
                                                                                                          

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
privind  modificarea  art. 1 din HCL nr. 94/27.07.2017 -constituirea Comisiei

tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism  precum şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

 
    Primarul or. Victoria; 

             Având în vedere referatul nr.11048/22.07.2019 al biroului tehnic cu privire la
modificarea art.1  din HCL nr.94/27.07.2017 privind constituirea  Comisiei  tehnice  de
amenajare  a  teritoriului  şi  urbanism  şi  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi
funcţionare al acesteia.
             Luând act de prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit. ”d” din
Ordonan a de urgen ă nr.  57/2019 – privind Codul administrativ,  art.25 şi  art.37 dința de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Legea  nr.350/2001,  privind  amenajarea  teritoriului  şi  urbanismul,  cu  modificări  şi
completări,  Ordinul  nr.  233/2016  pentru  aplicarea  normelor  de  aplicare  a  Legii
nr.350/2001,  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc ii, cuța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
modificările i completările ulterioare.și completările ulterioare.

Văzând HCL nr.94/27.07.2017 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare
a teritoriului şi  urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi  funcţionare al
acesteia.
           În temeiul art. 139, alin.(3), art. 196, lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările i completările ulterioare.și completările ulterioare.

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE : 
                 

Articol  unic  -  Se  aprobă  modificarea  art.1  din  HCL nr.94/27.07.2017 privind
constituirea  Comisiei  tehnice  de  amenajare  a  teritoriului  şi  urbanism  şi  aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, după cum urmează :

Art.1 forma ini ială:țială:
Art.1 Se  aprobă  constituirea  Comisiei  tehnice  de  amenajare  a  teritoriului  şi

urbanism a ora ului Victoria, în următoarea componen ă:  și completările ulterioare. ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Membrii comisiei           
Preşedinte: Gheorghe Cristian     -primarul oraşului Victoria
Secretar: Câ oro an Angela     - consilier birou tehnicța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din și completările ulterioare.
Membrii: Bunea Mircea          - SC. Victoria Parc Industrial SRL

                                    Cristian Marius        -  SC Electrica S.A  Victoria
                                   Apostu Nicolae         - SC Viromet SA
                                   Lup Alexandru          - consilier local  
                                   Stanea Daniel-Constantin    -  consilier local 
                                   Stînea Timotei-Valentin      -  consilier local    
                          Arh. Raluca Boulescu      - architect - Ordinul Arhitecţilor
                                  Ti ulescu Sorin        - consilier ef birou tehnicși completările ulterioare. și completările ulterioare.
                                  Ba tea Ovidiu          - consilier birou tehnicși completările ulterioare.
                                  Nicolae Urian          - sef Birou A.D.P.P
                                  Cîr oro an Cristina   - inspector Birou, buget, financiar contabilța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din și completările ulterioare.

ROMANIA
ORAŞUL   VICTORIA

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com
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 Membrii suplean i:țială:
Bratu Cristina – viceprimar
Neidoni Daniela       - consilier ADPP

          Onciu Alexandru Gabriel – Liceul Teoretic ”I.C. Drăgu anu”și completările ulterioare.

          Art.1 forma modificată:
Art.1 Se  aprobă  constituirea  Comisiei  tehnice  de  amenajare  a  teritoriului  şi

urbanism a ora ului Victoria, în următoarea componen ă:  și completările ulterioare. ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Membrii comisiei           
Preşedinte:    Gheorghe Cristian     -primarul oraşului Victoria
Secretar:     Neidoni Daniela        - consilier ADPP
Membrii:     Bunea Mircea           - SC. Victoria Parc Industrial SRL

                                 Cristian Marius         -  SC Electrica S.A  Victoria
                                  Apostu Nicolae          - SC Viromet SA
                                  Lup Alexandru           - consilier local  
                                  Stanea Daniel-Constantin    -  consilier local 
                                  Stînea Timotei-Valentin      -  consilier local    
                          Arh. Raluca Boulescu      - architect - Ordinul Arhitecţilor
                                  Molnar Sorin           - consilier  birou tehnic
                                 Ba tea Ovidiu           -consilier birou tehnicși completările ulterioare.
                                 Nicolae Urian           - sef Birou A.D.P.P
                                 Cîr oro an Cristina   - inspector Birou, buget, financiar contabilța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din și completările ulterioare.

                                                
 Membrii suplean i:țială:
  Bratu Cristina – viceprimar
  Fuciu Nicolae      - consilier ADPP

            Onciu Alexandru Gabriel – Liceul Teoretic ”I.C. Drăgu anu”și completările ulterioare.

Celelalte  articole  din  HCL  nr.94/27.07.2017  privind  constituirea  Comisiei  tehnice  de
amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia
răman în forma ini ială.ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din

    

PRIMAR
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                                                      VIZAT  PTR. LEGALITATE



                                                                                      

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
privind  aprobarea achizitionarii serviciului de redactare recurs,

consultanta, asistenta juridică si reprezentare in dosarul nr.
16830/3/2016*, inregistrat pe rolul Tribunalului București.

Primarul Or.Victoria
Luând în  dezbatere  expunerea  de  motive  a  Primarului  orașului  Victoria

întregistrată cu nr. 11847/05.08.2019 și  raportul nr. 11848/05.08.2019 întocmit
de secretarul orașului Victoria cu privire la necesitatea achizitionarii serviciului de
redactare recurs,  consultanta,  asistenta juridică  si  reprezentare in  dosarul  nr.
16830/3/2016*, inregistrat pe rolul Tribunalului București.

Avand in  vedere dispozitiile  art.  109,  art.  129 alin.(1)  din  Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art. 1. alin. (2), lit.”b” din OUG
nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, art. 29,
alin.1,  lit.d  și  alin.3  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achizițiiile  publice,  cu
completările și modificările ulterioare.

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență
nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;
           În temeiul art.139, alin.(2), art. 196, lit.”a” din  Ordonanța de urgență nr.
57/2019 – privind Codul administrativ;

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

  Art.1  .   Se aproba încheierea contactului de redactare recurs, consultanta,
asistenta  juridică  si  reprezentare  in  dosarul  nr.  16830/3/2016*,  inregistrat  pe
rolul Tribunalului București, in vederea apărării intereselor Unității Administrativ
Teritoriale Victoria prin Primar Gheorghe Cristian, în fața instanțelor de judecată,
având ca obiect litigiu privind achizițiile publice, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se  imputerniceste   primarul  orașului  Victoria,  domnul  Gheorghe
Cristian și executivul să semneze contractul prevăzut în anexă.

Art.  3.   Cheltuielile  necesare in vederea ducerii  la indeplinire a prezentei
hotarari  vor  fi suportate  din  bugetul  local  de  venituri  si  cheltuieli  al  orașului
Victoria aferent anului 2019.
             Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
primarul Or. Victoria prin aparatul propriu de specialitate. 

                                                           PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                     VIZAT  PTR. LEGALITATE
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la  aprobarea  vânzării prin licitație publică cu strigare în

condițiile prevăzute de OU nr.68/2008 a spațiului medical în suprafață de
29,97 mp și teren aferent 12 mp, înscris în CF 100031-C1-U1 nr.cad.

100031-C1-U1 situat în str.Policlinicii nr.14 proprietate privată a
Or.Victoria, cu destinaţia de cabinet medical- medicină de familie.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.11647/31.07.2019 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea  vânzării prin licitație publică cu strigare în condițiile prevăzute de OU
nr.68/2008 a spațiului medical în suprafață de 29,97 mp și teren aferent 12 mp,
înscris  în  CF  100031-C1-U1  nr.cad.  100031-C1-U1  situat  în  str.Policlinicii  nr.14
proprietate privată a Or.Victoria, cu destinaţia de cabinet medical- medicină de
familie.
        Văzând prevederile:
         - art.129 alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b” art.354 , art.355 și art.363 din Ordonanța
de urgență nr.57/2019 – Codul Administrativ; 
         - art.1660, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 din Legea
287/2009 – Codul Civil  ; 
         - O.U.G nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului
sau  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  cu  destinaţia  de  cabinete  medicale,
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 
         -  OG nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,
republicată;
         - OU nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă
practică pentru servicii publice conexe actului medical;
         - Legea nr.598/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr.  83/2000  privind  organizarea  şi  funcţionarea  cabinetelor  de  libera  practica
pentru servicii publice conexe actului medical; 
        -  Contractul de concesiune nr.17056/260RC/10.10.2018, aprobat prin HCL
nr.91/28.06.2018;                          
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019; 
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

            Art.1.– Se aprobă  vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a spaţiului
medical- cabinet medicină de familie în condițiile prevăzute de OU nr.68/2008,
având la bază raportul de evaluare nr.10388/08.07.2019, după cum urmează:
            -spațiu medical în suprafață de 29,97 mp și teren aferent 12 mp, înscris
în CF 100031-C1-U1 nr.cad. 100031-C1-U2 situat în str.Policlinicii nr.14 

Propriertatea
imobiliara

Situația de
CF

Cota
parti

comune

Teren-cota
parte

Suprafata
utila

Suprafata
construita

Orașul Victoria –
domeniul privat

100031-C1-
U1

2,97 2,97
(12 mp)

29,97 mp 29,97 mp
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   Preţul de pornire la licitaţie pentru spațiu este de 15.287 euro în echivalent
lei 72.350 lei stabilit prin raportul de evaluare nr.10388/08.07.20192019. 
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 72.350 lei x 1%=724 lei.
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 15.287 euro x 1%=153 euro
       Preţul de pornire la licitaţiei pentru terenul aferent spațiului este de 113 euro
în  echivalent  lei  535  lei  stabilit  prin raportul  de  evaluare
nr.10388/08.07.20192019. 
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 535 lei x 1%= 6 lei.
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 113 euro x 1%= 2 euro
       Prețul  total  al  spațiului  și  al  terenului  aferent  este  de 15.400
euro/72.885 lei.

       Taxa de participare,  în sumă de 50 lei,  reprezintă  suma pe care un
potenţial ofertant trebuie să o achite pentru a putea participa la calificare şi
ofertare.
    Preţul  de  vânzare  a  spaţiilor  se  va  plăti  de  cumpărător  integral  la
încheierea contractului sau în rate, în condiţiile prevăzute de OU nr.68/2008.
         Art.2.-  Se aprobă documentația de licitație pentru vânzarea prin licitaţie
publică cu strigare a spaţiului medical- cabinet medicină de familie.
         Art.3.- (1)Vânzarea spaţiului medical se poate face cu plata în rate către
cumpărător în următoarele condiţii:
       a) avans de 15% din preţul de vânzare;
       b) rate lunare, eşalonate pe termen de maximum 10 ani, cu posibilitatea
cumpărătorului  de  a  obţine  acordarea  unui  termen  de  graţie  de  un  an;
cumpărătorul  poate  opta  pentru  un  termen  mai  mic  de  plată  sau  pentru
achitarea anticipată;

Nr.crt. Rate lunare (euro) Dobândă lunară (euro) Termen  de plată
1

      Notă: ratele lunare se vor stabili  la încheierea contractului  de vânzare
cumpărare, urmând ca acestea să conțină prețul fără TVA, întrucât TVA-ul se
achită integral odată cu avansul de 15%.
       c) perceperea unei dobânzi anuale cel puţin egale cu rata de referinţă
stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România şi publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii  Europene și care pentru anul 2019 este de 3,56% și se va
calcula  doar  pentru  perioada  de  la  încheierea  contractului  și  până  la
31.12.2019.
       d) Pentru perioada de plată a ratelor aferente anilor următori pentru care
se face plata în rate și până la finalul perioadei de plată a ratelor, la începutul
fiecărui an pentru care de face plata se va încheia un act adițional la contract
cu valoarea  ratei de referinţă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru
România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
          (2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la termenul scadent 4 rate
consecutive  sau  nu  respectă  clauzele  contractuale,  contractul  de  vânzare-
cumpărare se consideră rezolvit  de drept, fără a mai fi necesară punerea în
întârziere şi fără altă formalitate.
          (3) În situaţia prevăzută la alin.(2), imobilele reintră în proprietatea
privată  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  sau  în  proprietatea  privată  a
statului, în condiţiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător, vor fi restituite,
fără dobânda aferentă acestora.

     (4) În cazul vânzării în rate a spaţiului medical şi a terenului aferent,
cumpărătorul  este  obligat  să  constituie  în  favoarea  vânzătorului  o  ipotecă
asupra imobilului care face obiectul vânzării, până la  achitarea în totalitate a
bunului cumpărat.
        Art.4.-(1)Garanţia de participare este de 500 lei si reprezintă o garanţie
pentru  organizator  în  ceea  ce  priveşte  comportamentul  corespunzător  al
ofertantului pe perioada de derulare a procedurii de licitaţie până la semnarea
contractului de vânzare - cumpărare.



           (2)Garanţia de participare se achită în numerar la casieria Primăriei
Or.Victoria. Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâştigători, care
au  participat  la  procedura  de  licitaţie,  în  termen  de  maxim  5  zile  de  la
organizarea licitaţiei şi adjudecarea cabinetelor.
           (3)Pentru câştigătorii licitaţiei garanţia de participare se restituie numai
după achitarea preţului de cumpărare a cabinetului medical.
         (4)Garanţia de participare poate fi executată de către organizatorul
licitaţiei în următoarele situaţii:
      - fiind declarat calificat nu participă la şedinţa de strigare;
      - revocă oferta în caz de adjudecare a acesteia;
      - fiind declarat adjudecat nu încheie contractul de vânzare-cumpărare în
termen de maxim 15 zile de la expirarii perioadei de depunere a contestatiilor ;
        Art.5.-Cheltuielili  ocazionate cu întocmirea raportului  de evaluare a
spațiului  medical  în   sumă de 800 lei,   cad în  sarcina cumpărătorului  și  se
achită separat de prețul contractului.
        Art.6.-La data semnării contractului de vânzare-cumpărare, contractului
de concesiune nr.17056/260RC/10.10.2018, aprobat prin HCL nr.91/28.06.2018,
încetează să producă efecte.
        Art.7.-Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor
aferente, proprietate privată a UAT Victoria, în condiţiile prevăzute de OU nr.
68/2008, se fac venit la bugetul local.
        Art.8.-Cheltuielili  ocazionate  cu  încheierea  contractului  în  formă
autentică,
taxele ANCPI, onorariul notarului public, cad  în sarcina cumpărătorului.          
        Art.9.- Se aprobă radierea din CF 100031-C1-U1 Victoria nr.cad./nr.topo.
100031-C1-U1  a  dreptului de administrare  operativă  în favorarea  Spitalului
Orășenesc Victoria.           

            Art.10.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR

                                                  CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                      VIZAT  PTR. LEGALITATE



                                                                                                
              
 Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat
                                    
Nr.__________/________________2019.

CAIET DE SARCINI

PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE  A SPATIULUI CU

DESTINATIA CABINET MEDICAL  MEDICINĂ  DE  FAMILIE  SITUAT  ÎN OR.VICTORIA,

STR.POLICLINICII  NR.14,  CABINET NR.1 de 29,97 mp ÎN  TEMEIUL PREVEDERILOR

OUG NR. 68/2008

- Orașul Victoria -
2019

ROMANIA
ORAŞUL       VICTORIA

              Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525
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SECŢIUNEA I Introducere

A.1.1. Date de identificare proprietar şi organizator:
   Proprietar: Orașul Victoria (spaţiul face parte din domeniul privat al Orașul Victoria)
  Organizatorul procedurii: Orașul Victoria - Comisia de vânzare a spaţiilor proprietate
privată a UAT Orașul Victoria, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor
in care se desfasoara activitati conexe actului medical.
   Adresa: Orașul Victoria str.Stadionului nr.14
   Numarul de telefon, 0268/241525, fax 0268/241501; primaria.victoria @yahoo.com.

A.1.2 Obiectul procedurii de licitaţie publică deschisă cu strigare:
   Obiectul procedurii îl constituie vânzarea spaţiului cu destinatia de cabinet medical
medicină de familie,  sau  activitati  conexe actului  medical situat  în  Orașul  Victoria
str.Policlinicii nr.14 – spațiul nr.1.
    Clădirea  care  adăposteşte  cabinetul  medical  în  analiză  este  situata  in  Orașul
Victoria str.Policlinicii nr.14 – spațiul nr.1, accesul se poate face direct dintr-un drum
asfaltat, pietonal sau cu mijloace de transport auto.Clădirea care adăposteşte spaţiul
este situata in zona rezidentiala a localitatii.

DESCRIERE:
      Cabinetul medical este situat in cladire cu regim de inaltime P+E.Cea mai buna
utilizare: activitati medicale sau activitati conexe actului medical.

STRUCTURA DE REZISTENŢĂ A CLADIRII

       Fundaţii  din  beton  armat;  structura  de  rezistenta  pereti  din  cărămidă,
compartimentari din închideri din caramida GVP; plansee de beton armat; acoperis cu
structură din lemn acoperit cu țiglă.

FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE
    Tencuieli exterioare driscuite cu praf de piatra, terasit si piatra artificiala la casa
scarii, tencuieli interioare driscuite si gletuite, placi mozaic in salile de asteptare si in
casa  scarii  principale,tamplarie  interioara  si  exterioara  din  lemn  usa  termopan  la
intrare, pardoseli din mozaic, faianță pe unii pereti; zugraveli, calorifere.

INSTALAŢII
Rețea de energie electrica:          existenta;
Rețea de apa: existenta;
Rețea canalizare:          existenta;
Rețea termoficare:          existenta;
Rețea telefonie si cablu TV: existenta.
         Descrierea  prezentată  are  caracter  orientativ.Este  recomandată  vizitarea
spaţiului  de  către  potenţialii  ofertanţi.Spaţiul  se  vinde  în  starea  tehnică  din  ziua
desfăşurării licitaţiei.

Elemente geometrice

Propriertatea
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Orașul Victoria –
domeniul privat

100031-C1-
U1

2,97 2,97
(12 mp)

29,97 mp 29 mp

În prezent cabinetul medical este sub regim de contract de concesiune.

A.1.3 Dreptul de proprietate
Cabinetul  medical  licitat  se  află  în  proprietatea  privată,  în  exclusivitate,  a

Orașului Victoria, nu este gajat pentru credite bancare şi nu este ipotecat.

A.1.4 Tipul de procedură aplicată:
      Licitaţie publică deschisă cu strigare, stabilita conform Ordonantei de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr.68 din 28 mai 2008.

A.1.5 Temeiul legal al organizării procedurii:
       Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.68 din 28 mai 2008 privind
vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
cu  destinatia  de  cabinete  medicale,  precum  si  a  spatiilor  in  care  se  desfasoara
activitati conexe actului medical;
        Hotararea Consiliului Local al Orașului Victoria nr.............. din .................. 2019
privind  vânzarea  prin  licitație  publică  cu  strigare  a  spaţiului  proprietate  privată  a
Orașului Victoria, cu destinaţia de cabinet medical medicină de familie, în condițiile
prevăzute de O.U.G nr.68/2008

A.1.6 Preţul de pornire a licitaţiei.

       Preţul de pornire la licitaţie al spațiului este de 15.287 euro în achivalent lei
72.350 lei,  iar al terenului este de 113 euro în echivalent lei 535 lei, stabilit
prin raportul de evaluare nr.10388/08.07.20192019. 
       Preţul de pornire la licitaţiei pentru spațiu este de 15.287 euro în echivalent lei
72.350 lei stabilit prin raportul de evaluare nr.10388/08.07.20192019. 
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 72.350 lei x 1%=724 lei.
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 15.287 euro x 1%=153 euro
       Preţul de pornire la licitaţiei pentru terenul aferent spațiului este de 113 euro în
echivalent lei 535 lei stabilit prin raportul de evaluare nr.10388/08.07.20192019. 
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 535 lei x 1%= 6 lei.
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 113 euro x 1%= 2 euro
     Cabinetul medical ce urmează a fi vândut prin prezenta procedură de licitaţie nu
poate fi înstrăinat, închiriat sau folosit de cumpărător pentru alte activităţi decât în
scopul  desfăşurării  activităţi  medicale  –  cabinet  medicină  de  familie  şi/sau  a
activităţilor conexe actului medical.
      A.1.7 Pretul minim de strigare: este prezentat la punctul A.1.6 din prezentul
caiet de sarcini. Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire.
      A.1.8 Condiţii de participare la procedură: participarea la procedura de licitaţie
publică deschisă cu strigare este permisă persoanelor juridice sau/si  furnizorilor de
servicii  medicale  persoane  fizice  române  legal  constituite,  care  îndeplinesc
următoarele condiţii:
-  nu  sunt  în  stare  de  faliment  ori  lichidare,  afacerile  nu  sunt  administrate  de  un
judecator - sindic, activitatile comerciale nu sunt suspendate şi nu sunt intr-o situatie
similara cu cele anterioare, reglementate prin lege;
- societatea nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre
situatiile prevazute la alineatul precedent;
-  societatea  si-a  îndeplinit  la  zi  toate  obligaţiile  de plata  exigibile  a  impozitelor  si
taxelor către bugetele publice;
- s-a achitat taxa de participare şi garanţia de participare.
Ofertanţii care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus sunt consideraţi eligibili.

Ofertanţii au obligaţia de a depune în vederea calificării următoarele
documente:

a) pentru persoane juridice:



- copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de
pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante si de pe certificatul
de înregistrare fiscala;
- scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca comerciala romana, prin care
să se certifice potenţialul financiar al ofertantului;
-  certificate de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor către bugetele publice,
după cum urmează:
        1.-certificat  eliberat  de Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind plata
obligaţiilor  către  bugetul  general  consolidat  al  statului,  valabil  la  data  deschiderii
plicurilor cu documentele de calificare, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are
nici un fel de obligaţii restante de plata catre bugetul general consolidat al statului;
       2.-certificat eliberat de Direcţia Finanţe Locale din cadrul primăriei în raza căreia
funcţionează  ofertantul,  valabil  la  data  deschiderii  plicurilor  cu  documentele  de
calificare, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are nici un fel de obligaţii restante
de plata catre bugetul local;
      3.-certificat de atestare fiscală emis de Primăria Or.Victoria din care să reiasă
faptul că ofertantul nu are obligaţii restante de plată a impozitelor şi taxelor locale;
dacă  ofertantul  nu  are  deschis  rol  fiscal  la  Primăria  Victoria  acesta  va  depune  o
declaraţie  prin  care  atestă  faptul  că  nu  are  bunuri  impozabile  şi  nu  desfăşoară
activităţi generatoare de obligaţii faţă de bugetul local al Or.Victoria la data depunerii
ofertei;
       4.-  declaraţie  pe  propria  răspundere  a  reprezentantului  legal  al  societăţii
comerciale, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla in litigii, reorganizare judiciara
sau faliment;
       5.-  declaratie  pe  propria  raspundere  a  reprezentantului  legal  al  societatii
comerciale, din care sa rezulte ca aceasta nu este beneficiarului unui alt contract de
cumparare in conditiile prevazute de Ordonanta de Urgenta nr.68/2008;
       6.- documentele justificative privind plata taxei de participare şi a garanţiei de
participare;
       7.- împuternicire pentru persoana participantă la strigare din partea ofertantului;

b) pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:
      1. - copie de pe actul de identitate;
      2. - copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberata de autoritatea competenta sau
de pe actul  legal  de constituire,  după caz,  din care rezultă că  are  obiect  unic  de
activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora;
      3.-  certificat  eliberat  de Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  privind plata
obligaţiilor  către  bugetul  general  consolidat  al  statului,  valabil  la  data  deschiderii
plicurilor cu documentele de calificare, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are
nici un fel de obligaţii restante de plata catre bugetul general consolidat al statului;
      4.- certificat eliberat de biroul impozite și taxe din cadrul primăriei în raza căreia
funcţionează  ofertantul,  valabil  la  data  deschiderii  plicurilor  cu  documentele  de
calificare, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are nici un fel de obligaţii restante
de plata catre bugetul local;
       5.- certificat de atestare fiscală emis de Primăria Or.Victoria din care să reiasă
faptul că ofertantul nu are obligaţii restante de plată a impozitelor şi taxelor locale;
dacă ofertantul nu are deschis rol fiscal la Primăria Or.Victoria, acesta va depune o
declaraţie  prin  care  atestă  faptul  că  nu  are  bunuri  impozabile  şi  nu  desfăşoară
activităţi  generatoare de obligaţii  faţă de bugetul  local  al  Orașului  Victoria la data
depunerii ofertei;
        6.-  declaratie  pe  propria  raspundere  a  reprezentantului  legal  al  societatii
comerciale, din care sa rezulte ca aceasta nu este beneficiarului unui alt contract de
cumparare in conditiile prevazute de Ordonanta de Urgenta nr.68/2008;
       7.- documentul justificativ privind plata taxei de participare şi a garanţiei de
participare.

A.1.9 Participarea la procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare
        Pentru fiecare dintre spaţii numărul de participanţi este nelimitat.
        În situaţia în care se prezintă un singur ofertant care oferă preţul de pornire al
licitaţiei, acesta este declarat adjudecatar.



A.1.10 Depunerea plicurilor cu documentele de calificare
        Documentele de calificare solicitate la punctul A.1.8 vor fi depuse într-un plic
închis, la sediul organizatorului procedurii, str.Stadionului nr.14 – la registratură până
cel târziu la data de .................................. orele................... După această dată nu se
pot depune plicuri cu documente de calificare.

Pe plicul cu documentele de calificare se va menţiona:
     -  „Către Orașul  Victoria - Comisia de vânzare a spaţiilor  proprietate privata a
statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale,
precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical”.
         Documente de calificare  la  licitaţia  publică  cu strigare organizată  pentru
vânzarea cabinetului medical medicină de familie situat în Or.Victoria, str.Policlinicii
nr.14, cabinet nr.2.
- numele/denumirea şi adresa/sediul ofertantului
-  menţiunea  A  NU  SE  DESCHIDE  ÎNAINTE  DE  DATA  DE  ...........................
ORELE..............”.

A.11 Taxa de participare şi garanţia de participare
       Taxa de participare, în sumă de 50 lei, reprezintă suma pe care un potenţial
ofertant trebuie să o achite pentru a putea participa la calificare şi ofertare.
        Această  taxă reprezintă  un venit  al  organizatorului  şi  nu se mai  restituie
ofertanţilor  sau  potenţialilor  ofertanţi  (care  au  achitat  taxa,  dar  nu  au  depus
documentele  de  calificare,  au  participat  sau  nu  prin  împuternicit  la  strigare,  au
câştigat sau nu licitaţia).
       Taxa de participare se achită până la data de ......................., orele................, în
numerar la casieria Primăriei Or.Victoria.
        Garanţia  de  participare  este  de  500 lei si  reprezintă  o  garanţie  pentru
organizator  în  ceea  ce  priveşte  comportamentul  corespunzător  al  ofertantului  pe
perioada  de  derulare  a  procedurii  de  licitaţie  până  la  semnarea  contractului  de
vânzare - cumpărare.
        Garanţia de participare se achită până la data de ......................., orele................,
în numerar la casieria la casieria Primăriei Or.Victoria .
        Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâştigători, care au participat la
procedura  de  licitaţie,  în  termen  de  maxim  5  zile  de  la  organizarea  licitaţiei  şi
adjudecarea cabinetelor.
         Pentru câştigătorii  licitaţiei garanţia de participare se restituie numai după
achitarea preţului de cumpărare a cabinetului medical.
         Garanţia de participare poate fi executată de către organizatorul licitaţiei în
următoarele situaţii:
- fiind declarat calificat nu participă la şedinţa de strigare;
- revocă oferta în caz de adjudecare a acesteia;
- fiind declarat adjudecat nu încheie contractul de vânzare-cumpărare în termen de
maxim 15 zile de la expirarea perioadei de depunere a contestatiilor ;

Secţiunea II Desfăşurarea licitaţiei publice deschise cu strigare
B.1 Desfăşurarea licitaţie publice cu strigare

Pentru fiecare dintre cabinetele medicale licitate se vor parcurge următoarele etape:
Etapa I-a

– Deschiderea plicurilor cu documentele de calificare şi calificarea ofertanţilor.Plicurile
cu documentele de calificare vor fi deschise de către Comisia de vânzare a spaţiilor
medicale  în data de .......................,  orele................,  în  sala de consiliu  a Primăriei
Or.Victoria, str.Stadionului nr.14.
         Comisia de vânzare, in prezenta ofertantilor sau a reprezentantilor imputerniciti
ai acestora, verifică existenţa tuturor documentelor de participare solicitate.Comisia
verifică  şi  analizează  ulterior  documentele  de  participare  depuse  de  ofertanţi  şi
întocmeşte  lista  cuprinzând  ofertanţii  acceptaţi,  care  include  toţi  potenţialii
cumpărători care au depus documentaţia completă de participare la licitaţie, şi o va
afişa la locul desfăşurării licitaţiei cu strigare, cu cel puţin o oră înainte de ora fixată
pentru începerea acesteia.
          Se consideră ofertant calificat, ofertantul care a depus documentaţia completă
şi îndeplineşte cerinţele de calificare solicitate prin prezentul caiet de sarcini, în caz
contrar ofertantul este descalificat.



         In situatia in care un ofertant nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele
de  calificare  stabilite  în  prezentul  caiet  de  sarcini  sau  nu  a  prezentat,  conform
prevederilor  art.  19 alin.(3),  lit.  “a” si  “b” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.68/2008 unul sau mai multe documente de calificare, Comisia de licitatie va declara
oferta sa  ca fiind descalificata, nemaiputand participa la licitația cu strigare.
        Se întocmeşte o listă cu ofertanţii calificaţi care pot participa la strigare.
        Fiecărui ofertant calificat i se atribuie un număr de ordine, în ordinea depunerii
plicurilor cu documentele de calificare şi i se pune la dispoziţie un talon cu număr de
identificare, corespunzător numărului de ordine din lista menţionată.
        Comisia de vânzare întocmeşte procesul - verbal de verificare şi analizare a
documentelor  de  calificare  depuse  de  ofertanţi,  în  care  se  va  menţiona  rezultatul
deschiderii plicurilor, ofertanţii prezenţi, ofertanţii respinşi, ofertanţii acceptaţi, ora la
care  s-a  întocmit  lista  cuprinzând  ofertanţii  calificaţi,  respectiv  observaţii  ale
ofertanţilor prezenţi.

Etapa a II-a – licitaţia cu strigare şi adjudecarea licitaţiei
Mod de derulare:

         a)  în data de de .......................,  orele................,  preşedintele comisiei  de
vânzare  declară  deschisă  şedinţa  de  licitaţie,  citeşte  lista  ofertanţilor  acceptaţi
(calificaţi)  şi  verifică  împuternicirea  acordată  persoanei  care  reprezintă  ofertantul;
împuternicirea va fi semnată de reprezentantul legal al ofertantului.
        Preşedintele comisiei de vânzare anunţa denumirea proprietăţii ce se pune in
vânzare, realizează o scurtă descriere a acesteia, anunţă preţul de pornire a licitaţiei,
pasul  de licitare de 1% din preţul  de pornire a licitaţiei,  denumirea si  numărul  de
ordine ale ofertanţilor, modul de desfăşurare a licitaţiei,  asigurându - se că fiecare
ofertant a înţeles procedura de desfăşurare.
Preşedintele comisiei conduce licitaţia astfel:
    1) licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive;
    2) daca se oferă preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele comisiei de vânzare va
creşte preţul cu cate un pas de licitare, pana când unul dintre ofertanţi accepta preţul
astfel majorat si nimeni nu oferă un preţ mai mare;
    3) în cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul sa anunţe, prin strigare şi prin
ridicarea talonului de participare, un preţ egal sau mai mare decât preţul anunţat de
preşedintele comisiei de licitaţie;
    4) adjudecarea licitaţiei se va face în favoarea ofertantului care oferă cel mai mare
preţ;
    5) preşedintele comisiei de vânzare anunţa adjudecatarul, declara închisa şedinţa
de licitaţie si întocmeşte procesul - verbal de licitaţie, semnat de membrii comisiei de
vânzare, de adjudecatar si de ceilalţi ofertanţi.
     Contractul de vânzare - cumpărare se va încheia în termen de maxin 15 zile de la
expirarea perioadei de depunere a contestatiilor.
      Termenul de depunere a contestațiilor  este de 48 de ore de la data primirii
comunicării  privind rezultatul licitației și a procesului verbal al licitației.

Etapa III Achitarea preţului de vânzare - cumpărare a spaţiului comercial
       Preţul de vânzare – cumpărare stabilit prin licitaţie se va  achita integral sau in
rate astfel:
          Preţul de vânzare a spaţiilor se va plăti de cumpărător integral la încheierea
contractului sau în rate, în condiţiile prevăzute de OU68/2008.
         Vânzarea spaţiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărător, în
următoarele condiţii:
    a) avans de 15% din preţul de vânzare;
    b)  rate  lunare,  eşalonate  pe  un  termen de  maximum 10 ani,  cu  posibilitatea
cumpărătorului de a obţine acordarea unui termen de graţie de un an; cumpărătorul
poate opta pentru un termen mai mic de plată sau pentru achitarea anticipată;

Nr.cr
t.

Rate lunare (euro) Dobândă lunară (euro) Termen  de plată

1
      Notă:  ratele  lunare  se  vor  stabili  la  încheierea  contractului  de  vânzare
cumpărare, urmând ca acestea să conțină prețul fără TVA, întrucât TVA-ul se achită
integral odată cu avansul de 15%.



    c) perceperea unei dobânzi anuale cel puţin egale cu rata de referinţă stabilită
periodic de Comisia Europeană pentru România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene și care pentru anul 2019 este de 3,56% și se va calcula doar pentru perioada
de la încheierea contractului și până la 31.12.2019.
     d) pentru perioada de plată a ratelor aferente anilor următori pentru care se face
plata în rate și  până la finalul perioadei de plată a ratelor,  la începutul fiecărui  an
pentru care de face plata se va încheia un act adițional la contract cu valoare  ratei de
referinţă  stabilită  periodic  de  Comisia  Europeană  pentru  România  şi  publicată  în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
           (2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la termenul scadent 4 rate
consecutive sau nu respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare-cumpărare
se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă
formalitate.
          (3) În situaţia prevăzută la alin.(2), imobilele reintră în proprietatea privată a
unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a statului,  în condiţiile
legii,  iar  sumele  înaintate  de  cumpărător,  vor  fi restituite,  fără  dobânda  aferentă
acestora.

 (4)  În  cazul  vânzării  în  rate  a  spaţiului  medical  şi  a  terenului  aferent,
cumpărătorul  este  obligat  să  constituie  în  favoarea  vânzătorului  o  ipotecă  asupra
imobilului  care  face  obiectul  vânzării,  până  la   achitarea  în  totalitate  a  bunului
cumpărat.
       Neplata la termenul  stabilit  a  contravaloarii  cabinetului  medical  conduce la
pierderea garanţiei de participare la licitaţie.
Anexe:- Caiet de sarcini
          - Declaraţie de participare (Anexa nr. 1)

- Fişa ofertantului (Anexa nr. 2)
          - Contract de vânzare-cumpărare (Anexa nr. 3)

TEMEI  LEGAL  PRIVIND  ORGANIZAREA  LICITAŢIE

OUG nr.57/2019, OU 68/2008, HCL nr………............./………………........................

ORGANIZATOR
PRIMĂRIA  Or.  VICTORIA

              PRIMAR                                                                   SECRETAR
 GHEORGHE  CRISTIAN                                           TOCOAIE  GABRIELA  LENUŢA 
 



GRILĂ   DE  LICITAŢIE

         Privind  vânzarea  prin  licitaţie  publică  a  spațiului  medical  nr.1 în
suprafață de 29,97 mp  CF 100031-C1-U1 nr.cad.100031-C1-U1 situat
în str.Policlinicii  nr.14, bun ce aparține proprietații  private a localităţii  la
data

 de……………………........................................
     Prețul de pornire la licitație

      Nr. CF Adresa Suprafața Valoarea Obs.

Lei Euro  
CF 100031-

C1-U1
Construcţie- spațiu

merdical
str.Policlinicii nr.14

29,97 mp 72.350 15.287 Orasul Victoria
domeniu

privat
   Pasul de strigare

Adresa Suprafața Pasul de strigare Obs.

Lei Euro  
Construcţie- spațiu merdical

str.Policlinicii nr.14
29,97 mp 724 153 Orasul Victoria

domeniu
privat

    Prima strigare - ………………………………………........................................ euro

    A doua strigare - ………………………………………...................................... euro

   A treia strigare - ……………………………………….........................................euro

   A patra strigare - ………………………………………........................................euro

   A cincea strigare - …………………………………….........................................euro
 
   A şasea strigare - ………………………………………........................................euro

   A  şaptea  strigare  -
……………………………………….......................................euro 
 
   A opta strigare - ………………………………………..........................................euro

   A noua strigare - ……………………………………….........................................euro

   A zecea strigare - ………………………………………........................................euro



Adjudecat licitaţia la suma de…………………….............
(euro).TVA...........................euro

Total cu TVA......................euro

OFERTANT

NOTĂ: - la valoarea de adjudecare se adaugă T.V.A conform legii.

GRILĂ   DE   LICITAŢIE

         Privind vânzarea prin licitaţie publică a  terenului în suprafață de 12 mp
înscris în CF 100031 nr.cad.100031 situat în str.Policlinicii nr.14, bun
ce face parte din proprietatea privată a localităţii la data

 de……………………........................................
     Prețul de pornire la licitație

      Nr. CF Adresa Suprafața Valoarea Obs.

Lei Euro  
CF 100031  Teren intravilan –

str.Policlinicii nr.14
12 mp 535 113 Orasul Victoria

domeniu
privat

     Pasul de strigare
Adresa Suprafața Pasul de strigare Obs.

Lei Euro  
 Teren intravilan – str.Policlinicii

nr.14
CF 100031

12 mp 6 2 Orasul Victoria
domeniu

privat

Propriertatea
imobiliara

Situația de CF Cotă parți
comune

Teren-cotă
parte

Suprafața
utilă

Suprafața
construită

Orașul Victoria –
domeniul privat

100031-C1-U1 2.97 2.97
(12 mp)

29.97 mp 29 mp

  
    Prima strigare - ………………………………………........................................ euro

    A doua strigare - ………………………………………...................................... euro

   A treia strigare - ……………………………………….........................................euro

   A patra strigare - ………………………………………........................................euro

   A cincea strigare - …………………………………….........................................euro
 
   A şasea strigare - ………………………………………........................................euro

   A  şaptea  strigare  -
……………………………………….......................................euro 
 



   A opta strigare - ………………………………………..........................................euro

   A noua strigare - ……………………………………….........................................euro

   A zecea strigare - ………………………………………........................................euro

Adjudecat licitaţia la suma de…………………….............
(euro).TVA...........................euro

Total cu TVA......................euro

OFERTANT

NOTĂ: - la valoarea de adjudecare se adaugă T.V.A conform legii.                       

                                                                                                                              

                                                                                              ANEXA NR.1

OFERTANT
____________________________________________

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE

PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ CU STRIGARE ORGANIZATA ÎN VEDEREA
CUMPARARII CABINETULUI MEDICAL SITUAT IN OR.VICTORIA, STR.

STR.STADIONULUI nr.14, CABINET NR.1

Către, _________________________________________________________________

Urmare a anunţul publicitar apărut în publicaţia ___________________din data de
__________

Prin prezenta,
Noi,_____________________________________________________________
(denumirea ofertantului)

ne manifestăm intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru
cumpărarea  cabinetului  medical  situat  in  Or.Victoria,  str.Stadionului  nr.14,
cabinet nr.2,  aparţinând domeniului  privat al Orașului  Victoria,  organizată în
şedinţă publică la data

 _____________________2019 ora  __________  de  catre  Comisia  de  vânzare  a
spaţiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara
activitati conexe actului medical.
        Am luat cunoştinţă  de condiţiile  de participare la licitaţie,  condiţiile
respingerii ofertei, de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie, prevăzute
în caietul de sarcini şi ne asumăm responsabilitatea pierderii lor în condiţiile
stabilite.



        Oferta noastră este valabilă pe o perioada de 60 de zile de la data
deschiderii ofertelor.
La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea ofertelor
din partea noastră va participa un reprezentant autorizat să ne reprezinte şi să
semneze actele încheiate cu această ocazie.

   Data ____________                           

                                                                                               Ofertant
______________________

                L.S.



                         ANEXA NR. 2

       OFERTANT
___________________

FIŞA OFERTANTULUI

PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ CU STRIGARE ORGANIZATA ÎN VEDEREA
CUMPARARII CABINETULUI MEDICAL SITUAT IN OR.VICTORIA, STR.

STR.STADIONULUI nr.14, CABINET NR.1

1) Ofertant ________________________________________________________________

2) Sediul societăţii sau adresa _________________________________________________

3) Telefon _________________________________________________________________

4) Reprezentant legal ________________________________________________________

5) Funcţia __________________________________________________________________

6) Cod fiscal  _______________________________________________________________

7)  Nr.  Înregistrare  la  Registrul  Comerţului
_________________________________________

8) Nr. Cont _________________________________________________________________

9) Banca __________________________________________________________________

10) Capitalul social  (mil. lei) ___________________________________________________

11)  Cifra  de  afaceri   (mil.  lei)
___________________________________________________

12)  Sediul  sucursalelor  (filialelor)  locale  –dacă  este  cazul
_____________________________

13)  Certificatele  de  înmatriculare  a  sucursalelor  locale
_______________________________

Data ____________                                       Ofertant 



                                                                                                           
    Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat
          
Nr.___________/_________/_______________2019.

                                                                                                                                           Anexa nr. 3

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Cap.I. PĂRŢILE:

           1. ORASUL  VICTORIA, persoană juridică de drept public conform
art.21 din Legea 215/2001, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în localitatea
Victoria,  str.  Stadionului  nr.14,  judeţul  Brasov, Cod  unic  de  înregistrare
4523207,  legal  reprezentat  în  temeiul  art.62  alin.1  din  Legea  215/2001  de
domnul GHEORGHE  CRISTIAN având functia de Primar al Orasului Victoria în
calitate de VÂNZĂTOR, pe de o parte
şi

  2. “__________________________________“,cu sediul în ____________________, 

str.  ___________________________,  nr.  ____,  jud.  ________________,  identificat prin
CIF

 ___________________________,Registru comerțului________/_________/_____________

 reprezentant  legal  prin  _______________________________________, identificată
prin 

CNP _____________________________, domiciliul în __________________________, str.

 ___________________, nr.______, bl._____, et._____, ap. ______, jud._______________,
 pe de altă  parte,  în  calitate de  CUMPĂRĂTOR, au convenit  la  încheierea
prezentului „ Contract de Vânzare-Cumpărare, în următoarele condiţii:

Cap.II –OBIECTUL  CONTRACTULUI

Art.1.  Obiectul  contractului  de  vânzare  –  cumpărare,  îl  constituie
vânzarea, respectiv cumpărarea proprietăţii imobiliare, reprezentând – spaţiu
cu destinaţie de Cabinet medical medicină de familie și terenul aferent
acestuia, situat administrativ în Orașul

Victoria,  str.Policlinicii,  nr.14,  județul  Brașov,  cu  o  suprafaţă  construită  de
________ mp., 

suprafaţă utilă de ________ mp.,precum şi cota parte din părţile şi dependinţele
comune, în 
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suprafaţă de ___________ mp, înscris în  CF __________,  nr.cad. _________  şi o
cotă 

parte de teren de _______ mp, 

Art.2. Terenul aferent proprietăţii imobiliare, identificat conform art.1, în
suprafaţă de

________ mp, se vinde odată cu vânzarea proprietăţii imobiliare, fiind înscrisă în
coala de în 

CF ____________, nr.cad. __________, cu suprafaţa de _____ mp. și teren aferent
cu 

suprafaţa de ______mp. 
Art.3. Imobilele identificate la art. 1 şi art. 2, respectiv cota de _________

parte din spaţiul cu destinaţia de cabinet, părţile şi dependinţele comune şi
terenul aferent acestuia se află în proprietatea privată a Orașului Victoria.
         Părţile  şi  dependinţele  comune ale  Cabinetului  medical,  obiect  al
prezentului  contract,  identificate  în  Schiţele   -  Releveu,  parter,  sunt  parte
integrantă a prezentului contract de vânzare – cumpărare. 

Cap.III. VALOAREA CONTRACTULUI

Art.4.(1)  Preţul  total de  vânzare  al  proprietăţii  imobiliare  –  spațiu
medical este de
 _________ euro,TVA____________, total cu TVA______________preţ stabilit in urma
procedurii de licitatie publica cu strigare, conform Procesului verbal al sedintei
nr. ___________ / _______________ 2019 se poate achita astfel: 
          Preţul  de vânzare a spaţiilor  se va plăti  de cumpărător integral la
încheierea contractului sau în rate, în condiţiile prevăzute de OU68/2008.
         Vânzarea  spaţiilor  medicale  se  poate  face  cu  plata  în  rate  către
cumpărător, în următoarele condiţii:
    a)  avans  de  15%  din  preţul  de  vânzare  fără  TVA  respectiv  suma
de_________________;
    b) rate lunare, eşalonate pe un termen de maximum 10 ani, cu posibilitatea
cumpărătorului de a obţine acordarea unui termen de graţie de un an (dacă
este cazul); cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de plată sau
pentru achitarea anticipată;

Nr.cr
t.

Rate lunare (euro) Dobândă lunară (euro) Termen  de plată

1
      Notă: ratele lunare se vor stabili la încheierea contractului de vânzare

cumpărare, urmând ca acestea să conțină prețul fără TVA, întrucât TVA-ul se
achită integral odată cu avansul de 15%.
    c)  perceperea unei  dobânzi  anuale cel  puţin  egale cu rata de referinţă
stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România şi publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii  Europene și care pentru anul 2019 este de 3,56% și se va
calcula  doar  pentru  perioada  de  la  încheierea  contractului  și  până  la
31.12.2019.
     d) Pentru perioada de plată a ratelor aferente anilor următori pentru care se
face plata în rate și până la finalul perioadei de plată a ratelor, la începutul
fiecărui an pentru care de face plata se va încheia un act adițional la contract
cu valoare  ratei de referinţă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru
România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 



           (2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la termenul scadent 4 rate
consecutive  sau  nu  respectă  clauzele  contractuale,  contractul  de  vânzare-
cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în
întârziere şi fără altă formalitate.
          (3) În situaţia prevăzută la alin.(2), imobilele reintră în proprietatea
privată  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  sau  în  proprietatea  privată  a
statului, în condiţiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite,
fără dobânda aferentă acestora.

 (4) În cazul vânzării în rate a spaţiului medical şi a terenului aferent,
cumpărătorul  este  obligat  să  constituie  în  favoarea  vânzătorului  o  ipotecă
asupra imobilului care face obiectul vânzării, până la  achitarea în totalitate a
bunului cumpărat.

 (5) Preţul, în echivalent euro la cursul de schimb lei/euro al BNR se
poate  achita  la  caseria  Primăriei  Or.Victoria  sau  în  contul  vânzătorului
_____________________________
deschis la trezoreria statului Făgăraș.
           Preţul total de vânzare al terenului în suprafață de________mp aferent
spațiului
 este de  ____________euro,TVA_______________, total cu TVA___________________
preţ  stabilit  in  urma  procedurii  de  licitatie  publica  cu  strigare,  conform
Procesului verbal al 

sedintei  nr.  ___________  /  _______________  2019  se  achită  integral  la  data
semnării contractului.
           (6) Cheltuielili  ocazionate cu întocmirea raportului  de evaluare a
spațiului medical în  sumă de 800 lei,  cad în sarcina cumpărătorului spre a fi
plătite și se achită separate de prețul contractului.

Cap.IV. REGIMUL  IMPOZITELOR ŞI TAXELOR:

Art.5. Data  transferului  dreptului  de  proprietate,  asupra  proprietăţii
imobiliare este data autentificării prezentului contract.

Art.6. De  la  data  transferului  dreptului  de  proprietate,  cumpărătorul
datorează impozitul pe clădiri asupra preţului de vânzare stabilit conform art.4,
în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Art.7.  De  la  data  transferului  dreptului  de  proprietate,  cumpărătorul
datorează  imopzitul  pe  teren  stabilit  şi  calculat  în  condiţiile  prevăzute  de
legislaţia în vigoare.

Art.8. Responsabilitatea pentru calculul impozitelor şi taxelor revine în
totalitate cumpărătorului, inclusiv pentru virarea acestora în termen, conform
legislaţiei în vigoare

Cap.V. VICII ŞI SARCINI:

Art.9. Proprietatea imobiliară care se înstrăinează este liberă de sarcni şi
procese,  nu  a  fost  scoasă  din  circuitul  civil  şi  garantăm  pe  cumpărător
împotriva oricăror evicţiuni anterioare încheierii prezentului contract.

Art.10.  Asupra  proprietăţii  imobiliare  vândute  în  condiţiile  prezentului
contract se va înscrie în Cartea Funciară interdicţia de înstrăinare, de schimb a
destinaţiei,  de închiriere sau cedarea folosinţei pentru alte activităţi care nu
privesc exerciţiul actului medical şi / sau activităţi conexe actului medical. 

Cap.VI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.11.  Drepturile  şi  obligaţiile  vânzătorului aferente  prezentului
contract sunt:



     a) să întocmească factura şi procesul verbal de predare – primire la data
autentificării contractului de vânzare - cumpărare;
     b) să pună la dispoziţiia cumpărătorului în vederea întabulării dreptului de
proprietate,  extrasul  de  Carte  Funciară  al  proprietăţii  imobiliare,  releveul
acesteia şi schiţa de defalcare dacă este cazul; 
     c) să constituie o comisie formată din 2 reprezentanţi ai acestuia şi un
reprezentant al Colegiului Medicilor, care să verifice anual dacă imobilul, care
face  obiectul  prezentului  contract  nu  a  fost  înstrăinat,  închiriat  sau  folosit
pentru alte activităţi decât cele medicale/conexe actului medical. 

Art.12.  Drepturile  şi  obligaţiile  cumpărătorului aferente  prezentului
contract sunt:

    a)  să  suporte  pe  cheltuiala  sa  taxele  de  întabulare  aferente  întabulării
dreptului  de  proprietate,  onorariul  Notarial,  pe  care  la  va  achita  la  data
autentificării prezentului contract; 
    b) să efectueze lucrări de refacere a faţadelor şi a părţilor comune la imobilul
care face
 obiectul  prezentului  contract  în  termen  de  2  ani  de  la  data  achiziţionării
acestuia.  Lucrările  menţionate  se  vor  realiza  numai  cu  avizul   prealabil  al
vânzătorului.
    c)  să  nu  înstrăineze,  închirieze  sau  să  folosească  imobilul  pentru  alte
activităţi  decât  în  scopul  desfăşurării  de activităţi  medicale  şi  /  sau conexe
actului medical; 
    d) să permită / să nu refuze accesul vânzătoarei/coproprietarilor sau a altor
terţe personae care justifică un interes la instalaţiile comune / subsolul tehnic
(după caz) al imobilului în care este situat spaţiul.Accesul la instalaţiile comune
se va realiza numai cu acordul prealabil al proprietarului;
    e) să perimtă comisiei constituită potrivit art.11, litera “c”, accesul în imobil /
spaţiu în vederea verificării  îndeplinirii  obligaţiilor stabilite baza art.11, litera
“c”; 
     f) cumpărătorul, pe cheltuiala sa, se obligă să înscrie în Cartea Funciară
interdicţia de înstrăinare, de schimb al destinaţiei, de închiriere sau cedarea
folosinţei pentru alte activităţi care nu privesc exerciţiul actului medical şi / sau
activităţi conexe actului medical. 

Cap.VII. REZOLUŢIONAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE –
CUMPĂRARE:

Art.13.  Contractul de vânzare – cumpărare  se rezoluţionează de plin
drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate, în
următoarele situaţii: 

a) cumpărătorul înstrăinează, închiriază sau foloseşte imobilul  pentru alte
activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale / conexe actului
medical;

b) cumpărătorul nu respectă una din obligaţiile stabilite în sarcina sa potrivit
prevederilor art.12, din prezentul contract;

c) cumpărătorul nu înscrie în Cartea Funciară pe cheltuia sa, intredicţia de
înstrăinare,  de schimb a destinaţiei, de închiriere sau cedarea folosinţei
pentru alte activităţi care nu privesc exerciţiul  actului medical şi / sau
activităţi conexe actului medical.
Art.14.  Despre  intenţia  de  rezoluţiune  a  contractului  de  vânzare  –

cumpărare, cumpărătorul va fi notificat în scris, înainte cu 30 de zile de data
prevăzută în notificare pentru rezolvirea contractului. 

Art.15.  După  rezolvirea  contractului  de  vânzare  –  cumpărare,
cumpărătorului i se vor  restitui sumele avansate în contul preţului, cu excepţia
dobânzilor aferente acestora.  

Art.16.  La  rezoluţiunea  contractului  de  vânzare  –  cumpărare,



proprietatea imobiliară trece, de drept, în proprietatea Orașului Victoria, liber
de orice sarcini.

Cap.VIII. PENALITĂŢI

Art.17.  Pentru  nerespectarea  în  totalitate  sau  în  parte  a  clauzelor
prezentului  contract  de  vânzare  –  cumpărare  partea  în  culpă  datorează
penalităţi  pentru  fiecare  zi  de  întârziere,   calculată  prin  aplicarea  cotei
procentuale  stabilită  /  reglementată  pentru  plata  cu  întârziere  a  creanţilor
bugetare în condițiile prevăzute de codul fiscal și codul de procedură fiscală.

Art.18. Constituie anexă la prezentul contract de vânzare – cumpărare şi
fac parte integrală din acesta:

d) Procesul vebal de predare – primire.
e) Schiţele – Releveu, parter  imobil.

Cap.IX. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art.19. Dacă pe parcursul derulării contractului de vânzare – cumpărare
vor  fi adoptate  acte  normative  care  privesc  regimul  impozitelor  şi  taxelor,
acestea vor fi aplicate cu prioritate în condiţiile respectivelor acte normative.

Art.20.  Prezentul  contract  de  vânzare  –  cumpărare  constituie  titlu
executoriu, în condiţiile legii. 

Art.21.  Pentru  recuperarea  eventualelor  sume  restante  datorate  de
cumpărător în baza prezentului contract, se vor aplica procedurile legale de
executare silită stabilite pentru recuperarea creanţelor bugetare

Art.22.  Orice modificări de natură financiară/administrativă intervenită
pe parcursul derulării prezentului contract vor fi consemnate în acte adiţionale
autentificate.

Art. 23. Prezentul contract de vânzare – cumpărare a fost redactat în 2
exemplare originale, în limba română asigurăndu-se câte un exemplar pentru
fiecare parte, azi, data

 de_________________________2019. 
Art.24. Odată cu notarea în Cartea Funciară a transmiterii dreptului de

proprietate  se va înscrie şi interdicţia de înstrăinare, de schimb al destinaţiei,
de  închiriere  sau  cedarea  folosinţei  pentru  alte  activităţi  care  nu  privesc
exerciţiul actului medical şi / sau activităţi conexe actului medical.

        VÂNZĂTOR  ORAŞUL  VICTORIA                                   CUMPĂRĂTOR

                   PRIMAR
           CRISTIAN   GHEORGHE
_____________________________

    

                  SECRETAR
  TOCOAIE  GABRIELA  LENUŢA

            Vizat pentru C.F.P.
      CÎRŢOROŞAN CRISTINA



          Vizat pentru oportunitate
    Şef Birou ADPP  NICOLAE  URIAN

                                                                                            
 Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat
          
Anexă la contractul de vânzare nr.__________/________/______________2019.
                                                       

PROCES  -  VERBAL

  
           Încheiat astăzi_____________________________ cu ocazia predării – primirii
spațiului  medical  în  suprafață  de______________mp   și  a  terenului  aferent,
proprietate  privată  situat  în  Or.Victoria  Str.________________Nr.____teren  în
suprafaţă  de_________________mp  înscris  în  CF___________________
nr.topo__________________
          Subsemnaţii____________________________________________________________
_____________________________________din  partea  Primăriei  în  calitate  de
proprietari  ai  spațiului  medical   și  ai  terenului  aferent   şi  dl(d-
na)__________________________________
în calitate de cumpărător, am procedat primul la predarea spațiului medical și
a terenului afferent iar secundul la primirea terenului, constatând următoarele :
____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
          Spațiul medical și terenul aferent ce fac obiectul vânzării, fac parte din
domeniul  privat  al  localităţii  şi  se  transmit  cumpărătorului  în  condiţiile
prevăzute de Legea 287/2009 - Codul Civil și OU 68/2008.
         Alte precizări : - ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
                  Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în 2 (două)
exemplare câte unul pentru fiecare parte.
              
              AM  PREDAT                                                          AM  PRIMIT
                 Vânzător                                                             Cumpărător
      Or.Victoria – prin primar
           Cristian  Gheorghe                                        ____________________________
         

    Şef birou ADPP –
consilier Nicolae Urian                       
             
              
consilier Neidoni Daniela
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la  aprobarea  vânzării prin licitație publică cu strigare în

condițiile prevăzute de OU nr.68/2008 a spațiului medical în suprafață
de 125,18 mp și teren aferent 59 mp, înscris în CF 100031-C1-U2

nr.cad. 100031-C1-U2 situat în str.Policlinicii nr.14 proprietate privată
a Or.Victoria, cu destinaţia de cabinet medical stomatologic.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.11648/31.07.2019 al biroului ADPP cu privire
la  aprobarea  vânzării prin licitație publică cu strigare în condițiile prevăzute
de OU68/2008 a spațiului medical în suprafață de 125,18 mp și teren aferent
59 mp, înscris în CF 100031-C1-U2 nr.cad. 100031-C1-U2 situat în str.Policlinicii
nr.14  proprietate  privată  a  Or.Victoria,  cu  destinaţia  de  cabinet  medical
stomatologic. 
        Văzând prevederile:
         -  art.129 alin.2 lit.”c”  alin.6  lit.”b”  art.354 ,  art.355 și  art.363 din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 – Codul Administrativ; 
         - art.1660, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 din
Legea 287/2009 – Codul Civil  ; 
         -  O.U.G nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor  proprietate privată a
statului  sau  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  cu  destinaţia  de  cabinete
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului
medical; 
         -   OG nr.124/1998 privind organizarea şi  funcţionarea cabinetelor
medicale, republicată;
         - OU nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă
practică pentru servicii publice conexe actului medical;
         -  Legea  nr.598/2001 pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenta  a
Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera
practica pentru servicii publice conexe actului medical; 
         - Contractul de concesiune nr.7006/62RC/07.05.2019, aprobat prin HCL
nr.63/25.04.2019;                          

        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019; 
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

            Art.1.– Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a spaţiului
medical- cabinet stomatologic în condițiile prevăzute de OU68/2008, având la
bază raportul de evaluare nr.10389/08.07.2019, după cum urmează:
            -spațiu medical în suprafață de 125,18 mp și teren aferent 59 mp,
înscris în CF 100031-C1-U2 nr.cad. 100031-C1-U2 situat în str.Policlinicii nr.14 

Propriertatea
imobiliara

Situația de
CF

Cotă
parți

comune

Teren-
cotă parte

Suprafața
utilă

Suprafața
construită
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    Preţul  de  pornire  la  licitaţie  pentru  spațiu  este de  64.245  euro  în
echivalent  lei  304.060  lei  stabilit  prin raportul  de  evaluare
nr.10389/08.07.20192019. 
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 304.060 lei x 1%=3.041
lei.
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 64.245 euro x 1%=643
euro
       Preţul de pornire la licitaţie pentru terenul aferent spațiului este de 555
euro  în  echivalent  lei  2.625  lei  stabilit  prin raportul  de  evaluare
nr.10389/08.07.20192019. 
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 2.625 lei x 1%=26,25 lei
rotunjit 26 lei.
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 555 euro x 1%= 6 euro
       Prețul total al spațiului și al terenului aferent este de 64.800 euro/
306.685 lei.
       Taxa de participare,  în sumă de 50 lei,  reprezintă  suma pe care un
potenţial ofertant trebuie să o achite pentru a putea participa la calificare şi
ofertare.
    Preţul  de  vânzare  a  spaţiilor  se  va  plăti  de  cumpărător  integral  la
încheierea contractului sau în rate, în condiţiile prevăzute de OU nr.68/2008.
         Art.2.- (1)Vânzarea spaţiului medical se poate face cu plata în rate către
cumpărător în următoarele condiţii:
       a) avans de 15% din preţul de vânzare;
       b)  rate  lunare,  eşalonate  pe  termen  de  10  ani,  cu  posibilitatea
cumpărătorului  de  a  obţine  acordarea  unui  termen  de  graţie  de  un  an;
cumpărătorul  poate  opta  pentru  un  termen  mai  mic  de  plată  sau  pentru
achitarea anticipată;

Nr.cr
t.

Rate lunare (euro) Dobândă lunară (euro) Termen  de plată

1
      Notă: ratele lunare se vor stabili la încheierea contractului de vânzare

cumpărare, urmând ca acestea să conțină prețul fără TVA, întrucât TVA-ul se
achită integral odată cu avansul de 15%.
       c) perceperea unei dobânzi anuale (în euro) cel puţin egale cu rata de
referinţă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România şi publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care pentru anul 2019 este de 3,56% și
se va calcula  doar pentru  perioada de la încheierea contractului  și  până la
31.12.2019.
       d) Pentru perioada de plată a ratelor aferente anilor următori pentru care
se face plata în rate și până la finalul perioadei de plată a ratelor, la începutul
fiecărui an pentru care de face plata se va încheia un act adițional la contract
cu valoarea  ratei de referinţă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru
România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
           (2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la termenul scadent 4 rate
consecutive  sau  nu  respectă  clauzele  contractuale,  contractul  de  vânzare-
cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în
întârziere şi fără altă formalitate.
          (3) În situaţia prevăzută la alin.(2), imobilele reintră în proprietatea
privată  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  sau  în  proprietatea  privată  a
statului, în condiţiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător vor fi restituite,
fără dobânda aferentă acestora.
          (4) În cazul vânzării în rate a spaţiului medical şi a terenului aferent,
cumpărătorul  este  obligat  să  constituie  în  favoarea  vânzătorului  o  ipotecă



legală  asupra  imobilului  care  face  obiectul  vânzării,  până  la   achitarea  în
totalitate a bunului cumpărat.
          (5) Cumpărătoatorul pe cheltuiala sa, se obligă să înscrie în Cartea
Funciar interdicţia de înstrăinare, de schimb al destinaţiei,  de închiriere sau
cedarea  folosinţei  pentru  alte  activităţi  care  nu  privesc  exerciţiul  actului
medical şi / sau activităţi conexe actului medical

    Art.3.- Aprobarea documentației de licitație pentru vânzarea prin licitaţie
publică cu strigare a spaţiului medical- cabinet medical stomatologic .

         Art.4.-(1)Garanţia de participare este de 500 lei si reprezintă o garanţie
pentru  organizator  în  ceea  ce  priveşte  comportamentul  corespunzător  al
ofertantului pe perioada de derulare a procedurii de licitaţie până la semnarea
contractului de vânzare - cumpărare.
           (2)Garanţia de participare se achită în numerar la casieria la casieria
Primăriei  Or.Victoria.Garanţia  de  participare  se  restituie  ofertanţilor
necâştigători, care au participat la procedura de licitaţie, în termen de maxim 5
zile de la organizarea licitaţiei şi adjudecarea cabinetelor.
         (3)Pentru câştigătorii licitaţiei garanţia de participare se restituie numai
după achitarea preţului de cumpărare a cabinetului medical.
         (4)Garanţia de participare poate fi executată de către organizatorul
licitaţiei în următoarele situaţii:
      - fiind declarat calificat nu participă la şedinţa de strigare;
      - revocă oferta în caz de adjudecare a acesteia;
      - fiind declarat adjudecat nu încheie contractul de vânzare-cumpărare în
termen de maxim 15 zile de la expirarii perioadei de depunere a contestatiilor ;
          Art.5.-Cheltuielili ocazionate cu întocmirea raportului de evaluare a
spațiului  medical  în  sumă de 800 lei,   cad în sarcina cumpărătorului  și  se
achită separate de prețul contractului.
          Art.6.-La data semnării contractului de vânzare-cumpărare, contractului
de concesiune nr.7006/62RC/07.05.2019, aprobat prin HCL nr.63/25.04.2019,
încetează să producă efecte.
         Art.7.-Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor
aferente,  proprietate  privată  a  UAT  Victoria,  în  condiţiile  prevăzute  de  OU
68/2008, se fac venit la bugetul local.
         Art.8.-Cheltuielili  ocazionate  cu  încheierea  contractului  în  formă
autentică,
taxele ANCPI, onorariul notarului public, cad  în sarcina cumpărătorului.
          Art.9.-  Se  aprobă  radierea  din  CF  100031-C1-U2  Victoria
nr.cad./nr.topo.  100031-C1-U2   a  dreptului  de  administrare  operativă   în
favorarea Spitalului Orășenesc Victoria.          
         Art.10.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR

                                                  CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                            VIZAT  PTR. LEGALITATE
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SECŢIUNEA I Introducere

A.1.1. Date de identificare proprietar şi organizator:
   Proprietar: Orașul Victoria (spaţiul face parte din domeniul privat al Orașul
Victoria)
  Organizatorul  procedurii:  Orașul  Victoria  -  Comisia  de  vânzare  a  spaţiilor
proprietate privată a UAT Orașul Victoria, cu destinatia de cabinete medicale,
precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical.
   Adresa: Orașul Victoria str.Stadionului nr.14
   Numarul  de  telefon,  0268/241525,  fax  0268/241501;  primaria.victoria
@yahoo.com.

A.1.2 Obiectul procedurii de licitaţie publică deschisă cu strigare:
  Obiectul procedurii îl constituie vânzarea spaţiului cu destinatia de cabinet
medical  stomatologic,  sau activitati  conexe  actului  medical situat  în  Orașul
Victoria str.Policlinicii nr.14 – spațiul nr.2.
    Clădirea care adăposteşte cabinetul medical în analiză este situata in Orașul
Victoria str.Policlinicii nr.14 – spațiul nr.2, accesul se poate face direct dintr-un
drum  asfaltat,  pietonal  sau  cu  mijloace  de  transport  auto.Clădirea  care
adăposteşte spaţiul este situata in zona rezidentiala a localitatii.

DESCRIERE:
      Cabinetul medical este situat in cladire cu regim de inaltime P+E.Cea mai
buna utilizare: activitati medicale sau activitati conexe actului medical.

STRUCTURA DE REZISTENŢĂ A CLADIRII
       Fundaţii din beton armat; structura de rezistenta pereti din cărămidă,
compartimentari  din  închideri  din  caramida  GVP;  plansee  de  beton  armat;
acoperis cu structură din lemn acoperit cu țiglă.

FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE
    Tecuieli exterioare driscuite cu praf de piatra, terasit si piatra artificiala la
casa scarii, tencuieli interioare driscuite si gletuite, placi marmura in salile de
asteptare si in casa scarii principale,tamplarie interioara si exterioara din lemn
usa termopan la intrare, pardoseli din mosaic, faianță pe unii pereti; zugraveli,
calorifere. 

INSTALAŢII
Retea de energie electrica: existenta;
Retea de apa: existenta;
Retea de canalizare:           existenta;
Retea de termoficare: existenta;
Retea de telefonie si cablu TV: existenta.              
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 Descrierea  prezentată  are  caracter  orientativ.Este  recomandată  vizitarea
spaţiului de către potenţialii ofertanţi.Spaţiul se vinde în starea tehnică din ziua
desfăşurării licitaţiei.

Elemente geometrice
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Orașul Victoria –
domeniul privat

100031-C1-
U2

12,42 12,42
(59 mp)

125,18 mp 125 mp

În prezent cabinetul medical este sub regim de contract de concesiune.
A.1.3 Dreptul de proprietate

Cabinetul medical licitat se află în proprietatea privată, în exclusivitate, a
Orașului Victoria, nu este gajat pentru credite bancare şi nu este ipotecat.

A.1.4 Tipul de procedură aplicată:
      Licitaţie  publică  deschisă cu strigare,  stabilita  conform Ordonantei  de
Urgenta a Guvernului Romaniei nr.68 din 28 mai 2008.

A.1.5 Temeiul legal al organizării procedurii:
       Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.68 din 28 mai 2008
privind  vanzarea  spatiilor  proprietate  privata  a  statului  sau  a  unitatilor
administrativ-teritoriale  cu  destinatia  de  cabinete  medicale,  precum  si  a
spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical;
        Hotararea Consiliului Local al Orașului Victoria  nr.............. din ..................
2019 privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a spaţiului proprietate
privată a Orașului Victoria, cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, în
condițiile prevăzute de O.U.G nr.68/2008

A.1.6 Preţul de pornire a licitaţiei.
         Preţul  de pornire  la  licitaţiei  al  spațiului  este de  64.245 euro în
echivalent  lei  304.060  lei  și  a  terenului  555  euro  în  echivalent  lei
2.625 lei, stabilit prin raportul de evaluare nr.10389/08.07.20192019. 
      Preţul  de  pornire  la  licitaţiei  pentru  spațiu  este de  64.245 euro în
echivalent  lei  304.060  lei  stabilit  prin raportul  de  evaluare
nr.10389/08.07.20192019. 
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 304.060 lei x 1%=3.041
lei.
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 64.245 euro x 1%=643
euro
       Preţul de pornire la licitaţiei pentru terenul aferent spațiului este de 555
euro  în  echivalent  lei  2.625  lei  stabilit  prin raportul  de  evaluare
nr.10389/08.07.20192019. 
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 2.625 lei x 1%=26,25 lei
rotunjit 26 lei.
       Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire – 555 euro x 1%= 6 euro
       Prețul total a spațiului și a terenului aferent este de 64.800 euro/306.685
lei.       Cabinetul medical ce urmează a fi vândut prin prezenta procedură de
licitaţie nu poate fi înstrăinat, închiriat sau folosit de cumpărător pentru alte
activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale – cabinet stomatologic
şi/sau a activităţilor conexe actului medical.
       A.1.7 Pretul minim de strigare: este prezentat la punctul A.1.6 din
prezentul caiet de sarcini. Pasul de licitare este 1% din preţul de pornire.
       A.1.8 Condiţii de participare la procedură: participarea la procedura
de licitaţie publică deschisă cu strigare este permisă persoanelor juridice sau/si
furnizorilor de servicii medicale persoane fizice române legal constituite, care
îndeplinesc următoarele condiţii:



     - nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de
un judecator - sindic, activitatile comerciale nu sunt suspendate şi nu sunt intr-
o situatie similara cu cele anterioare, reglementate prin lege;
    - societatea nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in
una dintre situatiile prevazute la alineatul precedent;
    -  societatea  si-a  îndeplinit  la  zi  toate  obligaţiile  de  plata  exigibile  a
impozitelor si taxelor către bugetele publice;
    - s-a achitat taxa de participare şi garanţia de participare.
Ofertanţii  care  îndeplinesc  condiţiile  menţionate  mai  sus  sunt  consideraţi
eligibili.
Ofertanţii au obligaţia de a depune în vederea calificării următoarele
documente:

a) pentru persoane juridice:
-  copie  de  pe  certificatul  de  înmatriculare  eliberat  de  oficiul  registrului
comerţului,  de  pe  actul  constitutiv,  inclusiv  de  pe  toate  actele  adiţionale
relevante si de pe certificatul de înregistrare fiscala;
- scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca comerciala romana, prin
care să se certifice potenţialul financiar al ofertantului;
-  certificate  de  atestare  fiscală  privind  achitarea  obligaţiilor  către  bugetele
publice, după cum urmează:
        1.-certificat eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind plata
obligaţiilor  către  bugetul  general  consolidat  al  statului,  valabil  la  data
deschiderii plicurilor cu documentele de calificare, din care să reiasă faptul că
ofertantul nu are nici un fel de obligaţii restante de plata catre bugetul general
consolidat al statului;
       2.-certificat eliberat de Direcţia Finanţe Locale din cadrul primăriei în raza
căreia  funcţionează  ofertantul,  valabil  la  data  deschiderii  plicurilor  cu
documentele de calificare, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are nici un
fel de obligaţii restante de plata catre bugetul local;
      3.-certificat de atestare fiscală emis de Primăria Or.Victoria din care să
reiasă faptul că ofertantul nu are obligaţii  restante de plată a impozitelor şi
taxelor  locale;  dacă  ofertantul  nu  are  deschis  rol  fiscal  la  Primăria  Victoria
acesta  va  depune  o  declaraţie  prin  care  atestă  faptul  că  nu  are  bunuri
impozabile şi nu desfăşoară activităţi generatoare de obligaţii faţă de bugetul
local al Or.Victoria la data depunerii ofertei;
       4.- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii
comerciale,  din care sa rezulte  ca aceasta nu se afla in  litigii,  reorganizare
judiciara sau faliment;
       5.- declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii
comerciale,  din  care  sa  rezulte  ca  aceasta  nu  este  beneficiarului  unui  alt
contract  de  cumparare  in  conditiile  prevazute  de  Ordonanta  de  Urgenta
nr.68/2008;
       6.- documentele justificative privind plata taxei de participare şi a garanţiei
de participare;
       7.-  împuternicire  pentru persoana participantă la  strigare din partea
ofertantului;

b) pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:
      1. - copie de pe actul de identitate;
      2.  -  copie  de  pe  autorizaţia  de  funcţionare  eliberata  de  autoritatea
competenta sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă că
are  obiect  unic  de  activitate  furnizarea  de  servicii  medicale,  cu  sau  fără
activităţi conexe acestora;
      3.- certificat eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind plata
obligaţiilor  către  bugetul  general  consolidat  al  statului,  valabil  la  data



deschiderii plicurilor cu documentele de calificare, din care să reiasă faptul că
ofertantul nu are nici un fel de obligaţii restante de plata catre bugetul general
consolidat al statului;
      4.- certificat eliberat de biroul impozite și taxe din cadrul primăriei în raza
căreia  funcţionează  ofertantul,  valabil  la  data  deschiderii  plicurilor  cu
documentele de calificare, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are nici un
fel de obligaţii restante de plata catre bugetul local;
       5.- certificat de atestare fiscală emis de Primăria Or.Victoria din care să
reiasă faptul că ofertantul nu are obligaţii  restante de plată a impozitelor şi
taxelor locale; dacă ofertantul nu are deschis rol fiscal la Primăria Or.Victoria,
acesta  va  depune  o  declaraţie  prin  care  atestă  faptul  că  nu  are  bunuri
impozabile şi nu desfăşoară activităţi generatoare de obligaţii faţă de bugetul
local al Orașului Victoria la data depunerii ofertei;
        6.- declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii
comerciale,  din  care  sa  rezulte  ca  aceasta  nu  este  beneficiarului  unui  alt
contract  de  cumparare  in  conditiile  prevazute  de  Ordonanta  de  Urgenta
nr.68/2008;
       7.- documentul justificativ privind plata taxei de participare şi a garanţiei
de participare.

A.1.9 Participarea la procedura de licitaţie publică deschisă cu
strigare

         Pentru fiecare dintre spaţii numărul de participanţi este nelimitat.
         În situaţia în care se prezintă un singur ofertant care oferă preţul de
pornire al licitaţiei, acesta este declarat adjudecatar.

A.1.10 Depunerea plicurilor cu documentele de calificare
        Documentele de calificare solicitate la punctul A.1.8 vor fi depuse într-un
plic  închis,  la  sediul  organizatorului  procedurii,  str.Stadionului  nr.14  –  la
registratură până cel târziu la data de .................................. orele...................
După această dată nu se pot depune plicuri cu documente de calificare.

Pe plicul cu documentele de calificare se va menţiona:
     - „Către Orașul Victoria - Comisia de vânzare a spaţiilor proprietate privata a
statului  sau  a  unitatilor  administrativ-teritoriale  cu  destinatia  de  cabinete
medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului
medical”.
         Documente de calificare la licitaţia publică cu strigare organizată pentru
vânzarea cabinetului medical stomatologic situat în Or.Victoria, str.Policlinicii
nr.14, cabinet nr.2.
- numele/denumirea şi adresa/sediul ofertantului
-  menţiunea  A  NU  SE  DESCHIDE  ÎNAINTE  DE  DATA  DE  ...........................
ORELE..............”.

A.11 Taxa de participare şi garanţia de participare
       Taxa de participare,  în sumă de 50 lei,  reprezintă  suma pe care un
potenţial ofertant trebuie să o achite pentru a putea participa la calificare şi
ofertare.
        Această taxă reprezintă un venit al organizatorului şi nu se mai restituie
ofertanţilor sau potenţialilor ofertanţi (care au achitat taxa, dar nu au depus
documentele de calificare, au participat sau nu prin împuternicit la strigare, au
câştigat sau nu licitaţia).
       Taxa  de  participare  se  achită  până  la  data  de  .......................,
orele................, în numerar la casieria Primăriei Or.Victoria.
        Garanţia de participare este de 500 lei si reprezintă o garanţie pentru
organizator în ceea ce priveşte comportamentul corespunzător al ofertantului
pe perioada de derulare a procedurii de licitaţie până la semnarea contractului
de vânzare - cumpărare.
        Garanţia  de  participare  se  achită  până  la  data  de  .......................,
orele................, în numerar la casieria la casieria Primăriei Or.Victoria .



        Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâştigători, care au
participat la procedura de licitaţie, în termen de maxim 5 zile de la organizarea
licitaţiei şi adjudecarea cabinetelor.
         Pentru câştigătorii licitaţiei garanţia de participare se restituie numai
după achitarea preţului de cumpărare a cabinetului medical.
         Garanţia de participare poate fi executată de către organizatorul licitaţiei
în următoarele situaţii:
- fiind declarat calificat nu participă la şedinţa de strigare;
- revocă oferta în caz de adjudecare a acesteia;
-  fiind  declarat  adjudecat  nu  încheie  contractul  de  vânzare-cumpărare  în
termen de maxim 15 zile de la expirarea perioadei de depunere a contestatiilor
;
- după semnarea contractului de vânzare - cumpărare nu achită contravaloarea
spaţiului  în  termen  de  30  zile  de  la  încheierea  contractului  de  vânzare–
cumpărare  in  forma  autentica,  conform  prevederilor  prezentului  caiet  de
sarcini.

Secţiunea II Desfăşurarea licitaţiei publice deschise cu strigare
B.1 Desfăşurarea licitaţie publice cu strigare

Pentru fiecare dintre cabinetele medicale licitate se vor parcurge următoarele
etape:

Etapa I-a
–  Deschiderea  plicurilor  cu  documentele  de  calificare  şi  calificarea
ofertanţilor.Plicurile  cu  documentele  de  calificare  vor  fi deschise  de  către
Comisia  de  vânzare  a  spaţiilor  medicale  în  data  de  .......................,
orele................, în sala de consiliu a Primăriei Or.Victoria, str.Stadionului nr.14.
         Comisia de vânzare, in prezenta ofertantilor  sau a reprezentantilor
imputerniciti ai acestora, verifică existenţa tuturor documentelor de participare
solicitate.Comisia  verifică  şi  analizează  ulterior  documentele  de  participare
depuse de ofertanţi  şi  întocmeşte lista  cuprinzând ofertanţii  acceptaţi,  care
include toţi potenţialii cumpărători care au depus documentaţia completă de
participare la licitaţie, şi o va afişa la locul desfăşurării licitaţiei cu strigare, cu
cel puţin o oră înainte de ora fixată pentru începerea acesteia.
          Se consideră ofertant calificat ofertantul care a depus documentaţia
completă şi îndeplineşte cerinţele de calificare solicitate prin prezentul caiet de
sarcini, în caz contrar ofertantul este descalificat.
         In situatia in care un ofertant nu îndeplineşte una sau mai multe dintre
cerinţele de calificare stabilite în prezentul caiet de sarcini sau nu a prezentat,
conform prevederilor art. 19 alin.(3), lit. “a” si “b” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.68/2008 unul sau mai multe documente de calificare, Comisia de
licitatie  va declara oferta  sa ca fiind descalificata,  nemaiputand participa la
licitația cu strigare.
        Se întocmeşte o listă cu ofertanţii calificaţi care pot participa la strigare.
        Fiecărui ofertant calificat i se atribuie un număr de ordine, în ordinea
depunerii plicurilor cu documentele de calificare şi i se pune la dispoziţie un
talon cu număr de identificare,  corespunzător  numărului  de ordine  din lista
menţionată.
        Comisia de vânzare întocmeşte procesul - verbal de verificare şi analizare
a  documentelor  de  calificare  depuse  de  ofertanţi,  în  care  se  va  menţiona
rezultatul deschiderii plicurilor, ofertanţii prezenţi, ofertanţii respinşi, ofertanţii
acceptaţi, ora la care s-a întocmit lista cuprinzând ofertanţii calificaţi, respectiv
observaţii ale ofertanţilor prezenţi.

Etapa a II-a – licitaţia cu strigare şi adjudecarea licitaţiei
Mod de derulare:

         a) La data stabilită pentru licitație, preşedintele comisiei de vânzare
declară  deschisă  şedinţa  de  licitaţie,  citeşte  lista  ofertanţilor  acceptaţi



(calificaţi)  şi  verifică  împuternicirea  acordată  persoanei  care  reprezintă
ofertantul; împuternicirea va fi semnată de reprezentantul legal al ofertantului.
        Preşedintele comisiei de vânzare anunţa denumirea proprietăţii  ce se
pune in  vânzare,  realizează o scurtă descriere a acesteia,  anunţă preţul  de
pornire  a licitaţiei,  pasul  de licitare de 1% din preţul  de pornire  a licitaţiei,
denumirea  si  numărul  de  ordine  ale  ofertanţilor,  modul  de  desfăşurare  a
licitaţiei, asigurându - se că fiecare ofertant a înţeles procedura de desfăşurare.
Preşedintele comisiei conduce licitaţia astfel:
    1) licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive;
    2)  daca se oferă preţul  de pornire  al  licitaţiei,  preşedintele  comisiei  de
vânzare va creşte preţul  cu cate un pas de licitare,  pana când unul  dintre
ofertanţi accepta preţul astfel majorat si nimeni nu oferă un preţ mai mare;
    3) în cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul sa anunţe, prin strigare
şi prin ridicarea talonului de participare, un preţ egal sau mai mare decât preţul
anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie;
    4) adjudecarea licitaţiei se va face în favoarea ofertantului care oferă cel mai
mare preţ;
    5) preşedintele comisiei de vânzare anunţa adjudecatarul, declara închisa
şedinţa  de  licitaţie  si  întocmeşte  procesul  -  verbal  de  licitaţie,  semnat  de
membrii comisiei de vânzare, de adjudecatar si de ceilalţi ofertanţi.
     Contractul de vânzare - cumpărare se va încheia în termen de maxin 15 zile
de la expirarii perioadei de depunere a contestatiilor.
      Termenul de depunere a contestațiilor este de 48 de ore de la data primirii
comunicării  privind rezultatul licitației și a procesului verbal al licitației.

Etapa III Achitarea preţului de vânzare - cumpărare a spaţiului
comercial

       Preţul de vânzare – cumpărare stabilit prin licitaţie se va  achita integral
sau in rate astfel:
          Preţul  de vânzare a spaţiilor  se va plăti  de cumpărător integral la
încheierea contractului sau în rate, în condiţiile prevăzute de OU68/2008.
         Vânzarea  spaţiilor  medicale  se  poate  face  cu  plata  în  rate  către
cumpărător, în următoarele condiţii:
    a) avans de 15% din preţul de vânzare;
    b) rate lunare, eşalonate pe un termen de maximum 10 ani, cu posibilitatea
cumpărătorului  de  a  obţine  acordarea  unui  termen  de  graţie  de  un  an;
cumpărătorul  poate  opta  pentru  un  termen  mai  mic  de  plată  sau  pentru
achitarea anticipată;

Nr.cr
t.

Rate lunare (euro) Dobândă lunară (euro) Termen  de plată

1
      Notă: ratele lunare se vor stabili la încheierea contractului de vânzare
cumpărare, urmând ca acestea să conțină prețul fără TVA, întrucât TVA-ul se
achită integral odată cu avansul de 15%.

     c) perceperea unei dobânzi anuale (în euro) cel puţin egale cu rata de
referinţă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România şi publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care pentru anul 2019 este de 3,56% și
se va calcula  doar pentru  perioada de la încheierea contractului  și  până la
31.12.2019.
     d) Pentru perioada de plată a ratelor aferente anilor următori pentru care se
face plata în rate și până la finalul perioadei de plată a ratelor, la începutul
fiecărui an pentru care de face plata se va încheia un act adițional la contract
cu valoare  ratei de referinţă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru
România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
           (2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 4 rate sau nu
respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare-cumpărare se consideră



rezolvit  de  drept,  fără  a  mai  fi necesară  punerea  în  întârziere  şi  fără  altă
formalitate.
          (3) În situaţia prevăzută la alin.(2), imobilele reintră în proprietatea
privată  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  sau  în  proprietatea  privată  a
statului, în condiţiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător vor fi restituite,
fără dobânda aferentă acestora.

 (4) În cazul vânzării în rate a spaţiului medical şi a terenului aferent,
cumpărătorul  este  obligat  să  constituie  în  favoarea  vânzătorului  o  ipotecă
legală  asupra  imobilului  care  face  obiectul  vânzării,  până  la   achitarea  în
totalitate a bunului cumpărat.
          (5) Cumpărătoatorul pe cheltuiala sa, se obligă să înscrie în Cartea
Funciar interdicţia de înstrăinare, de schimb al destinaţiei,  de închiriere sau
cedarea  folosinţei  pentru  alte  activităţi  care  nu  privesc  exerciţiul  actului
medical şi / sau activităţi conexe actului medical
Anexe: - Caiet de sarcini
           - Declaraţie de participare (Anexa nr. 1)
           - Fişa ofertantului (Anexa nr. 2)
          - Contract de vânzare-cumpărare (Anexa nr. 3)

TEMEI  LEGAL  PRIVIND  ORGANIZAREA  LICITAŢIE
Legea OU nr. 57/2019, OUnr. 68/2008 ,HCL nr.________/_____________2019.

ORGANIZATOR
PRIMĂRIA  Or.  VICTORIA

            PRIMAR                                                                   SECRETAR
  GHEORGHE  CRISTIAN                                           TOCOAIE  GABRIELA  LENUŢA

 

GRILĂ   DE   LICITAŢIE

         Privind  vânzarea  prin  licitaţie  publică  a  spațiului  medical  nr.2 în
suprafață de 125,18 mp  CF 100031-C1-U2 nr.cad.100031-C1-U2 situat
în str.Policlinicii nr.14, bunuri ce aparține proprietații private a localităţii la
data

 de……………………........................................
     Prețul de pornire la licitație

      Nr. CF Adresa Suprafața Valoarea Obs.

Lei Euro  
CF 100031-

C1-U2
Construcţie- spațiu

merdical
str.Policlinicii nr.14

125,18
mp

304.060 64.245 Orasul Victoria
domeniu

privat
   Pasul de strigare

Adresa Suprafața Pasul de strigare Obs.

Lei Euro  



Construcţie- spațiu merdical
str.Policlinicii nr.14

125,18 mp 3.041 643 Orasul Victoria
domeniu

privat

    Prima strigare - ………………………………………........................................ euro

    A doua strigare - ………………………………………...................................... euro

   A treia strigare - ……………………………………….........................................euro

   A patra strigare - ………………………………………........................................euro

   A cincea strigare - …………………………………….........................................euro
 
   A şasea strigare - ………………………………………........................................euro

   A  şaptea  strigare  -
……………………………………….......................................euro 
 
   A opta strigare - ………………………………………..........................................euro

   A noua strigare - ……………………………………….........................................euro

   A zecea strigare - ………………………………………........................................euro

Adjudecat licitaţia la suma de…………………….............
(euro).TVA...........................euro

Total cu TVA......................euro

OFERTANT

NOTĂ: - la valoarea de adjudecare se adaugă T.V.A conform legii.

GRILĂ   DE   LICITAŢIE

         Privind vânzarea prin licitaţie publică a  terenului în suprafață de 59 mp
înscris în CF 100031 nr.cad.100031 situat în str.Policlinicii nr.14, bunuri
ce fac parte din proprietatea privată a localităţii la data

 de……………………........................................
     Prețul de pornire la licitație

      Nr. CF Adresa Suprafața Valoarea Obs.

Lei Euro  
CF 100031  Teren intravilan –

str.Policlinicii nr.14
59 mp 2.625 555 Orasul Victoria

domeniu
privat



     Pasul de strigare
Adresa Suprafața Pasul de strigare Obs.

Lei Euro  
 Teren intravilan – str.Policlinicii

nr.14
CF 100031

59 mp 26 6 Orasul Victoria
domeniu

privat

Propriertatea
imobiliara

Situația de CF Cotă parți
comune

Teren-cotă
parte

Suprafața
utilă

Suprafața
construită

Orașul Victoria –
domeniul privat

100031-C1-U2 12,42 12,42
(59 mp)

125,18 mp 125 mp

  
    Prima strigare - ………………………………………........................................ euro

    A doua strigare - ………………………………………...................................... euro

   A treia strigare - ……………………………………….........................................euro

   A patra strigare - ………………………………………........................................euro

   A cincea strigare - …………………………………….........................................euro
 
   A şasea strigare - ………………………………………........................................euro

   A  şaptea  strigare  -
……………………………………….......................................euro 
 
   A opta strigare - ………………………………………..........................................euro

   A noua strigare - ……………………………………….........................................euro

   A zecea strigare - ………………………………………........................................euro

Adjudecat licitaţia la suma de…………………….............
(euro).TVA...........................euro

Total cu TVA......................euro

OFERTANT

NOTĂ: - la valoarea de adjudecare se adaugă T.V.A conform legii.

                                                                                            
                                                                                             ANEXA NR.1

OFERTANT
____________________________________________

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE



PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ CU STRIGARE ORGANIZATA ÎN VEDEREA
CUMPARARII CABINETULUI MEDICAL SITUAT IN OR.VICTORIA, STR.

STR.STADIONULUI nr.14, CABINET NR.2

Către, _________________________________________________________________

Urmare a anunţul publicitar apărut în publicaţia ___________________din data de
__________

Prin prezenta,
Noi,_____________________________________________________________
(denumirea ofertantului)

ne manifestăm intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru
cumpărarea  cabinetului  medical  situat  in  Or.Victoria,  str.Stadionului  nr.14,
cabinet nr.2,  aparţinând domeniului  privat al Orașului  Victoria,  organizată în
şedinţă publică la data

 _____________________2019 ora  __________  de  catre  Comisia  de  vânzare  a
spaţiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara
activitati conexe actului medical.
        Am luat cunoştinţă  de condiţiile  de participare la licitaţie,  condiţiile
respingerii ofertei, de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie, prevăzute
în caietul de sarcini şi ne asumăm responsabilitatea pierderii lor în condiţiile
stabilite.
        Oferta noastră este valabilă pe o perioada de 60 de zile de la data
deschiderii ofertelor.
La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea ofertelor
din partea noastră va participa un reprezentant autorizat să ne reprezinte şi să
semneze actele încheiate cu această ocazie.

   Data ____________                           

                                                                                               Ofertant
______________________

                L.S.



                     ANEXA NR. 2

       OFERTANT
___________________

FIŞA OFERTANTULUI

PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ CU STRIGARE ORGANIZATA ÎN VEDEREA
CUMPARARII CABINETULUI MEDICAL SITUAT IN OR.VICTORIA, STR.

STR.STADIONULUI nr.14, CABINET NR.2

1) Ofertant ________________________________________________________________

2) Sediul societăţii sau adresa _________________________________________________

3) Telefon _________________________________________________________________

4) Reprezentant legal ________________________________________________________

5) Funcţia __________________________________________________________________

6) Cod fiscal  _______________________________________________________________

7)  Nr.  Înregistrare  la  Registrul  Comerţului
_________________________________________

8) Nr. Cont _________________________________________________________________

9) Banca __________________________________________________________________

10) Capitalul social  (mil. lei) ___________________________________________________

11)  Cifra  de  afaceri   (mil.  lei)
___________________________________________________

12)  Sediul  sucursalelor  (filialelor)  locale  –dacă  este  cazul
_____________________________

13)  Certificatele  de  înmatriculare  a  sucursalelor  locale
_______________________________

Data ____________                                       Ofertant 



                                                                                                           
    Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat
          
Nr……………../……………/…………….…….2019.

                                                                                                                                                Anexa nr. 3

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

ROMANIA
ORAŞUL    VICTORIA

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


Cap.I. PĂRŢILE:

         1. ORASUL  VICTORIA, persoană juridică de drept public conform art.21
din  Legea  215/2001,  prin  Consiliul  Local  Victoria,  cu  sediul  în  localitatea
Victoria,  str.  Stadionului  nr.14,  judeţul  Brasov, Cod  unic  de  înregistrare
4523207,  legal  reprezentat  în  temeiul  art.62  alin.1  din  Legea  215/2001  de
domnul GHEORGHE  CRISTIAN având functia de Primar al Orasului Victoria în
calitate de VÂNZĂTOR, pe de o parte
şi

  2. “___________________________________“,cu sediul în ___________________, 

str.  ___________________________,  nr.  ____,  jud.  ________________,  identificat prin
CIF

 ___________________________,Registru comerțului________/_________/_____________

 reprezentant  legal  prin  _______________________________________, identificată
prin 

CNP _____________________________, domiciliul în __________________________, str.

 ___________________, nr.______, bl._____, et._____, ap. ______, jud._______________,
 pe de altă  parte,  în  calitate de  CUMPĂRĂTOR, au convenit  la  încheierea
prezentului „ Contract de Vânzare-Cumpărare, în următoarele condiţii:

Cap.II –OBIECTUL  CONTRACTULUI

Art.1.  Obiectul  contractului  de  vânzare  –  cumpărare,  îl  constituie
vânzarea, respectiv cumpărarea proprietăţii imobiliare, reprezentând – spaţiu
cu  destinaţie  de  Cabinet  medical  stomatologic  și  terenul  aferent
acestuia, situat administrativ în Orașul Victoria, 

str.Policlinicii, nr.14, județul Brașov, cu o suprafaţă construită de _____________
mp.,

 suprafaţă utilă de _________ mp., 
precum  şi  cota  parte  din  părţile  şi  dependinţele  comune,  în  suprafaţă  de
________ mp.,

înscris în CF ___________, nr.cad. _________ şi o cotă parte de teren de _______
mp.

 Art.2. Terenul aferent proprietăţii imobiliare, identificat conform art.1, în
suprafaţă de

 __________ mp, se vinde o dată cu vânzarea proprietăţii imobiliare, fiind înscrisă
în coala de

în  CF ____________,  nr.cad.  __________,  cu  suprafaţa  de  _____  mp.  și  teren
aferent cu suprafaţa de _______mp. 

Art.3. Imobilele identificate la art. 1 şi art. 2, respectiv cota de _________
parte din spaţiul cu destinaţia de cabinet, părţile şi dependinţele comune şi
terenul aferent acestuia se află în proprietatea privată a Orașului Victoria.
         Părţile  şi  dependinţele  comune ale  Cabinetului  medical,  obiect  al



prezentului  contract,  identificate  în  Schiţele   -  Releveu,  parter,  sunt  parte
integrantă a prezentului contract de vânzare – cumpărare. 

Cap.III. VALOAREA CONTRACTULUI

      Art.4.(1)Preţul total de vânzare al proprietăţii imobiliare este de
________ euro,

TVA___________,total cu TVA________________, preţ stabilit in urma procedurii de
licitatie  publica  cu  strigare,  conform  Procesului  verbal  al  sedintei  nr.
________/_______ 2019 și se compune din prețul spațiului și al terenului și care
se poate achita astfel:
          TVA-ul se achită integral la data semnării  contractului  de vânzare
cumpărare. 
          Preţul de vânzare a spaţiului  se va plăti  de cumpărător integral la
încheierea contractului sau în rate, în condiţiile prevăzute de OU68/2008.
         Vânzarea  spaţiului  medical  se  poate  face  cu  plata  în  rate  către
cumpărător, în următoarele condiţii:
    a)  avans  de  15%  din  preţul  de  vânzare  respectiv  suma  de
_________________________;
    b) rate lunare, eşalonate pe un termen de maximum 10 ani, cu posibilitatea
cumpărătorului de a obţine acordarea unui termen de graţie de un an (dacă
este cazul); cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de plată sau
pentru achitarea anticipată;

Nr.cr
t.

Rate lunare (euro) Dobândă  (euro) Termen  de plată

1
      Notă: ratele lunare se vor stabili la încheierea contractului de vânzare

cumpărare, urmând ca acestea să conțină prețul fără TVA, întrucât TVA-ul se
achită integral odată cu avansul de 15%.
    c)  perceperea unei  dobânzi  anuale (în  euro) cel  puţin egale cu rata de
referinţă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România şi publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care pentru anul 2019 este de 3,56% și
se va calcula  doar pentru  perioada de la încheierea contractului  și  până la
31.12.2019. 
    d) Pentru perioada de plată a ratelor aferente anilor următori pentru care se
face plata în rate și până la finalul perioadei de plată a ratelor, la începutul
fiecărui an pentru care de face plata se va încheia un act adițional la contract
cu valoare  ratei de referinţă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru
România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
           (2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la termenul scadent 4 rate
consecutive  sau  nu  respectă  clauzele  contractuale,  contractul  de  vânzare-
cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în
întârziere şi fără altă formalitate.
          (3) În situaţia prevăzută la alin.(2), imobilele reintră în proprietatea
privată  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  sau  în  proprietatea  privată  a
statului, în condiţiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite,
fără dobânda aferentă acestora.

 (4) În cazul vânzării în rate a spaţiului medical şi a terenului aferent,
cumpărătorul  este  obligat  să  constituie  în  favoarea  vânzătorului  o  ipotecă
legală  asupra  imobilului  care  face  obiectul  vânzării,  până  la   achitarea  în
totalitate a bunului cumpărat.

 (5) Preţul, în echivalent lei  la cursul de schimb lei/euro al BNR se
poate achita la
caseria  Primăriei  Or.Victoria  sau  în  contul  vânzătorului



________________________________
deschis la trezoreria statului Făgăraș.
            Preţul total de vânzare al terenului în suprafață de________mp
aferent 

spațiului este de ___________________euro,TVA_____________________, total cu 

TVA___________________ preţ stabilit  in urma procedurii  de licitatie  publica  cu
strigare, 

conform Procesului verbal al sedintei nr. ___________ / _______________ 2019 se
achită integral la data semnării contractului.
           (6) Cheltuielili  ocazionate cu întocmirea raportului  de evaluare a
spațiului medical în  sumă de 800 lei,  cad în sarcina cumpărătorului spre a fi
plătite și se achită separate de prețul contractului.

Cap.IV. REGIMUL  IMPOZITELOR ŞI TAXELOR:

Art.5. Data  transferului  dreptului  de  proprietate,  asupra  proprietăţii
imobiliare este data autentificării prezentului contract.

Art.6. De  la  data  transferului  dreptului  de  proprietate,  cumpărătorul
datorează impozitul pe clădiri asupra preţului de vânzare stabilit conform art.4,
în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Art.7.  De  la  data  transferului  dreptului  de  proprietate,  cumpărătorul
datorează  imopzitul  pe  teren  stabilit  şi  calculat  în  condiţiile  prevăzute  de
legislaţia în vigoare.

Art.8. Responsabilitatea pentru calculul impozitelor şi taxelor revine în
totalitate cumpărătorului, inclusiv pentru virarea acestora în termen, conform
legislaţiei în vigoare

Cap.V. VICII ŞI SARCINI:

Art.9. Proprietatea imobiliară care se înstrăinează este liberă de sarcni şi
procese,  nu  a  fost  scoasă  din  circuitul  civil  şi  garantăm  pe  cumpărător
împotriva oricăror evicţiuni anterioare încheierii prezentului contract.

Art.10.  Asupra  proprietăţii  imobiliare  vândute  în  condiţiile  prezentului
contract se va înscrie în Cartea Funciară interdicţia de înstrăinare, de schimb a
destinaţiei,  de închiriere sau cedarea folosinţei pentru alte activităţi care nu
privesc exerciţiul actului medical şi / sau activităţi conexe actului medical. 

Cap.VI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.11.  Drepturile  şi  obligaţiile  vânzătorului aferente  prezentului
contract sunt:
a)  să  întocmească  factura şi  procesul  verbal  de  predare –  primire  la  data

autentificării contractului de vânzare - cumpărare;
b) să  pună  la  dispoziţiia  cumpărătorului  în  vederea  întabulării  dreptului  de

proprietate,  extrasul  de  Carte Funciară  al  proprietăţii  imobiliare,  releveul
acesteia şi schiţa de defalcare dacă este cazul; 

c) să  constituie  o  comisie  formată  din  2  reprezentanţi  ai  acestuia  şi  un
reprezentant al  Colegiului  Medicilor,  care să verifice anual  dacă imobilul,
care  face  obiectul  prezentului  contract  nu a  fost  înstrăinat,  închiriat  sau
folosit pentru alte activităţi decât cele medicale/conexe actului medical. 

Art.12.  Drepturile  şi  obligaţiile  cumpărătorului aferente  prezentului
contract sunt:

a) să  suporte  pe  cheltuiala  sa  taxele  de  întabulare  aferente  întabulării



dreptului  de  proprietate,  onorariul  Notarial,  pe  care  la  va  achita  la  data
autentificării prezentului contract; 

b) să efectueze, lucrări de refacere a faţadelor şi a părţilor comune la imobilul
care  face  obiectul  prezentului  contract  în  termen  de  2  ani  de  la  data
achiziţionării acestuia. Lucrările menţionate se vor realiza numai cu avizul
prealabil al vânzătorului.

c) să nu înstrineze, închirieze sau să folosească imobilul pentru alte activităţi
decât în scopul desfăşurării  de activităţi  medicale şi /  sau conexe actului
medical; 

d) să permită /  să nu refuze accesul vânzătoarei/coproprietarilor sau a altor
terţe  personae  care  justifică  un  interes  la  instalaţiile  comune  /  subsolul
tehnic  (după  caz)  al  imobilului  în  care  este  situat  spaţiul.Accesul  la
instalaţiile comune se va realiza numai cu acordul prealabil al proprietarului;

e) să perimtă comisiei constituită potrivit art.11, litera “c”, accesul în imobil /
spaţiu  în  vederea  veridicării  îndeplinirii  obligaţiilor  stabilite  baza  art.11,
litera “c”; 

f) cumpărătoatorul  pe cheltuiala sa,  se obligă să înscrie  în Cartea Funciară
interdicţia de înstrăinare, de schimb al destinaţiei, de închiriere sau cedarea
folosinţei pentru alte activităţi care nu privesc exerciţiul actului medical şi /
sau activităţi conexe actului medical. 

Cap.VII. REZOLUŢIONAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE –
CUMPĂRARE:

Art.13.  Contractul de vânzare – cumpărare  se rezoluţionează de plin
drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate, în
următoarele situaţii: 

a) cumpărătorul înstrăinează, închiriază sau foloseşte imobilul  pentru alte
activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale / conexe actului
medical;

b) cumpărătorul nu respectă una din obligaţiile stabilite în sarcina sa potrivit
prevederilor art.12, din prezentul contract;

c) cumpărătorul nu înscrie în Cartea Funciară pe cheltuia sa, intredicţia de
înstrăinare,  de schimb a destinaţiei, de închiriere sau cedarea folosinţei
pentru alte activităţii care nu privesc exerciţiul actului medical şi / sau
activităţi conexe actului medical.
Art.14.  Despre  intenţia  de  rezoluţiune  a  contractului  de  vânzare  –

cumpărare, cumpărătorul va fi notificat în scris, înainte cu 30 de zile de data
prevăzută în notificare pentru rezolvirea contractului. 

Art.15.  După  rezolvirea  contractului  de  vânzare  –  cumpărare
cumpărătorului i se restituie sumele avansate în contul preţului,  cu excepţia
dobânzilor aferente acestora.  

Art.16.  La  rezoluţiunea  contractului  de  vânzare  –  cumpărare,
proprietatea imobiliară trece, de drept, în proprietatea Orașului Victoria, liber
de orice sarcini.

Cap.VIII. PENALITĂŢI

Art.17.  Pentru  nerespectarea  în  totalitate  sau  în  parte  a  clauzelor
prezentului  contract  de  vânzare  –  cumpărare  partea  în  culpă  datorează
penalităţi  pentru  fiecare  zi  de  întârziere,   calculată  prin  aplicarea  cotei
procentuale  stabilită  /  reglementată  pentru  plata  cu  întârziere  a  creanţilor
bugetare în condițiile prevăzute de codul fiscal și codul de procedură fiscală.

Art.18. Constituie anexă la prezentul contract de vânzare – cumpărare şi
fac parte integrală din acesta:

a) Procesul vebal de predare – primire.



b) Schiţele – Releveu, parter  imobil.

Cap.IX. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art.19. Dacă pe parcursul derulării contractului de vânzare – cumpărare
vor  fi adoptate  acte  normative  care  privesc  regimul  impozitelor  şi  taxelor,
acestea vor fi aplicate cu prioritate în condiţiile respectivelor acte normative.

Art.  20.  Prezentul  contract  de  vânzare  –  cumpărare  constituie  titlu
executoriu, în condiţiile legii.  

Art.21.  Pentru  recuperarea  eventualelor  sume  restante  datorate  de
cumpărător în baza prezentului contract, se vor aplica procedurile legale de
executare silită stabilite pentru recuperarea creanţelor bugetare

Art.22.  Orice modificări de natură financiară/administrativă intervenită
pe parcursul derulării prezentului contract vor fi consemnate în acte adiţionale
autentificate.

Art. 23. Prezentul contract de vânzare – cumpărare a fost redactat în 2
exemplare originale, în limba română asigurăndu-se câte un exemplar pentru
fiecare parte, azi, data

 de_______________________________2019. 
Art.24. Odată cu notarea în Cartea Funciară a transmiterii dreptului de

proprietate  se va înscrie şi interdicţia de înstrăinare, de schimb al destinaţiei,
de  închiriere  sau  cedarea  folosinţei  pentru  alte  activităţi  care  nu  privesc
exerciţiul actului medical şi / sau activităţi conexe actului medical.

      VÂNZĂTOR  ORAŞUL  VICTORIA                                      CUMPĂRĂTOR

                   PRIMAR
           CRISTIAN   GHEORGHE
_______________________________

   

                  SECRETAR
   TOCOAIE  GABRIELA  LENUŢA

      

            Vizat pentru C.F.P.
      CÎRŢOROŞAN CRISTINA

          Vizat pentru oportunitate
    Şef Birou ADPP  NICOLAE  URIAN



                                                                                           
 Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat
          
Anexă la contractul de vânzare nr.__________/________/____________2019.
                                                       

PROCES  -  VERBAL

           Încheiat astăzi_____________________________ cu ocazia predării – primirii
spațiului  medical  în  suprafață  de______________mp   și  a  terenului  aferent,
proprietate  privată  situat  în  Or.Victoria  Str.________________Nr.____teren  în
suprafaţă  de_________________mp  înscris  în  CF___________________
nr.topo__________________

          Subsemnaţii____________________________________________________________
_____________________________________din  partea  Primăriei  în  calitate  de
proprietari  ai  spațiului  medical  și  a  terenului  aferent   şi  dl(d-
na)___________________________________
în calitate de cumpărător, am procedat primul la predarea spațiului medical și
a terenului aferent iar secundul la primirea terenului, constatând următoarele :
____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
          Spațiul medical și terenul aferent ce fac obiectul vânzării, fac parte din
domeniul  privat  al  localităţii  şi  se  transmite  cumpărătorului  în  condiţiile
prevăzute de Legea 287/2009 - Codul Civil și OU 68/2008.
         Alte precizări   : - ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                  Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în 2 (două)
exemplare câte unul pentru fiecare parte.
              
              AM  PREDAT                                                          AM  PRIMIT
                 Vânzător                                                             Cumpărător
      Or.Victoria – prin primar
           Cristian   Gheorghe
______________________________
         
    Şef birou ADPP –
consilier Nicolae Urian                       
                           
consilier Neidoni Daniela

ROMANIA
ORAŞUL    VICTORIA

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la  stabilirea cuantumului indemnizatiei membrilor comisiei

pentru vanzarea spatiilor medicale și a membrilor comisie de
soluționare a contestațiilor precum si a conditiilor de acordare a

acesteia conform art.5 alin.7 din OUnr. 68/2008.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.11747/01.08.2019 al biroului ADPP cu privire
stabilirea  cuantumului  indemnizatiei  membrilor  comisiei  pentru  vanzarea
spatiilor medicale și a membrilor comisie de soluționare a contestațiilor precum
si a conditiilor de acordare a acesteia conform art.5 alin.7 din OU 68/2008.
        Văzând prevederile:

- art.129  alin.2  lit.”b”  alin.4  lit.”a”  din   Ordonanța  de  urgență
57/2019 privind Codul Administrativ

- art.5,  alin.(7)  din  OUG  68/2008 privind  vânzarea  spaţiilor
proprietate  privată  a  statului  sau  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  cu
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară
activităţi conexe actului medical; 

-      OG.124/1998 privind  organizarea  şi  funcţionarea  cabinetelor
medicale;

- OUG. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de
libera practica pentru servicii publice conexe actului medical; 

-  Legea  nr.598/2001 pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenta  a
Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera
practica pentru servicii publice conexe actului medical.                      
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019; 
        În temeiul art.139 alin.3 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind
Codul Administrativ.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

            Art.1.– Se  stabilește cuantumul indemnizatiei membrilor comisiei
pentru  vanzarea  spatiilor  medicale  și  a  membrilor  comisie  de soluționare  a
contestațiilor în procent de 5% din indemnizația primarului Or.Victoria.  
         Art.2.-Indemnizația se acordă pentru fiecare ședință, dar nu mai mult de
2 ședințe lunar și numai pentru cele în care comisia a adoptat hotărârii și a
încheiat  un proces verbal  din  care  să se reflecte  activitatea desfășurată  în
condițiile prevăzute de art.6 din OUG 68/2008.  
        Art.3.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
                                                  CRISTIAN GHEORGHE 

ROMANIA
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                                                                   VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                                           

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la  aprobarea dezmembrării  terenului de 297 mp situat în

str.Aleea Câmpului înscris în CF 100592 nr.topo/nr.cad.100592 în 2 loturi de
102 mp şi 195 mp

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.11815/05.08.2019 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea dezmembrării terenului de 297 mp situat în str.Aleea Câmpului înscris în CF
100592 nr.topo/nr.cad.100592 în 2 loturi de 102 mp şi 195 mp.
        Văzând prevederile:

-       OUG 57/2019 – Codul Administrativ  art.129 alin.2 lit.”c”, art.354 şi
art.355;

-       Legea 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara; 
- Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie

si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea
funciară art.23 lit.”e”, art.31, art.78, art.125, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2,
alin.3 şi art.137;
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019; 
        În temeiul art.139 alin.3 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

            Art.1.– Se aprobă dezmembrarea terenului de 297 mp situat în str. Aleea
Câmpului înscris în CF 100592 nr.topo/nr.cad.100592 în 2 loturi de 102 mp şi 195 mp
după cum urmează: 

             ANEXA Nr. 13     TABEL DE  MIŞCARE  PARCELARĂ a   imobilului  situat   în
UAT  VICTORIA (fişa imobilului)

A. SITUAŢIA INIŢIALĂ
SITUATIA  DIN  ACTE

Proprietar Cotă
parte

Act de
proprietate

Identificator
NR.CADASTRAL

NR.
C.F.

Suprafata
din acte

mp

Descrierea
mobilului

Orașul
Victoria

CF 100592 10059
2

297 TEREN
INTRAVILAN

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE
SITUATIA  DIN  ACTE

Proprietar Act de
proprietate

Identificator
nr.parcela/

nr.topografic

NR.CAD.
ATRIBUIT

NR.
C.F.

Suprafata
din acte

mp

Descrierea
imobilului

Orașul
Victoria

CF LOT 1 ................ NOU 102 TEREN
INTRAVILAN

Curţi
construcţii

Orașul
Victoria

CF LOT 2 ................ NOU 195 TEREN
INTRAVILAN

Curţi
construcţii

        Art.2.- Primarul  prin  aparatul  propriu  de specialitate  din  cadrul  Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ROMANIA
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PRIMAR
                                                     CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                                           

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la  alipirea terenului de 102 mp situat în str.Aleea Câmpului,
rezultat în urma dezmembrării acestuia din lotul de 297 mp cu terenul

în suprafață de 122 mp înscris în CF 100593 nr.cad.100593, într-un
singur lot cu suprafața de 224 mp.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.11834/05.08.2019 al biroului ADPP cu privire
la alipirea terenului de 102 mp situat în str.Aleea Câmpului, rezultat în urma
dezmembrării acestuia din lotul de 297 mp cu terenul în suprafață de 122 mp
înscris în CF 100593 nr.cad.100593, într-un singur lot cu suprafața de 224 mp
        Văzând prevederile:

-       OUG nr.  57/2019 –  Codul  Administrativ   art.129 alin.2  lit.”c”,
art.354 şi art.355;

-       Legea 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara; 
- Ordinul  700/2014  privind  aprobarea  Regulamentului  de  avizare,

receptie  si  inscriere  in  evidentele  de  cadastru  si  carte  funciara în  vederea
înscrierii  în cartea funciară art.23 lit.”e”, art.31, art.78, art.125, art.131-134,
art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi art.137;
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019; 
       În temeiul art.139 alin.3 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind
Codul Administrativ.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

            Art.1.– Se aprobă alipirea terenului de 102 mp situat în str.Aleea
Câmpului,  rezultat  în  urma  dezmembrării  acestuia  din  lotul  de  297  mp cu
terenul în supradfață de 122 mp înscris în CF 100593 nr.cad.100593, într-un
singur  lot  cu  suprafața  de  224  mp  și  notarea  acestuia  într-o  nouă  carte
funciară.                   
           Art.2.- Primarul  prin  aparatul  propriu de specialitate din cadrul
Primariei Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR

                                                   CRISTIAN GHEORGHE 

ROMANIA
ORAŞUL   VICTORIA
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                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                                           

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
privind aprobarea  încheierii Actului adi ional nr.2  la Acordul de parteneriatțială:
pentru derularea şi finanţarea în anul şcolar 2018 – 2019 din bugetul local al

ora ului Victoria a Proiectului educa ional “Şcoală după şcoală- Împreună spreșului Victoria a Proiectului educațional “Şcoală după şcoală- Împreună spre țială:
succes” desfăşurat de către Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăgu anu” șului Victoria a Proiectului educațional “Şcoală după şcoală- Împreună spre

Văzând  Expunerea  de  motive  a  Primarului  ora ului  Victoria  nr.și completările ulterioare.
12031/07.08.2019 i referatul nr.  12030/07.08.2019 înaintat de secretarul ora ului,și completările ulterioare. și completările ulterioare.
privind aprobarea  încheierii  unui Actului adi ional nr.2 la Acordul de parteneriatța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
pentru derularea şi finanţarea în anul şcolar 2018 – 2019 din bugetul local al ora uluiși completările ulterioare.
Victoria  a  Proiectului  educa ional  “Şcoală  după  şcoală  -  Împreună  spre  succes”ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
desfăşurat de către Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăgu anu”, cu referire la prelungireași completările ulterioare.
duratei parteneriatului pentru anul colar 2019-2020.și completările ulterioare.

Ţinând seama de:
- prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările

şi completările ulterioare;
-  Legea  nr.273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cu  modificările  ița de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din și completările ulterioare.

completările ulterioare;
-  Ordinul  Ministrului  Educaţiei  Cercetării  Tineretului  Sportului  cu  nr.

5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Şcoală după
şcoală”,  modificat  i  completat  prin  Ordinul  nr.4802/2017  pentru  modificarea  iși completările ulterioare. și completările ulterioare.
completarea  Metodologiei  de  organizare  a  Programului  „ coala  după  coală”,Școala după școală”, și completările ulterioare.
aprobată  prin  Ordinul  ministrului  educaţiei,  cercetării,  tineretului  i  sportului  nr.și completările ulterioare.
5349/2011;

- Proiectul educa ional ” coală după coală” nr. 811/09.03.2018 elaborat deța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din Școala după școală”, și completările ulterioare.
Liceul  Teoretic  ”Ion  Codru  Drăgu anu”,   aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  deși completările ulterioare.
Administra ie nr.53/20.03.2018 i depus la  Inspectoratului Şcolar Bra ov în vedereața de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din și completările ulterioare. și completările ulterioare.
avizării. 
          -  Acordul  de  Parteneriat  nr.7054/13.04.2018  aprobat  prin  HCL  nr.
57/29.03.2019 privind  aprobarea   încheierii  unui  Acord  de  parteneriat   pentru
derularea  şi  finanţarea  în  anul  şcolar  2018  –  2019  din  bugetul  local  al  ora uluiși completările ulterioare.
Victoria  a  Proiectului  educa ional  “Şcoală  după  şcoală-  Împreună  spre  succes”ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
desfăşurat de către Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăgu anu”, modificată i completatăși completările ulterioare. și completările ulterioare.
prin HCL nr.189/25.10.2018.

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019; 

ROMANIA
ORAŞUL   VICTORIA
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      În temeiul art.139 alin.3 din Ordonan a de urgen ă nr.57/2019 privind Codulța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adi ional nr.2 la acordul de parteneriatța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
încheiat între ora ul Victoria,  Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăgu anu” i Asocia iași completările ulterioare. și completările ulterioare. și completările ulterioare. ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Părin ilor a Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăgu anu”, conform anexei nr.1 care faceța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din și completările ulterioare.
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2(1) Se aprobă alocarea din bugetul local al ora ului Victoria, pentru anulși completările ulterioare.
colar  2019-2020  a  sumei  totale  de  și completările ulterioare. 91.824 lei  necesară  pentru  asigurarea  pla iița de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din

resursei  umane implicate  în Proiectul  educa ional  “Şcoală  după şcoală  –Împreunăța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
spre succes”, din care  în bugetul anului 2019 va fi cuprinsă  suma de  32583 lei,
corespunzător  Situa iei  financiare  privind plata  cadrelor  didactice  -  anexa  1.a   lața de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Actul adi ional nr.2 la Acordul de parteneriat nr.7054/13.04.2018.ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din

(2)  Suma  de  59.241  lei,  necesară  pentru  asigurarea  plă ii  resursei  umaneța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
implicate  în  Proiectului  educa ional  “Şcoală  după şcoală  –Împreună spre succes”,ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
corespunzător Situa iei financiare privind plata cadrelor didactice - anexa nr.1.b lața de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Actul  adi ional  nr.2  la  Acordul  de parteneriat  nr.7054/13.04.2018,  aferentă  anuluița de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
2020 se va cuprinde i aproba în bugetul anului 2020 prin hotărâre a consiliului local.și completările ulterioare.

(3) Categoria de resurse umane ce pot fi retribuite sunt cele prevăzute la art 13
din Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului Sportului cu nr. 5349/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Şcoală după şcoală”.

Art.3 Liceul  Teoretic  ”Ion  Codru  Drăgu anu”  va  prezenta  lunar  situa iași completările ulterioare. ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
statelor  de  plată  (detaliat  nume  i  prenume  i  suma  alocată)  aferentă  activită iiși completările ulterioare. și completările ulterioare. ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
personalului cuprins în Proiectului educa ional “Şcoală după şcoală –Împreună spreța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
succes”, în vederea decontării.

Art.4 Plata efectivă a sumelor cuprinse în statele de plată  se va efectua în luna
următoare depunerii acestora.

Art.5 Se împuternice te Primarul ora ului Victoria să semneze actul adi ionalși completările ulterioare. și completările ulterioare. ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
nr.2 la Acordul de parteneriat nr.7054/13.04.2018 precum i documentele din cadrulși completările ulterioare.
Proiectului educa ional “Şcoală după şcoală –Împreună spre succes”.ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din

Art.6 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredin ează Primarulța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
ora ului  Victoria,  Biroul  buget,  financiar  contabil,  Liceul  Teoretic  ”Ion  Codruși completările ulterioare.
Drăgu anu”.și completările ulterioare.

PRIMAR

                                                CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                        VIZAT  PTR.
LEGALITATE 



                                                                                              
Nr. __________/___________

A C T    A D I  I O N A L   NR.2Ț I O N A L   NR.2

 La Acordul de parteneriat  pentru derularea şi finanţarea în anul şcolar 2018 – 2019 din
bugetul local al ora ului Victoria a Proiectului educa ional “Şcoală după şcoală- Împreunășului Victoria a Proiectului educațional “Şcoală după şcoală- Împreună spre țială:

spre succes” desfăşurat de către Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăgu anu”.șului Victoria a Proiectului educațional “Şcoală după şcoală- Împreună spre  

În urma acordului de voin ă păr ile: ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
1. LICEUL TEORETIC ION CODRU DRĂGU ANU Școala după școală”, cu sediul în or. Victoria,

str.  1  Decembrie  1918,  nr.  8,  tel.  0268241647,  reprezentat  prin  doamna  Dezsi
Mărioara – Viorica, având func ia de director, în calitate de PARTENER, ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din

2. ORA UL VICTORIA Școala după școală”, cu sediul în ora ul Victoria, str. Stadionului nr 14, cod fiscalși completările ulterioare.
4523207,  tel  0268241525,  fax  0268241501  reprezentată  prin  domnul  Cristian
Gheorghe având func ia de primar, în calitate de PARTENER ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din

3.  ASOCIA IA  DE  PĂRIN I  A  LICEULUI  TEORETIC  ”ION  CODRUȚIA DE PĂRINȚI A LICEULUI TEORETIC ”ION CODRU ȚIA DE PĂRINȚI A LICEULUI TEORETIC ”ION CODRU
DRĂGU ANU”,   cu  sediul  în  str.  1  Decembrie  1918,  nr.8,  tel  0268241647Școala după școală”,
reprezentată  prin domnul  BELTECHI CĂTĂLIN, având func ia  de  pre edinte,  înța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din și completările ulterioare.
calitate de PARTENER

Având la bază HCL nr. ____/______ – privind aprobarea  încheierii Actului
adi ional nr.2 la Acordul de parteneriat  pentru derularea şi finanţarea în anul şcolarța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
2018 – 2019 din bugetul local al ora ului Victoria a Proiectului educa ional “Şcoalăși completările ulterioare. ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
după şcoală- Împreună spre succes” desfăşurat de către Liceul Teoretic ”Ion Codru
Drăgu anu”:și completările ulterioare.

- păr ile ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din au convenit la completarea art.2   din Acordul de parteneriat, cu privire
la  desemnarea  responsabililor  pentru  realizarea  colaborării  convenite  de  păr i  ița de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din și completările ulterioare.
adăugarea situa iilor financiare privind plata cadrelor didactice in programul “Şcoalăța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
după şcoală- Împreună spre succes”, anul 2019-2020 conform  anexelor 1.a i 1.b,și completările ulterioare.
cuprinse la art 4 din acord, după cum urmează:

                ROMANIA
ORAŞUL    VICTORIA

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525
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Art.2 . Prezentul acord de parteneriat se încheie pentru anul scolar 2018-2019,
2019-2020 i  se prelunge te prin acordul păr ilor,  prin act  adi ional,  cu clauze deși completările ulterioare. și completările ulterioare. ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
revizuire, după caz.

Art.  4  Ora ului  Victoria  și completările ulterioare. desemnează ca responsabil  pentru realizarea colaborării
convenite pe d-na Inache Anca, consilier superior, din cadrul aparatului propriu de
specialitate al primarului ora ului Victoria. și completările ulterioare.
În cadrul parteneriatului, Ora ul Victoria și completările ulterioare. se obligă : 

a.Să asigure plata resursei umane implicate în Proiectul „ coala după coală-Școala după școală”, și completările ulterioare.
Împreună  spre  succes”,  constând  în  remunerarea  a  2,5  h  /zi/profesor  implicat  în
proiect/plata cu ora. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite sunt prevăzute în
art.  13  din  OMF nr.5349/2011 privind metodologia  de  Organizare  a  programului
„ coala după coală”, anexei 1 i 2;Școala după școală”, Școala după școală”, și completările ulterioare.

b.Să asigure plata resursei umane implicate în Proiectul „ coala după coală-Școala după școală”, și completările ulterioare.
Împreună  spre  succes”,  constând  în  remunerarea  a  2,5  h  /zi/profesor  implicat  în
proiect/plata cu ora. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite sunt prevăzute în
art.  13  din  OMF nr.5349/2011 privind metodologia  de  Organizare  a  programului
„ coala după coală”, conform situa iilor financiare privind plata cadrelor didacticeȘcoala după școală”, Școala după școală”, ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
in programul “Şcoală după şcoală- Împreună spre succes”, anul 2019-2020, cuprinse
în  anexele 1.a i 1.bși completările ulterioare.

Celelalte articole prevăzute în Acordul de parteneriat  pentru derularea şi finanţarea
în  anul  şcolar  2018  –  2019  din  bugetul  local  al  ora ului  Victoria  a  Proiectuluiși completările ulterioare.
educa ional “Şcoală după şcoală- Împreună spre succes” desfăşurat de către Liceulța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Teoretic  ”Ion  Codru  Drăgu anu”,  înregistrat  la  Primăria  ora ului  Victoria  cu  nr.și completările ulterioare. și completările ulterioare.
7054/13.04.2018 i actul adi ional nr.1/21.11.2018 nu se modifică.și completările ulterioare. ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din

Prezentul act adi ional s-a încheiat în 3 (două) exemplare câte unul pentru fiecareța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
parte i înregistrat la Or. Victoria sub nr. ___________/_____________2019.și completările ulterioare.

Liceul Teoretic ”I.C.Drăgu anu”                Ora ul Victoria                                     Asocia ia de Părin i șului Victoria a Proiectului educațional “Şcoală după şcoală- Împreună spre șului Victoria a Proiectului educațional “Şcoală după şcoală- Împreună spre țială: țială: a 
Director,                                                Primar,                                Liceului Teoretic ”I.C Drăgu anu”și completările ulterioare.
Dezsi Marioara Viorica                           Cristian Gheorghe                             Responsabil,
                                                                                                             ___________________________

    ef Contabil,                                             Secretar,Școala după școală”,
  Neagu Angela                                Tocoaie Gabriela Lenu ața de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din

                                               ef Birou buget, financiar contabil,Școala după școală”,
                                                       Cîr oro an Cristina Mariața de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din și completările ulterioare.



                                                                                                            

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Măcărăscu Ioan

Primarul or. Victoria; 
          Având în vedere ancheta socială nr.11663/08.08.2019 întocmită de  Biroul
Asistenţă Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgen ă domnului Măcărăscuța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Ioan.
           Văzând prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” i alin.(7), lit.”b” din și completările ulterioare. Ordonan a deța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
urgen ă  nr.57/2019  privind  Codul  administrativța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din  şi  Hotărârea  consiliului  local  nr.
39/28.02.2019  -  privind  aprobarea  programului  de  măsuri   pe  anul  2019  pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în Or. Victoria, art. 28, alin. (2) din
Legea  nr.  416/2001  privind  venitul  minim garantat,  actualizată,  art.  41  din  HG.
50/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul  minim garantat,  precum i  prevederileși completările ulterioare.  art  25 din Legea
116/2002 privind combaterea marginalizării sociale.
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019; 
      În temeiul art.139 alin.3 din Ordonan a de urgen ă nr.57/2019 privind Codulța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Administrativ

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE : 

 
                   Art.1  Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în condiţiile stabilite prin
hotărârea  consiliului  local  cu  privire  la  aprobarea   programului  de măsuri  pentru
prevenirea i combaterea marginalizării sociale în anul 2019,  în sumă de și completările ulterioare. _______ lei
pentru domnul Măcărăscu Ioan, domiciliată în Or.Victoria str.Negoiu, bl.8,  ap.3, jud.
Bra ov.și completările ulterioare.

ROMANIA
ORAŞUL   VICTORIA

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


             Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                                   VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                                            

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Nicula Vasile Dănuțială:

Primarul or. Victoria; 
          Având în vedere ancheta socială nr.11028/06.08.2019 întocmită de  Biroul
Asistenţă  Socială  cu privire  la  acordarea unui  ajutor  de urgen ă  domnului  Niculața de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Vasile Dănu .ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
           Văzând prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” i alin.(7), lit.”b” din și completările ulterioare. Ordonan a deța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
urgen ă  nr.57/2019  privind  Codul  administrativța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din  şi  Hotărârea  consiliului  local  nr.
39/28.02.2019  -  privind  aprobarea  programului  de  măsuri   pe  anul  2019  pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în Or. Victoria, art. 28, alin. (2) din
Legea  nr.  416/2001  privind  venitul  minim garantat,  actualizată,  art.  41  din  HG.
50/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul  minim garantat,  precum i  prevederileși completările ulterioare.  art  25 din Legea
116/2002 privind combaterea marginalizării sociale.
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019; 
      În temeiul art.139 alin.3 din Ordonan a de urgen ă nr.57/2019 privind Codulța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Administrativ

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE : 

 
                   Art.1  Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în condiţiile stabilite prin
hotărârea  consiliului  local  cu  privire  la  aprobarea   programului  de măsuri  pentru
prevenirea i combaterea marginalizării sociale în anul 2019,  în sumă de și completările ulterioare. _______ lei
pentru domnul Nicula Vasile Dănu , domiciliată în Or.Victoria str.Stadionului, bl.12,ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
ap.1, jud. Bra ov.și completările ulterioare.

ROMANIA
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             Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                                   VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                                            

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului NEVOLNICU

VIOREL

Primarul or. Victoria; 
          Având în vedere ancheta socială nr.12201/13.08.2019 întocmită de  Biroul
Asistenţă Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgen ă domnului Nevolnicuța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Viorel.
           Văzând prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” i alin.(7), lit.”b” din și completările ulterioare. Ordonan a deța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
urgen ă  nr.57/2019  privind  Codul  administrativța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din  şi  Hotărârea  consiliului  local  nr.
39/28.02.2019  -  privind  aprobarea  programului  de  măsuri   pe  anul  2019  pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în Or. Victoria, art. 28, alin. (2) din
Legea  nr.  416/2001  privind  venitul  minim garantat,  actualizată,  art.  41  din  HG.
50/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul  minim garantat,  precum i  prevederileși completările ulterioare.  art  25 din Legea
116/2002 privind combaterea marginalizării sociale.
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019; 
         În temeiul art.139 alin.3 din Ordonan a de urgen ă nr.57/2019 privind Codulța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din ța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din
Administrativ

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE : 

 
                   Art.1  Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în condiţiile stabilite prin
hotărârea  consiliului  local  cu  privire  la  aprobarea   programului  de măsuri  pentru
prevenirea i combaterea marginalizării sociale în anul 2019,  în sumă de și completările ulterioare. _______ lei

ROMANIA
ORAŞUL   VICTORIA

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com
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pentru  domnul  Nevolnicu  Viorel,  domiciliată  în  Or.Victoria  str.Salcâmilor,  bl.4,
ap.110, jud. Bra ov.și completările ulterioare.
             Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                                   VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                                       

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Pentru completarea anexei nr.1 la HCL  nr.99/30.05.2019 -cu privire la aprobarea

Programului achizi iilor aferent proiectului țială:  «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA
IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» cod SMIS 118631

          Primarul Or.Victoria,  
          Văzând referatul nr. 12268/31.08.2019 întocmit de Biroul Tehnic cu
privire la necesitatea modificării anexei nr.1 la HCL nr.99/30.05.2019 cu privire
la  aprobarea  Programului  achizițiilor  aferent  proiectului  «LUCRARI
EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA,  STR.  MIHAI  EMINESCU» Cod
SMIS 118631. 

Având în vedere :
- depunerea  spre  finantare  a  proiectului  «LUCRARI  EFICIENTIZARE

ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1 -
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice,  și  în sectorul  locuințelor,  Operatiunea B – Cladiri  Publice,  Apelul  de
Proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.

- contractul  de  finantare  nerambursabila  nr.
3.129/15066/204RC/10.09.2018

- art. 13 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice
de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achizitie
publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019
privind Codul Administrativ. 
      În temeiul  art.139 alin.3 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind
Codul Administrativ.

PROIECT   DE      HOTARÂRE:  

            Articol  unic  - Se  aprobă  completarea  anexei  nr.1  la  HCL
nr.99/30.05.2019  cu  privire  la  aprobarea  Programului  achizițiilor  aferent
proiectului  «LUCRARI  EFICIENTIZARE  ENERGETICA  IMOBIL  GRADINITA,  STR.
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MIHAI EMINESCU» Cod SMIS 118631, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

          Celelalte articole din HCL nr.99/30.05.2019 cu privire la aprobarea
Programului  achizițiilor  aferent  proiectului  «LUCRARI  EFICIENTIZARE
ENERGETICA  IMOBIL  GRADINITA,  STR.  MIHAI  EMINESCU» Cod  SMIS  118631
rămân în forma inițială.
            

                                                            PRIMAR
CRISTIAN  GHEORGHE 

 
VIZAT   PTR.
LEGALITATE

                                                                                     

PROIECT  DE   HOTARARE
Cu privire la  aprobarea programului achizițiilor aferente proiectului 
« Amenajare parc zona de locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului »

 cod SMIS 115941 

 
          Primarul Or.Victoria, 
          Văzând :
   -   referatul  nr.12269/13.08.2019 întocmit  de către  biroul  tehnic  prin care
solicită aprobarea programului achizițiilor aferente proiectului « Amenajare parc zona
de locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului » cod SMIS 115941, datorită modificărilor
apărute și  abrogarea HCL nr.192/13.11.2018 - cu  privire  la  aprobarea programului
achizițiilor aferente proiectului « Amenajare parc zona de locuințe str.Pieții și str.Aleea
Bujorului » cod SMIS 115941 modificată prin HCL. Nr.112/27.06.219.
           Având în vedere :
-  art.129 alin.(2), lit.”b”, alin.(4) din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
-   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată;
-   Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată; 
-  art.  13 din  HG 395/2016 pentru  aprobarea Normelor  Metodologice de aplicare  a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
- proiectul Amenajare parc zona de locuințe str.Pieții  și  str.Aleea Bujorului, finanțat
prin POR/2017/ A.P 5/P.I 5.2/2 Regiuni.
- Contractul de finanțare nr. 3448/01.11.2018 pentru proiectul « Amenajare parc zona
de locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului » cod SMIS 115941 ;
           Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din Ordonanța de urgență
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
      În temeiul  art.139 alin.3 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
 

H OT Ă R Ă Ş T E :
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            Art.1. Se aprobă programul achizițiilor aferente proiectului « Amenajare parc
zona de locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului » cod SMIS 115941, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.192/13.11.2018 - cu privire
la aprobarea programului achizițiilor aferente proiectului  « Amenajare parc zona de
locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului » cod SMIS 115941 și HCL. nr.112/27.06.219-Cu
privire la modificarea anexei aprobată la art.1 din HCL nr. 192/13.11.2018 cu privire la
aprobarea  programului  achizițiilor  aferente  proiectului  «  Amenajare  parc  zona  de
locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului » cod SMIS 115941

Art.3.  Primarul  prin  aparatul  propriu  de  specialitate  din  cadrul  Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                             

                                                                                       PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                     

PROIECT  DE   HOTARARE
Cu privire la  aprobarea achizitiei de catre Colegiul Tehnic Dr. Al Barbat a

«DOCUMENTATIEI IN VEDEREA OBTINERII DE FONDURI EUROPENE PENTRU
CRESA COPII», in valoare de 5.000 lei

 

          Primarul Or.Victoria, 
          Văzând referatul nr.12627/22.08.2019 întocmit de către  biroul tehnic prin care
solicită aprobarea achizitiei de catre Colegiul Tehnic Dr. Al Barbat a «DOCUMENTATIEI
IN VEDEREA OBTINERII DE FONDURI EUROPENE PENTRU CRESA COPII», în valoare de
5.000 lei și adresa nr. 2.022/14.08.2019 a Colegiului Tehnic Dr. Al Barbat, inregistrata
la Primaria Victoria cu nr. 12.312/14.08.2019
           Având în vedere :
-  art.129 alin.(2), lit.”b”, alin.(4) din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
-   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată;
-  art.  13 din  HG 395/2016 pentru  aprobarea Normelor  Metodologice de aplicare  a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

-  Ghidul  Solicitantului  –  condiții  specifice  Dezvoltarea  serviciilor  de  educație
antepreșcolară din cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 -
Educație  și  competențe,  Prioritatea  de  investiții  –  10.i.  Reducerea  și  prevenirea
abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar,
primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și
informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific 6.2. Creșterea
participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc
de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor
din mediul rural,
           Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din Ordonanța de urgență
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
      În temeiul  art.139 alin.3 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
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H OT Ă R Ă Ş T E :

 Art.1. Se aprobă achizitionarea de catre Colegiul Tehnic Dr. Al Barbat a
«DOCUMENTATIEI  IN  VEDEREA  OBTINERII  DE  FONDURI  EUROPENE  PENTRU
CRESA COPII», în valoare de 5.000 lei, suma ce urmeaza a fi prevazuta prin
rectificarea bugetului local pe anul 2019.

Art.2. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                             

                                                                                       PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE
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