
HOTARAREA NR. 160

p vind vanzarea pdn licitalie publicA a terenului in suprafali de 150 mp, situat in Sinaia, str.
Pustnicului nr. 60, lot I

Consiliul Local al oragului Sinaia,judelul Prahova;
Avend in vederei

- Referatul de aprobate n. 1289 I 02.08.2022 intocmit de David Remus, Popa Gheorghe,
Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Miloq, Consilieri Locali, prin caxe propun aprobarea
raportului de evaluare gi v6nzarea prin licitalie publicd a terenului in suprafafa de 150 mp, situat in
Sinaia, Str. Pustnicului nr. 60, lot 1;

- Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism Si Cadastru nr. 1290 I 02.08.20221
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
In conformitate cu prevede le art. 363 din Ordonanfa de Urgenle nr. 5712019 p vird

Codul Administativ;
In temeiul prevederile art. 129, alin. (l), alin. (2), lit. c) qi alin. (6), lit. b) coroborat cu

art. 139 alin.(2) si art. 196, alin. (l), lit. a) din Ordonanla de UrgenlA m. 5712019 privind Codul
Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOTARi$TE:

ART,I, - Aproba Studiul de oportunitate pdvind vanzarea prin licitafie public5 a terenului in
suprafafd de 150 mp, situat in Sinaia, Str. Pustnicului m. 60, lot 1, conform anexei 1, care face
parte integrantd din prezenta hotarere.

ART.2. - Aprobi rapofiul de evaluare a terenului in suprafald de 150 mp, situat in Sinaia,
Str. Pustnicului nr. 60, lot 1.

ART.3. - Aprobn vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafald de 150 mp, situat in
Sinaia, Str. Pustnicului ff. 60, lot l, conform planului de situalie din anexa 5.

ART.4. - AprobI documentalia pentru licita{ie conform anexelor I,2,3,4,5,6,7,8, parte integranta
din prezenta hot6xare.

ART.s, - Pre[ul de pomire a licitatiei este de 60 euro/mp, la care se adaugd TVA.

ART.6, - Plata se face integral la pand la data semnirii contractului de v6nzare-cumparare.

ART.7, - Contractul de vanzate-cumpdrare se va incheia in termen maxim de 6 luni de la data
adjudecdrii terenului prin licitafie publicA.

ART.8. - Imputernice$te Primarul sau Viceprimarul oraqului Sinaia se semneze contractul de
venzare-cumperare in fala notarului public.

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA



ART,9. - Ca$tigAtorul licitatiei are obligalia de a suporta cheltuieiile aferente rapotului de
evaluare, cadastrului gi inscrierii terenului in cartea funciard, precum gi pe cele ocazionate cu
perfectarea contractului de vdnzare-cumpdrare in fa{a notarului public.

ART.I0. - Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Urbanism qi
Cadasfiu $i Serviciul Buget.

Sinaia, 1l august 2022

PRESEDINTE CONTRAS
SECRET

TRICE.EU ULESCT]

I ex Institutiei Pefectul jud. Prahova
I ex Pdmmlui orEului Sinaia
I ex. Se ciul Urb&ism
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ANEXA I
la HCL Sirua nr. I 60 /2022

STUD]U DE OPORTUN|TATE
p vind vanzarea terenului din Sinaia, Str. Pustnicului nI. 60, lot I

C P. I. OBIECTUL VANZARII

1.1. Tercnul care umeazi a fi vindut se aflA situat in intravilanului omgului Sinaia, Str.
PLrstrlicului nr. 60. lol l-
Terenul ale acccs din Su. Pustnicului.
1.2. Terenul este proprietatea p vatA a oraqului Sinaia qi are o suprafafd de 150 mp.
Terenul are categoria de cuni-consrrrclii.

CAP, II, MOTIVATIA VANZARN
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar gi social care impun vdnzarea terenului, sunt
urmAtoarele:
2.1. Prevederile art. 334-346 $i art. 363 din cadrul OUG nr. 5712019 privind Codul
administrativ - Exercitarea dreptului de proprietate private a statului sau a unitatilor
administmtiv-teritorialet
2.2. Administrarea eficiente a domeniului public qi privat al oraqului Sinaia pentru atagerea
de venituri suplimentare la bugetul local, prin valorificarea patrimoniului oraqului Sinaia.
2.1. 'lelenul v. li viindLrt la ocrerea d-lui BacLiu Vrsile.

Cap. III. ELEMENTE DE PRET
3.1. Pretul evaluat pentru teren este de 60 euro/nrp, pret stabilit conform Raportului de
evaluare intocmit de Evaluator Imobiliar Autoizat ing. Mlnza Neculai, imegistrat la primaria
oralului Sinaiacu nr. ){,74o 0l 08 201'
Valoarea de inventar a imobilului este de 25 EURO/mp.
Conform art. 363, al. (6) din Ordonanla de urget\d. it. 5712019 ptivind Codul administrativ,
prelul minim de vdnzare, care va fi aprobat prin hotdrere a Consiliului Local Sinaia, va fi
valoarea cea mai mare dintre prelul de pia[d determinat p n rapot de evaluare gi valoarea de
inventar a imobilului.
3.2. Plata vanzarii se va face integral inainte de semnarea contactului de vAnzare.

CAP. IV. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A VANZARN
4.1. Procedum de v6nzare propusi este vanzare prin licitalie publicA, confom art. 334-346 Si
art. 363 din cadrul OUG rrr.5'712019 privind Codul

PRESEDINTts I]F]



Anexa 2 la
H.C.L. Sinaia nr. 160/2022

REGULAMENTUL

privind vanzarea prin licitatie publicd a terenului in suprafaF de 150 mp, din Sinaia, Str.
Pustnicului nr. 60, lot 1, situat in domeniul privat al oragului Sinaia,

l. Comisia in componenla desemnatd prin Dispozitia nr. /2022 a Primarului
oragului Sinaia func{ioneazi valabil in prezen;a tuturor membrilor sii gi adoptd
decizii valabile cu votul majoritIlii memb lor.

2. Hotdr6rile comisiei de licitalie sunt obligato i pentru comisia de licitalie $i pentu
ofertanti.

3. Licitalia se desfa$oari in douA faze:
- in prima fazi se vedfice indeplinirea de citrc ofertanli a criteriilor de eligibilitate

stabilite de Consiliul Local Sinaia prin anexa 3laHot ArcaIr. ......./20221
- in faza a doua a licitaliei palticipa numai ofertantii caxe indeplinesc criteriile de

eligibilitate. In aceastd a dona fMd a licitaliei se deschide oferta financiard, iar
adjudecarea se lace prin strigare liberri.
4. Licitalia publica se deslEqoari numai dace sunt insqi$i cel pulin doi ofertanli

pentru respectivul amplasament. in cazul in care la data organizirii licitaliei nu
sunt minim 2 (doi) ofenanli eligibili, se recurge la republicarea anuntului pertru un
nou te(nen al licitatiei. Daci nici la republicarea anuntului nu sunt minim doi
ofetanli eligibili, adjudecarea se face, daci se oferd preful minim al vdnztrrii, chiar
daci existe ul singur ofertant, care trebuie se participe la licitafie, gi bineinleles cu
indeplinirea condiliilor de eligibilitate.

5. Comisia de licitatie adjudeci licitafia publice deschisA.

6. Pasul de licitare va fi de 10 % din valoarea prelului de pomire/mp al licitaliei,
respectiv ......... EURO/mp.

o/



Anexa 3 Ia
HCL Sinaia nr. 160/2022

INSTRUC TIUNI P E NTRA O FERTANTI

de organizare ii deslegurare a licitaliei publice
deschise pentru varEarea terenului in suprafafi de 150 mp, din Sinaia, Str. Pustnicului nr. 60,

lot 1, situat in domeniul privat al oraqului Sinaia,

Ofertanlii interesali si participe la licitafia publici pentu venzarea terenului in suprafalA de
150 mp, din Sinaia, Str. Pustnicului m. 60, lot 1, vor depune la sediul Primdriei oragului
Sinaia, bd. Carol l, ff.47, Birou Registaturd, panA la data de ......,..,,,2022, ora 09,00, ofefia
penku vanzarea terenului ce umeazd a fi supus licitaliei publice.

I. PREZENTA R EA O F E RTE LOR

I.l. Licitatria publicd va avea loc in data de ...............2022, ora .........., la sediul Primiriei
oragului Sinaia, bd. Carol l, m.47 qi se va efectua prin stdgare libere de catre ofertanli sau
reprezentanlii acestora, in care caz se va prezenta documentul de imputemicire,

Licitalia se desfaSoard in doud faze. in prima fazi se ve fice documentele doveditoare ale
incadrdrii in criteriile stabilite prin Hotir6rea Consiliului local Sinaia. Ofertantii d€clarali
admiqi in prima fazd, participd la faza a doui in care adjudecarea se face prin strigare libere.

Criterii de eligibilitate:
La licitarie pot participa numai persoane fizice sau juridice care indeplinesc cumulativ

urmltoarele condifii :

1. Sd delind certificat de imegistrare la Oficiul Registrului Come4ului valabil $i certificat
constatator ORC (pentru persoane juridice);

2. Sd prezinte certificat fiscal in termen de la Primiria oragului Sinaia Serviciul Buget,
privind indeplinirea obligaliilor de plate cdtre bugetul local, din care sA rezulte cA nu figureaze
cu datorii la bugetul local;

3. Se prezinte certificat fiscal in termen eliberat de Administraria Financiard de pe raza
oraqului in care figureazi cd nu are datorii la bugetul de stat;

4. Participantul la licitatie nu trebuie sA fie in stare de insolven[a, faliment sau lichidare
(pentru persoane juridice).

5. Nu are dreptul sA participe la licitalie persoana care a fost desemnatd ca$tigetoare la o
licitalie publicd anterioard privind bunurile statului sau ale unitililor administrativ-teritoriale
in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a plitit pretul, din culptr proprie. Restriclia
opereaza pentru o durati de 3 ani, calculat?i de la desemnarea persoanei respective drept
cagtigetoare la licitatie (declara[ie pe proprie rdspundere).

Ofena se depune in doua plicwi dupa cum urmeaza:

- plicul exterior:
I.Pentru persoane fizice:



1. Dovada depunerii garantiei de participare la licitalie in valoare de ..,..., EURO,
egali cu 107o din valoarea pretului minim al vanzarii.

2. Dovada achitarii 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 Primiria Sinaia, prin Serviciul Buget - Taxe Si

Impozite privind indeplinirea obligaliilor de platd cdtre bugetul local Cq
orieinal), din care si rezulte cA nu flgureazi cu datorii la bugetul local al
oragului Sinaia.

5. Certificat fiscal eliberat de Administralia Financiard de pe raza OraEului in care
figureaza cA nu are datorii la bugetul de stat Crcdgi!4D.

6. Copie BI / CI persoane fizici gi/sau a reprezentantului legal.
7. Imputemicire notariald pentu cazurile in care la licitalie participd alte

persoane decat titularii inscrigi (in orieinal).
8. Declarafie pe propria rAspundere menfionatd la citeriile de eligibilitate pentru

punctul5.
9. Fi$A cu informalii privind ofe(antul gi o declaralie de participare, semnatd de

ofertant, liri ingro$iri, $terseturi sau modificdri (anexele 7 qi 8)

IL Pentru persoane juridice:

a. Dovada depunerii garanliei de paxticipare la licitalie in valoare de ,...,, f,URO,
egali cu l07o din valoarea prelului minim al vdnzdrii,

b. Dovada achitarii caietului de sarcini, in valoare de 300 lei (nu se restituie).
c. Dovada achitArii taxei de participare la licitarie in valoare de 300 lei (nu se va

restitui).
d. Copie certificat de inmatriculare de la Oficiul Registrului Come4ului $i certificat

constatator nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii ofertei.
e. Certificat fiscal eliberat de Primaria Sinaia, prin Serviciul Buget - Taxe li Impozite

privind indeplinirea obligaiiilor de platd cdtre bugetul local (in original), din care si
rezulte ci nu hgureaze cu datorii la bugetul local al oragului Sinaia.

i Certificat fiscal eliberat de Administralia Financiard de pe raza Oraqului in care
figureazd ci nu are datorii la bugetul de stat (in original).

g. Copie BI / CI persoani fizicd sau a reprezentantului legal.
h. imputemicire notariale pentru 

"ur*il" 
io care la licitalie participtr alte persoane

decat titularii inscrigi (in original).
i. Declaralie pe propria rdspundere menlionatd la qiteriile de eligibilitate pentu

punctul 5.
j. FitA cu informalii privind ofertantul qi o declaratie de participare, semnata de

ofertant, frrd ingro$eri, $tersdtu sau modificiri (anexele 7 gi 8)
k. Bilanlul contabil sau declaratia unici la 3L.12.202l (dupA caz).

Plicul exterior va conline documentele de mai sus gi plicul interior in care va fi depusA oferta
pentru terenul supus licitaliei, care va cuprinde formularul de oferta (anexa 6):

Pe plicul interior se vor menfiona:
- numele ofertantuluil
- adresa terenului pentru care se va licita.



Documentele susmenlionate se vor depune la Registratura Primdriei Sinaia, pana LA DATA
...................2022, ora 09.00.
Pe plicul exterioi se va face menliunea: LICITATIE PUBLICA PENTRU V,4NZARE TEREN.
A NU SE DESCHIDE PiNti LA DATA ...............2022, ora ................

Pe p!!ggli!!9!igl se vor menliona:
- numele ofertantului;
- adresa $i specificalia amplasamentului pentru care se va licita.

Dupd depunerea ofertei, care va fi sigilati, nu se mai acceptd complettui la documentele
acesteia.
Ofertanlii vor avea asupra 1or toate documentele originale care au fost depuse in copie in
ofert6.

[.2. Comisia de licitalie verificA, in ptina fazd, docunentele solicitate pentnr indeplidrea
criteriilor de eligibilitate, cuprinse in plicul exterior.
I.3. Dupd verificarea documentelor depuse in plicul exterior se comunici ofertanlilor faptul ca
au fost declarati admiqi sau respingi pentru participarea la licitalie.
I.4. Licitafia se desfr$oard sub foimd de licitalie publici deschisA cu strigare la care participd
ofertanlii declarali admigi, iar adjudecarea se face prin strigare liberi. Hotir6rea comisiei de
licitalie insqisd in procesul verbal privind adjudecarea este definitivd,
I.5. Pe baza hotArarii comisiei de licitalie se comunicd ofenantului caltigdtor acceptarea
ofertei fi data la care trebuie si se prezinte pentru incheierea contractului conform art. 341 al.
26 din OUG 5712019 (Codul Administrativ), dupd implinirea termenului de 20 zlle
calendaristice de la comunicare, dar nu mai t6rziu de 6 luni de la data adjudectuii.

in legaturd cu oferta se precizeaza urmAtoaxele:

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

. Ofertele li documentele prezenate vor fi redactate in limba romend. Oferta tebuie sa fie ferma;

. Organizatorul licitaliei are dreptul si descalifice orice ofetant care nu indepline$te una
sau mai multe cerinte impuse prin documentele licitaliei gi prin aceste instrucliuni;t Depunerea ofertei reprezintd manifestarea voinlei ofertantului de a semna contactul de
venzare a terenului in condiliile precizate in caietul de sarcini;. Revocarea ofertei de cite oferlant, dupi deschiderea ei gi dupd adjudecare, atrage dupd
sine pierderea garanliei de participare.

r Oferta este valabila pe o perioada de 90 zile de la deschiderea ofertelor. Ofertantul va
inscde aceastd duratA in declaralia de participare la licitarie !i in ofertd.i Nu se accepti completarea dosarului cu documente in timpul deslbgurlrii licltaliei.. [n cazul in care la data organizdrii licitaliei nu sunt minim 2 (doi) ofertanli eligibili, se
recurge la republicarea anunlului pentru un nou temen al licitaliei. Dacd nici la
republicarea anunlului nu sunt minim doi ofertanli eligibili, adjudecarea se face, dacd se
oferi prelul minim al vAnztuii, chiar daci exista un singur ofertant care trebuie se pa(icipe
la licitalie, $i bineinleles cu indeplinirea condifiilor de eligibilitate.

1.6. Nu se pot inscde la licitalie:
. persoanele juridice sau fizice care au fost desemnati ca$tigdtoare la o licitalie publicd

anterioard pdvind bunurile statului sau ale unitdtilor administrativ-teritoriale in ultimii 3



ani, dar nu au inoheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpd proprie. Restric{ia
opereaza pentru o duratd de 3 ani, calcuhti de h desemnarea persoanei respective drept
caqtigatoare la licitatie;

. persoanele juridice sau fizice care au debite fatrA de bugetul local sau fafA de bugetul de
stat;

IV. GARANTII

in vederea participirii la licitatie ofertanlii sunt obligad sA depuni la orgaoizator garantia de
participare.
Ofertanlilor necagtigdtori Ii se restituie garantia de paxticipare in termen de cel mult 30 de zile
de la data adjudecArii.

Garanlia de participare se pierde in urmitoaxele cazu :. dacd ofefiantul iii retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;. in cazul ofefiantului cagtigator dacd acesta nu se prezinte la data prevdzutd de comisia de
licitalie pentru perfectarea contractului.

Garanlia de participare se depune la Casieria Primdriei oragului Sinaia sau pdn ordir de plata
la Trezoreria Bugteni.

Pentru ca licitalia sd fie validati pentru amplasament trebuie sd existe minim 2 (doi) ofetanli,
In cazul in care la data organizir\1 licitaliei nu se prezinti minim 2 (doi) ofertanli eligibili, se
recurge la republicarea anuntrului pentru un nou termen al licitaliei. Dacd nici la republicarea
anunlului nu sunt minim doi ofertanli eligibili, adjudecarea se face, dacd se oferA prelul minim
al vanzdrii, chiar dacd existd un singur ofertant, care trebuie s, pafiicipe la licitalie, gi
bineinfeles cu indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

in cazul in care ofertantul adjudecetor nu se prezinti la data previzuti de comisia de licitalie
pentru incheierea coltractului de vanzare, acesta pierde garantria de participare la licitalie 9i
terenul supus licitaliei va fi vandut ofefiantului clasat pe locul 2.
In caz de inirmare $i a ofertantului clasat pe locul 2, licitalia se repet?i, organizatorul
comunicand hotdrarea, gamnliile fiind restituite integral.

V, ALTE PREVEDERI
Pasul de licitalie va fi de ..... EURO/mp., echivalent in lei/mp.
Ca$tigitorul licitaliei va supoda contravaloarea cheltuielilor ocazionate de oblinerea avizelor
de la detinito i de utilitAf, pentru eliberarea certificatului de urbanism gi inscrierea in Caftea
Funciard.

2-sllli\
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Anexa 4 la
HCL Sinaia nr. I60/2022

CAIET DE SARCINI

de organizare qi desfigurare a licitaliei publice
pentu vanzarea terenului in suprafaF de 150 mp, din Sinaia, Str. Pustnicului ff. 60, lot l,

situat pe domeniul privat al oragului Sinaia,

I. OBIECTUL VANZiRII
I.l. Terenul situat in orasul Sinaia, Str. Pustnicului nr.60, Iot 1, CONFORM PLANULUI
DE SITUATIE DIN ANEXA 5, are o suprafala de 150 mp Si beneficiaza de acces din str.
Str. PustnicLrlLri.

I.2. Terenul situat la adresa de identificare de mai sus apa4ine domeniului privat al ora5ului

Sinaia.

Lucrdrile de racordare la relelele de utiliteli cad in rdspunderea cagtigdtorului licitatiei carc va
suporta gi contavalorea cheltuielilor ocazionate de acestea.

II. ELEMf,NTE DE PRET
II.1. Pretul minim al vanzdrii pentru terenul situat in Sinaia, Str, Pustnicului nr. 60, lot I,
este de .......... EURO/mp., echivalent in lei/mp., firA TVA !i a fost stabilit conform Hottuarii
Consiliului Local Sinaia nr. .,,...,..12022.

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

IL3. Pre1ulvdnzdrii licitat va fi cel pulin egal cu cel insc slapct. II.l.

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

III. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel care pot apirea inte pa4ile contractante sunt de competenta instanlelor
j udecdtore$ti.

IV. DISPOZITII TINALE
IV.1. Ofertarlii declarali admiqi in urma verificdrii 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. DreptLrrile qi indatoririle pa4ilor se stabilesc prin modelul de contract cadru de vanzate.



IV.3. DupA incheierea contaotului, realizarea obiectivului de investilii se va face numai pe

baza unui proiect legal avizat $i a autorizaliei de construire eliberatl de Serviciului Urbanism
si Cadastru din cadrul Primdriei Sinaia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,
republicatd, cu modificirile qi completirile ulterioare.

IV,4. Oblinerca tuturor avizelor tehnice pentru realizarea gi func[ionarea investiliei il privesc
pe aumptudtor.

IV.5. Toate lucririle privind racordarea la relelele tehnico-edilitare existente qi oblinerea
avizelor de la de{indto i de utilitali pdvesc pe cumpardtor.

IV.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentaliile se pun la dispozilia solicitanlilor, conta
cost, prelul fiind de 300 lei.

PRE$EDINTE
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PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:250

INTOCMIT
SC ROGAV TOPO SRL

ROTiLA CATAIIN

SINAIA, STR. PUSTNICULUI, NR. 60, LOt 1

S lot I (1-5)=l50mp



Anexa nr. 6 la
HCl, t'r.16012022

OFERT,4

Subsemnatul
euro/mp.

Pdn prezcnta mA oblig sd parricip la liciralia publicd din data de

Pentu vanzarea terenului in suprafaF de 150 mp, din Sinaia, Str. pustnicului ff. 60,
lot l, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia.

ofe m un prel de

ora
_, organizate la sediul Primiriei oraqului Sinaia.

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

Declar cA am luat act ca in cazul nerespectarii prefului vanztuii oferit, sunt de acord cu
anularea vanztuii, uimand sA suport toate cheltuielile ce derivd din aceasta in conditiile din
caietul de sarcini.

OTERTANI' ,

Numele gi prenumele
L.S.
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ANEXA NR. 8 LA HCL.16OI2O22
OI iRTANT

FI$A OFERTANTULUI

La licitatia publici deschisl in yederea venzlrii terenului in suprafati de lS0 mp, din
Sinaia, Str, Pustnicului nr. 60, lot I, situat pe domeniul privat al orapului Sinaia,

1) Ofertant
2) Sediul societilii sau adresa
3)Telefon, far, email
4) Reprezentant legal
5) Funclia
6) Cod fiscal/CNP
7) Nr. Inregistrare la Registrul Come4ului
8) Nr. Cont
9) Banca
l0) Capitalul social ( lei)
11) Cifra dc afaceli ( lei) la 31.12.2021
12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale -dacA este cazul

13) Certificatele de inmatriculare a sucursalelor locale

Data Ofertant

L.S.

{'pn ra}



Subscmnatul(a)

DECLARATIE

,nr._,b1._,sc._,ap._, av6nd
declar pe propria rispundere ci in ultimii 3 (trei) ani nu am lost

Semnaitura

oraqul
CNP
desemnat ca$tigitor a unei licilatii publice anterioare privind bunurile statului sau ale
unitelilor administativ - teritoriale qi nu am refuzat incheierea contractului ori nu am plltit
pretul, din culpa proprie,

Aceasta imi este declarafia pe care o dau, susfin $i semnez.

Data

2<
6t)

domiciliat in

zz- 6N ta)
$',---:-\"



ANEXA NR. 7 LA HCL 16012022
OFERLTNT

DECLARATIE DE PARTICIPARE

La licita{ia publicl deschisi in vcderea venzlirii tcrcnului in suprafali de 150 mp, din
Sinaia, Str. Pustnicului nr.60,lot I, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia.

Cdtre Primdria oragului Sinaia

Urmare a anunlului publicitar apArut in publicatria

Prin prezenta,
Noi,

din data de

(numele qi prenumele/ denumirea ofertantului)
Ne manifestam intenlia femA de participare la licitalia publici deschisi perrru

,Anzarca tercrn]lr)i in suprafali de 150 mp, din Sinaia, Str. Pustnicului m. 60, lot l, situat pe
domeniul p vat al oraquiui Sinaia.

Am luat cuno$tinta condiliile de participare Ia licitatie, condiliile respingerii ofertei, de
pierdere a garanliei de participare la licitalie, prevdzute in instucliunile de licitalie $i ne asumAm
responsabilitatea pierde i lor in condiliile stabilite.

Ofefta noastrd este valabila pani la data de

La locul, data qi ora indicati de dunneavoastrd pentu deschiderea ofertei din partea
noastrd va participa un reprezentant auto zat sA ne reprezinte $i se semneze actele incheiate cu
aceasti ocazie.

Data OJbrta t

T,S

{lt{ta}



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 --.-----.----,., funclia ........,....,.., in calitate de
vanzator, pe de o parte,

$i
a) In cazul persoanelor fizice:

cu domiciliul in
telefon/fax ..., identificata cu

deBI/CI, seria........, nr eliberat/a de ..............,.......................in calitate

cu sediul in
telefon/fax numar deinmatriculare cod fiscal , reprezentate prin .............................., funcfia

administrator, in calitate de cumparator, pe de altd parte,

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

Art,l. Subscdsa 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. Pustnicului m. 60, lot l, judetul prahova, in suprafata de
150 mp, categorie curti-constructii, fara constructii pe el, identificat cu numarui cadastral

cumparator, pe de altd parte.

b) In cazul persoanelor iuridice

............... si evidentiat in CF sub numarul

Yat\zato\

UAT- ORAS SINAIA,

Art.2. yanzarca de fata se face in baza HCL m........................,..........................., privind
vanzarea terenului si ca urmare a Raportului procedurii de atribuire a contractului, intocmit de
comisia de evaluare a ofertelor, imegistrat la sediul primariei sub numarul.................... din

Art.3. Pretul total adjudecat este de ........... .. pentru intreaga suprafata.
Art.4. Subsemnatul/subsemnata....,............ , inteleg sa cumpar delaUAT_
ORAS SINAIA prin Consiliul Local al orasului SINAIA, terenul desiris mai-sus, la pretul si
in conditiile prevazute in prezentul contact, 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 aiord cu
intabularea dreptului de proprietate al cumparatoarci in Cartea Funciara a imobilului ce
formeaza obiectul prezentului inscris.
Art,7. Noi, partile am luat cunostinta de conditiile actului de fata, care exp ma in totalitate
vointa noasha.

Cumparator.irt{ ta}



EVALUATOR MOBILIAR ING.MARZA NECULAI
SINAIA,STR.MIIIAIL KOGALNICEAIru NR.53
TEL: 0244-311044; MOB. 0723-381929
Cod fi scal 21020299101.0L.2007

PRIMARIA ORAgULUI SINAIA

REGISTRATURA

olL 6' no,o o t, AU0, 2oz

RAPORT DE EVALUARE TEREN

SINAIA Strada Pustnicului nr.60 ; lot I

PROPRIETAR: CONSILIUL LOCAL SINAIA



CAPITOLUL 1. DEFINIRI,A MISIUNII
I.I.IDENTIFICAREA CLIENTULUI SI A PROPRIT,TARULUI

BUNULUI EVALUAT

Terenul , in suprafata de 150,00 mp. ce face obiectul evaluarii este proprietate
a Consiliului Local Sinaia .

I.2.SCOPUL EYALUARII

Evaluarea are ca scop stabilirea valorii terenului in vederea instrainarii .

I.3.IDENTIFICAREA BUNULUI
Terenul ce face obiectul evaluarii este lot concesionat.

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 respectaxea 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 si are
numarul cadastral 1737.

CAPITOLUL 4. PREZENTAREA BUNULUI EVALUAT
4.I. DATA INSPtrCTIEI
Inspectia in teren a fost efectuata in data de 28.07 .2022 .
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4.2.AMPLASAMENT
Terenul este amplasat in zona de vest a orasului Sinaia , pe Strada Pustnicului

, in vecinatatea hotelului Green Grill .

4.3. DESCRIERE,CARACTERISTICI TEHNICE
Terenul respectiv are o forma trapezoidala cu una din laturi front la Strada
Pustnicului iax cealalta la Aleea Pinului .

CAPITOLUL 5. DESCRIEREA SI ANALIZA PIETEI BUNULUI
Pentru evaluar€ s-au cautat comDarabile intre terenurile tranzactionate
avand caracteristici si statut iuridic asernanator.

CAPITOLUL 6. PREMISE
6.1, DATA INTOCMIRII RAPORTULUI
Raportul de evaluare a fost intocmit la data de 30.07 .2022.
Cursul de schimb BNR utilizat in calcule este :

1 EURO:4,93 lei .

6.2. BAZA Df, I,VALUARE
Conform standardului SEV 4.03."valoarea de piata este marimea estimata
pentru care o proprietate ar fi schimbata la data evaluarii,intre 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 6.

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(S.E.V.) .

Legislatia folosita in evaluare :

- Informatii de pe piata imobiliara ;- Standarde de Evaluare - ANEY AR-2022 1

6.3. IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVf,
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 infbrmatii contrare , evaluarea s-a lbcut in ipoteza ca
proprietatea nu este alectata de proiecte curn ar fi largirea strazilor sau alte
lucrari .Evaluatorul nu a realizat investigatii sau teste si nu au fost puse la
dispozitie date privind poluarea sau contaminarea terenului si a apei lieatice .

Prin urmare evaluarea a fost realizata neluand in considerare aceste aspecte
care ar putea afecta valoarea proprietatii .

S-a considerat ca toate infbrmatiile 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 rapofi de evaluare .

CAP. 7. DETERMINAREA VALORII BUNULUI IMOBIL
7.1. EVALUAREA TERENULUI
7.1.2. METODA COMPARATIEI DIRECTE
Metoda comparatiilor de piata utilizeaza 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
competitive si comparabile cu acelasi statut juridic .
Analiza comparativa se axeaza pe asemanarile si diferentele intre propdetati si

ftarlzaclii, 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 vanzarri , dimensiunile si
amplasamentul , caracteristicile fizice si economice, utilizarea, componente
non-imobiliare .

In cazul terenului-subiect , analiza s-a facut pe baza datelor si informatiilor
rezultate din identificarea unor terenuri din aceeasi zona care s_au
instrainat si care au avut acelasi statutjuridic,

- Teren Strada Pustnicului nr.30A s-a instrainat cu 65euro/mp.
- Teren Strada Pustnicului nr.36 s-a instrainat cu 60euro/mp.- Teren Strada Pustnicului 40-42 s-a instrainat cu 60 euro/mp.

In opinia evaluatorului valoarea recomandata a proprietatii
imobiliare este de 60euro/mD.

respectiv 295.80 lei/mp.

pentru un curs de 4,93lei/euro
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CAP. 8. RECONCILIEREARI,ZULTATELOR-
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 Pustnicului nr.60 ; lot I , este :

I 50,00 mp. x 60euro/mp. x 4,93lei/mp . = 44.37 0lei

Nota ; -Valoarea nu contirc TVA

lnlie 2022

Elaborat
Ing.Marza Neculai

Evaluator imobiliar
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