
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind scoaterea lavdnzare, prin licitatrie publici, a unui lot de teren in suprafafi de 556 m.p., proprietate

privati a oragului Solca, situat pe str. I.E. Torou(iu

Consiliul Local al oraqului Solca, judeful Suceava;
Av6nd in vedere :

Expunerea de motive prezentatl de d-nul Valeruf flranu-Hofn[r, primarul oragului Solca,

Primiriei oragului Solca,

inregistrat[ sub nr.95 7 din 26.02.201 4;
Raportul de specialitate al Serviciului urbanism gi cadastru din cadrul

inregistrat sub nr.968 din 27 .02.20 I 4;
Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante,

administrarea domeniului public qi privat al oraqului, agriculturd, gospoddrie comunald, protectia
mediului gi turism din cadrul Consiliului local Solca;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru administratia publicd localS" juridic[ gi de disciplinl,
apdrxea ordinii qi liniqtii publice, a drepturilor cet6{enilor, amenajarea teritoriului gi urbanism, din cadrul
Consiliului local Solca;

in conformitate cu prevederile art.4 din Legea privind bunurile proprietate public[ m.213/1998, cu
rnodific5rile gi completdrile ulterioare, gi a dispoziliilor Codului Civil in materie;

In temeiul art.36, alin.(2) lit.c), alin.(s) lit.b), art.l23 alin.(l) qi (2) qi art.45 alin.(3) din Legea
administratiei publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

HoTARA$rE :

Art.l. Se aprobl scoaterea lavdnzare, prin licitalie publici, a unui lot de teren in suprafafl de
556 m.p.. proprietate privatd a oraqului Solca, situat pe str. I.E. Toroufiu, inbaza insugirii Raportului de
evaluare intocmit de cltre ing. Ovidiu Scrobac - expert evaluator atestat ANEVAR.

Art.2. Situalia cu caracteristicile tehnice qi de identificare a terenului mentionat Ia art.l este
cuprins[ in anexa nr.1 care face parte integrantl din prezenta hotlrdre.

Art.3. Se aprob6 Caietul de sarcini intocmit pentru vilnzare4 prin licitalie publicl, a unui lot de

teren in suprafa{i de 556 m.p., proprietate privat[ a oraqului Solca, situat pe str. I.E. Torou{iu, conform
anexei nr.2 care face parte integrantl din prezenta hotlrdre.

Art.4. Primarul oragului Solca, prin compartimentele de specialitate din cadrul Primdriei,
impreun[ cu Comisia local[ de licitalie pentru imobilele scoase lavilnzare prin licitalie publicl vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei hot[r6ri, cu respectarea reglementlrilor legale in domeniu.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Alaci Gern CONTRASEMNEAZA,

Marian Lungu
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ROMANIA
JUDETI]L SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

A N E X A hlR.l Ia H.C.L. Solca nr.t3l}t.03.Z0t4
privind scoaterea lavdnzare, prin.licitalie publici, a unui lot de teren in suprafafi de 556 m.p., proprietate

privati a oragului Solca, situat pe sh. I.E. Toroufiu

PRE$EDINTF'IDE $EDINTA,,""ic"'tJfiLll

Nr.
crt.

Categoria
de folosinfi

Date de identificare a terenului Suprafata
m.p.

Valoare
Parcelii

(lei RON)

I Teren arabil C.F.32637 a oragului Solca 5to 5.000

SECRETAR,



ROMANIA
JTIDETUL SUCEAVA
0RA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2 la H.C.L. Solca nr.13131.03.2014
privind scoaterea lavdnzare, prin licita{ie publicd, a unui lot de teren in suprafafl de 556 m.p., proprietate

privatd a oraqului Solca, situat pe str. I.E. Torou{iu

CAIET DE SARCINI
privind organizarea gi desfrgurarea licitafiei publice cu strigare pentru vflnzarea unui lot de teren

in suprafafl de 556 m.p., proprietate privati a oragului Solca, situat pe str.I.E. Torou{iu

Art. f. in conformitate cu prevederile Codului de Procedurl Civili gi ale Hotirdrii Consiliului
Local Solca nr.l3ll20l4, Primiria oraqului Solca organizeazd.licitaJie public[ cu strigare pentru ydnzarea

unui lot de teren in suprafali de 556 m.p., proprietate privati a oragului Solc4 situat pe str. I.E. Toroufiu,
cu nr. cadastral32637- teren arabil, din CF nr.32637 Solca.

Art.2. Obiectul licitaliei constd in vAnzarea prin licitafie public[ cu strigare a unui lot de teren in
suprafa{d de 556 m.p,, proprietate privati a oragului Solca, situat pe str. I.E. Torou(iu, cu nr. cadastral
32637 - teren arabil, din CF nr. 32637 Solca.

Art.3. Publicitatea licitaliei se va realiza prin afiqare la sediul institu{iei qi

ziarc localelnalionale cu cel pulin 30 zile inainte de data inceperii licitaliei.
La licitalie se pot inscrie atdt persoane frzice, cdt gi persoane juridice, in condiliile legii. Acestea

nu trebuie si aibi datorii fald de bugetul local al oraqului Solca,judetul Suceava.

Lrt.4. Licitalia publicl, cu strigare, se va organizala data de 08.05.2014, ora 14,00, la sediul
Primdriei oraqului Solca, judelul Suceava.

Comisia de licitatrie, numitd prin H.C.L. Solca, se va intruni av6nd asupra ei documentalia
intocmit[ pentru imobilele supuse liciterii.

Dac[ la aceastI datd nu au fost depuse douS oferte valabile, licitafia se va relua, timp de 6 luni, ?n

fiecare zi de joi, orele 14,00. Dacd in acest termen imobilele nu vor fi adjudecate, se va efectua un alt
raport de evaluare ;i Consiliul local al oraqului Solca va emite o noui hot6r6re in acest sens.

Licitalia va fi deschisd cu shigare, cu adjudecare la cel mai mare pref obfinut.
Art. 5. Participanlii la licitalie trebuie si depuni o cerere in acest sens. Cererea va fr insolitd

obligatoriu de urmdtoarele documente:
a)- In cazul persoanelor juridice:
- copie de pi certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comerfului, de pe actul

constitutiv, inclusiv de pe toate actele adilionale relevante qi de pe certificatul de inregistrare fiscal[;
- scrisoare de bonitate financiarl, eliberatl de o bancl comercialI rom6n6;

- procur[ legalizatd de la Notarul public, pentru societlfi participante la licitalie reprezentate de

mandatari ( I copie)l
- adeverin![ din care si rezulte faptul cd nu au datorii fala de bugetul local al oraqului Solca,

judeful Suceava;
- chitanld reprezent6nd confravaloarea caietului de sarcini;
- chitan{6 reprezentSnd contravaloarea garanliei de participare la licitalie;
- dovada achitErii taxei de participare la licitafie.
b) - in cazul persoanelor fizice:
- copie dupd actul de identitate;
- procurd legalizatd. de la Notarul public pentru persoane fizice participante la licitalie

reprezentate de mandatari ( 1 copie);
- certificat fiscal din care sd rezulte faptul cd nu au datorii fa(a de bugetul local al oragului Solca,

.iude[ul Suceava;
- chitan{[ reprezentdnd contravaloarea caietului de sarcini;
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- chitanti reprezentand contravaloarea garantiei de participare la licitatie;
- dovada achitlrii tdxei de participare la licitalie;
Art.6. Prelul de pomire la licitalie este de 5.000lei.

Saltul dintre doud strigdri este de l0 % dinprelul de pornire la licitafiei.
Art.7. Condilii de eligibilitate

Participarea la licitalie este condi{ionatl de indeplinirea urmitoarelor condilii:

Art. 10. Ofertantul cAgtigitor are obligafia de a
termen de 30 zile de la data adjudecirii, sub sancfiunea
vdnzare-cump[rare. in caz contrar, licitafia se anuieazd,
participa la o noui licitalie.

a) prezentarea dovezii achitirii urmitoarelor garanfii qi taxe:
- contravaloarea caietului de sarcini 10 lei;
- taxa de participare la licitalie in sum[ de 700 lei;
- garanfia de participare la licitalie reprezentAnd l0o/o din preful de pornire la licitaliei.
Taxa de participare la licitalie, garanlia de participare la licitalie qi contravaloarea caietului de

la licitalie vor fi achitate in numerar la casieria primiriei oraqului solca.
Taxa de participare la licitalie nu se restituie. Garanlia de participare la licitalie a ofertantului

cdqtigitor se reline ca avans la preful de cumpdrare, iar a ofertantului"*" u pierdut se restituie in termen
de 5 zile iucritoare de la data intocmirii procesului verbal de adjudecare sau, dupa caz,inacelagi termen,
dupi solufionarea contesta{iei.

_ Garanfia de participare la licitalie nu se restituie ofertanlilor care nu s-au prezentat
celor care at refuzat incheierea procesului -verbal de adjudecare, precum gi adjud'ecitorului

la licitalie,

plStit prelul in termen de 30 de zile, refinAndu-se in contul Primaiiei orug.rlui 
"Solca, 

judeful
pentru acoperirea cheltuielilor de licitalie.

Ofertantul care se retrage de la licitalie inainte de inceperea acesteia, precum gi ofertantul
c6.qtigitor care refuzd, incheierea contractului in termenul stipulat pieide garantia de participari la licitalie.

b) depunerea cererii la termenul stabilit insofitl de documentele solicitate.
Art.S. Cererea gi documentele de participare la licitafie, mai sus-mentionate, trebuie s[ fie depuse

pAn[ la data de 07.05.2014, ora 12,00 la registratura Prim[riei oragului Solta, str. TomgaVodi, mgA,
judelul Suceava, cod725600,tellfax:0230477215,e-mail:primarie@solca.ro.

Art.g. ofertantul care a adjudecat cumplrarea bunului imobil va semna procesul verbal de
adjudecare al licitaliei, urm6nd s[ achite, p6nd la incheierea contractului, la casieria primlriei oragului
Solca sau in contul acesteia nr. Ro13TRBz5952l390207xxxxx, cod fiscal: 4441000, deschis
la Trezoreria Municipiului Rdddu{i, jude}ul Suceava, diferen}a intre valoarea adjudecat[ in urma
licitatiei qi garanfia de participare la licitalie, datd, La care va primi qi contractul de v6nzare-
cumpdrare.

incheia contractul de vAnzare --cumplrare in
pierderii dreptului de a incheia contractul de
iar ofertantul cAgtigltor pierde dreptul a mai

De asemenea, cade in sarcina cumpir[torului obligatia de a achita taxele ce privesc autentificarea
contractului de vAnzare-cumpdrare la notarul public.

Art.ll. Contestafiile cu privire la desfEqurarea licitaliei se depun in termen de24 de ore, de la
incheierea licitaliei, la sediul instituliei. Rezultatul contestatiei va fi comunicat in scris in termen de 30 de
zile de la data inregistrlrii acesteia.

cafe nu a
Suceava,

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
AraciGernuffio"f

SECRETAR,
Marian Lu
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