
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE 
pentru modificarea hotararii nr. 36/28 februarie 2019 privind aprobarea vanzarii tractorului 

pentru deszapezire cu remorca artizanala ce apartine domeniului privat al  orasului  Valenii de 
Munte 

 
 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.36 alin.(1), alin.(2), lit.c) si alin.5 lit.b) si art.123, alin.(1), (2)  din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul oficial, partea I, nr.454/2008; 
- Noul Cod Civil ; 
 
Vazand expunerea de motive a 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.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 
 Art.I. Se aproba modificarea hotararii nr.36/28 februarie 2019 privind aprobarea vanzarii 
tractorului pentru deszapezire cu remorca artizanala ce apartine domeniului privat al  orasului  Valenii 
de Munte dupa cum urmeaza : 

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 
« Art.3. Se aproba caietul de sarcini pentru  vanzarea prin licitatie publica, organizata in 

conditiile legii, a tractorului cu remorca artizanala, ce apartine  domeniului privat al orasului Valenii de 
Munte,  conform anexei nr.3 ce face parte integranta din prezenta hotarare. » 

2. Anexa nr.3 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.II. Restul reglementarilor din hotararea nr.36/28 februarie 2019 raman neschimbate. 

 Art.III. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: primarul, serviciul buget – finante,  impozite 
si taxe locale si comisia de licitatie.  

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  Biroul administratie publica locala. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Savulescu Eugen 

 
 
 
          CONTRASEMNEAZA: 

                                  SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 
VALENII DE MUNTE, 25 aprilie 2019. 
NR. 73 



ROMANIA      ANEXA la H.C.L. nr. _____/25 aprilie 2019 

JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL  

CAIET  DE  SARCINI 
PRIVIND VANZAREA TRACTORULUI PENTRU DESZĂPEZIRE CU REMORCĂ 

ARTIZANALĂ, CE APARȚINE  
DOMENIULUI PRIVAT AL ORAȘULUI VĂLENII DE MUNTE  

 
1. Obiectul vânzării 
Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea TRACTORULUI PENTRU DESZĂPEZIRE CU 

REMORCĂ ARTIZANALĂ, ce aparţine domeniului privat al oraşului Vălenii de Munte, prin licitaţie 
publica, organizata in condiţiile legii. 

2. Elemente de preţ 
 Preţul de pornire al licitaţiei publice pentru vânzarea TRACTORULUI PENTRU 
DESZĂPEZIRE CU REMORCĂ ARTIZANALĂ este de 6.148 lei aşa cum este prevăzut in raportul 
de evaluare  înregistrat la Primăria oraşului Valenii de Munte sub nr. 4906/22.02.2019, întocmit de 
evaluator  autorizat ANEVAR d-l Ghioca Gheorghe. 
 Criteriul de atribuire: ,,Preţul cel mai mare oferit peste preţul minim de pornire al 
licitaţiei ‘’.  
 Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. 
  Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea totală a TRACTORULUI 
PENTRU DESZĂPEZIRE CU REMORCĂ ARTIZANALĂ calculată la preţul de pornire, respectiv 
615 lei , garanţie ce va fi  depusă de ofertantul câștigător si va fi reţinută  de vânzător pană in momentul 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, urmând ca după această dată garanţia să constituie avans 
din preţul de vânzare datorat de cumpărător. Contravaloarea caietului de  sarcini este de 50 lei . 
  Contravaloarea Raportului de  evaluare se suportă de către cumpărător si este in sumă de 200 
lei . 
  Valoarea adjudecată va fi achitată integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare si 
emiterii facturii,  prin virament bancar sau numerar, la casieria Primăriei oraşului Vălenii de Munte, cu 
respectarea dispoziţiilor legale in vigoare. 
  3. Obligaţiile vânzătorului  
 Să predea cumpărătorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare primire. 
 Vânzătorul are obligaţia de a nu tulbura pe cumpărător in exerciţiul drepturilor rezultate din 
contractul de vânzare-cumpărare. 

4. Obligaţiile cumpărătorului 
Să achite integral preţul TRACTORULUI PENTRU DESZĂPEZIRE CU REMORCĂ 

ARTIZANALĂ la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare si emiterii facturii, la valoarea 
adjudecată. Să plătească cheltuielile aferente raportului de evaluare. În cazul in care cumpărătorul nu 
respectă clauzele si termenele din prezentul caiet de sarcini, acesta este decăzut din drepturile obţinute in 
urma participării la licitaţie. 

5. Dispoziţii finale 
Litigiile de orice natură, dacă nu se pot soluţiona pe cale amiabilă, sunt de competența instanţelor 

judecătoreşti. 
Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza in contractul de vânzare-cumpărare. 
Transmiterea dreptului de proprietate operează in momentul încheierii contractului de vânzare-

cumpărare.  Părţile vor încheia contractul de vânzare-cumpărare in termen de 30 de zile de la  
adjudecare . 
  6. Informaţii generale pentru participanţi: Desfăşurarea licitaţiei publice și 
Calendarul licitaţiei publice : 
  Lansarea anunţului publicitar la data de ______________ 



  Documentele se pot procura începând cu data de _____________, de la sediul Primăriei oraşului 
Vălenii de Munte, str. Berevoiești, nr. 3A ; 
  Termenul limita de depunere a ofertelor ___________ora______, la sediul Primăriei oraşului 
Vălenii de Munte, str. Berevoiești, nr. 3A ; 
  Deschiderea licitaţiei in data de ____________, ora _______ ; 
  Până la data si ora limită, se vor depune la sediul Primăriei oraşului Valenii de Munte oferta 
însoţita de documentele prevăzute in prezentul caiet de sarcini in plic sigilat; 
  In ziua de ______________, ora______, precizată in anunţul publicat in presă, in prezența 
comisiei de licitaţie, participanţii sunt invitaţi in sală ; 
  Deciziile comisiei de licitaţie  se iau cu 2/3 din numărul membrilor ;  
 Preţul de pornire al licitaţiei publice  pentru vânzarea TRACTORULUI PENTRU 
DESZĂPEZIRE CU REMORCĂ ARTIZANALĂ este de  6.148 lei ;  
 Criteriul de atribuire : ,,Preţul cel mai mare oferit peste preţul minim de pornire al 
licitaţiei ‘’ ; Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei ; 
  Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea totală a TRACTORULUI 
PENTRU DESZĂPEZIRE CU REMORCĂ ARTIZANALĂ calculată la preţul de pornire, respectiv  
615 lei ; Contravaloarea caietului de  sarcini este de 50 lei ; 
  Contravaloarea raportului de evaluare se suporta de către cumpărător, si este in suma de 200 
lei ; 
  Ofertele vor conţine in mod obligatoriu următoarele documente:  
  - Formularul de ofertă cu preturile licitate; 
  - Certificat constatator privind plata impozitelor si taxelor locale, alte venituri la bugetul local, 
original sau copie legalizată pentru persoanele fizice / persoane juridice; 
  - Certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor si 
contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat, original sau copie legalizata, pentru persoanele 
juridice; 
  - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte că persoana 
juridică este in funcţiune, original sau copie legalizată ; 
  -  Împuternicire pentru reprezentantul  societăţii, dacă este cazul ; 
  - Dovada achitării contravalorii caietului de sarcini – copie xerox după chitanţă ; 
  - Dovada achitării contravalorii taxei de participare la licitaţie, copie xerox după chitanţă/OP ; 
  - Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, copie xerox după chitanţă sau OP ; 
  - Carte de identitate, original si copie pentru persoane fizice. 
  Documentele, notificările si alte comunicări care trebuie transmise intre părţi se vor face in forma 
scrisă sau altă formă care asigură înregistrarea actului, cu excepția documentelor a căror formă a fost 
prevăzută in documentele de licitaţie. 
  Toate documentele vor fi întocmite in limba română. 
Documentele depuse de ofertanţi  vor fi ștampilate si semnate de persoanele desemnate legal pentru 
fiecare document. 
  Comisia  de organizare si desfăşurare a licitaţiei va încheia un proces verbal de adjudecare in 
doua exemplare. 
  Părţile  vor încheia  contractul de vânzare-cumpărare in termen de 30 de zile de la  adjudecarea 
licitaţiei, pe baza procesului verbal de adjudecare, a H.C.L. nr.____/___________ si a caietului de 
sarcini. 
   

 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE  
PRIMAR 
 
NR…………./…………. 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind modificarea Hotararii nr.36/28 februarie 2019 privind aprobarea vânzării tractorului 
pentru deszăpezire cu remorcă artizanală ce aparţine domeniului privat al oraşului Valenii de 

Munte 
 

                 
     Având in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art. 36 alin. (1), alin.(2),  lit. c) si alin. 5 lit. b) si art. 123, alin (1),(2) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 454/2008 
- Noul Cod Civil       

     Propun spre aprobare Consiliului Local al Oraşului Valenii de Munte modificarea proiectului de 
hotărâre nr.36/28 februarie 2019 privind vânzarea bunului mobil, mijloc de transport, tractor pentru 
deszăpezire cu remorca artizanala  cu următoarele date de identificare: 

     Marca:                                   Tractor  -UTB                                  Remorcă Artizanală                    
Nr. Înmatriculare                         VM 390                                                    VM390 
Capacitate cilindrica                    2340 cm³                                                      - 
An fabricaţie                                1996                                                           1996 
Nr. inventar                                   4016                                                          4017 
Culoare                                         Roşu                                                         Verde 
Nr. Identificare                             UZTU0445T5090282                               Fără 

 
      Vânzarea mijlocului de transport se face prin licitaţie publică organizată in condiţiile legii.  

Se modifica caietul de sarcini, anexa la hotararea nr.36/28 februarie 2019 in sensul ca oferta de 
pret va fi confidentiala in plic inchis si valoarea adjudecata va fi oferta cea mai mare , pretul de pornire 
având la baza raportul de evaluare întocmit de Domnul Ghioca Gheorghe evaluator autorizat ANEVAR, 
specializarea evaluarea bunurilor mobile. 
          Consider oportun aprobarea de către autoritatea deliberativă a modificarii proiectului de hotărâre 
privind vânzarea prin licitaţie publică a bunului mobil ce aparţine domeniului privat al oraşului Valenii 
de Munte, deoarece aceasta stabileşte cadrul juridic, conform prevederilor legale in vigoare si aduce 
venituri suplimentare la bugetul local. 
       Motivat de cele de mai sus, propun vânzarea acestui mijloc fix deoarece contractul de delegare a 
gestiuni serviciului de salubrizare al Oraşului Valenii de Munte nr. 6887/02.06.2014 își încetează 
valabilitatea întrucât devine operaţional programul “Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor in 
Judeţul Prahova”. 
      

PRIMAR 
FLORIN CONSTANTIN 

 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE  
SERVICIUL BUGET – FINANTE 
NR. 4857/22.02.2019 

 
RAPORT 

privind modificarea Hotararii nr.36/28 februarie 2019 privind aprobarea 
vânzării tractorului pentru deszăpezire cu remorcă artizanală ce aparţine 
domeniului privat al oraşului Valenii de Munte 

                 
     Având in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art. 36 alin. (1), alin.(2),  lit. c) si alin. 5 lit. b) si art. 123, alin (1),(2) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 454/2008 
- Noul Cod Civil;  

    Serviciul Buget Finanţe  - ITL propune Consiliului Local al Oraşului Valenii de Munte modificarea  
proiectului de hotărâre privind vânzarea bunului mobil, mijloc de transport, tractor pentru  deszăpezire  
cu remorcă artizanală cu următoarele date de identificare: 

     Marca:                                      Tractor  -UTB                                  Remorca Artizanala                    
Nr. Înmatriculare                         VM 390                                                    VM390 
Capacitate cilindrica                    2340 cm³                                                      - 
An fabricaţie                                1996                                                           1996 
Nr. inventar                                   4016                                                          4017 
Culoare                                         Roşu                                                         Verde 
Nr. Identificare                             UZTU0445T5090282                               Fără                                                                                                               

       Vânzarea mijlocului de transport se va face prin licitaţie publică organizată in condiţiile legii.  
In data de 02.04.2019 a avut loc licitatia pentru vanzarea tractorului pentru deszapezire, 

rezultatul licitatie fiind nul deoarece doi participanti au licitat aceeasi suma si conform legii licitatia se 
anuleaza si se reia in conditiile legii. 
  Propunem modificarea caietului de sarcini, anexa la hotararea nr.36/28,02,2019 in sensul ca 
oferta de pret va fi confidentiala in plic inchis si valoarea adjudecata va fi oferta cea mai mare , pretul de 
pornire având la baza raportul de evaluare întocmit de Domnul Ghioca Gheorghe evaluator autorizat 
ANEVAR, specializarea evaluarea bunurilor mobile. 

Licitatia se va relua in conditiile legii dupa aprobarea prin hotarare a modificarilor propuse prin 
caietul de sarcini si se va publica in doua ziare de circulatie locala si judeteana. 
     Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăşurarea procedurilor de vânzare a bunului, respectiv 
contravaloarea raportului de evaluare, taxa de participare la licitaţie, contravaloare caiet de sarcini, 
cheltuieli de publicitate, vor fi suportate de cumpărător. 
      Consideram oportuna aprobarea de către autoritatea deliberativă a proiectului de hotărâre privind 
vânzarea prin licitaţie publică a bunului mobil ce aparţine domeniului privat al oraşului Valenii de 
Munte, deoarece aceasta stabileşte cadrul juridic, conform prevederilor legale in vigoare si aduce 
venituri suplimentare la bugetul local. 
       Fată de cele menţionate mai sus propunem modificarea proiectului de hotărâre HCL 36/28,02,2019 
prin care să se aprobe  raportul de evaluare înregistrat sub nr. 4906/22.02.2019 precum si conditiile de 
vânzare prin licitaţie publică organizată in condiţiile legii conform caietului de sarcini, anexa la hotarare.  

Preţul  minim de vânzare pentru începerea licitaţiei publice este de 6.148 lei. 
       Rog Consiliul Local sa aprobe acest proiect de hotărâre. 

       ȘEF SERVICIU BUGET FINANŢE 
        IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

              Nițu Elena 


