Anexa nr. 8 la HCL nr. 69/29.11.2019

Procedura
de vânzare prin licitaţie publică a bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al
comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu

Art. 1 Bunurile imobile ( terenuri cu/ fără clădiri) aflate în domeniul privat al comunei
Gogoşari pot face obiectul vânzării, prin licitaţie publică, în baza unei hotărâri adoptate, în
condiţiile legii, de Consiliul Local al Comunei Gogoşari, hotărâre prin care se va aproba
vânzarea imobilului, precum şi raportul de evaluare al bunului destinat înstrăinării, conform
reglementărilor urbanistice aprobate.
Art. 2 Se aprobă ca procedura de vânzare să fie aplicată numai terenurilor care nu sunt
revendicate în temeiul legilor propeietăţii.
Art. 3 Se aprobă ca procedura de vânzare prin licitaţie publică să parcurgă următoarele
etape:
1. Înregistrarea solicitării de cumpărare însoţită de planul de amplasament şi delimitare al
imobilului, în coordonate stereo, întocmit de topograf autorizat, care să cuprindă încadrarea în
zonă, vecinătăţi, etc.
2. Elaborarea situaţiei juridice a bunului imobil ce cuprinde identificarea şi stabilirea
istoricului patrimonial, stabilirea apartanenţei la domeniul privat al comunei Gogosari, istoricul
de rol fiscal, evidenţierea eventualelor sarcini, verificarea din punct de vedere al litigiilor aflate
pe rolul instantelor de judecată şi a hotărârilor judecătoreşti definitive/irevocabile, a debitelor la
bugetul local.
3. Verificare/actualizare inventar domeniul privat al comunei Gogoşari.
4. Elaborare/promovare proiect de hotărâre privind stabilirea oportunităţii vânzării
imobilului prin licitaţie publică.
5. Emitere comanda pentru întocmirea unui raport de evaluare a bunului imobil de către
un evaluator autorizat.
6. Întocmire documentaţie de atribuire: instrucţiuni, caiet de sarcini, formulare şi modele
documente.
7. Elaborare/promovare proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare,
aprobarea vânzării bunului imobil prin licitaţie publică şi a documentaţiei de atribuire
(instructiuni, caiet de sarcini, formulare, etc.), numai pentru terenuri/constructii înscrise în cartea
funciară.
8. Întocmire şi publicare anunţ organizare licitaţie cu respectarea hotărârii consiliului
local, a documentaţiei de atribuire şi a art.335 din OUG nr.57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare.
9. Organizarea licitaţiei publice şi întocmirea procesului verbal al licitaţiei cu respectarea
prevederilor art. 334-346 din Codul administrativ, coroborate cu prevederile hotărârii consiliului
local şi a documentaţiei de atribuire.
10. Întocmire raport catre primar, conform art.336 alin. (16) din OUG nr.57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare.
11. Plata preţului de vânzare integral, inclusiv a TVA-ului datorat conform prevederilor
Codului fiscal, precum şi a celorlalte cheltuieli generate de procedura de vânzare, se va face prin
virament bancar, înainte de semnarea contractului de vânzare în formă autentică.
12. Încheierea contractului de vânzare, în formă autentică, în conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, cu menţiunea obligativităţii cumpărătorului de a respecta destinaţia bunului
imobil, asa cum a fost prevazuta in hotararea consiliului local si raportul de evaluare ce au stat la
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baza adoptarii hotararii Consiliului Local al Comunei Gogosari , precum si obligatia respectarii
Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.
Art 4 (1) Preţul de pornire în cadrul procedurii de licitaîie publică va fi valoarea cea mai
mare dintre preţul de piaţă determinat prin raportul de evaluare aprobat prin hotărâre a consiliului
local şi valoarea de inventar a imobilului. Contravaloarea serviciului prestat de evaluator şi a
celorlalte cheltuieli ocazionate de procedura vânzării, după caz, se vor achita de cumpărător
înainte de semnarea contractului de vânzare.
(2) Preţul de vânzare este valabil pentru o perioada de 6 (şase) luni de la aprobarea prin
hotărâre a consiliului local. Dacă vânzarea nu s-a finalizat după expirarea acestui termen, se va
proceda la actualizarea raportului de evaluare şi însuşirea lui prin hotărâre de consiliu. Dacă
evaluatorul menţine valoarea stabilită anterior, acest preţ va rămâne valabil pentru încă 6 (şase)
luni, dar nu mai mult de 1 (un) an de la aprobarea acestuia prin hotărârea consiliului local. Dacă
la actualizarea pretului dupa 6 (şase) luni, prin raportul de evaluare rezultă o altă valoare a
preţului de vânzare, precum şi în orice altă situaţie de reactualizare a raportului (ex: contestaţie,
eroare materială, etc.), contravaloarea preţului minim de la care va pleca licitaţia publică va fi din
nou supusă aprobării consiliului local.
Art 5 (1) Comisia de evaluare a licitaţiilor adoptă decizii în mod autonom şi numai pe
baza criteriilor de selecţie prevazute în instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.
(2) Comisia de evaluare a licitaţiilor se va întruni la data şi ora stabilite în anunţul de participare,
în vederea deschiderii, evaluării şi adjudecării ofertelor depuse pentru licitaţia publică deschisă.
(3) Comisia îşi va desfăşura activitatea conform prevederilor art. 334 – 346 din OUG nr.57/2019
coroborate cu prevederile hotărârii consiliului local şi a documentaţiei de atribuire.
Comisia este legal întrunita în prezenţa a 2/3 din membri săi. Orice decizie trebuie să întrunească
acordul a 2/3 din numărul membrilor comisiei stabilită prin hotărâre a consiliului local.
(4) Înainte de începerea fiecărei şedinţe de licitaţie, membrii comisiei vor da o declaraţie pe
proprie răspundere referitoare la situaţiile de incompatibilitate. Membrii comisiei au obligaţia de
a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor precum şi asupra oricăror altor informaţii
prezentate de ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi
proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.
Art. 6 Atribuţiile comisiei de licitaţie sunt cele prevăzute în OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulteriore, cum ar fi:
a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare;
b) verificarea documentelor de calificare în corelaţie cu cerinţele caietului de sarcini şi a
instrucţiunilor de participare la licitaţie;
c) stabilirea ofertanţilor eligibili şi respingerea celor neeligibili în baza motivelor
argumentate;
d) derularea procedurii de licitatie publică, întocmirea procesului verbal prin care se
desemneaza câştigătorul licitaţiei;
e) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaţiei;
f) dupa stabilirea ofertei castigatoare comisia va înainta, ordonatorului principal de credite
spre aprobare, raportul comisiei cu privire la rezultatul procedurii de licitaţie.
Art. 7 Caietul de sarcini va conţine în mod obligatoriu următoarele:
a) datele de identificare ale proprietarului;
b) descrierea imobilului care face obiectul vanzarii: locatie, suprafaţă, vecinatăţi, regimul
juridic al proprietăţii şi intabularea acesteia;
c) conditiile şi regimul de exploatare al imobilului: reglementari urbanistice aprobate pentru
bunul imobil în cauza - destinaţii permise şi interdictii, dupa caz ;
d) preţul de pornire al licitaţiei;
e) modalităţi de plată a preţului de vânzare şi condiţii de încheiere a contractului;
f) clauze juridice şi financiare ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare autentificat;
g) dispozitii finale.
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Art. 8 Instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de vanzare prin licitatie
publica vor contine in mod obligatoriu urmatoarele:
a) informaţii generale cu privire la obiectul licitaţiei, organizator;
b) tipul licitaţiei, data şi ora organizării, termenele de depunere a ofertelor şi de solicitare a
clarificărilor;
c) preţul minim de pornire al licitaţiei;
d) documentele în baza cărora este organizată licitaţia publică;
e) cuantumul taxelor şi garanţiilor, modalităţi de constituire, condiţiile de returnare a
acestora;
f) contravaloarea caietului de sarcini;
g) conditii de eligibilitate a ofertantilor persoane fizice sau juridice, alte incapacităţi de a
cumpăra stabilite prin art.1.654 din Codul civil;
h) condiţii de participare;
i) criteriul de selecţie utilizat, respectiv preţul maxim ofertat;
j) desfăşurarea procedurii de licitatie publica: condiţii si mod de desfasurare , modalitate de
adjudecare , desemnarea castigatorului , solutionarea contestatiilor;
k) formulare anexă.
Art. 9 Licitatia publica este valabilă dacă sunt înregistrate cel putin 2 (doua) oferte eligibile.
În situaţia în care nu este îndeplinită aceasta condiţie, licitaţia se va relua.
Art.10 Anuntul privind organizarea procedurii de licitaţie se va publica în Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a VI – a , într-un cotidian de circulaţie naţionala şi într-unul de circulaţie
locală, pe pagina de internet, cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru
organizarea licitaţiei, si va cuprinde cel puţin următoarele date, conform art.335 alin (2) din
OUG nr.57/2019:
a) informaţii generale privind vânzătorul, precum: denumirea/sediul, codul de identificare
fiscala, datele de contact, persoana de contact;
b) informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie vândut;
c) informaţii privind documentaţia de vânzare: modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea
şi datele de contact ale compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de vânzare; costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
documentaţiei de vânzare, unde este cazul: data-limită pentru solicitarea clarificărilor;
d) informaţii privind ofertele: data limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie
depuse ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;
f) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei;
g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.
Art. 11 Documentele depuse se analizează şi se evaluează de către comisia de evaluare a
licitaţiilor.
Art. 12 Vânzarea se va putea perfecta cu plata preţului integral.
Art. 13 În situatia în care, din motive temeinic justificate, cumpărătorul renunţă să încheie
contractul în perioada cuprinsă între momentul adjudecării terenului prin licitaţie publică şi
momentul încheierii acestuia în formă autentică, cumparatorului i se va restitui suma achitată,
mai puţin contravaloarea serviciului prestat de evaluator şi a celorlalte cheltuieli ocazionate de
procedura vânzării. Imobilul în cauza va fi scos la o noua licitatie publică.
Art. 14. Transmiterea proprietăţii bunului se face prin proces-verbal de predare –primire,
după perfectarea contractului de vânzare.
Art. 15 În situaţia rezoluţiunii de drept a contractului de vânzare, preţul achitat va fi restituit
de comuna Gogosari în funcţie de cursul leu/euro la momentul plăţii, în rate al căror cuantum şi
periodicitate vor fi egale cu cele de care a beneficiat cumparatorul. Odata cu rezoluţiunea de
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drept a contractului sau a denunţării unilaterale, comuna Gogoşari va calcula suma ce urmează a
fi restituită cumpărătorului.
Art. 16 Odata cu rezolutiunea de drept a contractului de vânzare imobilul va reintra în
proprietatea (şi posesia, după caz) a comunei Gogoşari, liber de orice sarcini, restituirea preţului
în rate de către comuna Gogoşari neavând consecinţe juridice în ceea ce priveşte reintrarea
imobilului în patrimoniul unităţii administrative- teritoriale.
Art. 17 (1) În cazul vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a comunei Gogoşari, pe
care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept
de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe
baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.
(2) Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (1) sunt notificaţi în termen de 15 zile asupra
hotărârii consiliului local şi îşi pot exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la
primirea notificării.
Art.18 Toate cheltuielile generate de încheierea actelor ce fac obiectul vânzării cad în sarcina
cumpărătorului.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar general,

Tonca Daniel-Silviu

Brebenel Aurelia
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