
 

H O T Ă R Â R E 
 

 

Referitor la: includerea in domeniul privat si aprobarea vânzării terenului 

aparţinând domeniului privat al oraşului Balş , în suprafaţă de 188 mp , 

situat în Balş, str. N.Bălcescu , nr. 193, prin licitaţie publică deschisă cu 

strigare  

  
 Având în vedere: 
  

- Raportul  nr.8729 /29.09.2014 al Serviciului Iniţiativă ,Dezvoltare şi Achiziţii  
Publice din cadrul Primăriei  oraşului Balş; 

- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- faptul că suprafaţa de teren nu este revendicată în temeiul legilor fondului funciar şi a Legii nr.  
10/2001 şi nu face obiectului niciunui litigiu aflat pe rolul unei instanţe judecătoreşti 
- Raportul nr. 216/29.09.2014 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
               În temeiul prevederilor art.36,alin.2,lit.c. , art.  123 alin. (1) si (2) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   
   CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 

 HOTĂRĂŞTE:  
  
                 Art.1.Se aproba includerea in domeniul privat al orasului Bals a suprafetei de teren de 188 mp ,din 
domeniul privat neinventariat,situată în Balş, str. N. Bălcescu ,nr.193,jud. Olt. 

Art. 2. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de teren de 188 
mp,aparţinând domeniului privat al oraşului Balş ,  situată în Balş, str. N. Bălcescu ,nr.193, jud. Olt,conform 
caietului de sarcini ,care constituie anexa nr. 1 a prezentei hotărâri , cu precizarea că proprietarul imobilului 
construit pe acestă suprafaţă de teren are drept de preemţiune, respectiv , SC CELLADA SRL .  

Art. 3. – Planul de amplasament al suprafeţei prevăzută la art. 1 si 2 se regăseşte în anexa nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se aprobă Studiul de oportunitate   care constituie anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 
Art. 5. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Balş, Ing. Teodosescu Mădălin-Ady, să semneze 

contractul de vânzare-cumpărare pentru terenul prevăzut la art. 1 la notarul public. 
 Art. 6. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul 
Primăriei oraşului Balş, Serviciului Urbanism pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului 
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(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi) 

                                                    Anexa nr.1 la HCL nr. 95/30.09.2014 

 

CAIET DE SARCINI 

 
Privind vânzare prin licitaţiei publică cu strigare a terenului in suprafata 
de 188 mp, situat in orasul Bals, str. Nicolae Balcescu nr.193, judetul Olt 

 
1.) OBIECTUL VÂNZĂRII 
Terenul care face obiectul vanzarii , este teren intravilan in suprafata 
totala masurata de 188 m.p. , conform documentatiei cadastrale , are 
categoria de folosinta Curti , constructii , proprietatea privata a orasului 
Bals , situat pe strada Nicolae Balcescu nr.193 , adiacent bloc M1 . 
Terenul este ocupat de o constructie tip parter cu suprafata construita la 
sol de 108 m.p.  cu utilizarea de spatiu comercial si terasa ce apartine 
SC Cellada SRL  , in baza Contractului de vanzare cumparare  , 
autentificat sub nr.288/30.01.2003.  

 Vânzarea – cumpărarea se va face prin acte încheiate în formă 
autentică. 
 

2.) ELEMENTE DE PREŢ 
Preţul de pornire al licitaţiei publice deschise cu strigare , pentru 

vanzarea terenului in suprafata de 188 m.p , este de 24 euro/mp asa cum este 
prevăzut în raportul de expertiză tehnică de evaluare inregistrat la Primaria 
Orasului Bals sub nr.4635/22.05.2014 , intocmit de evaluator autorizat 
ANEVAR –d-na Popa Eleonora,  aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local al 
orasului Bals . 

Pasul de strigare este de 0,5 euro /mp. 
Criteriul de atribuire : „Pretul cel mai mare oferit peste pretul 

minim de pornire al licitatiei „ 
 Taxa de participare la licitaţie este de 300 lei RON. 
 Garanţia de participare la licitaţie, este de 10% din valoarea totala a 
terenului calculata la pretul de pornire , depusa de ofertantul castigator , se 
retine de vanzator pana in momentul incheierii contractului de vanzare-
cumparare, urmand ca dupa aceasta data garantia sa constitue avans din 
pretul de vanzare datorat de cumparator . 
Valoarea adjudecata va fi achitata integral la data semnarii contractului de 
vanzare cumparare prin virament bancar , sau in numerar la casieria Primariei 
Orasului Bals. 
 Cheltuielile legate de întocmirea Documentaţiei cadastrale privind 
amplasarea şi delimitarea bunului imobil, de efectuarea lucrărilor de 
publicitate imobiliară şi de autentificarea contractului de vânzare – cumpărare 
vor fi suportate de cumpărător. 
 



3.) OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI 
Să predea cumparatorului bunul vandut pe baza unui proces verbal de 

predare primire. 
 Vanzatorul are obligatia de nu tulbura pe cumparator in exercitiul 
drepturilor rezultate din contractul de vanzare cumparare. 
 
            4) OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI 

Să achite integral preţul terenului adjudecat în termen de 20 de zile de 
la data semnarii procesului verbal de licitatie , la valoarea adjudecata in lei la 
cursul euro stabilit de BNR la data efectuarii platii . 

Sa plateasca cheltuielile vanzarii : cheltuielile propriu zise ale actului , 
taxele de timbru si de autentificare –onorariul notarial , de publicitate 
imobiliara etc. 
 În cazul în care cumpărătorul nu respectă clauzele şi termenele din 
prezentul caiet de sarcini, acesta este decăzut din drepturile obţinute în urma 
participării la licitaţie. 
 

5.) DISPOZIŢII FINALE 
Litigiile de orice natură dacă nu se pot soluţiona pe cale amiabilă sunt 

de competenţa instanţelor judecătoreşti. 
Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de vanzare 

cumparare  
Caietul de sarcini , inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun 

la dispozitia solicitantului contra cost , in valoare de 100 lei . 
Ofertantii la licitatie vor achita taxa de participare la licitatie in suma de 

300 lei. 
Transmiterea dreptului de proprietate opereaza in momentul incheierii 

contractului de vanzare cumparare in forma autentica .Partile se vor prezenta 
in termen de 30 zile dupa adjudecare la un birou notarial pentru incheierea in 
forma autentica a contractului de vanzare cumparare. 

Ofertantii la licitatie vor prezenta la dosarul depus pentru licitatie , 
dovada achitarii garantiei  de participare la licitatie , a documentatiei de 
licitatie si Certificat costatator din care sa rezulte ca nu au debite fata de 
bugetul local . 

Prin  inscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini 
se considera insusite de ofertant. 

 
 

  I.INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTII  
 
 Desfasurarea licitatiei publice deschise cu strigare : 
1.) Calendarul licitatiei : 
• Lansarea anuntului publicitar la data de ____________________________ 

• Documentele se pot procura incepand cu data de ____________________, de la 

sediul Primariei Orasului Bals , Serviciul Initiativa , Dezvoltare Locala si Achizitii 

Publice , str. N.Balcescu nr.14 , judetul Olt. 



• Termenul limita de depunere a ofertelor ________________ora , __________, la 

sediul Primariei orasului Bals, judetul Olt. 

• Deschiderea licitatiei in data de _______________________ora , __________, la 

sediul Primariei orasului Bals, judetul Olt. 

• Pana la data si ora limita , se vor depune la sediul Primariei Orasului Bals, 

documentele de capabilitate . 

• In ziua de ___________________, ora ____________precizata in anuntul publicat 

in presa , in prezenta comisiei de licitatie participantii sunt invitati in sala. 

• Comisia de licitare stabileste lista de participare , in baza careia se admite 

participarea la licitatie , pe baza documentelor depuse. 

• Deciziile comisiei de licitatie se iau cu votul a 1/3 din numarul membrilor. 

• Lista este valabila daca s-au prezentat cel putin 2 ofertanti. 

• Licitatia se continua numai dupa ce Comisia constata ca sunt indeplinite conditiile 

de capabilitate de catre cel putin 2 ofertanti . 

2.) Preţul de pornire al licitaţiei este de 24 euro /mp asa cum este 
prevazut  în raportul de expertiză tehnică de evaluare aprobat prin Hotarare 
de Consiliu Local . 

3.)  Pasul de strigare este de 0,5 euro /mp. 
 4.)Taxa de participare la licitaţie este de 300 lei RON. 
 5.)Garanţia de participare la licitaţie, este de 10% din valoarea totala a 
terenului calculata la pretul de pornire  .  
           6.)Caietul de sarcini aferent licitatiei , inclusiv toate documentele 
necesare licitatiei in suma de 100 lei. 
          7.) Ofertantii vor depune la sediul Primariei orasului Bals  in plic sigilat   
urmatoarele documente : 
 

 
• Carte identitate –original sau copie legalizata –pt.persoane fizice 

 
• Certificat costatator privind plata impozitelor si taxelor locale ,alte venituri ale 

bugetului local –(original sau copie legalizata ) 

 

• Certificat constatator privind  indeplinirea obligatiilor de plata  a impozitelor , 

taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat ANAF-DGAP-

(original sau copie legalizata) –pentru persoane juridice 

 

• Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului  din care sa rezulte 

ca persoana juridica este in functiune-( original sau copie legalizata) 

 

• Imputernicire pentru reprezentantul societatii , daca nu este reprezentantul 

legal al acesteia , 



 

• Dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini (copie xerox dupa chitanta) 

 

• Dovada achitarii contravalorii taxei de participare la licitatie (copie xerox dupa 

chitanta sau OP) 

 
• Dovada achitarii garantiei de participare (copie xerox dupa chitanta sau OP) 

 
 

 

 

Documentele , notificarile si alte comunicari care trebuie transmise intre parti 

se vor face in forma scrisa sau alta forma care asigura inregistrarea actului , cu 

exceptia documentelor a caror forma a fost prevazuta prin documentele licitatiei . 

 Toate documentele vor fi intocmite in limba romana . 

 Documentele depuse de ofertanti vor fi stampilate si semnate de persoanele 

desemnate legal pentru fiecare document. 

Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei va incheia un proces-
verbal de adjudecare in doua exemplare. 

Partile se vor prezenta in termen de 30 zile dupa adjudecare la un Birou 
Notarial  in vederea incheierii contractului in forma autentica , pe baza 
procesului verbal de adjudecare , a HCL nr......./............. si a Caietului de 
sarcini. 

Contractul de vanzare –cumparare se va incheia in termen de maxim 
30 zile , de la data adjudecarii . 

Nu se pot inscrie la licitatie persoanele care au fost ajudecatori ai unei 
licitatii anterioare si nu au incheiat contract cu Consiliul Local al orasului Bals  
. Din taxa de participare la licitatie se suporta cheltuielile privind organizarea 
licitatiei (anunturi publicitare , cheltuieli materiale-furnituri de birou ). 
 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
RADU FLORIAN 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                     Anexa nr. 3 la HCL nr.  95/30.09.2014 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
 

Cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă 
de 188 mp , situat în oraşul Balş , str. N.Balcescu nr.193 , judeţul 

Olt 

1. INTRODUCERE 

Prezentul studiu de oportunitate a fost facut de Serviciul Initiativa , Dezvoltare Locala si 

Achizitii Publice , compartimentul Chirii si Concesiuni , din cadrul Primariei Orasului Bals . 

Acest studiu este necesar la obtinerea Hotararii Consiliului Local Bals, in vederea 

vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 188 mp masurati , situat in orasul 

Bals, strada Nicolae Balcescu nr.193 adiacent  blocul M1 , jud. Olt, precum si stabilirea 

conditiilor in care acest teren  anterior mentionat va fi vandut . 

 
2.NATURA JURIDICA A TERENULUI 
 

Terenul in suprafata de 188 mp apartine domeniului privat neinventariat. 

 
3.DESTINATIA TERENULUI 
 

Terenul situat in orasul Bals , pe strada N.Balcescu nr.193, adiacent bloc M1  in suprafata 

totala masurata de 188 mp , conform documentatiei cadastrale , are categoria de folosinta 

Curti, Constructii , fiind ocupat de o constructie tip parter cu suprafata construita la sol de 

108 mp (conform masuratorilor) cu utilizare de spatiu comercial si terasa ce apartine SC 

Cellada SRL , in baza Contractului de vanzare –cumparare aut. nr. 288/30.01.2003. 

 
4.MODALITATEA DE DOBANDIRE DE CATRE CONSILUIL LOCAL BALS 
 

Prin lege. 

 
5.MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC , FINANCIAR , SOCIAL SI DE MEDIU 
CARE JUSTIFICA VANZAREA 
 

Motivele de ordin legislativ , economic, financiar si social care impun vanzarea unor 

bunuri-terenuri sunt urmatoarele : 

-prevederile art.10 , art.91, alin(1), lit.c,alin(4) , lit b, art.123 , alin(1) , alin (2) , alin (3) si 

alin(4)  din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare conform carora “Consiliile locale si consiliile judetene 

hatarasc ca bunurile ce apartin domeniului public si privat , de interes local sau judetean , 

dupa caz , sa fie date in administrare regiilor autonome si institutiilor publice , sa fie 

concesionate ori sa fie inchiriate .Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori 

vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat , de interes local sau judetean , in 

conditiile legii .Vanzarea , concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica , 

organizata in conditiile legii . Prin derogare de la prevederile alin(2) , in cazul in care 

consiliile locale sau judetene hotarasc vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a 

unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii , constructorii de buna-



credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemtiune la cumpararea terenului aferent 

constructiilor .Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare , aprobat de 

consiliul local sau judetean dupa caz. 

Proprietarii constructiilor prevazute la alin(3) sunt notificati in termen de 15 zile asupra 

hotararii consiliului local sau judetean si isi pot exprima optiunea de cumparare in termen de 

15 zile de la primirea notificarii.” 

Prin vanzarea  terenului mentionat , Consiliul Local Bals poate obtine venituri 

suplimentare la bugetul local . 

Conditiile naturale  de mediu se pastreaza . 

 
6.MODALITATEA DE SCOATERE LA VANZARE 
 

Vanzarea se face in conformitate cu prevederile art.123 alin. (2) , (3)  si (4) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata si modificata cu completarile ulterioare 

. 

7.ELEMENTE DE PRET 
 

Pretul de pornire al licitatiei este de 24  euro /mp , conform Raportului de expertiza 

tehnica de evaluare nr.4635/22.05.2014 ,  intocmit de evaluator autorizat ANEVAR Eleonora 

Popa , si aprobat prin Hotarare de Consiliu Local . 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
RADU FLORIAN  


