
H OTARAREA NR. 165

privind vanzarea prin licitalie publici a terenului in suprafala de 187 mp, situat in Sinaia, Calea
Codrului nr. 30

Consiliul Local al ora$ului Sinaia, judetul Prahova;
AvAnd in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 334 /23,05.2022 intocmit de David Remus, Popa Gheorghe,
Arietan Awora, Constantin Marcoci, Cdlin Milog, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea
raportului de evaluare $i vanzarea prin licitalie publici a terenului in suprafafe de 187 mp, situat in
Sinaia, Calea Codrului nr. 30;

- Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism qi Cadastru nr. 335 123.05.2022;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
In conformitate cu prevederile art. 363 din Ordonanla de Urgentd nI. 57/2019 pivind

Codul Administativ;

in temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) qi alin. (6), lit. b) coroborat cu arr. 139
alin.(2) si art.l96, alin. (1), lit. a) din Ordonanla de Urgentd nr. 5712019 privind Codul
Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOTARA$TE:

ART.I. Aproba Studiul de opo(unitate privind vdnzarea prin licitagie publici a terenului in
suprafatA de 187 mp, situat in Sinaia, Calea Codrului nr. 30, conform anexei l, care face parte
integanti din prezenta hotAxare.

ART.2, - Aprobd raportul de evaluare a terenului in suprafaF de 187 mp, situat in Sinaia,
Calea Codrului nr. 30.

ART.3, - Aprobi vdnzarea prin licitalie publicd a terenului in suprafaF de 187 mp, situat in
Sinaia, Calea Codrului nr. 30, conform planului de situa[ie din anexa 5.

ART.4. - Aprobd docunentatia pentu licitalie confom anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, pafie integranttr
din prezenta hotirare.

ART.S. - Prelul de pomire a licitatiei este de 60 euro/mp, la care se adaugi TVA.

ART.6. - Plata se face integral Ia panA la data semnerii contractului de vdnzare-cumpdrare.

ART.7. - Contactul de vanzare-cumpArare se va incheia in temen manim de 6 luni de la data
adjudecdrii terenului prin licitalie publice.

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA



ART.E. - imputemicegte Primarul sau Vicep marul oraqului Sinaia sd semneze contractul de

venzare-cumptuare in fala notarului public.

ART.g. - Caftigatorul Iicitaliei are obligatia de a suporta cheltuielile aferente raportului de
evaluare, cadastrului gi inscrierii terenului in cartea funciarA, precum qi pe cele ocazionate cu
perfectarea contractului de vdnzare-cumpirare in fata notarului public.

ART.10. - Prevederile prezentei hotdrdri vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Urbanism qi
Cadastru ti Serviciul Buget.

Sinaia,11 august 2022

BEATRICE- ULESCU

I ex. l.stiluliei P.efecluljud. Praiola
I ex, P.inarului oEului Sinaia
I ex. ServiciulU.bdism
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ANEXA 1

la HCL Sinaia nr. 165/2022

STUDIU DE OPORTUNITATE

p vind vanzarea terenului din Sinaia, Calea Codrului nr. 30

CAP. I. OBIECTUL VANZARII

1.1. Terenul care urmeazd a fi vandut se alld situat in intravilanului oragului Sinaia, Calea
Codrr.rlui nr.30.
'I'erenul are acces din Calca Codtului.
1.2. Terenul este prop etatea p vatd a ora$ului Sinaia gi are o suprafafd de 187 mp.
l erenul are categoria de curli-construclii.

Cap. II. MOTIVATIA VANZARN
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar gi social care impun vianzarea terenului, sunt
umldtoarele:
2.1. Prevederile art. 334-346 qi art.363 din cadrul OUG nr. 5712019 privind Codul
administrativ - Exercitarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor
administrativ-teritoiale;
2.2. Administrarea eficientd a domeniului public qi privat al oraqului Sinaia pentru atagerea
de venituri suplimentare la bugetul local, prin valorificarea patrimoniului oragului Sinaia.
2.i. Terelul va li var)dut la ccrcrca d-lui Rujac Alexandlu.

Cap. IlI. ELEMENTE DE PRET
3.1. Pretul evaluat pentru teren este de ,10 curo/mp, pret stabilit confom Raporhrlui de
evaluare intocmit de Evaluator Imobiliar Autorizat ing. Marza Neculai, inregistrat la Primaria
oraqului Sinaia cu nr. 8525/21.05.2022.
Valoarea de inventar a imobilului este de 25 EURO/mp.
Conform art. 363, al. (6) din Ordonanla de uryer,\lw. 5712019 ptivind Codul administrativ,
prelul minim de vanzare, care va fi aprobat prin hotirAre a Consiliului Local Sinaia, va fi
valoarea cea mai mare dintre prelul de piald detemi[at prin raport de evaluare $i valoarea de
inventar a imobilului.
3.2. Plata vanzerii se va face integral inainte de semnatea contactului de vdnzare.

CAP. IV. MODALITATEA DE ATzuBUIRE A VANZARII
4.1. Procedura de vdnzare propusA este vanzare p n licitalie public6, conform art. 3 4-346 si
ar1.363 din cadrul OUG ff. 5712019 privind Codul administrativ.

PRESEDINTE



Anexa 2 la
H.C.L. Sinaia nr. 165/2022

REGULAMENTUL

p vind v6nzarea prin licitalie publica a terenului in suprafali de 187 mp, din Simia, Calea
Codrului ff. 30, situat in domeniul privat al oratului Sinaia,

l. Comisia in componenla desemnatd prin Dispozltia rc. 12022 a Primarului
orapului Sinaia funclione^za valabil in prezenta tuturor memb lor sei $i adopte
decizii valabile cu votul majo teii membrilor.

2. Hotdrdrile comisiei de licitalie sunt obligatorii pentru comisia de licitafie $i pentru
ofertanli.

3. Licitalia se desfagoard in doui faze:
- in prima fazA se vedfica indeplinirea de cAtre ofertanli a criteriilor de eligibilitate

stabilite de Consiliul Local Sinaia pdn anexa 3 Ia Hotirarea ff .,.,,.,,/2022i
- it faza a doud a licitaliei participa numai ofertantii care indeplinesc criteriile de

eligibilitate, in aceasti a dolra fazd a licitatiei se deschide oierta financiara, iar
adjudecarea se face prin strigare liberi.
4. Licitalia publicd se desfdqoari numai dacd sunt inscri$i cel pulin doi ofertanli

pentru respectivul amplasament. In cazul in care la data organizdrii licitaliei nu
sunt minim 2 (doi) ofefianli eligibili, se recurge la republicarea anunlului pentru un
nou termen al licitaliei. Dacd nici la republicarea anuntului nu sunt minim doi
ofertanli eligibili, adjudecarea se face, dacd se oferd pretul minim al vdnzdrii, chiar
dacd existi un singur ofe(ant, care trebuie sA participe la licitafie, ti bineinleles cu
indeplinirea condiliilor de eligibilitate.

5. Comisia de licitatie adjudecd licitalia publicd deschisa.

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

PRE$ED



Anexa 3 la
HCL Si:,aia r.165D022

INST RUCTIUNI P E NT RU O FE RTA NTI

de organizare ti desfiturare a licitafiei publice
deschise pentru vanzarca terenului in supmfald de 187 mp, din Sinaia, Calea Codrului nr. 30,

situat in domeniul privat al oragului Sinaia,

Ofertanfii interesali sa participe la licitatia publicA pentru vanzarea terenului in suprafalA de
187 mp, din Sinaia, Calea Codrului nr. 30, vor depure la sediul Primiriei oraqului Sinaia, bd.
Carol I, nr.47, Birou Registratura, panA la data de ............2022, ora 09.00, oferta pentru
vanzarca terenului ce urmeazd a fi supus licitaliei publice.

I, PR EZ E NTAREA O F E RTE LO R

I.l. Licitatia publicd va avea loc in data de ...............2022, ora .........., la sediul Primlriei
ora$ului Sinaia, bd. Carol I, nr.47 qi se va efectua p n strigare liberI de cAtre ofertanli sau
reprezentantrii acestora, in care caz se va prezenta documentul de imputemicire.

Licitalia se desflqoard in doud faze. in prima fazi se verifici documentele doveditoare ale
incadrdrii in criteriile stabilite p n Hotararea Consiliului local Sinaia. Ofertanlii declarali
admiqi in prima faz6, participl la faza a doud in care adjudecarea se face prin strigare liberl.

Terenul in suprafatA de 187 mp, situat in Sinaia, Calea Codrului nr. 30, prin dimensiuni,
suprafald, conform HG ff. 52511996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism
$i confom Regulamentului Local de Urbanism, nu este un lot construibil qi nu poate fi folosit
in mod independent.

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

umatoarele condilii:
1. Sd delind certificat de imegistrare la Oficiul Registrului Come(ului valabil gi certificat

constatator ORC (pentru persoane j uridice);
2. Si prezinte certificat fiscal in temen de la Primdria oragului Sinaia - Serviciul Buget,

p vind indeplinirea obligaliilor de phti cdtre bugetul local, din care sd rczulte ce nu figureazd
cu datorii la bugetul locali

3. Se prezinte certificat fiscal in termen eliberat de Administralia Financiatl de pe ftza
oragului in care figureazi cd nu are datorii la bugetul de stat;

4. Participantul la licitatie nu trebuie sd fie in stare de insolven$, faliment sau lichidare
(pentru persoane ju dice).

5. Nu are dreptul sA participe la licitalie persoana care a fost desernnata caltigAtoare la o
licitalie publicd anterioari privind bunurile statului sau ale unitalilor administativ-terito ale
in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a plitit preful, din culpi proprie. Rest clia
opereazd pentru o durati de 3 ani, calculati de la desemnarea persoanei respective drept
caftigdtoare la licitalie (declarafie pe proprie rdspundere).



Oferta se depune in doud plicuri dupi cum urmeaz6:

- olicul exterior:
I.Pentru persoane fi zice:

1. Dovada depunerii garanliei de participare la licitatie in valoare de .,...,, EURO,
egaltr cu 107o din valoarea prelului minim al venzdrii.

2. Dovada achitirii 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 Piimlria Sinaia, prin Serviciul Buget Taxe gi

lmpozite privind indeplinirea obligaliilor de plati c5te bugetul local (h
orieinal), din care sA rezulte cA nu figueazi cu datorii la bugetul local al
oraqului Sinaia.

5. Certificat fiscal eliberat de Administrafia Financiari de pe raza Oraqului in care
figureazi ci nu are datodi la bugetul de stat (in orieinal).

6. Copie BI / CI persoand fizici Ei/sau a reprezentantului legal.
7. Imputemicire notadald pentru cazurile in care la licitalie participa alte

persoane decat titularii inscrigi 6n original).
8. Declaralie pe propria rdspundere menlionati la criteriile de eligibilitate pentru

punctul 5.

9. Fiqi cu informalii privind ofefiantul $i o declaralie de participare, semnatd de
ofertant, Ifud ingro!tui, ftersaturi sau modificdri (anexele 7 qi 8)

II. Pentru persoane juridice:

a. Dovada depune i garanliei de participarc la licitatrie in valoare de ..,... EURO,
egali cu 109/0 din valoarea pre[ului minim al v6nz6rii,

b. Dovada achittuii caietului de sarcini, in valoare de 300 lei (nu se restituie).
c. Dovada achitdrii taxei de participare la licitalie in valoare de 300 lei (nu se va

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

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

privind indeplinirea obligaliilor de platA cAtre bugetul local (in original), din care sd
rezulte cd nu figureazd cu datorii la bugetul local al ora;ului Sinaia.

f. Certificat fiscal eliberat de Administra{ia Financiare de pe raza Oragului in care
frgureazA cd nu aie datorii la bugetul de stat (in original).

g. Copie BI / CI persoand fizica sau a reprezentantului legal.
h. Imputemicire notarialA pentu cazurile in care la licitafie paxticipa alte persoane

decat titularii inscrili (in original).
i. Declarafie pe propria respundere menfionate la critedile de eligibilitate penfu

punctul5.
j. Fipn cu informalii privind ofefiantul $i o declaratie de participare, semnatA de

ofertant, fArA ingroq6ri, ltersituri sau modifrctui (anexele 7 qi 8)
k. Bilanlul contabil sau declaratia unici la 31.12.2020 (dupn caz).

Plicul exterior va conline documentele de mai sus $i plicul interior in care va fi depusa oferta
pentru terenul supus licitaliei, care va cuprinde formularul de ofeftA (anexa 6)i



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

Documentele susmen[ionate se vor depune la Registratua P meriei Sirraia, pata LA DATA
...................2022, ora 09.00.
Pe plicul exterior se va face_ menliunea: LICITATIE pUBLlCi ?ENTRU ViNZARE TEREN.
A NU SE DESCHIDE PANA LA DATA ...............2022, ora ,,.,,.,,........

Pe p!!gg!ig[!g1 se vor menliona:
- numele ofertantului;
- adresa $i specificalia amplasamentului pentru care se va licita.

Dupi depunerea ofertei, care va fi sigilate, nu se mai acceptd completfui Ia documentele
acesteia.
Ofefianlii vor avea asupra lor toate documentele originale care au fost depuse in copie in
ofertd.

1.2. Comisia de licitafie veriflce, in prirna fazd, documentele solicitate pentru indeplinirea
criteriilor de eligibilitate, cuprinse in plicul exterior.
I.3. Dupi verificarea documentelor depuse in plicul exterior se comuticd ofertanlilor faptul ca
au fost declarali admi$i sau respingi pentru paticiparea la licitalie.
I.4. Licitalia se deslEgoard sub formi de licitagie publici deschisd cu strigare la care participd
ofertantii declarali admiqi, iar adjudecarea se face prin strigare libed. Hotdrdrea comisiei de
licitatie insc si in procesul verbal privind adjudecarea este definitivA.
L5. Pe baza hotdrarii comisiei de licitarie se comunicl ofertantului ca$tigator acceptarea
ofetei Si data la care trebuie sa se prezinte pentru incheierea contractului conform art. 341 al.
26 din OUG 5712019 (Codul Administrativ), dupd implinirea temenului d.e 20 zile
calendaristice de la comunicare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data adjudecirii.

in legaturd cu oferta se precizeazd urmatoarele:

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

. Ofertele li documentele prezenate vor fi redactate in limba romanA. Oferta trebuie sa fie fermd;

. Organizatorul licitaliei are dreptul sA descalifice orice ofertant care nu indeplineqte una
sau mai multe cerinle impuse prin documentele licitaliei gi prin aceste instructiuni;. Depunerea ofertei reprezintd manifestarea voinlei ofertantului de a semna contractul de
vanzare a terenului in condifiile precizate in caietul de sarcini;. Revocarea ofertei de cdtre ofertant, dupd deschiderea ei gi dupi adjudecare, atrage dupA
sine pierderea garantiei de pafiicipare.

. Oferta este valabila pe o perioada de 90 zile de la deschiderea ofertelor. Ofertantul va
inscrie aceastA duratd in declarafia de participare la licita(ie $i in ofertd.. Nu se acceptd completarea dosarului cu documente in timpul deslEqurdrii licitaliei.. In cazul in care la data organizdrii licitatiei nu sunt minim 2 (doi) ofertanli eligibili, se
recurge la republicarea anunlului pentru un nou temen al licitaliei. Dac6 nici la
republicarea anunlului nu sunt minim doi ofertan(i eligibili, adjudecarea se face, dacE se
oferA preful minim al vAnzdrii, chiar dacl existd un singur ofertant care trebuie sd participe
la licitalie, $i bineinfeles cu indeplinirea condiliilor de eligibilitate.



I.6, Nu se pot inscrie la licitalie:
. persoanele juridice sau fizice care au fost desemnatA ca$tigdtoare la o licitalie publicd

ante oarA p vind bunurile statului sau ale unitdtilor administrativ-teritoriale in ultimii 3

ani, dar nu au incheiat contactul o nu a platit pretul, din culpi proprie. RestricJia
opereaze pentru o durati de 3 ani, calculatA de la desemnarea persoanei respective drept
ca$tigetoare Ia licitatie;

. persoanele juridice sau fizice care au debite fali de bugetul local sau fald de bugetul de
stat;

II.GARANTII

in vederea participlrii la licitalie ofertanlii sunt obligali sA depuni la organizator garanlia de
participare.
Ofefianlilor necaftigitod li se restituie garanlia de padicipare in termen de cel mult 30 de zile
de la data adjudec[rii.

Garanlia de padcipare se pierde in urmatoarele cazuri:. dacd ofefia[tul i$i retrage ofefia in termenul de valabilitate al acesteia;. in cazul ofertantului ce$dgitor dacd acesta nu se prczirti.la data pteydzute de comisia de
licitalie pentru perfectarea contractului.

Garantia de participare se depune la Casieria Primiriei oragului Sinaia sau prin ordin de plati
la Trezoreria Buqteni.

Pentru ca licitalia si fie validatA pentru amplasament trebuie sA existe minim 2 (doi) ofertanli.
In cazul in care la data organizirii licitaliei nu se prezinta minim 2 (doi) ofertanli eligibili, se
recurge la republicarea anunlului pentru un nou temen al licitaliei. DacA nici la republicarea
anunfului nu sunt minim doi ofertanli eligibili, adjudecarea se face, daca se oferd prelul minim
al vAnzirii, chiar dacd exista un singur ofertant, care tebuie se padcipe la licitalie, $i
bineinfeles cu indeplinirea condiliilor de eligibilitate,

in cazul in care ofertantul adjudecator nu se prezinta la data prevlzuui de comisia de licitalie
pentru incheierea contractului de vdnzare, acesta pierde garanlia de participare la licitalie qi
terenul supus licitaliei va fi vAndut ofertantului clasat pe locul 2.
In caz de infirmare $i a ofertantului clasat pe locul 2, licitalia se repeta, organizatorul
comunicand hotdrarea, garanliile fiind restituite integral.

TIIALTE PREVEDERI
Pasul de licitalie va fi de ..... EURO/mp., echivalent in lei/mp.
Ca$tigatorul licitaliei va suporta contravaloarea cheltuielilor ocazionate de oblinerea avizelor
de la detindto i de utilitili, pentuu eliberarea certificatului de urbanism gi inscrierea in Cafiea
FunciarS.

PRE$EDINTD

K*X
o /./, t\tr I \a\).r::,. \

',: \ \r+f'
\ \ \-..\€H



Anexa 4 la
HCL Sinaia nr. 165/2022

CAIET DE SARCINI

de organizare gi desfdgurare a licitaliei publice
pentru vanzarca terenului in suprafall de 187 mp, din Sinaia, Calea Codrului nr.30, situat pe

domeniul privat al oratului Sinaia,

I. OBIECTUL VANZARII
I.1. Terenul situat in orasul Sinaia, Calea Codrului nr.30, CONFORM PLANULUI DE
SITUATIE DIN ANEXA 5, are o supmfali de 187 mp $i un beneficiazd de acces clin Calca
Coclru[ri.
I.2. Terenul situat la adresa de identificare de mai sus aparfine domeniului privat al oragului
Sinaia.

Lucrdrile de racordare la retelele de utilitdli cad in rrspunderea cagtigdtorului licitaliei care va
suporta ti contravalorea cheltuielilor ocazionate de acestea.

II. ELEMf,NTE DE PRET
II.1. Pretul minim al venztuii pentru terenul situat in Sinaia, Calea Codrului nr,30, este de
.......... EURO/mp., echivalent in lei/mp., fird TVA 9i a fost stabilit conform HotdrArii
Consiliului Local Sinaia nl. .........t2022.

II.2. Pasul de st gare este de........ EURO/mp.

II.3. Prelul vdnzirii licitat va fi cel pulin egal cu cel inscris la pct. II.1.

II.4. Plata vanzarii se va face integral la data semndrii contactului.

IIL SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel caxe pot aperea intre pA4ile contractante sunt de competenla instantrelor
j udecitoregti.

IV. DISPOZITII FINALE
IV.l. Ofertanlii declara{i admigi in urma verificdrii criteriilor de eligibilitate stabilite p n
Anexa 3 la HCL ............/2022 vor participa la faza a doua a licitaliei unde adjudecarea se
face prin strigare.

1V.2. Drepturile gi indatoririle pd4ilor se stabilesc prin modelul de contract cadru de vanzare.

IV.3. Dupd incheierea contactului, realizarea obiectivului de investilii se va face numai pe
baza unui proiect legal avizat gi a autorizaiiei de construire eliberatd de Serviciului Urbanism
si Cadastru din cadrul Primdriei Sinaia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,
republicatd, cu modifictuile fi completdrile ulterioare.



IV.4. Oblinerea tuturor avizelor tehnice pentru realizarea gi functionarca investiliei il privesc
pe cumperdtor,

IV.5. Toate lucririle privind racordarea la re{elele tehnico-edilitarc existente qi oblinerea
avizelor de la delinitorii de utilitAfi privesc pe cumpiritor.

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

PR]]$EDINTE
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Anexa nr. 6 la
HCL n.165/2022

OFIiRTA

Pentru vanzarea terenului in suprafali de 187 mp, din Sinaia, Calea Codrului nr. 30,
siluat pe domeniul privat al oraqului Sinaia.

Subsemnatul
euro/mp.

oferim tur pret de

Prin prezenta mi oblig str particip la licitayia publicd din data
_, organizatA la sediul Primiriei oraqului Sinaia.

Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 zile de la data semn5rii prezentei

Declar cd am luat act ca in cazul nerespectarii prelului vdnzirii oferit, sunt de acord cu
anularea vanzdrii, urmAnd si supolt toate cheltuielile ce derivi din aceasta in condiliile din
caietul de sarcini.

OFERTANT .

Numele qi prenumele
L.S.
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ANEXA NR. 8 LA HCL,I65DO22
OFERTANT'

FI$A OFERTANTULUI

La licitalia publici deschisl in yederea venzlrii terenului in suprafati de 187 mp, din
Sinaia, Calea Codrului nr. 30, situat pe domeniul priyat al oraqului Sinaia.

I ) Ofertant

2) Sediul societilii sau adresa

3)Telefon, fax, email

4) Reprezentant legal

5) Funclia

6) Cod fiscal/CNP

7) Nr. inregistrare la Registrul Come4ului

8) Nr. Cont

9) Banca

10) Capitalul social ( lei)

11) Cifra de afaceri (lei) \a 31.12.2020

12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale <1acA este cazul

13) Certificatele de inmatriculare a sucusalelor locale

OfertantDala

L.S.



DECT,ARATIL

Subsemnatul(a) domiciliat
ora!ul
CNP

str. ,m. ,bl._,sc._,ap. , avand

desemnat c4tigitor a unei licitatii publice anterioare privild bunurile statului sau ale
unitAlilor administrativ - tedtoriale gi nu am refuzat incheierca co[tractului o nu am pldtit
pretul, din culpa propde.

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

declar pe propria rispundere cI in ultimii 3 (trei) ani nu am fost

SemnaturaData

o/



OFERTAN'1'

Cdhe Primiria ora$ului Sinaia

Urmare a anunlului publicitar aparut in publicalia

Prin prezenta,
Noi.

ANEXA NR. 7 LA HCL 16512022

din data de

DECLARATIE DE PARTICIPARE

La licita{ia publicd deschisi in vederea venzdrii terenului in suprafall de 187 mp, din
Sinaia, Calea Codrului nr. 30, situat pe domeniul Drivat al oragului Sinaia.

(numele li prenumele/ denumirea ofertantului)

Ne manifestAm irtenlia femd de participare la licitalia publice deschisi perrru
vA,tzarea terenului in suprafari de 187 mp, din Sinaia, Calea Codrului nr. 30, situat pe
domeniul privat al oragului Sinaia.

Am luat cunoftinle condiliile de participare la licitalie, condiriile respingerii ofertei, de
pierdere a garanliei de palticipare la licitatie, prevazute in instrucliunile de licitalie qi ne asumdm
responsabilitatea pierderii lor in conditiile stabilite.

Oferta noashA este valabild pdnd la data de

La locul, data 9i ora indicati de dunmeavoastrd pentru deschiderea ofertei din partea
noastd va participa un reprezentant autorizat sA ne reprezinte $i sd semneze actele inchei;te cu
aceasta ocazie.

Dalu Ofertant

fel*<\q
a.s



UAT. ORAS SINAIA,
CONTR"A.CTUL - CADRU

CONTINAND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

UAT - ORAS SINAIA, cu sediul in SINAIA, BD. CAROL I NR.47,, telefon: 0244.3t1788,
cod fiscal 2844103, reprezentatd prin ._-__,---_-_._, func1ia ,............,.., in calitate de
Yanzator, pe de o parte,

$i
a) ln cazul persoanelor fizice:

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

deBI/CI, seria........, nr eliberat/a de ......................................in calitate
cumparator, pe de altd parte.

b) In cazul pe$oanelor iuridice
cu sediul in

numir de
inmat curare . .... ..........-..,;"dr";J,';;p.",;;i;;;;;i;.-.-.-.-.....:. .l:::,i"d;
adminislrator, in calitate de cumparrtor, pe de altd partc,

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

telefoD/fax

Art,l. Subscrisa UAT- Oras SINAIA prin Consiliul Local al Orasului SINAIA, prin
reprezentant legal, vand terenul apartinand domeniului privat al orasului SINAIA, situ; in
intravilanul orasului SINAIA, Calea Codrului nr. 30, judeiul prahova, in suprafata de l g7 mp,
categorie cuti-constuctii, fara constuctii pe el, identificat cu numarul cadastral ............... ii
eviclentiat in C| sub numarul

Art,2, yanzarca de fata se face in haza HCL nr....................,..............................., privind
vanzarea terenului si ca umare 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................. , iGleg sa cumpar de la UAT_
ORAS SINAIA prin Consiliul Local al orasului SINAIA, terenul deslcris mai_sus, la pretul si
in conditiile prevazute in prczentul contract, cu al carui continut ma declar de acord.
Art.s. Cheltuielile ocazionate de incheierea prezentului contract sunt suporate de cumpaEtor.
Art.6.. Eu vanzatoarea. prin reprezentantul legal, ma declar in mod expres de acord cu
rntabularea dreptului de proprietate al cumparatoarei in Cartea Funciam a imobilului ce
formeaza obiectul prezentului inscris.
Art.7. Noi, pafiile am luat cunostinta de conditiile actului de fata, caxe exprima in totalitate
vointa noastra.

Vanzator

UAT _ ORAS SINAIA

Cumparator,z-ej$\* /---1 \;



EVALUATOR IMOBILIAR ING.MARZA NECULAI
SINAIA,STRMIHAIL KOGALNICEANU NR.53
TEL: 0244-311044; MOB. 0723-38tg}g
Cod fiscal 21020299/01 .Oir.ZO\7

RAPORT DE EVALUARE TEREN

SINAIA Calea Codrutui nr.30

PRIIMARIA ORASULLJI SINAIA

REGISTRATURA

t1663 *-^ 19, ut!!4

PROPRIETAR: CONSILIUL LOCAL SINAIA



CAP. 8. RI,CONCILIEREA REZULTATELOR.
ESTIMAREA VALORII FINALE

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

In aceasta situatie valoarea terenului ce face obiectul evaluarii , teren situat in
Sinaia , Calea Codrului nr.30 este :

187,00 mp. x 40euro/mp. x 4,94lei/mp. = 36.9511ei

Nota ; -Valoarea nu contine TVA

Mai 2022

Elaborat
Ing.Marza Neculai

Evaluator imobiliar membru ANEVAR


