


HoTAnAREA NR.38

privind vfrnzarea prin licitafie publici a terenului ln suprafa(I de 193 mpn situat in
Sinaia, str. Coqtilei nr. L2r lot 1

Av0nd in vedere:
- Referatul de aprobare nr.2930 I 31.01.2022 intocmit de David Remus, Popa Gheorglre, Arieqan

Aurora, Constantin Marcoci, C6lin Miloq, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de

evaluare gi vdnzarea prin licitalie publicd a terenului in suprafald de 193 mp, situat in Sinaia, Str.

Coqtilei nr. l2,lot l;
- Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism pi Cadastru nr. 29321 31.01.2022;
- Avizul Comisiei de dezvoltare urban6, servicii publice si evenimente din cadrul Consiliului local ;

in conformitate cu:
- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2),lit. c) 9i alin. (6), lit. b), art. 139 alin. (2) si art. 363 din
Ordonanla de Urgentd nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

in temeiul art. 196, alin. (l), lit. a) din Ordonanta de Urgen{6 nr. 5712019 privind Codul
Administrativ, cu modifi carile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HorAnA$rn:

ART.I. - Aproba Studiul de oportunitate privindvdnzarcaprin licitafie publicd a terenului in suprafali
de 193 mp, situat in Sinaia, Str. Coqtileiw.l2,lot 1, conform anexei l, care face parte integrantl din
prezerrta hot[r0re.

ART.2. - Aprob6 raportul de evaluare a terenului in suprafald de 193 mp, situat in Sinaia, Str. Coqtilei
rc. l2,lot l.

ART.3. - Aprobd vdnzarea prin licitatie public[ a terenului in suprafatd de 193 mp, situat in Sinaia,

Sh. Coqtileinr.l2,lot 1, conform planului de situatie din anexa 5.

ART.4. - Aprobd documentatia pentru licitalie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, parte integranti din
prezenta hotdr0re.

ART.S. - Preful de pornire a licitafiei este de 80 euro/mp,la cwe se adaugd TVA.

ART.6. - Plata se face integral la pdn[ la datasemnlrii contractulu i de vdnzare-cumpdrare.

ART.7. - Contractul de vdnzare-cumpdrare se va lncheia in termen maxim de 6 luni de la data

adjudecdrii terenului prin licitatie publicS.

ART.8. - lmputernicegte Primarul sau Viceprimarul oraqului Sinaia s6 semneze contractul devdnzarc-
cumpdrare in fala notarului public.

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA



ART.9. - Ctqtigdtorul licitatiei are obligatia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare,

cadastrului gi inscrierii terenului in cartea funciar[, precum qi pe cele ocazionate cu perfectarea

contractului de vdnzarc-cumpdrare in fata notarului public.

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

qi Serviciul Buget.

ART.ll - Prezenta hotardre se comunicS: Institu{iei Prefectului judefului Prahova, Primarului
Oragului Sinaia, Serviciului Buget si Serviciului Urbanism si Cadastru.

Sinaia, 21 februarie 2022

INTA, CONTRASE E,AZA,
SECRET ERAL

BEATRICE.EU ULESCU



ANEXA 1

la HCL Sinaia nr.3812022

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind vdnzarcaterenului din Sinaia, Str. Coqtilei w. l2,lot I

Cap. I. OBIECTUI vANzAnft

i.1. Terenul care urmeaz[ a fi vAndut se afld situat in intravilanului oraqului Sinaia, Str'. Co;tilei nr. [ 2,lot I .

'l'cronul arc acLros din Co;tilei.
1.2. Terenul este proprietateaprivatd a oraqului Sinaia qi are o suprafald de 193 mp.
Terenul are categoria de curti-construcfii.

Cap. II. MOTIVATIA VANZARII
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar qi social care impun vdnzarea terenului, sunt urmdtoarele:

2.1. Prevederile art. 334-346 Ei art. 363 din cadrul OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ -

Exercitarea dreptului de proprietate privatd a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
2.2. Administrarea eficienti a domeniului public Ei privat al oraqului Sinaia pentru atragerea de venituri
suplimentare la bugetul local, prin valorificarea patrimoniului oraqului Sinaia.

2.3. 'l'crcrrLrl va 1i vlinclut la ocrcrea tl-lLri Ciuci Nicu,

Cap. III. ELEMENTE DE PRET
3.1. Pretul evaluat pentru teren este de (r0 euro/rnp, pret stabilit conform Raportului de evaluare intocmit de

Evaluator Imobiliar Autorizat ing. Mltrza Neculai, inregistrat la Primaria oraqului Sinaia cu nr.

2455126.0t .2022.
Valoarea de inventar a imobilului este de 25 EURO/mp.
Conform afi. 363, al. (6) din Ordonanla de urgenld nr, 57 12019 privind Codul administrativ, pretul minim de

vdnzare, care ya fi aprobat prin hotdr6re a Consiliului Local Sinaia, va fi valoarea cea mai mare dintre prelul
de piajd determinat prin raport de evaluare qi valoarea de inventar a imobilului.
3.2.Platavltnzdrii se va face integral inainte de semnarea contractului de vdnzare.

CAP. IV. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A VANZARII
4.1. Procedura de vdnzare propusd estevdnzare prin licita{ie public6, confotm art.334-346 qi arl. 363 din
cadrul OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ.

il'a&#.ryI t ilrg
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Anexa2la
H.C.L. Sinaia nr. 3812022

REGULAMENTUL

privind vdnzarea prin licitalie publicd a terenului in suprafald de 193 mp, din Sinaia, Str. Coqtilei
nr.l2,lot 1, situat in domeniul privat al oragului Sinaia,

1. Comisia in componenla desemnatd prin Dispozitia nr. 12022 a Primarului oraqului Sinaia
funclioneaz[ valabil in prezen]a tuturor membrilor sdi qi adoptd decizii valabile cu votul
maj orit[lii membrilor.

2. HotdrArile comisiei de licitafie sunt obligatorii pentru comisia de licitalie qi pentru ofertanli.

3. Licita{ia se desfaqoard in doud faze:
- in prima fazd se verificd indeplinirea de cdtre ofertan{i a criteriilor de eligibilitate stabilite

de Consiliul Local Sinaia prin anexa 3 la Hotdr0reanr. .......12022;
- in faza a doud a licitaliei participa numai ofertanlii care indeplinesc criteriile de eligibilitate.

in aceastd a doua fazd" a licitafiei se deschide oferta financiard, iar adjudecarea se face prin
strigare liberd.

4. Licitayia publicd se desfbqoard numai dac[ sunt inscriqi cel pu{in doi ofertan}i pentru respectivul
amplasament. in cazul ?n care la data organizdrii licita\iei nu sunt minim 2 (doi) ofertan{i
eligibili, se recurge la republicarea anunlului pentru un nou tetmen al licita(iei. Dacd nici la
republicarea anunlului nu sunt minim doi ofertanli eligibili, adjudecarea se face, dacd se oferd
prelul minim al vdnzdrii. chiar dacS existd un singur ofertant, care trebuie sd participe la
licitalie, qi bineinleles cu indeplinirea condi{iilor de eligibilitate.

5. Comisia de licitalie adjudecd licitalia public[ deschisd.

6. Pasul de licitare va fi de I0 % din valoarea prelului de pornire/mp al licitaliei, respectiv
EURO/mp.



Anexa 3 la

HCL Sinaiam.3812022

INSTRUCTIUNI PENTRA O FERTANTI
de organrzare qi desfEgurare alicita\iei publice

deschise pentru vdnzareaterenului in suprafald de 193 mp, din Sinaia, Str. CoEtileinr.l2,lotl,
situat in domeniul privat al oraqului Sinaia,

Ofertanfii interesali s5 participe la licitafia publicd pentru vdnzarea terenului in suprafa{d de 193

mp, din Sinaia, Str. Coqtilei nr. 72,lot 1, vor depune la sediul Primdriei oraqului Sinaia, bd. Carol I,

nr.47, Birou Registraturd, plnd la data de ............2022, ora 09.00, oferta pentru vdnzarea terenului
ce urmeazS a fi supus licitaliei publice.

L PREZENTAREA OFERTELOR

I.1. Licitalia publicd va ayea loc in data de ...............2022, ora.........., la sediul Primdriei oraqului

Sinaia, bd. Carol I, nr,47 gi se va efectua prin strigare liberd de cdtre ofertanli sau reprezentanlii

acestora, in care caz se vaprezenta documentul de imputernicire.

Licitalia se desfEqoard in doud faze. in prima fazd se verificl documentele doveditoare ale

incadrdrii in criteriile stabilite prin Hotdrdrea Consiliului local Sinaia. Ofertanlii declarati admigi in
prima fazd, participd la faza a doud in care adjudecarea se face prin strigare liberd.

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

urmdtoarele condilii:
1. Sd delind certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comerfului valabil Ei certificat

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

privind indeplinirea obligaliilor de platd cdtre bugetul local, din care s[ rezulte cd nu frgureazd crt
datorii la bugetul local;

3. SA prezinte certificat fiscal in termen eliberat de Administralia Financiard de pe raza

oraqului in care frgweazd, cd nu are datorii la bugetul de stat;
4. Participantul la licitatie nu trebuie sd fie in stare de insolven!6, faliment sau lichidare (pentru

persoane juridice).
5. Nu are dreptul sd participe la licitalie persoana care a fost desemnatS cAqtigdtoare la o

licitalie publicd anterioard privind bunurile statului sau ale unitdlilor administrativ-teritoriale in
ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a pldtit preful, din culp[ proprie. Restric]ia opereazd"

pentru o duratd de 3 ani, calculatd de la desemnarea persoanei respective drept cAgtigdtoare la
licitafie (declaralie pe proprie rdspundere).

Oferta se depune in doud plicuri dup[ cum urcneazd'.

- plicul exterior:
I. Pentru persoane ftzice:

1. Dovada depunerii garanliei de participarela licitalie in valoare de ....... EURO, egall cu
lUoh din valoarea prelului minim alvdnzdni.

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



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

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

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

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

6, Copie BI / CI persoand fizicd qi/sau arcprezentantului legal.

7. imputernicire notariali pentru canairle in care la licitafie participd alte persoane docdt

titularii inscriqi (in original).
8. Declarafie pe propria rdspundere menlionat6 la criteriile de eligibilitate pentru punctul 5.

9, Fiqi cu informatii privind ofertantul gi o declaratie de participare, semnatd de ofertant,

fhrd ingrogdri, qtersdturi sau modificdri (anexele 7 il 8)

II. Pentru persoane juridice:

1. Dovada depunerii garan{iei de participarcla licitatie in valoare de ...... EURO, egaltr cu
10% din valoarea prefului minim alvdnzdril

2. Dovada achitarii caietului de sarcini, in valoare de 300lei (nu se restituie).
3. Dovada achit6rii 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 ladata depunerii ofertei.
5. Certificat fiscal eliberat de Primlria Sinaia, prin Serviciul Buget - Taxe qi Impozite

privind indeplinirea obligafiilor de plat6 c[tre bugetul local (in original), din care sE

rezulte cd nu figoreazd cu datorii la bugetul local al oragului Sinaia.
6. Certificat fiscal eliberat de Administrafia Financiar[ de pe raza Oraqului in care figreazd

cd nu are datorii la bugetul de stat (in original).
7. Copie BI / CI persoand fizicd sau a reprezentantului legal.
8. imputernicire notariald pentru camirle in care la licitatie participi alte persoane decdt

titularii inscriqi (in original).
9. Declarafie pe propria rdspundere menfionat6 la criteriile de eligibilitate pentru punctul 5.

10. FigE cu informatii privind ofertantul qi o declara{ie de participare, semnatd de ofertant,
ftr[ ingroqlri, gtersdturi sau modificiri (anexele 7 qi 8)

1 1 . Bilanful contabil sau declaratia unicd la 3l .122020 (dupd caz).

Plicul exterior va conline documentele de mai sus gi plicul interior in care va fi depus[ oferta
pentru terenul supus licitatiei, care va cuprinde formularul de ofertl (anexa 6);

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

Documentele susmentionate se vor depune la Registratura Prim[riei Sinaia, pana Lll DATA
.2022, ora 09.00.

Pe plicul exterior se va face mentiunea: LICITATIE PUBLIC,i PENTRU ttAYZlnn TEREN. A NU
sE DESCHIDE pAttr,{ L,q DATA............... 20 22, ora................

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

Dupd depunerea ofertei, care va fi sigilatE, nu se mai accept6 completdri la documentele acesteia.

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

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



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

fost declarati admiqi sau respinqi pentru participarea la licitalie.

L4. Licita\ia se desfb$oard sub formd de licitatie public6 deschis[ cu strigare la care participl

ofertan1ii declarali admigi, iar adjudecarea se face prin strigare liber[. Hotdrdrea comisiei de

licitatie inscrisd in procesul verbal privind adjudecarea este definitivd.
I.5. Pe bazahotdrdrii comisiei de licitalie se comunicd ofertantului c6gtig6tor acceptarea ofertei 9i
datala care trebuie si se prezinte pentru incheierea contractului conform art. 341 al.26 din OUG
57l2}l9 (Codul Administrativ), dup[ implinirea termenului de 20 zile calendaristice de la
comunicare, dar nu mutdrzia de 6 luni de la data adjudecdrii.

in legaturd cu oferta se precizeazd urmdtoarele:

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

atribuire.
. Ofertele qi documentele prezenate vor fi redactate in limba romdn6
. Oferta trebuie sa fie fermS;
. Organizatorul licita{iei are dreptul sd descalifice orice ofertant care nu indeplinegte una sau mai

multe cerinte impuse prin documentele licitatiei gi prin aceste instructiuni;
. Depunerea ofertei reprezintd manifestarea vointei ofertantului de a semna contractul de vdrzarc

a terenului in condifiileprecizate in caietul de sarcini;
r Revocarea ofertei de c6tre ofertant, dupi deschiderea ei gi dupd adjudecare, atrage dupl sine

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

aceastl durati in declarafia de participare la licitafie qi in ofert6.
r Nu se acceptl completarea dosarului cu documente in timpul desfdqurdrii licitafiei.
. in cazulin care la data organizdiilicitaliei nu sunt minim 2 (doi) ofertanti eligibili, se recurge

la republicarea anuntului pentru un nou termen al licitaliei. Dacd nici la republicarea anunfului
nu sunt minim doi ofertanli eligibili, adjudecarea se face, dac6 se oferd preful minim alvdrzdrii,
chiar daci exist6 un singur ofertant care trebuie sI participe la licitalie, gi bineinfeles cu
indeplinirea condiliilor de eligibilitate.

I.6. Nu se pot inscrie la licitatie:
r persoanele juridice sau fizice care au fost desemnatd cdqtigltoarelao licitatie publicd anterioar6

privind bunurile statului sau ale unitd{ilor administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu au

incheiat contractul ori nu apldtit preful, din culpd proprie. Restricfia opaeazd pentru o duratl
de 3 ani, calculatd de la desemnarea persoanei respective drept cdqtigltoare la licitalie;

t persoanelejuridice sau fizice care au debite fati de bugetul local sau fatl de bugetul de stat;

ru, GARANTII

in vederea participlrii la licitatie ofertantii sunt obliga{i si depund la organizator garan}ia de
participare.
Ofertantilor necdqtig6tori li se restituie garuntia de participare in termen de cel mult 30 de zile de la
data adjudecdrii.

Garanlia de participare se pierde in urmltoarele cazuri:
. dac[ ofertantul igi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;
r in cazul ofertantului c0gtigltor dacl acesta nu se prezintd la data prevdnttd de comisia de

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

Pentru calicitalia sd fie validat6 pentru amplasament trebuie s6 existe minim 2 (doi) ofertanfi. in



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

sunt minim doi ofertanli eligibili, adjudecarea se face, dac[ se ofer[ pretul minim a|vtrrzimi, chiw
dacd existi un singur ofertant, care trebuie s[ participe la licitafie, gi binein]eles cu indeplinirea
condiliilor de eligibilitate.

in cazulin care ofertantul adjudecltor nu se prezintdla dataprevdzltdde comisia de licitalie pentru

lncheierea contractului devdnzare, acesta pierde garunlia de participwela licitatie gi terenul supus

licitatiei va fi vAndut ofertantului clasat pe locul2.
in caz de infirmare qi a ofertantului clasat pe locul 2,licitalia se repetS, organizatorul comunicdnd

hotirdrea, garantiile fiind restituite integral.

ilI ALTE PREVEDERI
Pasul de licitalie va fi de ..... EURO/mp., echivalent in lei/mp.
Caqtigdtorul licitatiei va suporta contravaloarea cheltuielilor ocazionate de oblinerea avizelor de la

PRE$EDINTE DE A,

6y'jjiq /' 
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Anexa 4 la
HCL Sinaianr.3812022

CAIET DE SARCINI

de organizare gi desflgurare a licitafiei publice
pentru vinzarea terenului in suprafatE de 193 mp, din Sinaia, Str. Coqtilei nr. l2rlot l,

situat pe domeniul privat al oraqului Sinaia,

I, OBIECT(IL UANZ,LNru
I.1. Terenul situat in orasul Sinaia, Str. Coqtilei nr. 12,lot 1, CONFORM PLAI\ULUI DE
SITUATIE DIN ANEXA 5, are o suprafat6 de 193 mp $i bereficiazd de acces din Coqtilei.
I.2. Terenul situat la adresa de identificare de mai sus aparfine domeniului privat al oraqului Sinaia.

Lucr[rile de racordare la retelele de utilitIti cad in r6spunderea cdqtigdtorului licitatiei care va
suporta gi contravalorea cheltuielilor ocazionate de acestea.

II, ELEMENTE DE PRET
II.l. Prelul minim alvdnzdii pentru terenul situat in Sinaia, Str. Coqtilei nr. l2rlot 1, este de

EURO/mp., echivalent in lei/mp., fbr6 TVA gi a fost stabilit conform Hotfudrii Consiliului
Local Sinaia nr. .........12022.

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

II.3. Pretul vir:zdrii licitat va fi cel putin egal cu cel inscris la pct. II.1.

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

ilI SOLaTTONAREA LTTTGTTLOR
Litigiile de orice fel care pot aplrea intre p6rfile contractante sunt de competenta instan]elor
judec[toreqti.

IV DISPOZITII FINALE
IV.l. Ofertanfii declara]i admiqi in urma verificlrii criteriilor de eligibilitate stabilite prin Anexa 3

la HCL ....12022 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 v6nzare.

IV.3. Dupi incheierea contractului, rcalizarea obiectiwlui de investitii se va face numai pe baza
unui proiect legal avizat gi a autorizaliei de construire eliberatI de Serviciului Urbanism si Cadastru
din cadrul Primdriei Sinaia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 5011991, republicatd, cu
modifi cdrile qi complet6rile ulterioare.

IV.4. Obtinerea tuturor avizelor tehnice pentru realizarea gi functionarea investiliei il privesc pe
cump[rdtor.

IV.5. Toate lucrdrile privind racordarea la retelele existente qi oblinerea avizelor
de la delindtorii de utiiitag privesc pe cumpdrator. 4 g-li;-
IV.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate
pretul fiind de 300 lei.

solicitanfilor, contra cost,

'4,



,,{-\/frt t\/A '3- /4 t/C/ ,1f/fu"
l"

tIr

,

I

11.

JUDETUI:PMHOVA
U.A,l:SltlAlA
STRADfuCOSTILEI

NUMARPOSTAj {E

PLAN DE SITUATIE
SCAHA 1:500

Suprafata masurata (1,2,S,4,8,6J=1g3mp.

",'---'

DATA:10.2017
Executant, \

SO TOPOMONT CONSULT SRL



Anexa nr. 6 la
HCL nr. 3812022

OF'ERTA

Pentru vdraareaterenului in suprafafd de 193 mp, din Sinaia, Str. Coqtileiw.l2,lot 1, situat
pe domeniul privat al oragului Sinaia.

Subsemnatul oferim un pref de euro/mp.

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

organizatd la sediul Prim6riei oraqului Sinaia.
Ofa _)

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

Declar cdam luat act caincazul nerespectdriiprefului 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.

@
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ANEXA NR. 7
LA HCL. NR. 38/2022

OFERTANT

DECLA.RATIE DE PARTICIPARE

La licitafia publici deschisl in vederea vAnziirii terenuluiln suprafaffl de 193 mp, din Sinaia,
Str. Coqtilei nr. 12,lot 1, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia.

Cdtre Primdria oraEului Sinaia

Urmare a anunlului publicitar apdrut in publica(ia din data de

Prin
Noi,

prezenta,

(numele qi prenumele/ denumirea ofertantului)

Ne manifestlm inten{ia fermd de participare la licitatia public6 deschisd pentru
vffnzarea terenului in suprafafd de 193 mp, din Sinaia, Str. Coqtileinr. l2,lot 1, situat pe domeniul
privat al oragului Sinaia.

Am luat cunogtinf6 condiliile de participare la licitafie, condiliile respingerii ofertei, de
pierdere a garunliei de participarela licitalie, prevdzute in instrucjiunile de licitalie qi ne asumdm
responsabil itatea pierderii lor in condiliile stabilite.

Oferta noastrl este valabildpdnd la data de

La locul, data qi ora indicatd de dumneavoastrd pentru deschiderea ofertei din partea
noastrd va participaurLrcprezentant autoizat s5 ne reprezinte gi sd semneze actele incheiate cu
aceastd ocazie.

Data Ofertant

L.S



OFERTANT

ANEXA NR. 8
la HCL nr,39/2022

F'I$A OFERTANTULUI

La ticitafia publicl deschisi in vederea vlnzilriiterenuluiin suprafafi de 193 mpn din Sinaia,
Str. Coqtilei nr. l2,lot 1, situat pe domeniul privat al oraqului Sinaia.

l) Ofertant

2) Sediul societilii sau adresa

3)Telefon, fax, email

4) Reprezentant legal

5) Funclia

6) Cod fiscal/CNP

7) Nr. inregistrare la Registrul Comerfului

8) Nr. Cont

9) Banca

10) Capitalul social ( lei)

11) Cifra de afaceri ( lei) la 31.122020

12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale 4acd este cazul

13) Certificatele de inmatriculare a sucursalelor locale

Data Ofertant

L.S.

Ary

?t {s
$$



DECLARATIE

Subsemnatul(a) domiciliat in
oraqul ,nr._,b1._, sc._,&p._,
av6nd CNP declar pe propria r6spundere cd in ultimii 3
(trei) ani nu am fost desemnat cOqtigdtor a unei licilatii publice anterioare
privind bunurile statului sau ale unit[1ilor administrativ - teritoriale qi nu am
refuzatincheierea contractului ori nu am plitit preful, din culpa proprie.

Aceasta imi este declualiape care o dau, sustin qi semnez.

Data Semnitura

str.



CONTRACTUL. CADRU
CONTINAND CTAUZELE CONTRACTUALE OBTIGATORII

UAT - ORAS SINAIA, cu sediul in SINAIA, BD. CAROL I NR. 47, , telefon: 0244.311788, cod frscal2844l03,

rcprezentatdprin............... funcfia ln calitate de vanzator, pe de o parte,

9i

a) In cazul persoanelor fizice:

cu domiciliul in

;;;;;;;,;,;;";,;;;:::u0""" 
cu BI/GI' seria" 11r "" "" " etiberutta de " " "' 'in calitate de

b) In cazul persoanelorjuridice
cu sediul in telefon/fax

telefon/fax

;;:,;;;;;;;,;;;;;;,'Jffi,::"'",---1,, ;;;;,' 
cod nscar' tePtezetta'id

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

pnn

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, Str. Coqtilei nr. 72,lot 1, judetul

Prahova, in suprafata de 193 mp, categorie curti-constructii,fara constructii pe el, identificat cu numarul cadastral

si evidentiat in CF sub numarul

Art,Z. Yanzarea de fata se face inbaza HCL nr......... ., privind yarzarea 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, Ia pretul si in conditiile prevazute in prezentul contract, cu al

carui continut ma declar de acord.

Art.S. 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 cunostiuta de conditiile actului de fata, care exprima in totalitate vointa noastra.

Yar:.a,ator,

UAT- ORAS SINAIA,
Cumparator,



EVALUATOR IMOBILIAR ING.MARZA NECULAI
SINAIA,STR.MIHAIL KOGALNICEANU NR.53
TEL: 0244-311044; MOB. 0723-381929
Cod fiscal 21020299/01.01 .2007

PRTMARIA ORA$ULU1 SINAIA

REGISTRATURA

2 6, lAN.

RAPORT DE EYALUARE TEBEN

SINAIA , Strada Costitei nr.lz; tot I

PROPzuETAR: CONSILIUL LOCAL SINAIA



CAPITOLUL 1. DEFINIREA MISIUNII
I.I.IDENTIFICAREA CLIEI{TULUI SI A PROPRIETARULUI

BUNULUI EVALUAT

Terenul , in suprafata de 193,00 mp. ce face obiectul evaluarii este proprietate
a Consiliului Local Sinaia.

I.2.SCOPUL EVALUARII
Evaluarea arc ca scop stabilirea valorii terenului in vederea instrainarii .

I.3.IDENTIFICAREA BUNULUI
T'erenul evaluat este dispus intre proprietatea Nicu Ciuca si un valcel care

traverseaza Strada Costilei .

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 beneflciar) 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 , referitoarela imobil, care ar putea afectavaloarea 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 .

CAPTTOLUL 3. STTUATIA JURIDICA
Terenul evaluat fuce parte din domeniul privat al orasului Sinaia .

CAPITOLUL 4. PREZENTAREA BUNULUI EVALUAT
4.1. DATA INSPECTIET
Inspectia in teren a fost efectuata in data de 14.01 .2022 .

4,2. AMPLASAMENT
Terenul este amplasat in apropierea intersectiei Strazii Costilei cu Strada

Soimului .



4.3. I)ESCRIERE,CARACTERISTICI TEHNICE
Terenul respectiv are forma neregulata , fiind in mare parte o fasie cu latimea
de 3,18m perpendicvlara pe Strada Costilei .

CAPITOLUL 5. DESCRIEREA SI ANALTZAPIETEI BUNULUI
Avand in vedere situatia iuridica a terenurilor . pentru evaluare s-au
cautat comparabile intre terenurile tranzactionate avand caracteristici si

a

CAPITOLUL 6. PREMISE
6.1. DATA INTOCMIRII RAPORTULUI
Raportul de evaluare a fost intocmit la data de 20.01 .2022.
Cursul de schimb BNR utilizat in calcule este :

1 EURO:4,94Le\

6.2.BAZA DE EVALUARE
Conform standardului SEV 4.03."valoarea de piata este marimea estimata
pentru care o proprietate ar fi schimbata la data evaluariirintre un
vanzator hotarat si un cumparator hotaratrintr-o tranzactie echilibrata ,
dupa un marketing adecvat, in care fiecare parte a actionat in cunostinta
de cauza, prudent si fara constrangeri ot.

Evaluarea este realizata in conformitate cu legislatia in vigoare, cu standardele
internationale promovate de TEGOVA, cu respectarea Standardelor Europene
de Evaluare (E.V.S.) si a Standardelor ANEVAR(S.E.V.) .

Legislatia folosita in evaluare :

- Informatii de pe piata imobiliara ;

- Standarde de Evaluare - ANEVAR -2020 ;

6.3. IPOTT',ZT, 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 .

In absenta unor informatii contrare , evaluarea s-a facut in ipoteza ca
proprietatea nu este afectata de proiecte cum ar fi largirea strazilor sau alte
lucrari.
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 asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in
prezentul ruport de evaluare .

n



CAP. 7. DETERMINAREA VALORII BUNULUI IMOBIL
7.1. EVALUAREA TERENULUI
7,I.2, METODA COMPARATIEI DIRECTE

Metoda comparatiilor de piata utilizeazz analiza comparativa : 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
comnetitive 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 cumparatorilor si a vanzatorilor ,

conditiile de finantare , situatia pietei la momentul vanzarii , dimensiunile si
amplasamentul , caracteristicile fizice si economice , utitizatea, componente
non-imobiliare.
In cazul terenului-subiect , analiza s-a facut pe baza datelor si informatiilor
rezultate din identificarea unor terenuri din apropiere care s-au instrainat
si care au caracteristici asemanatoare :

- teren situat in Sinaia , Strada Theodor Aman nr.21- a fost
instrainat cu 65euro/mp.

- teren situat in Sinaia , Strada Costilei nr.27 ; lot 1 - a fost
instrainat cu 60euro/mp.

Avand in vedere faptul ca terenul ce face obiectul evaluarii se afla
aproximativ in aceeasi zona si comparand cu forma si configuratia celor
doua loturi , in opinia evaluatorului valoarea recomandata a
proprietatii imobiliare este de

respectiv 296.40 lei/mp.

pentru un curs de 4,94lei/euro valabil la data evaluarii .

4



cAp. 8. nTcoNCTLIEREA REzULTATELoR-
ESTIMAREA VALORII FINALE

Prin reconcilierea rezultatelor s-a procedat la revederea intregii evaluari pentru
a putea avea siguranta ca datele disponibile , tehnicile analitice ,logica si
rationamentele aplicate au condus la judecati consistente .

In aceasta situatie valoarea terenului ce face obiectul evaluarii , teren situat in
Sinaia , Strada Costilei nr.lT; lot 1 este :

193,00 mp.x 60euro/mp.

Nota ; -Valoarea nu contine TVA

lanuarie2022

x 4,94leileuro = 57.2051ei

,a\

Elaborat
Ing.Marza Neculai

Evaluator imobiliar membru ANEVAR
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