
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARARE 
privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului 

Valenii de Munte,  cu numarul cadastral 24189, CF 24189 situat in orasul Valenii de Munte, 

 str. Cismari, nr.f.n. 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.129 alin.(2) lit.c) si alin.(6) lit.b) si art.363 alin.(1), alin.(2), alin.(4), alin.(5), 

alin.(6), alin.(7) si alin. (8)  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.1755 si art.1757 alin.(1) din Noul Cod Civil; 
 
Tinand cont de 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 
administrative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 
 Art.1. Se aproba vanzarea prin licitatie publica, organizata in conditiile legii, a terenului in 
suprafata de 811 m.p., situat in intravilanul orasului Valenii de Munte, str. Cismari, nr. f.n., tarla 
95, parcela Cc 437/3, evidentiat in Cartea funciara cu nr.24189, avand numarul cadastral 24189, 
ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, fiind in administrarea Consiliului 
Local al orasului Valenii de Munte. 

Art.2. Planul de amplasament si delimitare a imobilului si vecinatatile acestuia sunt 
indicate in anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Se aproba studiul de oportunitate conform anexei nr.2 ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.4. Se aproba caietul de sarcini conform anexei nr.3 ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
 Art.5. Se aproba raportul de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat Ghioca 
Gheorghe, inregistrat sub nr.10921/26.05.2020, anexa nr.4 la prezenta hotarare, prin care se 
stabileste ca, pretul de vanzare al terenului este de 16.220 euro la care se adauga T.V.A.(pretul de 
vanzare va fi stabilit la cursul valutar al B.N.R., din ziua efectuarii platii). 
 Art.6.  Garantia de participare la licitatie se stabileste in cuantum de 10% din pretul 
contractului de vanzare fara TVA. 

Art.7. (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.8.  In cazul neachitarii pretului in totalitate in termenul mentionat la art.7, 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. 

Art.9.  (1) Vanzarea imobilului se va face  prin act autentic, notarial. 
(2) Se imputerniceste primarul orasului Valenii de Munte sa semneze actul de vanzare – 

cumparare. 
 Art.10. Se stabileste in sarcina cumparatorului suportarea cheltuielilor privind efectuarea 
intabularii terenului, a raportului de evaluare si a cheltuielilor pentru perfectarea contractului de 
vanzare – cumparare. 

Art.11. Predarea – primirea terenului se face prin proces – verbal, in termen de maximum 
30 de zile de la data incasarii pretului. 

 Art.12. 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, 

Popescu Constantin - Gabriel 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZA: 

                                     SECRETAR : Onoiu Elena - Adina  

 

 

 

 

 

 

VALENII DE MUNTE, 26 iunie 2020 . 

NR. 76 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXA nr.2 la HCL nr. 76/26.06.2020 

 

                                       ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

                      PRIMARIA 

Str. Berevoesti nr.3A, tel. 0244/280816, fax.0244/280631 

   

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE  

privind vanzarea prin licitatie publica a terenului situat in orasul   

Valenii de Munte, strada Cismari nr.F.N., in suprafata de 811 mp 

categoria CC T95; CC 437/3, numar cadastral 24189 

 
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 
prin licitatie publica, organizata 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 prin licitatie publica, 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. Cismari nr. F.N., 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 811 m.p. este situat in intravilanul  oraşului Vălenii de Munte, 
str.Cismari nr.F.N., tarla 95, parcela Cc437/3, categoria de folosinta curti - constructii, evidentiat 
in Cartea funciara a oraşului Vălenii de Munte cu nr.24189, avand numarul cadastral 24189; 
Adresa : Str. Cismari nr.F.N., Valenii de Munte 
Plan de situaţie: planul de situaţie al imobilului care se scoate la licitaţie în vederea vânzării este 
anexat la prezentul studiu de oportunitate. 

 Prescriptiile specifice pentru imobilul propus spre vanzare cu privire la indicatorii maxim 
admisibili sunt : -  Procentul de Ocupare al Terenului (P.O.T.)35%; -  Coeficientul de utilizare al 



terenului(C.U.T.) 1.1-, incadrat in unitatea teritoriala de referinta (U.T.R.) 11-, zona de locuinte si 
functiuni complementare. 

Informatii generale privind desfasurarea licitatiei 

Vanzarea terenului propus spre vanzare se face prin licitatie publica, 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.  
 Licitatia publica se organizeaza de catre autoritatile deliberative cu respectarea 
prevederilor Art. 314 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ .Ofertantii se vor putea 
inscrie la licitatie numai pana la data stabilita prin anuntul ce va fi publicat de autoritatea 
contractanta. 

Are dreptul de a participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, 
care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 
a)a platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia de participare; 
b)a depus oferta sau cererea de participare la licitatie, impreuna cu toate documentele solicitate in 
documentatia de atribuire, in termenele prevazute in documentatia de atribuire; 

c)are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a contributiilor 
catre bugetul consolidat al statului si catre bugetul local; 
d)nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare. 
  In vederea participarii la licitatie, ofertantul trebuie sa plateasca la casieria Primariei 
urmatoarele taxe: 
 -caietul de sarcini aferent licitatiei, in suma de 50 lei,  
 -taxa de participare la licitatie 200 lei, 
 -garantia de participare la licitatie, in suma de 10% din valoarea terenului fara TVA, la 
cursul de referinta BNR din ziua plati.  
Pretul terenului poate fi achitat in una din urmatoarele modalitati :  

-integral la data incheierii actului autentic ; 
-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.  
Plata ratelor trimestriale se va face pana la data de 30 a ultimei luni din fiecare trimestru.Pentru 
neplata sumelor la termenele scadente se percepe o majorare de intarziere de 1% pe luna sau 
fractiune de luna. 

 Cumparatorul dobandeste dreptul de proprietate la data achitarii ultimei rate din pret. 

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. 

Taxele notariale pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare, 
cheltuielile cu intabularea terenului si contravaloarea raportului de evaluare vor fi suportate de 
cumpărător. 

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

Compartiment Urbanism                                                   Compartiment Buget Finante 

Chiroiu Nicolae                                                                    Ionescu Oana 

 



Anexa nr.3 la HCL nr. 76/26.06.2020 

 

                                       ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

                      PRIMARIA 

 Str. Berevoesti nr.3A, tel. 0244/280816, fax.0244/280631 

 

 

CAIET DE SARCINI 
PRIVIND VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT IN ORASUL 

VALENII DE MUNTE, STRADA CISMARI N.R.. FN, IN SUPRAFATA DE 811 MP 
CU NR CADASTRAL 24189 CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL ORASULUI 

VALENII DE MUNTE 
 

Date de identificare ale proprietarului: 
 

Orasul Vălenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Jud.Prahova. 
 

Informatii generale privind obiectul vanzarii: 

Obiectul licitatiei il constituie vanzarea imobilului-teren ce aparţine domeniului privat al oraşului 
Vălenii de Munte, prin licitatie publica organizata in conditiile legii, situat in extravilanul oraşului 
Vălenii de Munte, str.Cismari nr.F.N. , in suprafata de 811 m.p., tarla 32, parcela Cc437/3, 

categoria de folosinta curti - constructii, evidentiat  in Cartea funciara a oraşului Vălenii de Munte 
cu nr.24189, avand numarul cadastral 24189 . 
 

Informatii privind licitatiei publica: 

Potrivit art.363 alin (1)- (7) din O.U.G. 57/2018 privind Codul Administrativ vanzarea 
bunurilor imobile apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ – teritoriale se face prin 
licitatie publica , organizata in conditiile legii prevazute la art.334-346, cu respectarea principiilor 
prevazute la art.311, cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel. 

Vanzarea prin licitatie publica a bunurilor imobile apartinand unitatilor administrativ-
teritoriale se aproba prin hotarare a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti, respectiv a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa 
caz.Garantia se stabileste intre 3 si 10% din pretul contractului de vanzare, fara TVA. 

Pretul minim de pornire, 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.    

Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de atribuire 
orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului o informare 
completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de licitatie. 

Autoritatea contractanta are obligatia sa asigure obtinerea documentatiei de atribuire de catre 
persoana interesata, care inainteaza o solicitare in acest sens. 

Anuntul de licitatie se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte 
de data- limita pentru depunerea ofertelor, si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente: 
a)informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare 
fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact; 



b) informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si 
identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat; 
c)informatii privind documentatia de atribuire: modalitatea sau modalitatile prin care persoanele 
interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire; denumirea si datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante de la care se poate 
obtine un exemplar din documentatia de atribuire; costul si conditiile de plata pentru obtinerea 
documentatiei, daca este cazul; data-limita pentru solicitarea clarificarilor; 
 d) informatii privind ofertele: data-limita de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse 
ofertele, numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta; 
 e) data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor; 
 f) instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea instantei; 

 g)data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii. 

Participantii la licitatia publica: 
Are dreptul de a participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, 

care    indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 
a)a platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia de participare; 
b)a depus oferta sau cererea de participare la licitatie, impreuna cu toate documentele solicitate in 
documentatia de atribuire, in termenele prevazute in documentatia de atribuire; 
c)are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a contributiilor 
catre bugetul consolidat al statului si catre bugetul local; 
d)nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare. 

           Nu are dreptul sa participe la licitatie persoana care a fost desemnata castigatoare la o 
licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale in 
ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa proprie. Restrictia 
opereaza pentru o durata de 3 ani, calculata de la desemnarea persoanei respective drept 
castigatoare la licitatie. 

 Informaţii generale pentru participanţi: 
 Licitatia publica organizatã pentru vânzarea imobilului aparinând domeniului privat al 
orasului Valenii de Munte situat in Valenii de Munte, str.  Cismari FN,  nr. cadastral 24189, in 
suprafata 811 mp, se va desfasura in termen de max 40 de zile de la aprobarea hotararii pentru 
vanzare la sediul Primariei Valenii de Munte, strada Berevoesti, nr. 3A conform anuntului de 

licitatie.  
 Depunerea documentatiei de atribuire pentru licitatie se va face pâna la data mentionata 
in anuntul de licitatie, la  registratura Primariei, din strada Berevoesti, nr. 3A.  
 In vederea participarii la licitatie, ofertantul trebuie sa plateasca urmatoarele taxe:  
-caietul de sarcini aferent licitatiei, in suma de 50 lei.  
-taxa de participare la licitatie 200 lei.  
- garantia de participare la licitatie, in suma de 10% din valoarea terenului fara TVA, la cursul de 
referinta BNR din ziua plati.  
-pretul de pornire la licitatie este : 16.220 euro fara TVA, pret stabilit in raportul de evaluare. 
 Ofertantii vor depune la sediul Primariei doua plicuri sigilate, unul exterior si unul 

interior care vor contine: plicul exterior va cuprinde plicul interior sigilat (cu oferta de pret) si 
urmatoarele documente:  
-copie carte de identitate 
-certificat fiscal prin care sã se ateste faptul ca are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de 
plata a impozitelor, a taxelor si a contributiilor catre bugetul consolidat al statului si catre bugetul 
local.  
-copie xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini si a documentatiei pentru 
licitatie, plata garantiei  de participare si a taxei de participare.  
-in cazul persoanelor juridice -act constitutiv al societatii, certificat de inregistrare fiscala, 
certificat constatator de la Registrul Comertului, certificate fiscale prin care sã se ateste faptul ca 

are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a contributiilor 
catre bugetul consolidat al statului si catre bugetul local si copii chitante taxe participare licitatie; 



  Ofertele depuse de persoanele care nu participa la licitatie in data stabilita, nu vor fi 
luate in calcul, urmand a fi returnate.  
 In ziua licitatiei, la ora stabilita in anunt, comisia de licitatie, verifica integritatea plicurilor 
in care s-au depus ofertele, fapt care va fi recunoscut si de catre ofertanti, existenta ofertei de pret, 
chitanta dupa documentul ce atesta dovada achitarii caietului de sarcini, a taxei si garantiei de 
participare, dupa care, poate proceda la deschiderea plicurilor exterioare continand documentele 
depuse de ofertanti, urmand sa constate eligibilitatea ofertantilor care indeplinesc conditiile 
prevazute in caietul de sarcini. Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse, pe baza 
criteriului unic, respectiv oferta de pret cea mai mare incepand de la pretul minim de pornire 
stabilit prin raportul de evaluare si aprobat prin HCL. 
Garanţia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri: 

a)daca ofertantul isi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia; 
b)in cazul ofertantului castigator, in situatia revocării ofertei finale depuse, ori in cazul refuzului 
acestuia de a semna contractul de vanzare cumparare in condiţiile prevazute in oferta finala; 

Ofertanţilor necastigatori li se restituie garanţia de participare dupa data expirării perioadei 
de valabilitate a ofertei la solicitarea scrisa a acestora adresata si confirmata de către persoanele 
cu atributii in acest sens. 

Garanţia de participare se restituie ofertantului selectat numai la data achitarii integrale a 
preţului terenului, o r i  la cererea acestuia garantia va putea fi considerata ca plata parţiala a 
preţului. 

Finalizarea procedurii de licitatie: 

Rezultatul licitatiei ramane definitiv doar in momentul solutionarii eventualelor contestatii 
ce se vor depune in scris la sediul Primariei orasului Valenii de Munte in termen de 48 de ore de 
la incheierea licitatiei publice. Pretul de vanzare in lei va fi stabilit la cursul valutar din ziua 
efectuarii platii, la care se adauga TVA.  

Vanzarea terenului se face prin incheierea actului autentic notarial dupa 20 de zile 
calendaristice de la data comunicarii rezultatului licitatiei. 

In urma adjudecarii licitatiei conform procesului verbal de adjudecare, cumparatorul poate 
achita pretul terenului astfel : 
-integral la data incheierii actului autentic ; 
-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.  

Plata ratelor trimestriale se va face pana la data de 30 a ultimei luni din fiecare trimestru. 
Pentru neplata sumelor la termenele scadente se percepe o majorare de intarziere de 1% pe 

luna sau fractiune de luna. 
 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. 

Taxele notariale pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare, 
cheltuielile cu intabularea terenului si contravaloarea raportului de evaluare vor fi suportate de 
cumpărător. 

Cumparatorul dobandeste dreptul de proprietate la data achitarii ultimei rate din pret. 
 

 
 
       Compartiment Buget Finante 
                  Ionescu Oana    
 

 
 



 
 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAS VALENII DE MUNTE 
Serviciul Buget Finante-ITL 
Nr. ………/……………… 

RAPORT 

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil, ce apartine 

domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  cu numar cadastral 24189, situat in orasul 

Valenii de Munte, str. Cismari nr. F.N.  

 
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.2186/10/2006 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; 

Terenul care face obiectul acestei solicitari are urmatoarele caracteristici: 
-apartine domeniului privat de interes local al Orasului Valenii de Munte, fiind in administrarea 

Consiliului Local al orasului Valenii de Munte,. 
-a fost inscris in cartea funciara sub nr. 24189 , tarla 95, parcela 437/3,  drept de proprietate 
Orasul Valenii de Munte  
-nu este ipotecat si nu are interdictii de instrainare 
-este amplasat in intravilanul orasului Valenii de Munte pe strada Cismari nr. FN . 
 Propunem vanzarea suprafetei de teren de 811 mp din strada Cismari nr.F.N.  ce apartine 
domeniului privat al orasului Valenii de Munte, fiind in administrarea Consiliului Local al 
orasului Valenii de Munte, prin licitatie publica  

Pretul de vanzare al terenului in suprafata de 811 mp , potrivit raportului de evaluare 
intocmit  de catre evaluator autorizat Ghioca Gheorghe avand autorizatie ANEVAR nr. 12859 si 

inregistrat la institutia noastra sub nr.10921/26.05.2020, este in suma de 16.220 euro, la care se 
adauga TVA. 

 Pretul terenului va putea fi achitat in una din urmatoarele modalitati :  
-integral la data incheierii actului autentic ; 
-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.  

Plata ratelor trimestriale se va face pana la data de 30 a ultimei luni din fiecare 

trimestru.Pentru neplata sumelor la termenele scadente se percepe o majorare de intarziere de 1% 
pe luna sau fractiune de luna.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. 

Taxele notariale pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare, 
cheltuielile cu intabularea terenului si contravaloarea raportului de evaluare vor fi suportate de 
cumpărător.Vanzarea terenului genereaza urmatoarele beneficii: 

-venituri financiare suplimentare la bugetul local generate prin incasarea contravalorii 

terenului vandut, taxe si impozite. 



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    Compartiment Juridic, 
Nitu Elena                                                               Chiroiu Elena Adina 
 
Compartiment Financiar Contabil 
Ionescu Oana 
 
Compartiment Cadastru si Agricultura 
Tanasescu Marian 
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ORAS VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

Nr. ………/………………. 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil, ce apartine 

domeniului privat al orasului Valenii de Munte,  cu numar cadastral 24189, situat in orasul 

Valenii de Munte, str. Cismari FN  

 

 
 

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  811 mp, ce apartine domeniului privat 

al orasului Valenii de Munte, situat in str. Cismari FN, are la baza dorinta de a incuraja persoanele 

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

local . Pretul de vanzare al terenului in suprafata de 811 mp de 16.220 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. 

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. 332 alin. (1)-(3) si 

art.363 alin. (1)-(7) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

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 prin licitatie publica a terenului in suprafata de 811 mp, situat in str. Cismari nr.F.N. , 

apartinand domeniului privat al Orasului Valenii de Munte. 

 

 
 

PRIMAR, 
Florin Constantin 


