
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PzuMARIA ORASULUI FRASIN
Nr.5372 din 21.06.2018

ANUNT

Aducem la cunoqtin{E publici, in conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din
Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile
si completarile ulterioare, ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare :

Proiect- de hotarare privind aprobarea vdnzirii, prin licita{ie
publicr' a suprafe{ei de teren de ll55 mp -proprietatea piivata a orasului frasin, identiclcn pf 4227 4 din CF 4227 4 Gura-Humorului, situati in intravilanul orasului Gura-
Humorului, judetul Suceava.Initiator-primarul orasului.

Proiectul de hotarare, raportul comparlimentuiui de
documentatie care a stat la baza elaborarii proiectului de
consultate la sediul insr itutiei.

Persoanele interesate vor aduce sugestii gi opinii sau
vedere cu privire la proiectul de hotarare propus la secretarul
de 06.07.2018 .

resort, precum si intreaga
hotarare de mai sus pot fi

iqi vor exprima punctul de
orasului Frasin p6nd la data

SECRETARORAS,
atiana
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL FRASIN
PRIMAR

Nr.5369 din 21.06.2018

HoTARARE 
PROIECT

privind aprobare a vdnzdrii, prin licitalie publici, a suprafelei de teren de I155 mp -proprietateaprivata a Orasului Frasin, identici cupf 4227 4 din CF 4227 4 Gura-Humorului, situatjin intravilanul
orasului Gura-Humorului, judetul Suceava

Consiliul local al oraqului Frasin, judeful Suceava I
Av6nd in vedere :

- expunerea de motive prezentatd de cdtre domnul ing.Balan Marinel - primarul oragului
Frasin,inregistrata cu nr. 5370 din 21.06.201g .,

- raportul intocmit de cdtre Compa(imentul urbanism, mediu gi fond funciar,inregistrat cu nr.5371din21.06.2018;
- prevederile aIt.l3 alin(l) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii construciiilor qi unele

mdsuri pentru realizarea locuinlelor, republicat6, cu modifiidrile si completrrile ulterioare ;- raportul de evaluare al suprafelei l.155mp intocmit de catre evaluator S.C.GEOSTONE
S R L.Campulung Moldovenesc, jud.Suceava nr.44 din 2i.05.2017, inregistrat Ia primaria orasului Frasin cu
nr. din26.05.2017 ;

- rapoftul comisiei nr.1 pentru programe de dezvortare economico-sociala, buget, lnante,
administrarea domeniului public qi privat al oragului, agriculturd,. gospodarire comunald, pr;te;tl; mediului ;iturism 9i al_Comisiei nr.3 pentru administralie publicd locata, ;uriai-ca 9i de discipLina, 

"pa#." "iai"ii 
qi firiyi:publice. a drepturilor cerdlenilor I

temeiul dispoziliilor 
-art.36 

alin.(2) lit.c), art.36 alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) fi aft.lt5 atin.(t) lit.
b) , arr.1.23 alin.(l) si alin.(2) din Legea nr.2151200i-.a administraliei pubiice locale, ,"p.iuii."ia,., .odificarile
Ei completlrile ulterioare,

HoTARA$rE:
Art.l se insuseste raportul de evaruare privind suprafala de teren de ll55 mp - proprietatea

privata a orasului Frasinjudetul Suceava,denticd cu pf 4227 4 din Ci 4227 4 Gura-Humoiului, situata inintravilanul orasului Gura-Humorului, judetul Suceava intocmit de catre evaluator s.c.GEosroNE
S R L Campulung Moldovenesc, jud.Suceava inregistrat la Primaria orasului Frasin cunr. qssiiiizo.os.zotl
care stabileste valoarea acestuia in suma de 28.440 lei.

Art.2 Se aprobd scoaterea Ia licitatie publica in vederea v6.nzarii, prin licitatie public6, a suprai'efei
de teren de ll55 mp- proprietatea privata a Orasului Frasinjudetul Suceava, identicd cu pf 4227 4 din CF
4.227 4 Gura'Humorului, situata in intravilanul orasului Guia-Humorului, judetul Suceava, potrivit planului
de situatie care reprezinla anexa nr.l, cu pretul de pornire de 28.440 lei, un"*u 

"u.. 
ru"" purt" ini"g.untu oi,prezanta hotarare.

Art'3 Se aprobd caietul de sarcini al licitatiei publice potrivit anexei nr.2 care face parte integranta
din prezenta hot6rare.

Art 4 Contravaloarea documentatiei cadastrale si a raportului de evaluare vor fi suportate de catre
noul proprietar al suprafetei de teren mentionate la art.2.

. Art.5 Se imputernicesc primarul orasului Frasin domnul ing.Balan Marinel si secretarul orasului
Frasin doamna Lupascu Tatiana sa semneze in numele si pentru orasuiFrasin, judetul Suceava contractul de
vanzare-cumparare si toate documentele ce presupune perfectarea acestuia.

si comisia de liciratie publica vor

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL ORA$ULUI

atiana



Plan de ampiasament gi delirritare a imobilului
Scara 1: 500

Nr. cadastrXl Suprafata mdsurati Adresa imobiluluivl,ra{"\ ll55mp Intravilan Gura Humorului
Cartea Funciari nr. UAT Gura Humorului
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.

JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA ORA$ULUI F'RASIN

CAIET DE SARCINI
privind vdnzareaprin licitalie publici a suprafelei de 1155 mp teren, proprietatea

privatd a oraqului Frasin, jude{ul Suceava, identic cu p.f. 42274 din CF 42i74 Gura-
Humorului, situata in intravilanul orasului Gura-Humorului,iudetur suceava

I.l. Terenul care urcneazd a fi vdndut se afl6 situat in intravilanul
Humorului, judetul Suceava gi apa(ine domeniului privat al oragului
Suceava.

1.2. Terenul care face obiectul vinzfuii este proprietatea oraqului Frasin, identificat
at p.f.4227 4 din CF 4227 4 Gura-Humorului.

2. ELEMENTE DE PRET
2.1. Prequl de pornire al licitaliei este de 2g.440 lei , pre! stabilit

raportului de evaluare a terenului intocmit in baza criteriilor stabilite de
Expe4ilor Tehnici din Romdnia.

2.2. Pre{ul de adjudecare, va fi cel pufin egal cu suma de pomire a iicitaliei.
2.3. Pasul de strigare la licitalie este de 5oz din valoare, adicd 1422 lei.
2.4. Garanlia de participare la licitalie in sumd de l0 yo din valoarea totald a

terenului, calculatd la prelul de pornire, depusd de ofertantul c6qtig6tor se reline de
vdnzdtor p6nd in momentul incheierii contractului de ydnzare - .,r-p6.u." urm6nd ca
dup6 aceastd datd, garanlia sd constituie avans din prelul de uen ur" datorat de
cumpdr6tor. Garan(ia de participare la licitalie - 2844\ei.

2,5. valoarea adjudecatd va fi achitatd integral la data semndrii contractului.
2.6, contravaloarea documentaliei cadastrale qi raportul de evaluare vor fi

suportate de citre adjudecatar.

3. CONDITII DE MEDIU

. Cumpirdtorul poar16 intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor
legale in domeniul protecliei mediului.

4. CARACTERISTICILE INVESTITIEI
4.1. Arhitectura eventlalelor imobile edificate va fi in concordanld cu ambientul

arhitectural zonal.
4.2. Amplasarea in teren

circula{ia in zon6.
4.3. Prin solu{iile adoptate
4.4. Regimul de indl{ime

realizat in acest sens.

.1

oraqului Gura-
Frasinjudetul

conform
Corpul

ca gi accesele vor fi proiectate astfel inc6t sd se asigure

se va asigura protec{ia solului qi proteclia mediului.
gi tratarea arhitecturald va fi in concordan{d cu proiectul



Anexa nr.2 Ia H.C.L. nr.

5.1. V6nz6torul are urmltoarele obliga{ii :

- Sd predea cumpdritorului bunul vAndut pe baza unui proces verbal de
predare/primire;

- Vdnzitorul are obligafia de a nu tulbura pe cumpdritor in exerciliul drepturilor
rezultate din contractul de vdnzare - cumpdrare ;

- De asemenea, vanzdtorul gararieazl pe cumpdrdtor cd bunul vAndut nu este
sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gaj at ;

- Vdnzdtorul nu rispunde de viciile aparente.
5,2. CumpirStorul are urm6toarele obligalii :

- sd, realizeze eventualele lucrdri de investi(ii corespunzdtoare proiectului aprobat
gi avizelor legale ;

- cumparitorul are intreaga responsabilitate in ceea ce priveqte respectarea
legislaJiei in vigoare cu privire la, p.S.I., protec[ia mediului gi persoanelor ;

- cumpirdtorul se obligd sd achite prelul terenului la valoarea adjudecat6, la data
semndrii contractului de vdnzare - cumplrare ;

- s6 pl6teasc6 cheltuielile vdnzdrii: cheltuielile propriu-zise ale actului, taxele de
timbru qi de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliarb etc.

6. DISPOZITII FINALE
6.1. Drepturile gi indatoririle pfu{ilor se stabilesc prin contractul de vdnzarc -cumpdrare.
6.2. Realizarea eventualului obiectivuiui de investilii se va face numai pe baza

unui proiect legal avizat, aprobat gi a autorizaJiei de construire emis6 de organele
competente in conformitate cu prevederile Legii nr. 5011991, cu modificdiile gi
completdrile ulterioare.

Soluliile prezentate o datd cu depunerea optiunilor, in cazul adjudecirii
licitaliei, nu reprezintd aprobarea acestora gi nu exonereazd pe c6gtigdtor de oblinerea
avizelor qi acordurilor legale din paftea organismelor stabiiite in e-iiberarea acestora
(exemplu avizul comisiei de urbanism , autoriza\ia de construcfie, g.a.m.d.).

6'3. Oblinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea qi funclionarea
investiliilor privesc pe cumpdrdtor.

6.4, Toate lucrdrile privind racordarea la relelele tehnico-edilitare existente,
oblinerea acordului de la de(indtorii acestora il privesc pe cumpdrdtor.

6.5. Toate obliga{iile reciproce se vor concretiza in contractul de vAnzare -cumpirare.
6.6. caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaliei se pun la

dispozilia solicitantului.
6.7. Ofertanlii la licitalie vor achita taxa de participare ia licitalie in sumd de 200

RON.
6.8. Transmiterea dreptului de proprietate opereazd in momentul incheierii

contractului de vdnzare - cumpdrare in form6 autenticd. pdrlile se vor prezenta in
termen de 30 zile dupd adjudecare la un birou notarial pentiu incheierea in form6
autentic6 a contractului d,e vdnzarc - cumpdrare.

6.9. ofertanlii la licitalie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitalie, garan\ia
de participare la liciraqie.
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6.10. Dacd din diferite motive ricita{ia se am6n6, se revoca sau se anuleazd,, decizia
de amAnare, revocare sau anulare nu poate ft atacatd de ofertan{i. in acest caz
ofertanfilor li se va inapoia in termen de cinci z1\e garanliade participare la licitalie gi
contravaloarea documentaliei de licitalie pe baza unei cereri scrise'gi inregistratd ia
Primdria oragului Frasin.

6.11. Prin inscrierea la licitalie toate condiliile impuse prin caietul de sarcini se
considerd insugite de ofertant.

6.12. Eventualele contestalii cu privire la desfrqurarea licitaliei publice se vor
depune la registratura Primdriei oraqului Frasin in termen de 4g de ore de la data
des{Egurdrii licitaliei, iar comisia de solu{ionare a contesta(iilor va analiza gi
instrumenta contestaliile inregistrate in termen de 5 zile de la data inregistrdrii
acestora.

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Data otganiz5rii licitatiei publice gi perioada de inscriere va fi stabilita de cdtre
primar prin dispozilie.

In vederea participdrii la licitalie ofertantul trebuie si pldteascd :
- taxa de participare la licitalie 200 RoN la caseria primdriei oragului Frasin;- garanlia de participare la licitalie, in sumd de r|yo din valoarea totale a

terenului, calculatd la pre{ul de pomire la caseria primdriei oraqului Frasin.

Pentru persoane juridice :

- act constitutiv al societS(ii (statut/contract), certificat de inregistrare fiscald,
certificat de inregistrare la Registrul Comerlului;

- actul autentic de reprezentare, in cazul in
imputemicitii ofefian{ilor qi nu de aceqtia personal;

care oflenele sunt depuse de

Anexa nr.2 Ia H.C.L. nr.

Pentru persoanele fizice :

- actul de identitate;
- actul autentic de reprezentare, in cazul in care ofertele sunt depuse de

imputerniciJii ofertan{ilor qi nu de aceqtia personal.
- copie xerox dup6 chitanlere care atestd prata participdrii la ricitalie gi a

garanfiei depus

datorate bugetului local al
contribuJii legale de plata la

- copie xerox dup6 chitanlere care atestd prata participdrii ra licitalie qi a
garanliei depuse.

- sd nu aibd restante la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului local al
orasului Frasinjudetul Suceava, precum si alte obliga{ii gi contribulii relgare ae plata la
bugetul local neachitate ;

- sd nu aibi restanle la plata impozitelor si taxelor
Orasului Frasinjudetul Suceava, precum si alte obligatii qi
bugetul local neachitate ;
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DESFA$URAREA LICITATIEI
Se incepe licitalia parcurgAnd urmdtoarele etape:

- se verificr existenla actelor doveditoare de plati a garan\iei gi a documentaJiei
pentu licitalie;

- se verificd identitatea ofertan{ilor pe baza buletinului de identitate/ carlii de
identitate/ adeverinlei;

- se trece la supralicitarea direct6;
- supralicitarea continud pAnd cdnd niciun ofefiant nu mai suprali citeazd;
- terenul se adjudecd acelui ofertant care a frcut cea mai mare ofertd, la a treia

strigare consecutivd;
- comisia de organizare gi desf6qurare a licitaliei va incheia un proces-verbal de

adjudecare, in doud exemplare;
- p6(ile se vor prezenta in termen de 30 zile dup6 adjudecare la un Birou

Notarial, in vederea incheierii contractului in formd autenticd, pe baza procesului-
verbal de adjudecare, a H.C.L.nr. qi a caietului de sarcini .

ln cazul in care, la data qi ora anunlatd pentru desfiqurarea licitaliei, nu sunt
prezen{i 2 participanli, se aqteaptd o o16 dup6 care licitalia se am6n6.

De asemenea, it cazul in care, \a data qi ora anunjatd pentru deslEqurarea
licitaliei, este inscris un singur ofefiant licitalia se am6ni.

In ambele cazuri se va organiza o noud licitalie, cu respectare a prezentei
metodologii, iar gi dac6 la ora respectivd se prezintd numai un solicitant, lotul de teren
va fi atribuit acestuia in condiliile prev6zute in caietul de sarcini.

contractul de vdnzare - cumpdrare se va incheia in termen de maxim 30 zile, de
la data adjudec6rii. Nesemnarea de cdtre adjudecdtor a contractului in termenul stabilit
duce la pierderea garanliei de pafticipare gi disponibilizarea lotului de teren pentru o
nou6 licitalie.

Pentru ofertantul care a adjudecat gi a incheiat contractul de vdnzare -
cumpdrare garantia depusd pentru inscrierea la licitalie se va reline gi va constitui
avans din prelul de vdrrzare datorat de cumpdrdtor.

PRIMAR,
ing.BALAN
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