
 
CAIET DE SARCINI 

 
VANZARE – CUMPARARE PRIN LICITATIE PUBLICA  A  TERENULUI  INTRAVILAN  

DIN MUNICIPIUL PLOIESTI  STRADA MARASESTI  PRELUNGIRE PESTE PASAJ CFR,   
T-55,  PARCELA  A-695/10    

(TEREN IN SUPRAFATA DE   471  mp)  
 
1. Informaţii generale privind obiectul vanzarii: 
Obiectul prezentului caiet de sarcini este vanzarea-cumpararea  prin licitaţie publică a terenului 
situat in intravilanul  Municipiului Ploiesti , Strada Marasesti , prelungire peste  pasaj CFR, 
TARLAUA T-55, PARCELA ARABIL A-695/10 , JUDETUL PRAHOVA ,  categoria de folosinta 
arabil,  nr cadastral 143138 , proprietate privata a Comunei Tirgsoru Vechi , intabulat in Cartea 
Funciara nr. 143138  a U.A.T. PLOIESTI  asa cum rezulta din Incheierea 64020 in Dosarul nr. 
64020/13.07.2017, in suprafaţă de 471 mp. 
 
1.1. Descrierea si identificarea bunului ce urmează să fie vandut  
Bunul ce urmează să fie vandut  este un teren arabil  în suprafaţă de 471 mp, situat în intravilanul  
Municipiului Ploiesti , Strada Marasesti , prelungire peste  pasaj C.F.R, TARLAUA T-55, PARCELA 
ARABIL  A-695/10 , JUDETUL PRAHOVA , apartine domeniului privat al Comunei Tirgsoru Vechi 
si este identificat la poziţia  87  din anexa nr. 1 la HCL. Nr. 5/07.02.2017 privind completarea 
domeniului privat al comunei Tîrgşoru Vechi .  
 

Terenul nu are drum de acces fiind constituit dreptul de servitute in vederea asigurarii 
accesului cu piciorul, conform contractului de constituire a dreptului de servitute de trecere 
autentificat sub nr. 1249/10.07.2017 de B.N.P. BOTEZATU IOANA ELEONORA . 

Dreptul de servitute de trecere inceteaza odata cu vanzarea, concesionarea, instrainarea, darea 
in folosinta sub orice forma, ipotecarea, schimbul de proprietati, renuntarea la dreptul de proprietate  
sau , atunci cand ambele fonduri pot avea acelasi proprietar .   
 
Terenul are următoarele vecinătăţi: 
Nord: - nr. Cadastral 141505;  
Sud:   - nr. Cadastral 142532;  
Vest:   - nr. Cadastral 141505; 
Est:     - nr. Cadastral 141505. 
 Acest teren se afla in intravilanul Municipiului Ploiesti , are categoria de folosinta arabil, 
iar destinatia este conform PUG SI RLU al Municipiului Ploiesti (zona unitati industriale 
nepoluante si servicii) ;  
 Procedura de atribuire a contractului de vanzare-cumparare este prin licitaţie publică. 
Legislaţia aplicată: 
- Legea 215/2001 republicata privind administraţia publica locala; 
           
 Licitatia se organizeaza fara garantie de participare.  
 
1.2. Obiectivele de ordin economic, financiar, social si de mediu urmărite de vanzator 
Prin vanzarea  acestui teren se urmăreşte: 

- administrarea eficientă a domeniului privat al comunei Tîrgşoru Vechi prin atragerea 
de venituri suplimentare la bugetul local; 

- să se asigure creşterea potenţialului economic al acestei zone, modernizarea zonei in care este 
amplasat terenul. 
1.3. Conditii cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care  se vor inscrie la 
licitatia publica organizata in vederea vanzarii 
- sa fie persoane fizice (casatorite sau necasatorite), cu varsta de minim 18 ani;  
- sa aiba achitate la zi toate obligatiile fiscale catre bugetul local; 



- sa prezinte dovada platii taxei in cuantum de 10 (zece) LEI in vederea intrarii in posesie a 
documentatiei de participare la licitatie. 
 
1.4. Organizarea licitatiei publice si a vanzarii 
- licitatia publica si vanzarea vor fi realizate in conformitate cu Regulamentul cadru privind 
procedura de vanzare prin licitatie publica a bunurilor imobile apartinand domeniului privat al 
comunei Tirgsoru Vechi, care constituie anexa nr. 1 la HCL nr. 17/28.01.2014; 
- licitatia publica porneste de la pretul de 42,9 EURO/mp. fara TVA , valoare stabilita conform 
raportului de evaluare realizat de evaluator autorizat Ghioca Gheorghe in luna Octombrie 2017;  
- licitatia publica  va fi organizata pe sistemul licitatiei de oferte in plic inchis; ofertele vor fi depuse 
in conformitate cu prevederile regulamentului – cadru privind procedura de vanzare a bunurilor 
imobile apartinand domeniului privat al com. Tirgsoru Vechi; astfel ofertantii vor transmite ofertele 
la sediul Primariei com. Tirgsoru Vechi, com. Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala nr. 200, et. 
2, camera 25, compartiment achizitii publice, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior; 
pentru a se califica, plicul exterior trebuie sa contina urmatoarele: cererea tip de inscriere la 
licitatie, buletinul/cartea de identitate a persoanei participante (copie); dovada de plata a taxei de 10 
(zece) lei aferenta documentatiei de participare; certificat fiscal care sa ateste ca are achitate la zi 
toate obligatiile fiscale catre bugetul local; plicul exterior va fi insotit de adresa de inaintare a 
ofertantului catre Primaria com. Tirgsoru Vechi (care va identifica terenul la licitatia caruia doreste sa 
participe ofertantul) si de procura notariala, in original, in situatia in care ofertantul este reprezentat 
de catre o alta persoana; plicul interior trebuie sa contina oferta financiara propriu-zisa, iar pe el se 
inscriu numele si domiciliul ofertantului.   
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului si al formei; nu sunt admise oferte 
alternative; 
- data limita de depunere a ofertelor este 04.12.2017 ora 10:00; 
- licitatia publica va avea loc la data de 05.12.2017 ora 10:00,  la sediul Primariei com. Tirgsoru 
Vechi din com. Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala nr. 200, jud. Prahova; 
- la pretul vanzarii stabilit prin licitatie publica se va adauga cota legala de TVA, potrivit prevederilor 
Codului Fiscal. 
 
1.5. Obligatiile cumparatorului (persoana adjudecatara a licitatiei): 
- sa incheie contractul de vanzare-cumparare conform modelului de contract aprobat, achitand toate 
taxele vanzarii; 
- sa plateasca integral contravaloarea terenului inainte de semnarea contractului de vanzare cumparare 
cat si TVA-ul aferent , in conditiile stabilite prin contractul de vanzare-cumparare incheiat in forma 
autentica;  
- cumparatorul este obligat ca in termen de 30 de zile de data semnarii contractului de vanzare-
cumparare a terenului sa declare tranzactia la compartimentul taxe si impozite din cadrul 
Primariei Municipiului Ploiesti in vederea urmaririi achitarii impozitului aferent pentru 
terenul cumparat, conform obligatiilor contractuale. Nedeclararea in termen atrage sanctiune prin 
amenda contraventionala conform Codului Fiscal. 
 
1.6.Clauze referitoare la încetarea contractului de VANZARE CUMPARARE : 
 
- in situatia in care cumparatorul nu se prezinta sa semneze contractul de vanzare cumparare in 
termen de maxim 20(douazeci) de zile, se va anula toata procedura licitatiei si terenul respectiv se 
rescoate la licitatie. 
 
1.7. Obligaţiile privind protecţia mediului 

- cumparatorul  are obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare privind protecţia mediului pe 
toată durata derulării contractului; 

- prin activitatea desfăşurată nu se va polua solul cu diverşi agenţi dăunători, nu vor fi infestate 
apele freatice sau subterane. În acest scop, cumparatorul va lua toate masurile necesare evitării unor 
astfel de situaţii; 



-cumparatorul va deţine toate instalaţiile necesare recuperării, depozitării agenţilor poluanţi, 
deşeurilor ce rezultă din activitatea sa, în vederea reciclării acestora; 

-cumparatorul  are obligaţia de a încheia contracte cu agenţii economici autorizaţi pentru 
reciclarea materialelor, precum si cu agenţii economici autorizaţi cu distrugerea celor care nu pot fi 
reciclate, conform legislaţiei în vigoare;  

-cumparatorul are obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare privind nivelul zgomotului produs 
de activitatea proprie desfăşurată în imediata apropiere a caselor locuite de cetăţeni; 

-autoritatea publică locală va fi îndreptăţită să aplice legislaţia în domeniu, pentru care are 
atribuţii, fără a se ţine cont că este parte contractantă; 

-obligaţiile de mediu trec în sarcina cumparatorului  începând cu data intrării în vigoare a 
contractului de vanzare cumparare. Toate cheltuielile legate de realizarea obligaţiilor de mediu se vor 
efectua de către cumparator. 
 
1.8. Litigii: 
- partile vor incerca solutionarea amiabila a oricaror litigii aparute intre ele, inclusiv prin procedura 
de mediere.  
In situatia in care aceste proceduri nu vor conduce la solutionarea litigiului, oricare dintre parti se va 
putea adresa instantelor judecatoresti competente de pe raza judetului Prahova.  
 
 
PREZENTUL CAIET DE SARCINI SE COMPLETEAZA CU DISPOZITIILE LEGALE IN 
MATERIE. 
 


