în suprafaţă totală de 700 mp, format din nr.
cad. 22414 (207 mp), nr. cad. 22297 (205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) ~i lotul 1 (85 mp) din
nr. cad. 24937, situat în Sinaia, Zona Cota 1400, se poate vinde.

Menţionăm că preţul evaluat pentru teren este de 70 EURO/mp, la care se adaugă TVA,
preţ stabilit conform Raportu!ui de evaluare întocmit de Evaluator Imobiliar Autorizat ing.
Mârza Neculai, înregistrat la Primaria ora~u1ui Sinaia cu nr. 31189 /25.10.2021. Valoarea de
inventar a imobilu!ui teren este de 25 EURO/mp. Conform art. 363, al. (6) din Ordonanţa de
urgenţă nr. 57/20 19 privind Codul administrativ, preţul minim de vâiizare, care va fi aprobat
prin hotărâre a Consiliului Local Sinaia, va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă
determinat prin raport de evaluare şi valoarea de inventar a imobilu!ui.

Ţinând cont de cele de mai sus şi de avizul favorabil al Comisiei de Urbanism, supunem
aprobării Consiliu!ui Local Sinaia vânzarea prin licitaţie pub!ică a terenu!ui aparţinând
domeniului privat a! ora~u!ui Sinaia, în suprafaţă totală de 700 mp, format din nr. cad. 22414
(207 mp), nr. cad. 22297 (205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) ~i lotul 1 (85 mp) din nr. cad.
24937, situat în Sinaia, Zona Cota 1400, din domeniul privat a! oraşului Sinaia, conform art.
363 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/20 19 privind Codu! administrativ.



EVALUATOR IM 0 BILIAR ING.MARZA NECULAI
SINAL4,STR.MIIIAIL KOGALNICEANU NR.53
TEL: 0244-311044; MOB. 0723-38 929
Cod fiscal 21020299/01.01.2007

PRIMĂRIA ORASULUI SINAIA

REGISTRATU RĂ

DATA 25. OCT. 2021

RAPORT ~ E VALUARE T RENURI

SINAIA Zona Cota 1400

PROPRIETAR: CONS LIUL LOCAL SINAIA



CAPITOLUL 1. DEFINIREA MISIUNII
l.1.IDENTIFICAREA CLIENTULUI SI A PROPRIETARULUI

BUNULUI EVALUAT

Terenul , alcatuit din 4 loturi avand suprafetele de 203mp. , 205mp. , 207mp. si
285mp. ce face obiectul evaluarii este proprietate a Consiliului Local Sinaia .

1.2.SCOPUL EVALUARII
Evaluarea are ca scop stabilirea valorii terenului in vederea instrainarii.

1.3JDENTIFICAREA BUNULUI

Loturile 1,2 si3 fac parte dintr-o lotizare facuta in zona iar al patrulea lot in
suprafata de 285mp. se afla in apropiere.

CAPITOLUL 2. DECLARATIA EVALUATORULUI

Prezentul raport este intocmit de catre ing. Marza Neculai , Evaluator Autorizat
Membru Titular , Cu legitimatia nr. 13977.
Se mentioneaza ca lucrarea de fata, analizele, opiniile si concluziile prezentate
sunt personale , limitate de ipotezele considerate si conditiile limitative
specifice, nefiind influentate de nici un factor generat de obligatii materiale si
morale . Evalutorul este independent (nu are nici un interes direct sau indirect,
prezent sau viitor fata de beneficiar) si isi asuma intreaga responsabilitate
pentru opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare.
Evaluatorul nu este responsabil de omiterea de catre client a unor date si
informatii , referitoare la imobil, care ar putea afecta valoarea acestuia.
Prezentul raport de evaluare este elaborat cu respectarea Standardelor de
Evaluare SEV, a recomandarilor si metodologiei de lucru A.N.E.V.A.R.
(Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) . Evaluatorul a respectat
codul deontologic al meseriei sale.

CAPITOLUL 3. SITUATIA JURIDICA
Terenul evaluat face parte din domeniul privat al orasului Sinaia.

Lotul in suprafata de 285mp. are nr. cadastral 22748.

CAPITOLUL 4. PREZENTAREA BUNULUI EVALUAT
4.1. DATA INSPECTIEI

Inspectia in teren a fost efectuata in data de 17.08.2021 .

2



4.2. AMPLASAMENT

Toate cele 4 loturi care fac obiecml evaluarii sunt simate in zona” Cota 1400”
conform planurilor de situatie anexate.

4.3. DESCRIERE ,CARACTERISTICI TEHNICE

Primele 3 loturi au forma aproximativ dreptunghiulara avand fiecare cate un
front la drumul de acces de 12,00mb
Al patrulea lot are o forma aproximativ trapezoidala.
Terenurile sunt relative drepte.

CAPITOLUL 5. DESCRIEREA SI ANALIZA PIETEI BUNULUI

Avand in vedere situatia juridica a terenurilor , pentru evaluare s-au
cautat comparabile intre terenurile tranzactionate avand caracteristici si
statut juridic asemanator,

CAPITOLUL 6. PREMISE
6.1. DATA INTOCMIRII RAPORTULUI

Raportul de evaluare a fost intocmit la data de 23.08.2021.
Cursul de schimb BNR utilizat in calcule este:

1 EURO4,93 lei

6.2. BAZA DE EVALUARE

Conform standardului SEV 4.03 .“valoarea de piata este marimea estimata
pentru care o proprietate ar f~ schimbata la data evaluarii,iritre un vanzator
hotarat si Un cumparator hotarat,intr-o tranzactie echilibrata, dupa un marketing
adecvat, in care fiecare parte a actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara
constrangeri “.

Evaluarea este realizata in conformitate cu legislatia in vigoare, cu standardele
intemationale promovate de TEGOVA, cu respectarea Standardelor Europene
de Evaluare (E.V.S.) si a Standardelor ANEVAR - 2020.
Legislatia folosita in evaluare:

- Informatii de pe piata imobiliara (specifica);
- Standarde de Evaluare —ANEVAR —2020;
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6.3. IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE

Datele cuprinse in raportul de evaluare au fost confirmate si insusite prin
inspectarea proprietatii, ocazie in care au fost puse la dispozitie planul
terenului si actele care atesta regimul juridic al bunului imobil.
S-a considerat ca toate informatiile obtinute sunt corecte si complete.
La elaborarea lucrarii au fost luati in considerare toti factorii care au influenta
asupra valorii, nefiind omisa deliberat nici un fel de informatie .Dupa cunostinta
evaluatorului toate informatiile sunt corecte.
Evaluatorul isi asurna intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in
prezentul raport de evaluare.

CAP. 7. DETERMINAREA VALORII BUNULUI IMOBIL
7.1. EVALUAREA TERENULUI
7.1.2. METODA COMPARATIEI DIRECTE

Metoda comparatiilor de piata utiHzeaza analiza comparat~va : estimarea
valorii de piata se face prin analizarea pietei pentru a gasi proprietati
similare si compararea celei care trebuie evaluate cu aceste proprietati .

Premisa majora a metodei este aceea ca valoarea de piata a unei
proprietati imobiliare este in relatie directa cu preturile unor proprietati
competitive si comparabile.
Analiza comparativa se axeaza pe asemanarile si diferentele intre proprietati si

tranzactii , care influenteaza valoarea .Acestea ar putea cuprinde diferentele in
drepturile de proprietate evaluate , motivatia cumparatońlor si a vanzatorilor,
conditiile de finantare, situatia pietei la momentul vanzarii , dimensiunile si
amplasamentul , caracteństicile fizice si economice , utilizarea , componente
non-imobiliare.
Deoarece in zona Cota 1400 flu au mai fost instrajnate pana acum terenuri
am folosjt pentru comparative terenuri situate in extremitatea vestica a
orasului si amplasate la Drumul Cota 1400 , care s-au instrainat si care
au acelasi statut juridic.
Aceste terenuri ( exemplu Drum Cota 1400 nr.7 ) au fost instrainate cu
70euro/mp.
In aceasta situatie~ in opinia evaluatorului valoarea recomandata a
proprietatii imobiliare este de 7OEURO/mp,

respectiv 345,10 lejlmp.
pentru un curs de 4,931ei/euro valabil la data evaluarii.
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CAP. 8. RECONC IE A REZULTATELOR
EST REA VALORII INALE

Prin reconcilierea rezultatelor s-a procedat la revederea intregii evaluari pentru
a putea avea siguranta ca datele disponibile , tebnicile analitice ,logica si
rationamentele aplicate au condus lajudecati consistente.
In aceasta situatie valoarea terenului (alcatuit din 4 loturi ) ce face obiectul
evaluarii , teren situat in zona Cota 1400 ,este:

- Lot 1: 207,00 mp. x 70,00euro/mp. x 4,931ei/euro = 71.4361ei
- Lot 2: 205,00mp. x 70,00euro/mp. x 4,93leileuro = 70.7451ei
- Lot 3: 203,00 mp. x 70,00euro/mp. x 4,93leileuro = 70.0551ei

• - Lot 4: 285,00 mp. x 70,00euro/mp. x 4,93leileuro = 8.3531ei

Nota; -Valoarea flu contine TVA

August 2021
Ela.

.- ~., .~

Ing./~ ~ ~r, ~

Evaluator; . bi ~ A VA

~ Len~Nr.13~’ ~,,.

VaJab~1 ‘, ‚1 .

ANEVAJ~



PLAN DE SITUATIE

ELI PSOID: Krasovski
PROIECTIA:Stereografica 1970
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