
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 
pentru modificarea H.C.L. nr.157/ 27 septrmbrie 2019 privind  aprobarea vanzarii unui 

teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 

24494, CF 24494, situat in orasul  Valenii de Munte,  fundatura Zorelelor, nr.4 

  

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.129 alin.(2) lit.c) si alin.(6) lit.b) si art.364 alin.(1) si alin.(2) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- art.292 alin.(2) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- titlul VII pct.55 alin.(6) din H.G.nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
- art. 1489, art.1755 si art.1757 alin.(1) din Noul Cod Civil; 

Tinand cont de cererea d-lui Stoica Gheorghe si d-nei Stoica Cristiana, inregistrata la 

institutia noastra sub nr.5503/15.03.2018; 
Vazand referatul de  aprobare al primarului orasului Valenii de Munte,  raportul  intocmit 

de catre serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si raportul intocmit de catre comisia 
pentru activitati economico - financiare si agricultura; 

 
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 

Art.I. Se aproba modificarea art.5 din hotararea nr.157/27 septembrie 2019 privind  
aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu 

numarul cadastral 24494, CF 24494, situat in orasul  Valenii de Munte,  fundatura Zorelelor, nr.4, 

ce va avea urmatorul cuprins: 
,,Art. 5. 1) Pretul terenului poate fi achitat in una din urmatoarele modalitati :  

a) integral la data incheierii actului autentic ; 
b) un avans de 30% din valoarea terenului achitat la data incheierii actului autentic de 

vanzare – cumparare, iar restul de pret in rate trimestriale egale, pe o perioada de pana la doi ani, la 
care se adauga dobanda legala calculata la nivelul dobanzii de referinta a B.N.R., valabila la data 

semnarii contractului de vanzare cumparare, la care se adauga 2 (doua) puncte procentuale. 
Dobanda astfel calculata ramane neschimbata pe toata perioada derularii contractului.  

c)  plata ratelor trimestriale se va face pana la data de 30 a ultimei luni din fiecare 
trimestru. 

d) pentru neplata sumelor la termenele scadente se percepe o majorare de intarziere de 

1% pe luna sau fractiune de luna. 

 (2) Cumparatorul dobandeste dreptul de proprietate la data achitarii ultimei rate din pret.’’ 

 Art. II. Restul reglementarilor din H.C.L. nr. 157/ 27 septembrie 2019 raman neschimbate. 



 

Art.III. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: Primarul,  Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale, Serviciul urbanism si compartimentul cadastru si agricultura. 

Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-

ul institutiei. 
Afisarea, publicarea  si comunicarea se vor face de catre  Serviciul administratie publica 

locala. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

       Niculae Nicoleta 

 

 

CONTRASEMNEAZA: 

                                SECRETAR GENERAL– Onoiu Elena - Adina 

 

 

 

 

VALENII DE MUNTE, 17 decembrie 2019 . 
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STUDIU DE OPORTUNITATE  

privind vanzarea terenului situat in orasul   

Valenii de Munte, strada Zorelelor nr.4, in suprafata de 257 mp 

categoria CC T8; CC P212/4/1 

 

Date generale-premizele studiului de oportunitate: 

Potrivit art.363 alin (1) si alin (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative 

vanzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se face 

in conditiile prevazute la art. 334-346, cu respectarea principiilor prevazute la art. 311, cu exceptia 
cazurilor in care prin lege se prevede altfel. Stabilirea oportunitatii vanzarii bunurilor din 
domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale si organizarea licitatiei publice 
se realizeaza de catre autoritatile prevazute la art. 287, cu exceptia cazurilor in care prin lege se 

prevede altfel. 
Conform prevederilor art.13 din legea 50/1991, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare, care precizeaza ca terenurile apartinand domeniului privat al unitatilor administrative 
teritoriale destinate construirii pot fi vandute, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor 

documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea 
realizarii de catre titular a constructiei. 

 

Scopul elaborării studiului de oportunitate : 

Administrarea eficienta a domeniului privat prin valorificarea resurselor existente, 

furnizează oraşului Vălenii de Munte stabilitate şi extindere economică solidă.  
Prin vânzarea terenurilor apartinand domeniului privat  se urmareste o buna coordonare a 

dezvoltării teritoriale printr-un cadru legislativ coerent și prin aplicarea legii privind autorizațiile 
de construire si implicit  cat si reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de utilități -

alimentare cu apă, rețele de canalizare, gaze naturale. 
  

Elemente juridice si tehnice privind bunul imobil 

Elemente juridice 

Imobilul propus spre vanzare situat in orasul Valenii de Munte str. Zorelelor nr.4, se află în 

administrarea directă a Consiliului Local al oraşului Vălenii de Munte si  aparţine domeniului 
privat al UAT Valenii de Munte . 



Elemente tehnice 

 Terenul in suprafata de 257 m.p. este situat in intravilanul oraşului Vălenii de Munte, 
str.Zorelelor nr.4, tarla 24, parcela Cc212/4/1, categoria de folosinta curti - constructii, evidentiat 

in Cartea funciara a oraşului Vălenii de Munte cu nr.24494, avand numarul cadastral 24494. 

Adresa : Str. Zorelelor nr.4, Valenii de Munte 
Plan de situaţie: planul de situaţie al imobilului care se scoate la vanzare este anexat la prezentul 

studiu de oportunitate. 
 Prescriptiile specifice pentru imobilul propus spre vanzare cu privire la indicatorii maxim 

admisibili sunt : 40%  Procentul de Ocupare al Terenului (P.O.T.) ; 1,2  Coeficientul de utilizare al 
terenului(C.U.T.), incadrat in unitatea teritoriala de referinta (U.T.R.) 4, zona de locuinte si 
functiuni complementare. 

 

 

 

Informatii generale privind terenul 

Vanzarea terenului propus spre vanzare se face cu drept de preemptiune catre d-l Stoica 
Gheorghe si Stoica Cristiana, proprietari ai constructiei realizate pe acesta, in baza hotararii de 

aprobare a vanzarii de catre Consiliului Local al orasului in maxim 40 de zile de la data emiterii 
hotararii Consiliului Local al orasului Valenii de Munte. 

Potrivit art.363 alin (6)-(7) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, pretul minim 
de vanzare aprobat prin  hotararea Consiliului Local va fi valoarea cea mai mare dintre pretul de 

piata determinat prin raport de evaluare intocmit de evaluator autorizat in conditiile legii si 
valoarea de inventar a imobilului, cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel. 

Raspunderea juridica privind corectitudinea stabilirii pretului prevazut in raportul de 
evaluare revine exclusiv evaluatorului care a intocmit respectivul raport de evaluare.  

Vanzarea se va putea perfecta cu plata pretului integral la data incheierii actului 

autentic sau cu plata unui avans de 30% din valoarea terenului achitat la data incheierii 

actului autentic de vanzare-cumparare si restul sumei in rate trimestriale egale, pe o 

perioada de pana la doi ani la care se adauga dobanda legala calculata la nivelul de referinta a 

BNR valabila la data semnarii contractului de vanzare cumparare plus doua puncte 

procentuale .In cazul neachitarii ratelor la termenele scadente se vor calcula majorari de 

intarziere de 1% pe luna sau fractiune de luna . 
Cumparatorul dobandeste dreptul de proprietate la data achitarii ultimei rate din pret. 

Vanzarea imobilului se va face  prin act autentic, notarial. 

Se stabileste in sarcina cumparatorului suportarea cheltuielilor privind efectuarea 
intabularii terenului, a raportului de evaluare si a cheltuielilor pentru perfectarea contractului de 

vanzare – cumparare 
In cazul neachitarii pretului in totalitate in termenul mentionat la art.5, contractul se va 

rezolutiona, iar sumele incasate pana la data respectiva nu se vor restitui, considerandu-le daune 
interese precum si o compensatie echitabila pentru folosirea terenului de catre cumparator. 

 

Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de vanzare-maxim 40 de zile . 
 

Compartiment Urbanism                                                   Compartiment Buget Finante 

Chiroiu Nicolae                                                                    Ionescu Oana 
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RAPORT  

pentru modificarea H.C.L. nr. 157/27 septembrie 2019 privind aprobarea vanzarii 

unui imobil, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  cu numar cadastral 

24494, situat in orasul Valenii de Munte, str. Fundatura Zorelelor nr.4 

 

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

-art.129 alin.(2) lit.c) si alin.(6) lit.b) si art.364 alin.(1) si alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 
-Legea nr.2186/4/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-art.292 alin.(2) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

-pct.55 alin.(6) din H.G.nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-art.1755 si art.1757 alin.(1) din Noul Cod Civil; 
 Propunem vanzarea suprafetei de teren de 257 mp din strada Zorelelor nr.4  ce apartine 

domeniului privat al orasului Valenii de Munte, fiind in administrarea Consiliului Local al orasului 
Valenii de Munte, cu drept de preemptiune catre d-l Stoica Gheorghe si Stoica Cristiana, 

proprietari ai constructiei realizate pe acesta. 
 Pretul de vanzare al terenului in suprafata de 257 mp , potrivit raportului de evaluare 

intocmit  de catre evaluator autorizat Ghioca Gheorghe avand autorizatie ANEVAR nr. 12859 si 

inregistrat la institutia noastra sub nr.71954/30.10.2018, este in suma de 3.855 euro, la care se 
adauga TVA. 

Precizam ca prin HCL nr.157/27.09.2019 s-a aprobat vanzarea acestui teren cu drept de 
preemtiune catre d-l Stoica Gheorghe si Stoica Cristiana fara sa se precizeze numarul de rate si 

periodicitatea platilor.  
Vanzarea se va putea perfecta cu plata pretului integral la data incheierii actului autentic 

sau cu plata unui avans de 30% din valoarea terenului achitat la data incheierii actului autentic de 
vanzare-cumparare si restul sumei in rate trimestriale egale, pe o perioada de pana la doi ani la care 

se adauga dobanda legala calculata la nivelul de referinta a BNR valabila la data semnarii 
contractului de vanzare cumparare plus doua puncte procentuale .In cazul neachitarii ratelor la 

termenele scadente se vor calcula majorari de intarziere de 1% pe luna sau fractiune de luna . Se 

stabileste in sarcina cumparatorului suportarea cheltuielilor privind efectuarea intabularii terenului, 
a raportului de evaluare si a cheltuielilor pentru perfectarea contractului de vanzare – cumparare. 

Cumparatorul dobandeste dreptul de proprietate la data achitarii ultimei rate din pret. In 
cazul neachitarii pretului in totalitate in termenul mentionat, contractul se va rezolutiona, iar 

sumele incasate pana la data respectiva nu se vor restitui, considerandu-le daune interese precum si 
o compensatie echitabila pentru folosirea terenului de catre cumparator 

Fata de cele mentionate  sunt indeplinite prevederile legale in materia vanzarii bunului din 
domeniul privat al orasului Valenii de Munte si propunem spre aprobare proiectul de hotarare. 

 
Sef serviciu Buget Finante     

Nitu Elena       

Compartiment Buget Finante 
Insp.Ionescu Oana 
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RREEFFEERRAATT  DDEE  AAPPRROOBBAARREE  

pentru modificarea H.C.L. nr. 157/27 septembrie 2019 privind aprobarea vanzarii 

unui imobil, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  cu numar cadastral 

24494, situat in orasul Valenii de Munte, str. Fundatura Zorelelor nr.4 

 

  

In exercitarea atributiilor conferite prin art. 129 alin.(2) lit.c) si alin.(6) lit.b) si art.364 

alin.(1) si alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local  hotărăşte cu 

privire la vânzarea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în 

condiţiile legii. 

Propunerea de vanzarea a terenului in suprafata de  257 mp, ce apartine domeniului privat 

al orasului Valenii de Munte, situat in str. Zorelelor nr.4, are la baza dorinta de a incuraja 

persoanele fizice/juridice sa investeasca pe termen lung si strangerea de venituri suplimentare la 

bugetul local . 

Terenul care face obiectul acestui proiect de hotarare, apartine domeniului privat de interes 

local al orasului Valenii de Munte si poate fi vandut conform art. 349 alin. (1)-(3) si art.363 alin. 

(1)-(7) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.Pretul de vanzare al terenului in suprafata 

de 257mp este de 3.855 euro, la care se adauga TVA  va putea fi achitat integral la incheierea 

actului autentic sau un avans de 30% din valoarea terenului si restul de pret in rate egale 

trimestriale la care se adauga dobanda legala calculata la nivelul de referinta a BNR valabila la 

data semnarii contractului de vanzare cumparare plus doua puncte procentuale.In cazul neachitarii 

ratelor la termenele scadente se vor calcula majorari de intarziere de 1% pe luna sau fractiune de 

luna. 

Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c) si alin.(6) 

lit.b)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare, propun aprobarea de catre Consiliul Local a unui proiect de hotarare cu privire la 

vanzarea terenului in suprafata de 250 mp, situat in str. Zorelelor nr.4, apartinand domeniului 

privat al Orasului Valenii de Munte , cu drept de preemptiune catre d-l Stoica Gheorghe si Stoica 

Cristiana, proprietari ai constructiei realizate pe acesta. 

  

              PPRRIIMMAARR,,  

                          FFlloorriinn  CCoonnssttaannttiinn 

 


