
ANEXA LA HCL NR. 73/28.09.2017 
CAIET DE SARCINI 

 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeței de 12473 mp  

teren aparţinând domeniului privat al comunei Borlești 
 
CAP. I. OBIECTUL VANZARII 
 1.l. Terenul care urmeaza a fi vandut are o  suprafaţă de  12473 m.p. este 
situat in intravilanul și extravilanul satului Nechit ., categorie de folosinta – arabil  
și neproductiv  si a fost evaluat de evaluator autorizat ing. Vulpe Ștefan , raportul 
de evaluare urmând a fi  aprobat odata cu aprobarea vânzarii terenului, si se 
identifica  conform documentației  cadastrale, anexă la prezentul caiet de sarcini. 
1.2. Terenul care face obiectul vanzarii este proprietatea privata a comunei 
Borlești, ultima inventariere a acestuia fiind realizata prin Hotararea Consiliului 
Local  Borlești  nr.35/28.04.2017 .  
 Cap. II. MOTIVATIA VANZARII 
Ratiunile de ordin legislativ, economic, financiar si social care motiveaza vanzarea  
terenului sunt urmatoarele: 
- atragerea de venituri la bugetul local, pe fondul actualei crize economice ; 

- prevederile art. 36 alin.5 litera “b” din Legea nr. 215/2001 republicata 
privind administratia publica locala; 
- prevederile art. 123 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, republicata "Consiliile 
locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau 
privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor 
autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea 
hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte 
din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii.Vanzarea, 
concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile 
legii."  
-prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic aplicabil acesteia " Dreptul de proprietate privata al statului sau al 
unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus 
regimului juridic de drept comun, daca legea nu dispune altfel." 
 Cap. III. ELEMENTE DE PRET 
3.1. Pretul de pornire la licitatie este de 134.375 lei ( 2,5 euro/mp pentru terenul 
arabil și 2,00 euro/mp pentru teren neproductiv, la cursul euro de 4,59 lei) stabilit 
prin HCL nr.  68 din data de 31.08.2017;. 
3.2. Garantia de participare la licitatie este de 2 %  din valoarea totala a terenului 
licitat, calculata la pretul de pornire si va fi depusa de ofertant la data înscrierii la  
licitatie, sau la data depunerii comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, în 



cazul preemtorilor. 
3.3 Pentru ofertantii care nu au adjudecat terenul pentru care s-au înscris, garantia 
de  participare va fi restituita in termen de 60 de zile de la data licitatiei  in baza 
unei cereri formulate în scris.  
3.4. Pentru ofertantul castigator garantia de participare se scade din valoarea totala 
a terenului adjudecat, aceasta reprezentând prima rata pentru achizitia  bunului, 
urmând ca diferenta de valoare sa fie achitata la data semnariii contractului. 
3.5. În cazul în care adjudecatarul nu achita intreaga contravaloare a terenului în 
termenul prevazut la pct. 3.4., ofertantul care a licitat ultimul pret inaintea celui la 
care s-a adjudecat, poate cumpara  terenul respectiv la pretul licitat în termen de 15 
zile de la expirarea termenului de plata pentru ofertantul declarat adjudecatar 
initial. 
 Cap.IV. CONDITII DE MEDIU 
 Cumparatorul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea 
prevederilor legale in domeniul protectiei mediului. 
 CAP. V . OBLIGATIILE PARTILOR 
5.1. Vanzatorul are urmatoarele obligatii: 
 
a.- Vanzatorul are obligatia de a nu tulbura pe cumparator in exercitiul drepturilor 
rezultate în urma încheierii contractului de vanzare-cumparare (sa garanteze 
apararea împotriva oricarei evictiuni totale sau partiale potrivit art. 1337 Cod civil). 
b. - De asemenea, vanzatorul garanteaza pe cumparator ca bunul vandut nu este 
sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat. 
c.- Vanzatorul nu raspunde de viciile aparente. 
5.2. Cumparatorul are urmatoarele obligatii: 
a. -achitarea integrala a debitelor pe care le are fata de bugetul local din localitatea  
de domiciliu pentru persoane fizice respectiv localitatea sediului social pentru 
persoane juridice ; 
b. - cumparatorul se obliga sa achite pretul terenului, precum si cheltuielile 
vanzarii (cheltuielile propriu-zise ale actului, taxele de timbru si de autentificare - 
onorariul notarial, întocmirea documentaţiei cadastrale, deschiderea cărţii funciare 
şi obţinerea extrasului de carte funciară, ). 
c.- sa achite integral debitele pe care le are fata de bugetul local pana la incheierea 
contractului de vanzare-cumparare si cele care decurg dupa incheierea contractului 
de vanzare-cumparare.  
Cap. VI. DISPOZITII FINALE  
6.1.Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de vanzare –
cumparare.  
6.2. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de vanzare-
cumparare..  



6.3. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la 
dispozitia solicitantului contra sumei de 50 lei.  
6.4 Ofertantii la licitatie vor achita taxa de participare la licitatie in suma de 200 
lei. 
6.5. Transmiterea dreptului de proprietate opereaza in momentul incheierii 
contractului de vanzare -cumparare in forma autentica.  
6.6. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, copii dupa 
chitantele care atesta achitarea documentatiei de licitatie, a taxei si a garantiei de 
participare la licitatie. 
Nu pot participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: 
-au debite fata de bugetul de stat si Primaria comunei Borlești; 
-sunt in litigii cu Consiliul Local al comunei Borlești ;  
-au fost adjudecatari ai unei licitatii anterioare si nu au incheiat contract cu 
Consiliul Local  Borlești.  
6.7. Licitația nu poate avea loc,  dacă la procedură nu se prezintă cel puțin trei 
ofertanți. În acest caz, procedura de licitație se va repeta. Dacă nici la a doua 
procedură nu se vor prezenta cel puțin trei ofertanți, terenurile se vor atribui prin 
negociere directă  ofertanților interesați. 
6.8. Daca din diferite motive licitatia se amana sau se anuleaza, decizia de amanare 
sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti. 
 In acest caz ofertantilor li se va inapoia in termen de cinci zile garantia de 
participare la licitatie si contravaloarea documentatiei de licitatie pe baza unei 
cereri scrise si inregistrate la Primaria comunei Borlești. 
 Prin inscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se 
considera insusite de catre ofertant. 
  Cap.VII INSTRUCTIUNI PENTRU PREEMTORI 
 În conformitate cu Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă 
şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor și a ORDINULUI   Nr. 719/740/M.57/2333 din 
12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I 
din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului vor fi respectate următoarele reglementări: 
 
 Scopul legii sus-menționate este de comasare a terenurilor agricole 
extravilane în vederea creșterii dimensiunii fermelor agricole și constituirea 



exploatațiilor viabile economic 
    În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind 
afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente: 
    a) o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului 
pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; 
    b) o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau 
certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de 
proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract 
de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, 
sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de 
moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); 
    c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte 
de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al 
imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970", în condiţiile în care 
terenul este intabulat; 
    d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în 
baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică; 
    e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea 
adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului 
formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a 
împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul 
persoană fizică cu domiciliul în străinătate; 
    f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia 
reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul 
cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului 
persoană juridică; 
    g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie; 
    h) alte documente doveditoare, după caz. 
  Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după 
caz, dosarul tuturor actelor prevăzute la art. 3 lit. a) din prezenta anexă, precum şi 
lista preemptorilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 
 Lista preemptorilor comunicată de către primării se poate completa ulterior 
transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale cu 
preemptorii care dovedesc această calitate şi depun la primării comunicări de 
acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege. În 
acest caz, primăriile comunică cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor 
teritoriale, după caz, lista actualizată cu noii preemptori. 
    În termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de vânzare la primărie, sub 
sancţiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doreşte 
să îşi exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei 



de vânzare transmisă vânzătorului, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa 
nr. 1D. 
 Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente 
care certifică calitatea de preemptor: 
    a) o copie a BI/CI a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului 
pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate ori, după caz, a 
împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI a reprezentantului 
legal persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru reprezentantul legal 
persoană fizică cu domiciliul în străinătate; 
    b) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în 
baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică; 
    c) copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de 
preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv 
coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe 
terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor 
care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea. 
 În cazul în care titularul dreptului de preempţiune înregistrează la primărie 
acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă 
completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului 
dreptului de preempţiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de 
împuternicit. 
    Vânzătorul alege preemptorul potenţial cumpărător în conformitate cu 
procedurile prevăzute la art. 7 din lege şi comunică primăriei numele acestuia. 
 Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după 
caz, datele de identificare ale preemptorului potenţial cumpărător ales de către 
vânzător, împreună cu documentele prevăzute la art. 6 din prezenta anexă. 
     În cazul în care niciun preemptor nu îşi manifestă intenţia de cumpărare, în 
termenul legal, vânzarea este liberă. În această situaţie, primăria eliberează 
vânzătorului o adeverinţă în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1E, 
însoţită de o copie certificată de conformitate cu originalul a ofertei de vânzare, 
urmând ca acesta să aleagă un cumpărător cu respectarea prevederilor art. 7 alin. 
(7) din lege. 
 Condiția de vânzare a terenului extravilan: suprafața de 9.924 mp teren 
extravilan arabil și neproductiv se vinde împreună cu suprafața de 2.549 mp teren 
arabil intravilan. 
 Nu reprezintă condiţii mai avantajoase de vânzare, în sensul art. 7 alin. (7) 
din lege, situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale, înscrisă în 
cartea funciară conform Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este diferită de cea menţionată în actele de proprietate. 
 Structura centrală cu atribuţii în domeniu, respectiv structurile teritoriale 



asigură publicarea ofertelor de vânzare a terenurilor pe site-ul instituţiei centrale, 
respectiv ale structurilor teritoriale. 
    Pe baza documentaţiei depuse de către vânzător, precum şi a celei transmise de 
primării cu privire la exercitarea dreptului de preempţiune, structura centrală, 
respectiv structurile teritoriale exercită controlul asupra modului de aplicare a 
procedurilor privind parcurgerea corectă a etapelor de exercitare a dreptului de 
preempţiune de către vânzător şi preemptorii potenţiali cumpărători, în 
conformitate cu prevederile art. 7 din lege. 
  Ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (2), structura centrală, respectiv 
structurile teritoriale emit avizul final/avizul negativ, care se transmite vânzătorului 
prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează 
vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens. 
 Avizul final/Avizul negativ întocmit de către structura centrală se comunică 
structurilor teritoriale în vederea transmiterii către vânzător prin poştă cu 
confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau 
persoanei împuternicite în acest sens. 
 
    Cap.VIII  INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANȚI 
 
 
 În cazul în care, în termenul de 30 de zile  de la data depunerii ofertei de 
vânzare niciunul dintre titularii dreptului de preemțiune nu își manifestă intenția de 
a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă și va avea loc licitație în vederea 
vânzării terenului. 
 Licitatia se va desfasura in data de 20.10.2017  la sediul Primariei comunei 
Borlești ora 12,00. 
 Inscrierea la licitatie se va face in perioada  13 – 19 octombrie intre orele 
8.00 si 15.00  la sediul Primariei comunei Borlești – Biroul Registratura.  
In vederea participarii la licitatie ofertantul trebuie sa plateasca : 
-garantia de participare la licitatie, in suma de2687   lei, reprezentând 2% din 
valoarea totala terenului, calculata la pretul de pornire,  la casieria Primariei 
comunei Borlești; 
-caietul de sarcini aferent licitatiei, inclusiv toate documentele necesare licitatiei in 
suma de 50 lei,  la casieria Primariei comunei Borlești.  
-taxa de participare la licitatie în suma de 200 lei,  la casieria Primariei comunei 
Borlești 
 Pretul de pornire la licitatie este de 134.375 lei. Oferta de preț nu poate fi 
mai mică decât prețul de pornire, sub sancțiunea excluderii din procedură și a 
pierderii garanției de participare.  Ofertele de preț vor fi depuse în plic sigilat la 
Registratura Primăriei comunei Borlești până cel târziu la data de 19.10.2017 ora 



15,00. Ofertele întârziate nu vor fi luate în considerare. Ofertanții au obligația de a 
depune documentele de calificare și propunerea financiară în plicuri distincte, cu 
mențiunea  conținutului plicului: Plic 1 – documente calificare, Plic 2 – propunere 
financiară. 
 
 Ofertantii vor anexa la cerere: 
a) pentru persoane juridice 
 copii xerox dupa:  
-  chitantele care atesta plata caietului de sarcini, a documentatiei pentru licitatie si 
a garantiei depuse ori copii ale ordinelor de plata justificative; 
- act constitutiv al societatii (statut/ contract), certificat de inregistrare fiscala, 
certificat de inregistrare la Registrul Comertului, etc; 
în orginal:  
- certificat privind achitarea impozitelor si taxelor locale; 
- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii bugetare fata de 
bugetul consolidat al statului. 
 Certificatele doveditoare vor fi eliberate de institutiile abilitate si vor fi 
depuse in forma originala; 
b) pentru persoanele fizice 
- actul de identitate;  
- copie xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini, a documentatiei 
pentru licitatie si a garantiei depuse; 
- actul autentic de reprezentare (procura), in cazul in care ofertele sunt depuse de 
imputernicitii ofertantilor si nu de acestia personal.  
- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii bugetare fata de 
 Primaria comunei Borlești.Certificatul doveditor va fi eliberat de Primaria 
comunei Borlești si va fi depus in forma originala. 
- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii bugetare fata de 
bugetul consolidat al statului 
 Cap.IX DESFASURAREA LICITATIEI 
 Se incepe licitatia parcurgand urmatoarele etape: 
1.se verifica existenta actelor solicitate si a actelor doveditoare de plata a garantiei, 
a caietului de sarcini si a documentatiei pentru licitatie, precum si a taxei de 
participare;  
2.se verifica identitatea ofertantilor pe baza buletinului de identitate/ cartii de 
identitate/ adeverinte; 
3.severifică oferta de preț;  
4 .terenul se adjudeca acelui ofertant care a facut cea mai mare ofertă de preț; 
5. pe durata şedinţei de licitaţie participanţii nu au permisiunea de a părăsi sala, în 
caz contrar vor fi descalificaţi. 



6.Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei va incheia un proces-verbal de 
adjudecare, intr-un singur  exemplar.  
7.  Partile se vor prezenta dupa adjudecare si dupa actualizarea  cartii funciare la un 
Birou Notarial, in vederea incheierii contractului in forma autentica, pe baza 
procesului-verbal de adjudecare si a caietului de sarcini, ulterior efectuării plății de 
către cumpărător. . 
 In cazul in care, la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nueste 
present cel puțin un participant    înscris, se asteapta o ora dupa care licitatia se 
amana pentru o perioada de 10 zile.   
 
 
 
 

PRIMAR,  
 

PUICĂ VASILE 


