
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului  
în suprafaţă de 162,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, 

 B-dul Carol I, nr.119, Nr.Cadastral/C.F.28419, T83, Parcela Cc 1003 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.20.508/9 septembrie 2020 al  
membrilor Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si 
protecția mediului, prin care propun aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 
terenului în suprafaţă de 162,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, B-dul Carol I, 
nr.119, Nr.Cadastral/C.F.28419, T83, Parcela Cc 1003; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.20.702/11 septembrie 2020, promovat de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.703/11 septembrie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.704/11 septembrie 2020, promovat de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.705/11 septembrie 2020, promovat de Serviciul urbanism și 
amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 -  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii şi comerţ, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia 
mediului; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.20.706/11 septembrie 2020; 
 În conformitate cu prevederile:  

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”c” şi alin.(6), lit.“b” și art.363, coroborat cu art.334 – 
art.346 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(2) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
 
 



 

 Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1. - Aprobă Studiul de oportunitate întocmit în vederea vânzării prin 
licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 162,00 m.p., situat în Municipiul 
Câmpina, B-dul Carol I, nr.119, Nr.Cadastral/C.F.28419, T83, Parcela Cc 1003, 
conform ANEXEI nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2. - Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 
162,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.119, 
Nr.Cadastral/C.F.28419, T83, Parcela Cc 1003, identificat conform ANEXEI nr.2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Aprobă Documentaţia de vânzare a terenului menţionat la art.1, 
conform ANEXEI nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.4. - Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 85.860 lei (plus T.V.A.), 
ce  reprezintă valoarea de inventar, stabilită conform Raportului de evaluare nr.15/           
25 aprilie 2019, a bunurilor imobile aflate în domeniul public și privat al 
Municipiului Câmpina, întocmit la 31 decembrie 2018, conform ANEXEI nr.4, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. – Aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului local al 
Municipiului Câmpina și supleanții pentru fiecare dintre aceștia, în Comisia de 
evaluare, după cum urmează: 

 - d-na/dl.consilier __________________ - membru; 
 - d-na/dl.consilier __________________ - supleant; 
 - d-na/dl.consilier __________________ - membru; 
 - d-na/dl.consilier __________________ - supleant. 
Art.6. - Perfectarea contractului de vânzare se va realiza în termen de maxim 

40 de zile calendaristice de la data realizării comunicării către ofertant a deciziei 
referitoare la adjudecarea licitaţiei, sub sancțiunea plății de daune interese, precum 
şi după achitarea preţului integral la care se adaugă T.V.A., în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

Art.7. - Primarul Municipiului Câmpina, în calitate de reprezentant legal al 
unității administrativ - teritoriale, poate împuternici, în condițiile legii, persoane cu 
studii juridice din aparatul de specialitate, să semneze pentru și în numele 
Municipiului Câmpina, contractul de vânzare – cumpărare încheiat între această 
unitate administrativ - teritorială și solicitantă, conform legii.  

Art.8. - Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Direcției juridice; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului 
- Persoanelor nominalizate la art.5. 
 

  Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează, 
                  Consilier,            Secretar General, 
                                                                     jr.Moldoveanu Elena 
Câmpina, 17 septembrie 2020    
Nr. ___ 



                                      

                 ANEXA nr.1  
              la H.C.L. nr.____/17 septembrie 2020  
                       Preşedinte de şedinţă, 
                Consilier, 
         
 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind vânzarea unui imobil, proprietate privată a Municipiului Câmpina 

 
CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE: 
1. Prezentul studiu de oportunitate este elaborat conform art.363 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ și are la bază: 
- cererea formulată de dl.Zamfirescu Adrian, domiciliat în Municipiul Câmpina,            
B-dul Carol I, nr.149, în ncalitate de asociat unuic al S.C. Zad S.R.L. Câmpina; 
- extras Carte Funciară 28419; 
- certificat de urbanism nr.307/ 11 septembrie 2020. 
 

CAP. II. PREZENTAREA GENERALĂ A VÂNZĂTORULUI  
2. Conform art.363, coroborat cu art.96 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, are calitatea de vânzător Municipiul Câmpina, cu sediul în Câmpina, 
B-dul Culturii, nr. 18, Județul Prahova, cod fiscal 2843272, reprezentat legal prin 
Primar. 
 

CAP. III. OBIECTUL VÂNZĂRII  
3.1. Obiectul vânzării constă în transmiterea dreptului de proprietate a 

terenului proprietate privată a Municipiului Câmpina, situat în Municipiul Câmpina, 
B-dul Carol I, nr.119, categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 162 
m.p., cu număr cadastral 28419, intabulat la Cartea Funciară cu numărul 28419. 

3.2.Terenul este proprietate privată a Municipiului Câmpina, conform H.C.L. 
nr.109/29 august 2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a 
terenului, în suprafață de 162,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, B-dul Carol I, 
nr.119, T 83, P Cc 1003. 

3.3. Regimul juridic, economic și tehnic al terenului ce face obiectul vânzării 
este prevăzut în C.U. nr.307/11 septembrie 2020, emis informativ în vederea 
vânzării prin licitație. 

3.4. Terenul ce constituie obiectul vânzării nu este revendicat, nu face 
obiectul legilor speciale de restituire a proprietăților ori obiectul vreunui litigiu. 

 
Cap. IV. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL 

CARE JUSTIFICĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 
4. Motivele de ordin economic, financiar şi social care impun vânzarea unor 

bunuri - terenuri, sunt urmatoarele:  
- exploatarea eficientă a terenului; 
- asigurarea unor venituri financiare la nivelul bugetului local; 
- transferarea responsabilității pentru modul de gestionare a terenului, inclusiv 

cele de mediu, dobânditorul fiind obligat să-și exercite prerogativele dreptului de 
proprietate încadrând armonios terenul în zona adiacentă, contribuind la creșterea 
calității mediului. 



Cap. V. ELEMENTE DE PREŢ  
5.1. Preţul minim de pornire este determinat în baza Raportului de evaluare 

nr.15/25 aprilie 2019, a bunurilor imobile aflate în domeniul public și privat al 
Municipiului Câmpina, întocmit la 31 decembrie 2018.     

5.2. Valoarea de inventar a terenului  este de 85.860 lei pentru imobilul cu nr. 
cadastral 28419. Conform art.363, alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, preţul minim de vânzare, care va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului 
Local Câmpina, va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin 
raport de evaluare şi valoarea de inventar a imobilului. 

5.3 Prețul de vânzare se va face integral la semnarea contractului. 
 

Cap. VI. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A VÂNZĂRII 
6.1. Procedura de vânzare propusă este licitaţia publică organizată în 

condițiile prevăzute de art.334 – art.346 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ prin care orice persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, 
română sau străină, poate prezenta o ofertă, în condițiile stabilite prin documentația 
de vânzare aprobată de Consiliul local.  
  6.2. Criteriul de atribuire al contractului de vânzare  este cel mai mare  nivel 
al preţului. 
  6.3. Va fi declarat câştigător ofertantul care oferă cel mai mare preț.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    ANEXA nr.3  
              la H.C.L. nr.____/17 septembrie 2020  
                       Preşedinte de şedinţă, 
                Consilier, 

                                                                                   
DOCUMENTAŢIA DE VÂNZARE 

 
A.CAIETUL DE SARCINI AL VÂNZĂRII 

 
 I. OBIECTUL VÂNZĂRII 
 1. Municipiul Câmpina, reprezentat prin Primar, cu sediul în Municipiul 
Câmpina, B-dul Culturii, nr.18, cod fiscal  2843272, telefon 0244/335681, fax: 
0244/371458, email: web@primariacampina.ro, scoate la licitaţie publică terenul în 
suprafaţă de 162 m.p., cu număr cadastral 28419, intabulat la Cartea Funciară cu 
numărul 28419, în vederea vânzării. 

2. Terenul se identifică confom Planului de amplasament şi delimitare al 
imobilului, întocmit de persoană fizică autorizată. 
 3. Regimul juridic, economic și tehnic al terenului sunt menționate în 
Certificatul de urbanism nr.307/11 septembrie 2020, care face parte integrantă din 
prezenta documentație.   
 
 II. MOTIVELE CARE JUSTIFICA VÂNZAREA 
 2.1.Motivele de ordin economic, financiar şi social care justifică vânzarea 
sunt prevăzute în Studiul de oportunitate aprobat de Consiliul local. 
  
 III. CONDIŢII GENERALE ALE VÂNZĂRII 
 3.1. Destinația terenului conform Planului Urbanistic General și RLU 
aferent terenului 
 3.1.1. Reglementările şi funcţiunile urbanistice ale terenului cu privire la 
destinaţiile admise cu condiţionări, destinaţiile interzise, inclusiv datele cu privire la 
regimul tehnic ale acestuia sunt înscrise în certificatul de urbanism, care constituie 
Anexă la prezenta documentație. 
 3.1.2. Cumpărătorul are obligaţia de a respecta reglementările stabilite în  
certificatul de urbanism, precum și legislaţia privind protecţia mediului. 
 3.2.Preţul minim de pornire a licitaţiei 
 3.2.1.Preţul minim  de pornire la licitaţie pentru terenul ce face obiectul 
vânzării este de 85.860 lei (plus T.V.A.), ce  reprezintă valoarea de inventar, 
stabilită conform Raportului de evaluare nr.15/ 25 aprilie 2019, a bunurilor imobile 
aflate în domeniul public și privat al Municipiului Câmpina, întocmit la 31 
decembrie 2018.  
 3.3. Garanţia 
  3.3.1. Garanția este obligatorie pentru ofertanți și se stabilește la nivelul de 
10% din preţul de pornire la licitaţie, respectiv 8.596 lei.  
      3.3.2. Garanția se achită prin Ordin de plată, în contul proprietarului sau prin 
numerar depus la casieria instituției. 
     3.3.3. Garanția se restituie ofertanților declarați necâștigători în cel mult 15 
zile lucrătoare de la data desemnării ofertantului câştigător . 



 3.3.4. Pentru ofertantul desemnat câştigător, garanţia de participare la licitaţie 
nu se va restitui şi se va considera cotă-parte din preţul de vânzare adjudecat. În 
situaţia în care câştigătorul licitaţiei nu achită preţul de vânzare în termenul stabilit, 
acesta va pierde garanţia de participare. 
       3.3.5. Ofertantul declarat câștigător pierde garanția constituită, în situația în 
care refuză încheierea contractului, contravaloarea acesteia reprezentând daunele-
interese stabilite în acest sens. 
   
 IV.MODALITATEA DE VÂNZARE 
 4.1.Vânzarea are loc prin licitaţie publică , potrivit prevederilor art.363, 
coroborat cu prevederile art.333-art.348 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 V. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 
          5.1. Primăria Municipiului Câmpina are obligaţia de a stabili oferta 
câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire. 
  5.2. Contractul în formă autentică se încheie după împlinirea unui termen de 
20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la punctul 1.18 
din Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea licitației, dar nu mai târziu de 
40 de zile calendaristice de la data realizării comunicării către ofertant a deciziei 
referitoare la adjudecarea licitaţiei, sub sancțiunea plății de daune interese, precum 
şi după achitarea preţului integral la care se adaugă TVA în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
  5.3. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul atrage 
după sine plata daunelor-interese stabilite conform punctului 3.3.5. 
 5.4. În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea 
contractului, procedura de licitaţie se anulează, iar Primăria Municipiului Câmpina 
reia procedura, în condiţiile legii, Studiul de oportunitate și documentația aprobată 
păstrându-și valabilitatea. 
 5.5. În cazul în care Primăria Municipiului Câmpina nu poate încheia 
contractul cu ofertantul declarat câştigător din cauza faptului că ofertantul în cauză 
se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa 
contractul, Primăria Municipiului Câmpina are dreptul să declare câştigătoare oferta 
clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă. 
 5.6. În cazul în care, în situaţia prevăzută la punctul  5.5 nu există o ofertă 
clasată pe locul doi, admisibilă, se aplică prevederile punctului 5.4. 
  
 VI. CONDIŢIILE DE VALABILITATE OFERTE 
 6.1 Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele sunt 
prevăzute în Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 
 
 VII. ALTE CLAUZE 

7.1. Contractul de vânzare se va încheia sub condiţia obligativităţii 
cumpărătorului de a respecta reglementările şi funcţiunile urbanistice ale bunului 
imobil dobândit de la Municipiul Câmpina, astfel cum au fost prevăzute în 
certificatul de urbanism nr.307/11 septembrie 2020. 

7.2. Câştigătorul licitaţiei are obligaţia să achite contravaloarea taxelor şi a 
celorlalte obligaţii financiare ocazionate de autentificarea notarială a contractului de 
vânzare. 



7.3. Ofertanţii au dreptul de a vizualiza amplasamentul terenului ce face 
obiectul licitaţiei în vederea stabilirii stării acestuia înainte de depunerea actelor 
pentru participarea la licitaţie. 

 
 VIII. CLAUZE SPECIALE 

8.1. La data organizării şi desfăşurării licitaţiei terenul este liber de sarcini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 
LICITAȚIEI 
 
  1.Condiții de transparență 

1.1. În cazul procedurii de licitație, autoritatea contractantă – Primăria 
Municipiului Câmpina – are obligația de a întocmi și publica anunțul de licitație, 
respectând condițiile reglementate de lege. 
    1.2. Persoanele interesate pot obține documentația de atribuire în baza unei 
solicitări adresate în acest sens pe suport de hârtie și/sau pe suport magnetic. 
    1.3. Primăria Municipiului Câmpina are obligația de a pune la dispoziția 
persoanele interesate documentația de atribuire conform pct.1.2., contra cost, cu 
condiţia achitării taxei prevăzută la pct.7.1. 
    1.4. În cazul prevăzut la pct.1.2. autoritatea contractantă are obligaţia de a 
pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede 
posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea 
unei solicitări din partea acesteia. 
    1.5. Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel 
încât respectarea de către Primăria Municipiului Câmpina a perioadei prevăzute 
pct.1.4. să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la 
dispoziţia sa, cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru 
depunerea ofertelor. 
  1.6. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind 
documentaţia de atribuire. 
  1.7. Primăria Municipiului Câmpina are obligaţia de a răspunde în mod clar, 
complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu 
trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
  1.8. Primăria Municipiului Câmpina, are obligaţia de a transmite răspunsurile 
însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în 
condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu 
dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 
  1.9. Fără a aduce atingere prevederilor pct.1.7, Primăria Municipiului 
Câmpina are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 
  1.10. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, 
punând astfel Primăria Municipiului Câmpina în imposibilitatea de a respecta 
termenul prevăzut la pct.1.9, acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la 
solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi 
transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia, de către persoanele 
interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 
  1.11. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării 
anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile. 
  1.12. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe 
baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire. 
  1.13. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are 
dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate 
de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 
  1.14. Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se 
transmite de către autoritatea contractantă ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare 
de la primirea propunerii comisiei de evaluare. 



  1.15. Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în 
termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. 
  1.16. Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori 
completările solicitate, să determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant. 
  1.17. Comisia de evaluare va derula procedura licitației conform prevederilor 
art.334 – art.342 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare. 
  1.18. Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre 
deciziile referitoare la adjudecarea licitaţiei, în scris, cu confirmare de primire, nu 
mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 
  1.19. În cadrul comunicării prevăzute la pct.1.18 autoritatea contractantă are 
obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la 
acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. 
  1.20. În cadrul comunicării prevăzute la pct.1.18 autoritatea contractantă are 
obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost 
declarată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 
  1.21. Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după 
împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării 
prevăzute la  pct.1.18. 

 
 2. Reguli privind oferta 

 2.1. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 
documentaţiei de atribuire. 
 2.2. Ofertele se redactează în limba română. 
 2.3. Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante, în două plicuri 
sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează la registratura Primăriei 
Municipiului Câmpina, în ordinea primirii lor, în registrul de intrare-ieșire, 
precizându-se data şi ora. 
 2.4. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă 
oferta. Plicul exterior va trebui să conţină: 
 a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată 
de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; 
 b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform 
solicitărilor autorităţii contractante; 
 c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
 2.5. Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau 
denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 
 2.6. Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către Primăria 
Municipiului Câmpina şi prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei 
trebuie să fie semnat de către ofertant. 
 2.7. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
 2.8. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o 
perioadă de 90 de zile. 
 2.9. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la 
data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii de licitație. 
 2.10. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în 
sarcina persoanei interesate. 



 2.11. Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea 
stabilită și menționată în anunțul de licitație sau după expirarea datei-limită pentru 
depunere se returnează nedeschisă. 
 2.12. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită 
pentru deschiderea acestora, Primăria Municipiului Câmpina urmând a lua 
cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. 
 2.13. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea 
procesului-verbal prevăzut la punctul 2.15, de către toţi membrii comisiei de 
evaluare şi de către ofertanţi. 
 2.14. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc 
criteriul/criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei. 
 2.15. În urma analizării ofertelor, de către comisia de evaluare, pe baza 
criteriului/criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal 
în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de 
valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitaţie. 
Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. 
 2.16. În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
punctul 2.15, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport 
pe care îl transmite autorităţii contractante. 
 2.17. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de 
evaluare, Primăria Municipiului Câmpina informează în scris, cu confirmare de 
primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. 
 2.18. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost 
depuse cel puţin două oferte valabile, Primăria Municipiului Câmpina este obligată 
să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii 
prevăzute la punctele 2.1 – 2.13. 
 
 3.Comisia de evaluare 
 3.1.La nivelul autorităţii publice contractante se organizează o comisie de 
evaluare, componenţa acesteia fiind aprobată prin dispoziția primarului. 

3.2.Comisia de evaluare este compusă dintr-un număr impar de membrii, care 
nu nu poate fi mai mic de 5, din componența acesteia făcând parte și reprezentanți ai 
Consiliului Local al Municipiului Câmpina, desemnați prin hotărârea de aprobare a 
vânzării. 

3.3. Fiecăruia dintre membrii comisiei i se poate desemna un supleant. 
3.4. Președintele comisiei de evaluare și secretarul acesteia sunt numiți dintre 

reprezentanții acestuia în comisie prin dispoziţie a primarului. 
3.5. Dispozițiile art.317 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător. 
 
 4.Condițiile de participare la licitație 
 4.1. Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, 
română sau străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
 a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia 
stabilită, prin caietul de sarcini; 
 b) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate 
documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în 
documentaţia de atribuire; 



 c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a 
taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; 
 d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. 
 4.2. Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată 
câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile proprietatea 
Municipiului Câmpina în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit 
preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la 
desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie. 
 
 5. Documente obligatorii 
         5.1. Ofertanții vor depune, împreună cu oferta, următoarele documente 
obligatorii: 

I. pentru persoane juridice: 
a)  cerere de participare la licitație; 
b) copie certificat de înregistrare fiscală; 
c) ordinul de plată sau chitanță, după caz, în original, a taxei de participare și 

a taxei pentru obținerea documentației; 
d) chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanția obligatorie 

stabilită prin caietul de sarcini, în original; 
e) certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de 

stat, eliberat de organul fiscal de la domiciliul sau sediul ofertantului; 
f) certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul 

local, eliberat de Primăria Municipiului Câmpina; 
g) dovada de la compartimentul juridic din care să rezulte că ofertantul nu se 

află în litigiu cu UAT şi autorităţile publice locale Câmpina, litigiu care are ca 
obiect pretenţii; 

i) certificat constatator eliberat de ORC prin care se certifică că nu a fost 
publicat nici un act de procedură în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; 

j) declaraţie din care să rezulte că nu se află în situaţia în care a fost 
desemnată câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile Municipiului 
Câmpina în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă 
proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea 
persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie. 

  
  II. pentru persoane fizice 

 a)  cerere de participare la licitație; 
b) copie CI; 

 c) ordinul de plată sau chitanță, după caz, în original, a taxei de participare și 
a taxei pentru obținerea documentației; 
 d) chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanția obligatorie 
stabilită prin caietul de sarcini, în original; 
 e) certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de 
stat, eliberat de organul fiscal de la domiciliul sau sediul ofertantului; 
 f) certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul 
local, eliberat de Primăria Municipiului Câmpina; 

g) dovada de la compartimentul juridic din care să rezulte că ofertantul nu se 
află în litigiu cu UAT şi autorităţile publice locale Câmpina, litigiu care are ca 
obiect pretenţii; 



h) declaraţie din care să rezulte că nu se află în situaţia în care a fost 
desemnată câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile Municipiului 
Câmpina în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă 
proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea 
persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie. 
   
 6. Criterii de atribuire a contractului de vânzare 
  6.1. Criteriul de atribuire al contractului de vânzare este cel mai mare  nivel al 
preţului oferit – ponderea criteriului 100%. 
  6.2. Modalitatea de stabilire a punctajului este următoarea: pentru oferta cu 
cel mai mare nivel al prețului ofertat se acordă punctajul maxim, iar pentru celelalte 
niveluri ofertate punctajul se determină proporțional, după formula:           
- prețul ofertat : prețul cel mai mare ofertat X 100 puncte. 
  6.3. Va fi declarat câştigător ofertantul care obţine cel mai mare punctaj.  
 
  7. Taxe instituite în vederea organizării și desfășurării licitației 
  7.1. Se stabilește o taxă în cuantum de 50 lei pentru punerea la dispoziția 
persoanelor interesate a documentației de atribuire, pe suport de hârtie sau pe suport 
electronic. 
  7.2. În vederea participării la licitație a persoanelor interesate se stabilește o 
taxă de participare în valoare de 100 lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CAMPINA 
     CONSILIERI 
Nr.20.508/9 septembrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 

terenului în suprafaţă de 162,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina,  
B-dul Carol I, nr.119, Nr.Cadastral/C.F.28419, T83, Parcela Cc 1003 

 
 Subsemnații: Enache Dragomir, Dragomir Ion, Cercel Lucian – Adrian și 
Pițigoi Ioan - Adrian – membrii ai Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
local al Municipiului Câmpina - amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si 
protecția mediului, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare și art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, modificată și completată, supunem analizei și aprobării 
Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie 
publică a terenului în suprafaţă de 162,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, 
B-dul Carol I, nr.119, Nr.Cadastral/C.F.28419, T83, Parcela Cc 1003. 
 La inițierea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere solicitările formulate 
de reprezentantul societății S.C. Zad S.R.L., cu sediul în Câmpina, B-dul Carol I, 
nr.67A, prin care solicită cumpărarea unui teren în suprafață de 161,00 m.p., 
proprietate privată a Municipiului Câmpina, cu Nr.Cadastral/CF 28419, în vederea 
obținerii autorizației de construire pentru continuare lucrări la construcția aflată pe 
terenul alăturat, teren deținut în proprietate. 
 Solicitarea a fost analizată și în raport de regimul juridic și tehnic al terenului, 
pe baza informațiilor furnizate prin Certificatul de urbanism nr.447/19 dec.2018, a 
Certificatului de urbanism nr.38/18 feb.2019.   
 În acest sens s-a constatat că pentru obținerea Autorizației de construire 
privind continuarea lucrărilor, proprietarul construcției este obligat să realizeze 
lucrări necesare încadrării construcției în prevederile legislației în materie, precum și 
PUG al Municipiului Câmpina, respectiv RLU aferent. 
 Din acest considerent, propunem soluționarea cererii prin acordarea 
posibilității achiziționării de către solicitant a terenului ca urmare a desfășurării unei 
licitații publice, la un preț minim de pornire a licitației de 85.860 lei (plus T.V.A.) 
ce reprezintă valoarea de inventar conform Raportului de evaluare nr.15/              
25 aprilie 2019, a bunurilor imobile aflate în domeniul public și privat al 
Municipiului Câmpina, întocmit la 31 decembrie 2018, valoare mai mare decât 
cea stabilă prin Raportul de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR – 
Constantin Valerică. În acest sens a fost emis în scop informativ și Certificatul de 
urbanism nr.307/11 septembrie 2020. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului local 
aprobarea prezentului proiect de hotărâre. 

 



 
Cadrul legal aplicabil: 

 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”c” şi alin.(6), lit.“b”, art.196, alin.(1), 
lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(2) și art.363, coroborat cu art.334 – art.346 din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 

CONSILIERI, 
dl.Enache Dragomir _____________ 
dl.Dragomir Ion ________________ 
dl.Cercel Lucian - Adrian ________ 

    dl.Pițigoi Ioan - Adrian __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit.B.L.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.20.706/11 septembrie 2020 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de 

dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma 
actelor normative și administrative proiectul de hotărâre inițiat care are la bază 
referatul de aprobare nr.20.508/9 septembrie 2020, formulat de membrii Comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina - amenajarea 
teritoriului, urbanism, ecologie si protecția mediului; 

Având în vedere: 
 - raportul nr.20.702/11 septembrie 2020, întocmit de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.703/11 septembrie 2020, întocmit de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.704/11 septembrie 2020, întocmit de Serviciul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.705/11 septembrie 2020, întocmit de Serviciul urbanism și 
amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în 
suprafaţă de 162,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.119, 
Nr.Cadastral/C.F.28419, T83, Parcela Cc 1003, motivat de prevederile: 
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”c” şi alin.(6), lit.“b”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat 
cu art.139, alin.(2) și art.363, coroborat cu art.334 – art.346 din O.U.G. nr.57/3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
edit.B.L.         
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