ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAE$TI

HOTARARE
pentru aprobarea ,,Regulamentului privind vinzarea bunurilor imobile - terenuri qi
construcfii, proprietatea privati a comunei GHERiE$TI, jude{ul NEAMT,,

2l

Consiliul Local al comunei Gherdeqti, jude{ul Neam(, intrunit in qedin{d ordinard la data

martie 201 8:
Avdnd in vedere:
Iixpunerca de motive a dorrnului Primar al Comunei Gherde;ti;
Raportul compaftirnentului de specialitate gi avizul Comisiilor de specialitate;
In conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1 8 din Legea nr. 5212003 privind
transperenta decizionald in administratia publicd, cu modificdrile Si completArile ulterioare;
In baza dispozi{iilor art. 36, alin. 2, lit. c coroborat cu precum qi ale art. 45 din Legea
nr. 2 1 5/2001 a administraliei publice locale. republicatA f i modificata;
de

-

-

HOTARA$TE

Art.l.

- Se aprobi ,,Regulamentul privind vinzarea bunurilor imobile - terenuri qi
constructii, proprietatea privati a comunei GHERAE$Tl, judeful NEAMT", cuprins in
anexa nr.1 care face parte integrantd din prezenta hotardre

Art.Z.

-

Secretarul comunei Gherdeqti

va

comunica prezenta hot6r6re

persoanelor, instutiliilor Si autoritAtilor interesate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CONSILIER

$CA PETRU
Nr. I5
Din2lmanie20l8

Contrasemneaza
Secretar
PAlAnceanu Marcela

a,.^\\-</

Adoptatd in gedin;a din

\{ilhn

2l MAIi.'l lE 2018 cu

un

"pentru" din totalul de l5 consilieri in func{ie

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRTMARTA GHEBAE$Tr

Str. Vasile Alecsandri nr. 56, cod 617205 Gheriegti
+4 0233-746051; Fax: +40 233-7 46450;
primaria.gheraesti@gmail. com
Anexa la H.C. L NR.

.

. .
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REGULAMENT-CADRU
Privind procedura de v5nzare a bunurilor imobile din domeniul privat al

comunei Gheriesti

Titlul I - Dispozitii Generule
Art.

1-

(1) Prezentul Regulament stabilegte condiliile cadru pentru v5nzarea bunurilor imobile

-teren uri/cl5diri, proprietate privatd a comunei Gher;eiti.
(2) Titularul dreptului de proprietate este comuna Gherdeqti, iar administrarea bunurilor
imobile din patrimoniu in cauzi este in sarcina Consiliului Local Gheree'ti.
(3) Responsabilitatea privind inilierea ti urmdrirea procedurii de vAnzare a imobilelor stabilitd
prin prezentul regulament revine compartimentelor de resort din cadrul Prim;riei Gherdesti.

Art. 2 - (1) Calitatea de v6nzdtor este recunoscutS comunei Gher6e5ti, pentru bunurile imobile
din domeniul privat al comunei, asupra c;rora exercit; un drept de proprietate privatS.
(2) Calitate de cumpSrdtor o poate avea orice persoani fizicd sau juridic5, rom6nd sau striinS,
in conformitate cu dispoziliile prezentului regulament.

str;ini ii apatrizi pot dobendi dreptul de proprietate asupra terenului numai in
condiliile rezultate din aderarea RomSniei la Uniunea Europeand gi din alte tratate
internalionale la care Rom6nia este parte, pe baz5 de reciprocitate, in condiliile previzute prin
(3) CetStenii

lege organ icd.
(4) in cazulin care proprietarul vinde o clSdire unei persoane fizice sau juridice strdine, cet5lean

al unui stat cu care Romania nu are un acord de reciprocitate, va transmite acesteia numai

dreptul de superficie asupra terenului aferent, pe perioada existentei cl;dirii.

Art. 3 - Principiile care stau la baza procedurii de vinzare a bunurilor din domeniul privat al
comunei GherSesti sunt:
a. Transparenta;

b. Eficien!a utilizirii fondurilor publice;
c. Proportion

a

litatea;

d. Tratamentul egal;
e. Libera concurenli.

Art.4 - (1) Potrivit prezentului regulament v6nzarea terenurilor

se poate face:

A. Prin licitotie publicd deschisd cu strigore, in cazul terenurilor libere de sarcini, care se vand in
vederea realizdrii unor investitii cu impact asupra dezvoltdril economice locale, precum a
5i

construcliilor.
B. Prin v6nzore cu negociere directti,

fdri licitalie

publicS, in cazul in care consiliul Local

Gheriegti hotdrdgte v6nzarea terenului aferent unei constructii edificate de citre un
constructor de bunS-credintd pe terenul proprietate privata a comunei, c5nd acesta din urmi
sau o alta persoanS, in temeiul legii, isi exerciti dreptul de preemtiune.
Art. 5 - in sensul prezentului regulament, termenii de mai jos se definesc astfel:
o. Orgonizotorul vdnzdrii - Consiliul Local GherieSti, prin structurile administrative constituite
in cadrul Primariei Comunei Gher;e5ti;
b. Ofertonli-persoanele fizice sau.juridice care fac o oferti calificati in cadrul 5edinlei de
adjudecare, in procedura de licitalie publicd sau, dupi caz, de vdnzare cu negociere directd.
Art. 6 - (1) VAnzarea se face in baza unui contract de v6 nzare-cum p;rare, autentificat notarial,
prin care Consiliul Local Gherdesti, numit vanzitor, transmite unei alte persoane fizice/juridice,
numiti cumpAretor, proprietatea sa asupra unui bun imobil, proprietate privati a unit6!ii
administrativ-teritoriali, in schimbul unui pre!.
(2) Sumele oblin.ute din v6nzarea bunurilor imobile, proprietate private a comunei Gherlesti,
se fac integral venit la bugetul local.
(3) Taxele ocazionate de autentificarea contractului de

nzare-cumpirare la notar gi
efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliari vor fi suportate de cdtre cumpiritor.
Titlul ll
Capitolul

l-

-

v5

Procedurile preolobile vdnzdrii

lnilierea vinzirii

Art. 7 - lnitiativa v6nzdrii o are Consiliul Local Gher5e5ti, care se exprim5 prin hotir6re, dupi
determinarea situaliei juridice a terenului/cl;dirii, pe baza documentaliei teh nico-economice

gi

a raportului de specialitate, elaborate de serviciile de resort, din cadrul aparatului de

specialitate al primarului, respectiv cu avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
GherdeSti, precum si orice altd persoani interesati prin depunerea unei scrisori de intenlie, cu
respectarea paSilor mai sus menlionati, ce va fi supusi dezbaterii de
G

citre Consiliul

Local

her5esti.

Art.8

-

lndiferent de forma de vAnzare, mirime, amplasament sau destinatia terenurilor,
inainte (e momentul v6nzirii, procedura de v6nzare va cuprinde obligatoriu urmitoarele etape:

7. lnitiatorul vAnzd

riii

1.1, Consiliul Local Gh erieSti,

1.2. Orice alta persoana interesat;.
2. Determinoreo situotiei juridice o terenului
2.1. Anterior v6nzirii, imobilele supuse procedurilor de v6nzare trebuie

si figureze in

evidenlele de publicitate imobiliari ca bunuri aparlinand domeniului privat al comunei
Gherdegti.
2.2. Serviciul de Urbanism si Cadastru, va solicita Consiliului Local Gheriegti aprobarea prin

terenuluiin proprietatea privati a comunei Gheriegti 5i va intocmi
documentagia necesard inscrierii proprietdlii comunei Gherdesti asupra terenului in evi'denlele
hotir6re

a trecerii

de pu blicitate imobiliarS.
3. intocmi rea docu mentotiei teh nice

in vederea vanzdrii imobilelor sunt necesare urmitoarele documente:
3.1. Documentatia cadastrali de incadrare gi delimitare a bunului imobil, tntocmitA de o
persoani fizicd sau juridicd autorizati;
3.2. Certificat de urbanism

4. intocmireo documentotiei economice
4.1. Pentru stabilirea pre{ului de pornire a licitaliei pentru v5nzarea imobilelor sau a prelului de
vAnzare prin negociere directd a terenului, dupi caz, Primaria Comunei Gherdetti va comanda
Rapoarte de evaluare a bunurilor, rapoarte lntocmite de persoane fizice sau juridice autorizate,
respectand Standardele lnternalionale de Evaluare (Asocialia Nalionale a Evaluatorilor din
Rom6nia

-

ANEVAR).

4.2. Raportul de evaluare va mentiona in mod obligatoriu prelul de circulalie pe piata liberS

a

imobilelor din zon5.
Capitolul ll

Art.

9

-

-

Dreptul de preempliune

(1) La initiativa v6nzirii, in cazul terenurilor folosite in regim de continuitate de

in cazul construcliilor ridicate pe terenurile proprietate
privat6 a comunei GherAe$ti, proprietarii clSdirilor care au constituit prin actul de dob6ndire
constructiei drept de superficie asupra terenulul pe toate durata de existenli a acesteia,

gospodSrii ale populaliei, precum

gi

a

beneficiazi de dreptul de preempliune la cumpirarea terenului aferent constructiilor.
(2) Terenul aferent construcliilor reprezintd acel teren pe care este edificatd o constructie locuin!a, anexe gospod5re5ti, curtea aferenti acestora, sedii sau puncte de lucru ale
persoanelor juridice, calea de acces sau alte construclii evidentiate in actele de proprietate,
extrasele de carte funcia r5.

fi identificat printr-o documenta!ie
topograficd gi va urma etapele aviziriiinainte de a fi supus vanzerii de citre Consiliului Local
Gher;esti.
(3) in fiecare caz individual, terenul aferent construcJiilor va

Capitolul lll

Art.

10

-

-

Procedurile de vinzare

Vanzarea bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Gheriesti se realizeazi

prin una din urmdtoarele proceduri:
1. Vdnzorea imobilelor prin licitolie publicd deschisd cu strigare.

in cazulindeplinirii condi!iilor iuridice, tehnice gi economice, Serviciul de Urbanism
Cadastru, va intocmi documentalia necesari organizerii procedurii licitatiei.
1..1.

5i

1.2. Condilaile specifice gi Caietul de sarcini de v6nzare a imobilului se inainteaza de cetre
Serviciul de Urbanism 9i Cadastru, primarului comunei in vederea promovdrii in Consiliul Local
unui proiect de hotarare, in vederea aprobdrii acestora.
1.3. Prelul de pornire a iicitatiei nu poate fi mai mic dec6t preJul de circulalie pe piala

liberi

a

a

terenurilor din zond stabilit prin raportul de evaluare si aprobat prin hoti16rea Consiliului Local.
1.3.1. Pre!ul lezultat in urma licitatiei va fi supus spre aprobare Consiliului Local.

v6nzirii la prelul negociat,
Biroul luridic va inainta documentatia notarului public in vederea realizdrii opera!iunilor
notariale pentru transrniterea dreptului de proprietate asupra terenului. Contractul de v6nzarecumparire se va inregistra in Registrul Contractelor de V6nza re-Cu mpArare - Bunuri Proprietate
PrivatS ale Comunei G herSesti.
1.3.2. in cazul aprobdrii de

citre Consiliul

Local, prin hoti16re, a

1.3.3. Taxele ocazionate de autentificarea contractului de v6nzare-cumpdrare la notar

ti

efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliarE vor fi suportate de cumpiritor.
1.4. Promovarea pe pia15 a ofertei terenurilor libere
1.4.1. Promovarea pe pia!; a ofertei de v6nzare a terenurilor libere se va face at6t pe plan local
c5t 9i pe plan nalional prin mass-media, in vederea atragerii de investitori interesati de oferta

comunei.
1.4.2. intocmirea documentaliei pentru licita!ie, a instrucliuniior de organizare gi desfSgurare a

procedurii de v6nzare a terenului gi organizarea licitaliei se va face de Serviciul de Urbanism;i
Cadastru , precum ti de Biroul Juridic din cadrul PrimSriei Comunei GherieSti, potrivit legii ti in
condiliile stabilite prin Hotd16rea Consiliului Local.
1.4.3. in urma licitatiei, se va incheia contractul de

cheriesti, prin reprezentanlii legali

5i

v6 nzare-cu m

cumpiritor. Contractul

pdrare intre Consiliul Local

va

fi autentificat in fala notarului

public.

2. Vdnzoreo prin negociere directd o terenurilor.
2.1, Pot face obiectul v6nzirii prin negociere directi terenurile aflate in proprietatea privata a
comunei Gherie5ti, libere de sarcini qi care sunt terenuri aferente constructiilor folosite in
regim de continuitate de gospodErii ale populaliei sau de persoane fizice/jurid ice, proprietari
asupra construcliilor realizate pe terenuri proprietate privatd a comunei Gherie5ti 9i cu drept
de superficre asupra terenului pe toatd durata de existenti a constructiei.
2.1.1. Vdnzarea prin negociere directi a terenurilor aferente construcliilor se poate face doar in

baza unui Raport de Evaluare a terenului, intocmit de persoane fizice sau juridice autorizate,
reapectand Standardele lnternalionale de Evaluare (Asocialia Nalionald a Evaluatorilor din
Rom6nia

-

ANEVAR).

2.1.2. Raportul de evaluare va menliona in mod obliSatoriu prelul de clrculalie pe piala liber6

a

teren u rilor din zoni.
2.1.3. Pretul negociat nu poate

fi mai mic dec6t prelul de circulalie pe piala

libe16 a terenurilor

din zon5, stabilit prin raport de evaluare. Pretul stabilit prin raportul de evaluare se aprob6 de
consiliul Local, reprezent6nd pretul minim de pornire sub care vSnzarea nu se poate face,
2.1.4. Prelul negociat intre cumpdr6torul terenului 9i comisia de negociere 5i v6nzarea terenulul

vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local.
2.1.5. in cazul aprobdrii de cdtre Consiliul Local, prin hotdrdre, a v6nzirii la prelul negociat,
Biroul Juridic va inainta documenta-tia notarului public in vederea realizSrii operatiunilor
notariale pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului. contractul de v6nzare

cumpirare se va inregistra in Registrul Contractelor de V5nza re-Cum pirare Bunuri
Proprietate Privata ale Comunei Gherie5ti.
2.1.5. Taxele ocazionate de autentificarea contractului de v6 nzare-cum pSrare la notar 5i
efectuarea opera!iunilor de publicitate imobiliarS vor fi suportate de cumpirStor.
2.2. Vanzarea prin negociere directi a terenurilor folosite de persoane fizice/juridice'
proprietari asupra construciiilor realizate pe acestea se poate face in urmitoarele condiiii:
2.2.1. Solicitantul v6nzSrii va face dovada ci utilizeazi terenul proprietate private a comunei

-

GherEe5ti pentru desfe$urarea actlvitAlilor economice prevdzute in Certificatul Constatator
emis de Oficiul Registrului Comer!ului gi a Autoriza{iei de Funclionare 5i Profil de Activitate,

eliberati de Primarul Comunei GherieSti.
private
2.2.2. Pot face obiectul v6nzSrii prin negociere directS 5i terenurile aflate in proprietatea
in care acasta
a comunei Gher;e5ti 5i care asigurd accesul la proprietatea solicitantului in cazul
nu existe.
de
2.3. Nu pot face obiectul v6nzdrii prin negociere directe terenurile care au fost revendicate
proprietelii.
fo5tii proprietari sau mostenitorii acestora, in baza legilor de retrocedare a

terenurile
2.4. Nu pot face obiectul v6nzSril terenurile ocupate de parcSri, garaje 5i acces auto,
proprietatea
ocupate de cdi de acces, precum 9i terenurile afectate de relele edilitare, aflate in
publicd
GherSesti sau in adminlstrarea operatorilor de servicii comunitare de
a

utilitdli

comunei

pu blice.

juridicd este
2.5. Nu pot face obiectul v5nzdrii prin negociere directe terenurile a c;ror situalie
reglementatS prin contracte de inchiriere aprobate de Consiliul Local Gherie5ti, a cSror
suprafalS depdte$te 150 mP.
2. G.

Si

juridice, tehnice
Vanzarea directi a terenurilor se va face dupi intrunirea tuturor condiliilor

economice stabilite la prezentulTitlul din Regulament'

Titlul lV

-

Documentele preolqbile gi oproboreo vAnzdii

Art. 11 - Consiliul Local prin hotdrSre va aproba pentru fiecare proceduri de vAnzare a
terenurilor un studiu de oportunitate si necesitate intocmit de citre compartimentele din
aparatul de specialitate al Prirnarului Comunei Gherde5ti, care va conline in principal
urmetoarele:
1. date privind vi nzitorul;
2.titlul juridic in baza ciruia este delinut bunul care face obiectul vdnzdrii;
3.motivele de ordin economic, financiar, social gi de mediu, care iustificd v6nzarea;
4.date privind tlunul care se vinde: descrierea acestuia li speclficaliitehnice, adresa, vecin;teli,
ansamblul in care funclioneazi bunul respectiv

ii condiliile

ce se cer pentru a nu pre.iudicia

ansamblul, se va preciza dacd bunul care se vinde este sau nu grevat de sarcini;
5.valoarea de circulalie a terenurilor din zona in care este situat bunul supus v6nzirii, prelul de

pornire al licitaliei publice care va avea la bazi valorile de circulatie, stabilite prin Raportul de
evaluare intocmit de un evaluator autorizat $i insu$it prin hotir6re a Consiliului Local al
Comunei Gherie$ti;
6.precizarea tipului de procedur; prin care se va face vinzarea.

Art. 12 - (L) V6nzarea bunurilor imobile aparlinand domeniului privat al comunei GherAetti se
aprobl prin hoti16re a Consiliului !-ocal al Comunei Gherietti, pe baza documentatiei tehnicoeconomice, a raportului de specialitate irrtocmit conform prevederilor art. 11, respectiv cu
avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Gherie5ti.
(2) Hotdr6rea Consiliului Iocal prin care se aprobd v6nzarea unui bun imobilva cuprinde:
procedura de v6nzare, valoarea de circulalie a imobilului stabilit6 in raportul de evaluare, pretul

minim de pornire a licitatiei stabilit de Consiliul Local, datele de identificare ale imobilului
modalitatea de plati a pretulua de adjudecare a imobilului.

Titlul lV

gi

- Documentotio de licitatie

Capitolul

l-

Caietul de sarcini

(1) Caietul de sarcini va fi pus in v6nzare de citre PrimJria Comunei Gher5egti, prin
intermediul Serviciului de Urbanism si Cadastru, la sediul siu situat in sat Gher5eSti.

Art,

13

-

(2) Prelul de vdnzare a caietului de sarcini va fi stabilit astfel incat sd acopere cheltuielile
ocazionate cu orga niza rea licitaliei.

Art. 14 - Caietul de sarcini va cuprinde urm;toarele:
a) Datele de identificare ale proprietarului;
b) Datele de identificare ale organizatorului licitaliei;
c) Procedura de v6nzare aplicat5;

d) Data depunerii documentelor de participare la licitatie;
e) Adresa,data gi ora de desf55urare a licitaliei organizate pentru v6nzarea imobilului, precum

Si

datele de desfdgurare a urmetoarelor licitalii, in caz de neadjudecare Si repetare a procedurii;
f) Prezentarea imobilului; denumire, adres5, regim juridic, descrierea imobilului, date gi
caracteristicile constructive ale acestuia, dacd este cazul starea tehnicd actualS;
g) Prelul minim de pornire a licitaliei, stabilit prin hotd16re a Consiliului Local Gheriepti, pe baza
valorilor de circulalie ale terenurilor din zona in care este situat imobilul;
h) Elenrente de pre!: prelul minim de pornire a licitaliei, pasul de strigare de maxim 5% din

pretul minim de pornire, garanlia de participare la licitatie de maxim 10% din prelul minim de
pornire, cuantumultaxei de participare la licitatie, prelul caietului de sarcini $i modalitatea de
platd a valorii (prelului) de adjudecare a imobilului;
i) Documenteie necesare pentru inscrierea la licitalie;
j) Condiliile pe care trebuie si le indeplineascd ofertantul pentru a fi admis la licitalie (condi!iile
de calificare);

k) lnstrucliuni privind modul de desfigurare a procedurii de licitatie;

l)Alte preciziri considerate a fi utile pentru ofertan!i;
m) Num5rul de telefon Si/sau fax gi persoana de contact desemnat; de organizator. Unde
pot obtine relalii despre bu nul/b r,rnurile imobile ce fac obiectul v6nzirii.
Capitolul ll

Art,

15

-

se

- Anuntul publicitar

(1) Dupd aprobarea v5nzirii, Primiria Comunei Gheriegti, prin grija Biroului Juridic, va

proceda la publicarea anun!ului privind organizarea licitaliei.
(2) Anun!ul privind organizarea licitaliei se va afiga la sediul orga nizatoru lu i, la locul unde se

afli

bunul imobil, se va publica intr-un cotidian central 5i unul local, site-ul institutlei, precum si lntrun cotidia n judetean.
(3) Anunlul privind organizarea licitaliei se va publica cu cel putin 20 zile inainte de data

stabilitS pentru desfdgu rarea acesteia.
(4) Continutul anuntului licitaliei este urmAtorul:

. denumirea 5i sediul organizatorului licita!iei, numAr de telefon/fax;
. obiectul licitatiei, adresa imobilului;
. data, ora limite Si locul de depunere a documentelor de participare la licitatie;
. locul de unde se poate obtine dosarul de preze nta re/Ca ietu I de sarcini;
. data, ora 9i locul desfiguririi licitaliei.

Capitolul lll
Secliuneo

I

-

-

lnstruc!iuni privind organizarea

5i desfSgurarea

licitaliei

Comisio de licitatie

Art. 16 - (1)Biroul Juridic, Biroul de Urbanism si Cadastru, va asigura organizarea licitatiei Si
desfiSurarea acesteia in conformitate cu prevederile prezentului Regulament 5i a dispoziliilor
lega le

incidente.

(2) ln cazul in care persoanele interesate formuleazi solicitlri de informalii suplimentare in
legaturd cu procedura, Biroul Juridic cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate din

cadrul Primariei Gher;esti va raspunde in termen de 3 zile lucritoare de la primirea acestora.
lnformatiile solicitate vor fi comunicate tuturor participanlilor interesati de procedura
organizatS de Primdria Gherdesti ale caror date sunt preluate din cererile de participare.

Art. 17 - (1) Comisia de licitatie va fi nominalizati prin Hoti16re

a Consiliului Local Ghereesti.

(2) a) Comisia de licitatie va fi alcituitd dintr-un numSr impar de membri, care nu poate fi mai
mic de 7, avand urmatoarea structura minima:

.
.

presedinte;

.

Specialrst in domeniul tehnic, economic, juridic, agricol

.

Membrii

cel putin doi reprezentanti ai Consiliului Local.
su

plea nti,

b) secretat tatul comisier va fi asigurat de o persoana cu pregatire juridica din cadrul aparatului

de specialiate a Primarului Gher5egti sau din cadrul aparatulur de lucru al Consiliului Local
G he r6 e5t

i.

(3) Prin Hotir6re a Consiliului Local Gheriesti va

fi nominalizat;

$i Comisia

pentru solulionarea

contestaliilor formulate impotriva actelor adoptate de comisia de licitalie. Din comisia de
contestalii vor face parte in mod obligatoriu persoane de specialitate din domeniile: urbanism
$i juridic.
Art. 18 - (1) Membrii comisiei de licitalie au obligalia de a pistra confidenJialitatea datelor,
lnformaliilor Si documentelor cuprinse in ofertele analizate.
(2) Persoanele desemnate sd facd parte din comisia de licitalie sunt obligate sd dea in prealabil
o declaratie privind incompatibilitatea, imparlialitatea Si obligatia de pEstrare a
confide

ntialit;!ii in raport cu.calitatea de membru

pSstra la dosa

ru I

al comisiei de licitalie, declaralii care se vor

licitaliei.

Art. 19 - Comisia de licitatie va avea, in principal, urm;toarele atributii:

. intocmirea

.

transmiterea anun!ului publicitar;
verificarea documentelor de participare la licita!ie a ofertanjilor;
9i

. intocmirea listei cu ofertantii

.

acceptali,

desfisurarea gedinlei de licitalie;

. intocmirea proceselor verbale ale ledinlelor de licitatie;
. desemnarea caitigetorului licitaliei;
Art. 20 - Lucrlrile $edinJelor Comisiei de licitalie se vor desfi5ura astfel:
1. gedinta este prezidatd cle pregedintele Comisiei, iar in lipsa acestuia de cdtre vlcepregedinte,
iar in lipsa acestora lucrdrile comisiei se amSnd pentru o alte date;
s5-5i
2. problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare membru av6nd dreptul
suslinA punctul de vedere;
3. comisia de licitatie este legal intrunita in prezenta a 7 membri si ia decizii valabile cu votul
cel putin doud treimi din numSrul membrilor sdi, numai pe baza criteriilor de calificare

a

prev6zute in instrucliunile privind organizarea 9i desfi5urarea licitatiei publice;
4. in situalia in care nu este intrunit numSrul legal de membri necesar pentru des{igurarea

dezbaterilor, lucririle gedin{ei se am6ni pentru o datd ulterioarS'
(2) Dezbaterile din gedin!5 sunt consemnate de cStre secretar, intr-un proces verbal care va
cuprinde informatiile prevazute la art. 22.
SecCiuneo ll

-

Documentele licitotiei

Art. 21 - Documentele Iicitaliei sunt urm;toarele:
. Hotir5rea Consiliului Local GherAegti pentru aprobarea vSnzirii 5i procedura de v6nzare;
. HotSrArea Consiliului Local Gherie5ti de constituire a comisiei de adjudecare;
. Anunlul privind organizarea licitaliei publice;

. Dosarul de prezentare sau Caietul de sarcini;
. Cererea de inscriere la licitalie;
. Procesul verbal al licitatiei;
. Hotirdrea de adjudecare a licitaliei;
. Extrasul de carte funciard a imobilului;
. Dosarul de participare la licitatie al fiecirui ofertanU
. tleclaraliile privind incompatibilitatea, imparlialitatea
confide ntia lititii;
. Comunicarile citre ofertanli, daci este cazul.

si obligalia de p6strare a

c5tre
Art. 22 - (1) Procesul verbal al licitaliei se intocmeste in timpul Sedinlei de licitalie de
comisiei de
secretarul comlsiei $i va cuprinde date cu privire la obiectul licitaliei, componenla
licitatie, datele de identificare ale ofertanlilor, modul de desfigurare a licitatiei, inclusiv opiniile
motivate ale ma.ioritalii, respectiv minoritSlii membrilor comisiei'
de
(2) procesul verbal va fi semnat de membrii comisiei 9i de ofertanlii prezenli la licitalie,
incheierea
secretarul comisiei 5i se inregistreaz6 in registrul de corespondenti imediat dupS
licitatiei.

(3) Procesul verbal final se incheie in trei exemplare originale gi se semneazd de comisia
de
licitalie si de c6stigdtorul licitatiei. Un exemplar se pdstreazi la dosarul licita!iei, un exemplar se
inm6neazl cettigdtorului 5i un exemplar se inainteazd primarului in vederea inilierii unui

proiect de hotir6re pentru aprobarea de cdtre Consiliul Local Gher;est, a prelului
de v6nzare a
bunului, hotarare ce va fi inaintatd ulterior notarului impreuna cu procesul-verbal al licitaliei in
vederea intocmirii, in form5 autentica, a contractului de v6nzare-cumpirare.

Art. 23 - Prevederlle prezentului titlu cu privire la organizarea 5i desfd5urarea licitatiei se aplic;
prin asimilare gi procedurii de negociere direct;, cu nuan!;rile corespunz6toare.
Art. 24 - Toate documentele licitaliei publice sau ale negocierii directe, intocmite pe parcursul
desfdgurdrii procedurii de licita!ie publicl respectiv negocierii directe, de cdtre comisia de
licitatie/comisla de negociere se vor pdstra de c;tre organizatorul licitaliei intr-un dosar al
licitaliei, care se va intocmi pentru fiecare licitatie in parte.
secliuneo lll

-

Depunereo documentelor 5i ochitoreo toxelor

Art.25 - (1) Taxa de participare la licitatie

se va stabili astfel incat sa acopere cheltuielile

ocazionate de organizarea procedurii si va

fi inclusd in anuntul privind organizarea licitatiei.
(2) Garantia de participare la licitalie este in cuantum de maxim 10% din prelul de pornire al
licitatiei.

Art. 25 - (1) Garanlia de participare este valabila pentru o singurd licitalie $i se va constitui in
forma prevazuti in cadrul caietului de sarcini.
(2)ofertanlilor necSgtigdtori li se va restitui,'in baza unei cereri, garantia de participare la
licita!ie.
(3) ofertantul va pierde garan!ia de participare la Iicitatie, dac; i5i retrage oferta inainte de

desemnarea caStigitorul ui.
(4) Garan!ia de participare a ofertantului c6Stigdtor face parte din pre!ul bunului adjudecat. in
cazul achitirii in rate a prelului de vdnzare, garanlia de participare se include in pre! la

achitarea primei rate.

Art. 27 - (1) Cererea de inscriere la licitatie va cuprinde urmdtoarele elemente:
. Datele de identificare a ofertantului, persoani fizici 5i/sau persoani juridicl;

.

Datele de identificare a bunului pentru care se solicitd inscrierea la licitalie;

Preciz;ri cu privire la acceptarea de cdtre ofertant a prevederilor documentaliei de licitalie
pentru ofertanli, sens in care acestia vor completa declaralia de acceptare in care se va
menliona perioada de valabilitate a ofertei care nu poate fi mai mare de 60 de zile de la data

'

in registr5

rii

ce

rerii de inscriere;

(2) Cererea de ?nscriere la licita!ie va fi
dosarul de participare la licita!ie:

inso!iti de urmdtoarele documente, care vor constitui

.

Buletinul/cartea de identitate sau pagaportul persoanei participante (copie) pentru ofertanti
persoane fizice;

.

Certificatul de inregistrare al societilii, la Oficiul Registrului Comerlului (codul unic de
inregistrare 5i anexa) pentru persoanele juridice sau autorizalia de funclionare pentru persoane
fizice care desfS5oari

. Actul constitutiv

activititi economice

pe baza liberei iniliative;

al societS!ii comerciale;

. Ultimul bilanl vizat de A.J.F.P.;
. Ultima bala nI5 intocmiti;

'

. imputernicirea reprezentantu lu i ofertantului pentru participarea la licitatie;
. Pentru societitile comerciale strdine: certificat de inregistrare tradus in limba rom5n6, iar
traducerea si fie legalizate de un notar public din Romania Si scrisoare de bonitate, eliberati de
o banca strein; sau o filiald a unei b;nci strdine in Rom6nia;
. Certificate constatatoare privind indeplinirea obliga!iilor de plat; a impozitelor, taxelor 5i
contribu!iilor de asiguriri sociale cdtre bugetul general consolidat Si c;tre bugetul local valabile
la data desch iderii ofertelor;

. Alte documente relevante

pe care se considerd necesare.

Art. 28 - Toate documentele prevdzute la arl.27 depuse de persoanele fizice sau juridice
rom5ne pot fi prez€ntate in original sa copii autentificate notarial. ln situatia in care comisia va
considera necesar, se va solicita prezentarea originalului pentru verificarea acestuia,
Criteriile de calificare a ofertanlilor constau in prezentarea documentelor prevazute la
art. 27 Ii indeplinirea condi!iilor de calificore precizate in Caietul de sarcini.

Art. 29

-

Art. 30 -

(1.) Comisia de adjudecare va analiza,

in cadrul gedinJei de licitatie, documentele

depuse gi va intocmi un proces verbal in care se va mentiona rezultatul analizei, semnat de

rnembrii comisiei de adjudecare.
(2) Vor fi descalificali pentru participare la licitalie ofertanlii care nu indeplinesc condiliile

cerute in dosarul licitaliei

gi

in special cei care inregistreaza obligatii restante fiscale/nefiscale

fa15 de bugetul local si bugetul de stat 5i care sunt

in litigiu cu comuna Gherde5ti/Consiliul Local

Gheriesti cu privire la bunul solicitat vSnzdrii sau obligaliile bugetare corelative.
(3) Comisia de adjudecare va intocmi lista cu ofertan!ii calificali Si o va afisa la locul desfd5urdrii
licitatiei cu cel pulin o ori inainte de ora fixatd pentru inceperea tedintel de licitalie.
Sectiuneo lV

Art.31

-

-

Desfdguroreo licitoliei publice

(1) Procedura care se aplicS pentru v6nzarea bunurilor imobile aparlindnd domeniului

privat al Comunei Gherie5ti este cea a licitaliei publice deschise cu strigare, exceptie ficand
cazurile men\ionate Ia art.9 din prezentul Regulament.
(2) Procedura vanzerii prin negociere direct6 va avea la bazd toate dispozitiile previzute in

cadrul prezentului regulament sau prin derogare cele stabilite in cadrul unei hotarari de consiliu
adoptate in acest

se

ns.

(3) SedinIa de licitatie va avea loc in ziua, ora Si locui indicate in anunlul publicat
prezenta re.

Si

in dosarul de

autorititii administratiei publice locale sau la locul precizat in
anunlul publicitar, in plicuri inchise 5i sigilate, unul exterior ti unul interior, ce vor fi inregistrate,
(4) Ofertele se depun la sediul

in ordinea primirii lor, la Registratura Primdriei Ghereesti.
(5) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forla majorS, cad in sarcina persoanei
int e re sate.

(5) ofertele depuse la o

alti adresi

dec5t cea stabilit; prin anunlul de participare, ofertele

inregistrate dupi termenul limiti de primire previzut in anunlul publicitar vor fi
excluse de la licitalie 5i vor fi inapoiate ofertanlilor f5rd a fi deschise.
(7) Pe plicul exterior se va indica licitalia public; pentru care este depusd oferta. Plicul exterior
primite

5i

va trebui sd continS:
- o fi95 cu

informalii privind ofertantul

5i o scrisoare de

interes, semnati de ofertant, fSrd

ingrogiri, Sterseturi sau modificiri
- acte doveditoare privind calit;lile gi capacitS!ile ofertantului, conform solicit;rilor autoritS!ii
administratiei publice locale, acte prin care se dovedegte cumpirarea caietului de sarcini,
achitarea taxei de participare precum ti a garanliei de participare la iicita!ia publicS.
- plicul interior,
(8) Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum gi domiciliul sau
sediul social al acestuia, dupE caz. Acest plic va con!ine oferta propriu-zisd (prelul oferit, alte

propuneri intocmite conf orm instructiunilor pentru ofertanli, etc.).
(9) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare in ziua fixati pentru deschiderea

ofertelor ti desfiSurarea licitatiei publice.
(10) Comisia de licitatie va veriflca indeplinirea conditiilor de calificare ale ofertanlilor
participanli put6nd solicita acestora informalii suplimentare pentru clarificarea
docu mentelor/informatiilor prezentate, urmend a fi convocati la sedinla urmatoare doar
ofertantii care indeplinesc condiliile de eligibilitate. ln situalia in care calificarea ofertanlilor se
poate face in ziua stabilitd pentru deschiderea ofertelor sedinta de ofertare va avea loc in
aceeasi zi. Evaluarea documentelor se face de comisie fara prezenla participanlilor la aceasti
procedurS. ln cazul in care este necesard depunerea de documente suplimentare, convocarea
acestora la sedinta de ofertare se va face in scris comunicandu-se data, ora si locul unde va
avea.

Procedura licitaliei publice deschisd cu strigare

Art.32

-

(1) Pentru desfd5urarea procedurii licita!iei publice deschise cu strigare este necesar

sd se califice cel

pulin doi ofertanti.

(2) in cazul in care la procedura de vanz6re prin licitalie nu s-au prezentat minim doi

ofertanli

sau in cazul in care nici unul dintre ei nu a oferit cel pu!in prelul minim de pornire, licitalia se va

anula urmand a se organiza o noui licitatie la o data ce va fi ulterior stabilitd.

Art. 33

-

(1) Repetarea licitaliei se va face cu respectarea termenelor stabilite al art. 15 alin. (3).

Art. 34- (1) La data, ora si locul precizat in anuntul din pres6 pentru desfS5urarea licitatiei, in
prezenta membrilor comisiei de licitatie, presedintele comisiei invite in sale totri ofertan!ii in
vederea inceperii licita!iei.

(2)Licitatorul anunI6 deschiderea.sedinlei, obiectul acesteia, procedura de desffigurare
licitatiei, constate daci sunt indeplinite condi!iile legale pentru Iinerea Sedintei 5i face

a

identificarea ofertelor depuse 5i licitanlilor prezenli, prin verificarea identit5tii Acestora cu actul
de identitate. Reprezentanlii legali vor prezenta actul de identitate insotit de o copie (conformd
cu originalul) a certificatului constatator al firmei unde este meiionat drept

ministrator/persoani imputernicitS. Persoana imputernicit; de reprezentanlul legal si
participe si si liciteze va prezenta actul de identitate, imputernicirea notariali.

ad

Art.35-(1) Daci

la deschiderea tedintei de licitalie se constati depunerea a cel pulin 2 oferte,

comisia poate proceda la deschiderea plicurilor exterioare conlinand docuntentele depuse de

licitatori, urmiind sd constate eligibilitatea ofertanlilor care indeplinesc urmitoarele condilii:
a) fac dovada achitdrii caietului de sarcini, taxei de participare Si a garanliei pentru partlcipare
in forma stabilite prin caietul de sarcinij
b) au prezentat in copie autentificata documentele solicitate prin instrucliunile pentru ofertanli

ti caietul de sarcini.
c) fac dovada achitdrii obliga!iilor exigibile de plat5 a impozitelor Si a taxelor cdtre stat, inclusiv

cele locale, in baza certificatului de atestare fiscalS emis de direclia/compa rtimentul de
specialitate.
d) respectd condi{iile de eligibilitate pe care trebuie in mod imperativ

si

le indeplineascd

ofertantii.
(2)Oferta este consideratd inacceptabild tn urmitoarele situalii:
a) a fost depusi dupi data gi ora-limiti de depunere sau la o alti adresi decat cele stabilitd in
a n untul de participare;

insoliti de garanlia de participare, in cuantumul, forma
valabilitate solicitatd in documentalia de atribuire;
b) nu este

5i avAnd perioada de

c) a fost depusi de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele de

calificare stabilite in instrucliunile pentru ofertanli 5i in caietulde sarcini;
d) are menliuni inscrise in cazieruljudiciar/fiscal, in cazul in care acesta s-a solicitat;
e) are impozite gi taxe neplStite.

Art. 36- in cazul in care dupS deschiderea

5i analizarea

plicurilor exterioare, nu existi doua

oferte calificate, aceasti situalie se va consemna in procesul verbal de sedinl5, iar licitalia se va
anula, urm6nd ca in termen de 5 zile lucrdtoare de la data Sedin{ei de licitalie s; se publice
anunlul privind organizarea unei noi licitalii.

Art.37- (1) in cazul in care dupl deschiderea gi analizarea plicurilor exterioare, existe doui
oferte calificate licitatorul deschide gi analizeazJ ofertele din plicurile interioare.
(2) Ltcitatorul anun!; prelul inilial de pornire la Iicitalie, pasul de licitalie stabilite prin caietul de
sarcini, precum 5i preturile oferite de c5tre licitanli in cadrul ofertelor depuse de c6tre acestia .
(3)Se trece la supralicitare prin strigare directd, incep6nd de la oferta cea mai mai mare, inscrisS
in formularul de ofertS, sau in cazul in care valoarea ofertelor prezentate de cStre ofertanli sunt
in cuantumuri egale, incep6nd de la valoarea inscrisd in formularul de ofertS, dar nu mai putin
de prelul de pornire la care se adauga pasul de licitare. Supralicitarea se continu; p6ni c6nd
niciun ofertant nu mai supraliciteaz;.
(4)Bunurile ce fac obiectul vSnzirii se adjudec5 de c;tre ofertantul care a oferit cel mai mare
p

re!.

iedinlei de licitatie participanlii (ofertanlii pentru bunulin cauzd) nu au
permisiunea de a pirdsi sala, sub sanctiunea excluderli din cadrul procedurii

(5)Pe durata

Art.38- (l)procesul verbal de licitalie se semneaz5 de c5tre membrii comisiei de licitatie 9i
participantii la licitatie, at6t cei declarati admisi, cat 9i cei declarali respinti.
(2) Refuzul de a semna procesul verbal de licitatie de cdtre unul dintre ofertanti nu afecteaz5
valabilitarea acestuia. in cadrul procesului verbal este consemnat refuzul semnirii, precum 5i
orice alti ob:,ervatie.
(3)in urrna desfdsur5rii licitatiei se redacteazd procesul verbal de ad.judecare. in baza hotirdrii
de consiliu local privind decizia v6nzirii bunului la licitalie si a procesu lui-verbal de adjudecare

contractul de v6nzare.
(1) Contractul de v6nzare se incheie in termen de maxim 30 de zile de la data desf65ur;rii $i
adludecdrii licita!aei publice, dacd prin caietul de sarcini nu s-a stabilit altfel'
(2) Refuzul ofertantului declarat c6Stigitor de a incheia contractul de v6nzare-cumparare in
termenul de 30 de zile, din motive lmputabile lui, atrage dupd sine pierderea garanliei depuse

se va incheia conform legii

pentru participare gi, dacd este cazul, plata de daune interese De asemenea, acesta nu mai are
dreptul de a participa (in nume propriu sau ca asociat, aclionar, administrator al unei persoane
juridice) la alte licitalii organizate de citre comuna Ghereetti privind v6nzarea bunurilor timp
de 5 ani.

Secliuneo

V

-

Contestotii

Art. 39- impotriva modului de desfdSurare a licitaliei, participantii pot formula contestatii care
se depun la sediul Primiriei Comunei Gherde5ti, in termen de 24 de ore de la inchiderea
acesteia.

Art. 40 -(1) Contestalia se adreseazi Primarului Comunei Gherielti 5i va fi solulionatd de
comisia de contestalii numitd prin hotararea Consiliului Local, in termen de maxim 5 zile
lucrdtoare de la inregistrarea contestaliei, prin admiterea sau dupi caz respingerea ei.
(2) Comisia de solulionare a contestatiei propune admiterea/respingerea contestatriei prin
referat semnat de toti membrii. Primarul se pronun!5 cu privire la admiterea /respingerea
contestaliei prin Dispozilie de Primar, care va fi emisd in termen de maxim 3 zile lucritoare de
la primirea referatului comisiei de solulionare a contestatiei 5i va fi comunicati contestatarului.

in cazul in care contestalia este fondat6, Primarul va revoca, prin Dispozitia de admitere a
contestatiei, decizia de desemnare a ofertantului cagtigStor ti o va notifica tuturor ofertantilor,
in termen de maxim 3 zile lucrdtoare de la primirea referatului comisiei de solutionare a
(3)

contestatiei.
(4)in cazul unui rispuns negativ la contestalia depusi de cdtre ofertantul respins, acesta va
putea recurge la introducerea unei acliuni in justilie la Seclia de contencios administrativ a

Tribunalului Neamf.
(5)impotriva hoterarii Tribunalului, se poate declara recurs la seclia de contencios administrativ
a Curlii de Apel Bacau,in a cdrer circumscriplie se aflS sediul autorititii administraliei publice
locale.

in situalia prevSzutS la alin.(3), autoritatea administratiei publice locale va decide anularea
licitaliei 9i organizarea unei noi licitalii.

(6)

Art. 41

-

Contestalia administrativi suspendS derularea procedurii de v6nzare p5n5 la

soluliona rea ei.

Art.42

-in

cazul admiterii contestaliei, licitatia va

fi anulatd

5i

procedura de v6nzare va fi

reluatd stabilindu-se un termen pentru repetarea licitatiei care nu poate fi mai mic de 20 de
z

ile.

Capitolul Vl

-

Dispozitii finale

Art.43 - Ofertantii care au participat la o procedura de vanzare prin licltatie ce a fost anulata
nu vor mai achita contravaloarea dosarului de prezentare, urm5nd s6 achite doar garanlia de
participare, dac5 au solicitat restituirea garanliei, in situatia in care conditiile de participare si
procedura nu au fost modificate.

Art. 44

- Cettig;torul

licitaliei este obligat sd semneze contractul de vd nza re-cum pdra re, in

forma autenticd, in termen de maximum 30 zile de la data comunicari hotararii Consiliului Local
de aprobare a prelului de v6nzare a terenului.

pretul de adjudecare al bunului imobil se achiti in condiliile stabilite de hotir6re de
Consiliul Local prin care a fost aprobatl scoaterea la v6nzare a imobilului, in urmdtoarele
modalitS!i:
. integral, pAni la data ?ncheierii contractului de v6nzare-cumpdrare, respectiv in termen de

Art.45

-

maximum 30 zile de la data incheierii licita!iei;

'

in rate lunare, caz in care e5alonarea ratelor se face pe cel mult 12 luni consecutive.

Art. 46 - in cazul in care termenele prevdzute in prezentul Regulament se implinesc intr-o
nelucrStoare, acesta se prelunge5te pentru prima zi lucritoare urmitoare.

Art.47

-

zi

Procesele verbale impreuni cu documentele licitaliei se vor p5stra cu caracter

permanent in Arhiva Primiriei Gherde5ti.
Art. 48 - in cazul in care, cu exceplia unor situatii de for!5 majorS, temeinic dovedite, contractul
de v5 nza re-cu m pdrare nu este semnat, in termen stabilit, din vina adjudecataru lui, acesta
pierde dreptul de cumpirare a bunului, precum gi dreptul la restituirea garanliei de participare
procedura de licitatie va fi reluati, in
Si poate fi obligat la plata daunelor cauzate. in acest caz
cond

iliile prezentu lui Regulament.

prezentului Regulament se incredinleaz; compartimentele de specialitate
din cadru Primariei Gherdesti implicate in procedurile de vanzare a terenurilor apartinand
domeniului privat al comunei GherieSti.

Art.49 -

Cu aplicarea

Prezentul Regulament se completeazi sau se excepteazd de la aplicare, in cazul in care, legea,
prin dispozilii speciale,reglementeazd distinct v6nzarea anumitor cateSorii de bunuri imobile.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Pdlinceanu Marcela

