
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARIA COMUNEI 

PUCHENII MARI 

HOTARARE 
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor 

aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, 
În suprafaţa totală de 24,07 ha, situate În extravilanul satului Odăile 

Înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cu nr. Cadastral 25748 
si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic 

Văzând: 

- adresa transmisă de Societatea INVENTIVE SRL , cu sediul în Bucuresti, 
str.Fainari, nr.7,B8, ap.13, Sector 2, cod unic de înregistrare RO 32516914, înregistrată la 
Primăria Comunei Puchenii Mari cu nr.6795 din 11.07.2022 , prin care se solicită 
concesionarea terenurilor in suprafaţă de totală de 24,07 ha situate în extravilanul satului 
Odăile: terenul in suprafaţă de 14,07 ha situat in Tl5, P 86-2/2, înscris în cartea funciară 
cu nr.25748 şi terenul în suprafaţă de 10,00 ha situat in T 15, P 86 -2/1, înscris in cartea 
funciară cu nr.25769; 

- referatul de aprobare nr. 13280 din 16.12.2022 întocmit de Primarul comunei 
Puchenii Mari la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică 
a terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totala de 
24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, 
identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. cadastral 25769, pentru construirea unui parc 
fotovoltaic; 

- Raportul de specialitate nr.13281 din 16.12.2022 al Biroului Urbanism Cadastru 
Agricultura la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totala de 
24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, 
identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. cadastral 25769, pentru construirea unui parc 
fotovoltaic; 

- Raportul de evaluare nr.9824 din 17.10.2022, pentru estimarea valorii de piaţă a 
terenurilor in suprafaţă totală de 24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile: terenul in 
suprafaţă de 14,07 ha situat in T15, P 86-2/2, înscris în cartea funciară cu nr.25748 şi 
terenul în suprafaţă de 10,00 ha situat în T 15, P 86 -2/1, înscris in cartea funciară cu 
nr.25769;, aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari; 

)
 

' 
) 



- Regulamentul (UE) 2018/841 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de 
sera şi a absorbtiilor rezultate din activitati legate de exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinatiei terenurilor şi silvicultura în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 
şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 şi a Deciziei nr. 529/2013UE; 

- Comunicarea „Uniti în realizarea uniunii energetice şi a actiunilor climatice -
Stabilirea bazelor pentru o tranzitie de succes către o energie curată", COM(2019) 285; 

- Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr.123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

r- - Hotararea de Guvern nr. 890 din data de 29.07.2003 privind aprobarea „Foii de 
- - parcurs în domeniul energetic din Romania"; 

- Hotărârea Guvernului nr.1535 din data de 18.12.2003 privind strategia de 
valorificare a SRE; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1232 din 14 decembrie 2011 pentru aprobarea 
Regulamentului de emitere si urmarire a garantiilor de origine pentru energia electrică 
produsa din surse regenerabile de energie; 

- Hotărârea Guvernului nr. 958 din 18 august 2005 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse 
regenerabile de energie si pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din 
surse regenerabile de energie; 

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 466 alin. (8), art.467 alin.(5) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu: 

- prevederile art.108 lit) b), 129 alin.(2) lit. b) şi c), alin.(6) lit. a), art.139 alin.(1), 
art. 297 alin.(1) lit. b), art 302-330 şi 362 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 



r--

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Consiliul local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea terenurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totală de 24,07 ha, 
situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr.25748 si nr.25769, identificate cu 
nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic, 
conform Anexei nr. 1 careface parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă Raportul de evaluare pentru estimarea valorii de piaţă pentru 
concesionarea terenurilor în suprafaţa totală de 24,07 ha, situate în extravilanul satului 
Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. 
cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic, întocmit de P.F.A. Niţă Dumitru, 
conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totală de 24,07 ha, situate în 
extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 (teren situat in TlS P 86-2/2 în 
suprafaţă de 14,07 ha) si nr.25769 (teren situat în T15 P 86-2/1 în suprafaţă de 10,00 ha) 
, identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. cadastral 25769, pentru construirea unui parc 
fotovoltaic. 

(2)Terenurile menţionate la alin. (1) vor fi exploatate în continuare ca si pajişte, 
conform Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

(3) Se aprobă documentaţia de atribuire privind concesionarea prin licitatie publică 
a terenurile aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totală 
de24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, 
identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. cadastral 25769, pentru construirea unui parc 
fotovoltaic , conform Anexei nr. 3 care face parteintegrantă din prezenta hotărâre. 

(4) Durata maximă a concesiunii este de 30 de ani, cu posibilitatea de prelungire, 
respectiv până la data expirării perioadei de funcţionare a obiectivului. Contractul de 
concesiune poate fi prelungit, cu acordul părţilor, pănâ la durata maximă prevăzută de 
lege, în situaţia în care investiţia este funcţională. 

( 5 ) Redevenţa minimă a concesiunii de la care începe licitaţia este de 2500 lei 
(doua mii cinci sute lei) lei/ha/an, respectiv 60.175 (saizeci mii lei una suta sapte zeci si 
cinci) lei/an. Valoarea finala a redevenţei concesiunii va fi stabilită în urma licitaţiei 
organizată in conditiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioaare. 

Art.4 (1) Se aproba modalitatea de palta a redevenţei datorate, dupa cum 
urmeaza: 

- redeventa se va plati in contul concendentului nr.RO47TREZ53921A300530XXXX; 
- Redeventa anuala se va achita trimestrial, in 4 rate egale , astfel: factura privind 

redeventa se va emite la inceputul ultimei luni din fiecare trimestru si se va achita de 
catre concesionar pana cel tarziu in ultima zi din respectivul trimestru. 



,,..... 

- Pentru neachitarea la termnenul de scadenta de catre concesionar a obligatiei de 
plata privind redeventa se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere de 2% din 
cuantumul obligatiilor privind redeventa lunara , calculate pentru fiecare luna sau fractiune 
de luna , incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data de 
stingerii sumei datorate inclusiv. 

(2) Redevenţa datorată de concesionare se indexează anual la Ol ianuarie a 
fiecărui an cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru anul 
precedent. 

(3)Plata redevenţei se face de către concesionar pe baza facturii emise de 
concedent. 

(4) Neplata redevenţei în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut 
în contract, atrage după sine transmiterea de către concedent a unei somaţii de plată, 
către concesionar. 

(5) Dacă în termen de 90 zile de la transmiterea somaţiei de plată concesionarul nu 
a efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, fără intervenţia 
instanţe/or judecătoreşti, prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, 
conform art. 1553 din Codul Civil şi se procedează la revenirea terenurilor la dispoziţia 
concedentului fără nicio obligaţie a acestuia faţă de concesionar. 

Art.S (1) Se aprobă componenţa comisiei de evaluare a ofertelor şi atribuirea 
contractului pentru concesionarea terenului din prezenta hotărâre, în următoarea 
componenţă: 

1. Chirca Marin - consilier local, membru 
2. Portoaca Chita - funcţionar public - membru 
3. Herea Constantin - viceprimar - preşedinte 
4. Neacsu Georgiana- funcţionar public - membru 
5. Alecu Iuliana- funcţionar public, fără drept de vot; 
(2) Se aprobă membrii supleanţi în comisia de evaluare a ofertelor şi atribuirea 

contractului pentru concesionarea terenului din prezenta 
hotărâre, astfel: 

1.Dan Andrei Constantin - consilier local - membru supleant 
2.Sebe Georgiana-Cristina - consilier local - membru supleant 
(3) Funcţionarii publici, membri în comisie vor fi desemnaţi de Primarul comunei 

Puchenii Mari prin dispoziţie. 
Art.6. Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară de către concesionar. 
Art.7.La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare. 
Art.8. Se împuterniceşte Primarul comunei Puchenii Mari, pentru organizarea 

procedurii de licitaţie publică şi pentru semnarea contractului de concesiune. 
Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă 

Primarul comunei Puchenii Mari prin aparatul de specialitate. 
Art.10. Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se 

asigură de către Secretarul General al comunei Puchenii Mari. 



Art,11.În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea 
controlului de legalitate. 

Art.12.In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa şi comunicarea 
către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a prezentei hotărâri se 
realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, şi se publică, pentru informare, în 
format electronic în Monitorul Oficial Local al Comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova. 

DatăîncomunaPuchenii Mari, 
astăzi 

CONTRASEMNEAZĂ: 

neral al comunei, 



r 

Nr. consilieri în funcţie* 15 

Nr. consilieri prezenţi 14  

Nr. voturi pentru 14 

Nr. voturi contra 

Nr. abţineri 

• inclusiv Viceprimarul comunei Puchenll Mari 

PROCEDURI OBLIGATORH ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI WCAL NR. SS/22.12.2022 

Nr. 
Semnatura persoanei 

crt Operatiuni efectuate Data ZZ/11./ AN responsabile- sa efectueze 
procedura 

o 1 2 3 

l Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate a simpla □ absoluta c califlcata2 

2 Comunicarea catre primar) 6 .01.2023 

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 6.01.2023 

4 Aducerea la cunostinta publica•)+S) 6.01.2023 

s Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual •)+S) -

6 Hotararea devine obligatorie") sau produce efecte juridice7), dupa caz 22.12.2022 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr, 5712019 p1ivind f.odul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

1) Art.139 alin. (1): .ln exercitarea atJibutiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, ru majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandlrea sau lnstrainarea dreptult.i de proprietate ln cazul bunurilor 
imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. S llt dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in fnnctie." 
Z) Art.197 alin. (2): .Hotararile consiliului local se comunica primarului." 
3) Art.197 alin. (1}, adaptat: Secretarul general al comunei comunica hota1a1ile consiliului local al comunei prefectului in cei mult IO zile 
lucratoare de la data adoptarii ... 
•) Art-197 alin. ( 4): .Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se com1.r1ica. ln conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei." 
5) Art. 199 alin. (1): .Comunicarea hotararilor ... ru caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face i n  cel mult 5 zile de la 
data comunicarii oficiale catre prefect.• 
') Art. 198 alin. (1): .Hotararile ... cu caracter normativ devin obligato iii de la data aducerii lor lacunostinta publica" 
7) Art. 199 alin. (2): .. Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunlcarii catre persoanele caror.a li se adreseaza." 

PRIMAR, 

Avizat, 

ln temeiul art 243alin. (1). fit a) din 

O.U.G. nr .  57 /2019 privindCoduladministrativ 



ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PUCHENII MARI 
PRIMAR 
Nr.13280 din 16.12.2022 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, 

În suprafaţa totală de 24,07 ha, situate În extravilanul satului Odăile 
Înscrise in C.F. cu nr. 25748 s� nr.25769, identificate cu nr. Cadastral 25748 

si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic 
Luând în considerare: 
- adresa transmisă de Societatea INVENTIVE SRL , cu sediul în Bucuresti, 

str.Fainari, nr.7,B8, ap.13, Sector 2, cod unic de înregistrare RO 32516914, înregistrată la 
Primăria Comunei Puchenii Mari cu nr.6795 din 11.07.2022 , prin care se solicită 
concesionarea terenurilor în suprafaţă de totală de 24,07 ha situate în extravilanul satului 
Odăile: terenul in suprafaţă de 14,07 ha situat in Tl5, P 86-2/2, înscris în cartea funciară 
cu nr.25748 şi terenul în suprafaţă de 10,00 ha situat in T 15, P 86 -2/1, înscris in cartea 
funciară cu nr.25769; 

- Raportul de evaluare nr.9824 din 17.10.2022, pentru estimarea valorii de piaţă a 
terenurilor in suprafaţă totală de 24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile: terenul in 
suprafaţă de 14,07 ha situat in T15, P 86-2/2, înscris în cartea funciară cu nr.25748 şi 
terenul în suprafaţă de 10,00 ha situat in T 15, P 86 -2/1, înscris in cartea funciară cu 
nr.25769;, aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari; 

- Regulamentul (UE) 2018/841 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de 
sera şi a absorbtiilor rezultate din activitati legate de exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinatiei terenurilor şi silvicultura in cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 
şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 şi a Deciziei nr. 529/2013UE; 

- Comunicarea „Uniti in realizarea uniunii energetice şi a actiunilor climatice -
Stabilirea bazelor pentru o tranzitie de succes către o energie curată", COM(2019) 285; 

- Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stab11irea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr.123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotararea de Guvern nr. 890 din data de 29.07.2003 privind aprobarea „Foii de 
parcurs in domeniul energetic din Romania"; 

- Hotărârea Guvernului nr.1535 din data de 18.12.2003 privind strategia de 
valorificare a SRE; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1232 din 14 decembrie 2011 pentru aprobarea 
Regulamentului de emitere si urmarire a garantiilor de origine pentru energia electrică 
produsa din surse regenerabile de energie; 

- Hotărârea Guvernului nr. 958 din 18 august 2005 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse 



regenerabile de energie si pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din 
surse regenerabile de energie; 

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilo r  permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 466 alin. (8), art.467 alin.(5) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ţinând cont de cele sus menţionate, supun spre apret are proiectul privind aprobarea 
concesionării prin licita�e publică a terenurilor apar�nând :••)meniului privat al comunei 
Puchenii Mari, în suprafaţa totală de 24,07 ha, s ituate în extravilanul satului Odăile, 
înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. 
cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic, 



ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PUCHENII MARI 
P R I M Ă R I A  
NR.13281/16.12.2022 

R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E  
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor 

aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, 
În suprafaţa totală de 24,07 ha, situate În extravilanul satului Odăile 

Înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cu nr. Cadastral 25748 
si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic 

Luand în considerare urmatoarele: 

- adresa transmisă de Societatea INVENTIVE SRL , cu sediul în Bucuresti, 
str.Fainari, nr.7,B8, ap.13, Sector 2, cod unic de înregistrare RO 32516914, înregistrată la 
Primăria Comunei Puchenii Mari cu nr.6795 din 11.07.2022 , prin care se solicită 
concesionarea terenurilor in suprafaţă de totală de 24,07 ha situate în extravilanul satului 
Odăile: terenul in suprafaţă de 14,07 ha situat in T15, P 86-2/2, înscris în cartea funciară 
cu nr.25748 şi terenul în suprafaţă de 10,00 ha situat in T 15, P 86 -2/1, înscris in cartea 
funciară cu nr.25769; 

- Raportul de evaluare nr.9824 din 17.10.2022, pentru estimarea valorii de piaţă a 
terenurilor in suprafaţă totală de 24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile: terenul în 
suprafaţă de 14,07 ha situat în T15, P 86-2/2, înscris în cartea funciară cu nr.25748 şi 
terenul în suprafaţă de 10,00 ha situat in T 15, P 86 -2/1, înscris in cartea funciară cu 
nr.25769;, aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari; 

- Regulamentul (UE) 2018/841 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de 
sera şi a absorbtiilor rezultate din activitati legate de exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinatiei terenurilor şi silvicultura in cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 
şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 şi a Deciziei nr. 529/2013UE; 

- Comunicarea „Uniti in realizarea uniunii energetice şi a actiunilor climatice -
Stabilirea bazelor pentru o tranzitie de succes către o energie curată", COM(2019) 285; 

- Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr.123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotararea de Guvern nr. 890 din data de 29.07.2003 privind aprobarea „Foii de 
parcurs in domeniul energetic din Remania"; 

- Hotărârea Guvernului nr.1535 din data de 18.12.2003 privind strategia de 
valorificare a SRE; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1232 din 14 decembrie 2011 pentru aprobarea 
Regulamentului de emitere si urmarire a garantiilor de origine pentru energia electrică 
produsa din surse regenerabile de energie; 

- Hotărârea Guvernului nr. 958 din 18 august 2005 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse 



regenerabile de energie si pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din 
surse regenerabile de energie; 

- Prevederi le Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 466 alin. (8), art.467 alin.(S) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere cele prezentate considerăm că proiectul de hotărâre îndeplineşte 
condiţiile legale în materie şi poate fi supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa de 
consiliu local. 



Rapon naluare Jeren intravilan 

. . 

. 9J'c<.j 
:::1·0 

/:_ 
v .t?c. l-o ?l --.. X.----·-·--=-

M embru titular AN EV AR Nita humitru 
NIT A DUMITRU PF A 

Prahova, Plolftti, ser Vasile Lupu nr 2 bl 32 ap 6 
TeL: 0722505125; 

Mail: dumittu_nita@yahoo.com 

TEREN EXTRAVILAN P ASUNE 

Situat in comuna 
PUCHENII MARI, 

Tl5, P86- 2/2 si Tl5, P86 - 2/1 

ÎN SCOPUL ESTIMARII VALORII DE PIAŢĂ 

PENTRU ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE 

CONCESIONARE 

Proprietari : COMUNA PUCHENII MARI 

lJtilizatori : COMUNA PUCHENII MARI 

Datek infonnaţiile si conţinutul prezentului raport fiind confidenţiale, nu vor putea fi 
copiare în pa11e sau în totalitate şi nu vor fi transmise unor terţi fără acordul scris şi 
pr�alal:iil al evaluatorului. 

- OCTOMBRIE 2022-
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Raport evaluare teren intravilan 

Scrisoarea de transmitere 

Către, COMUNA PUCHENII MARI 

Va înaintez prin prezenta Raportul de Evaluare întocmit la solicitarea dumneavoastra 
pentru 

TEREN EXTRAVILAN �SUNE 1N SUPRAFATA DE 140.699 mp Tl5 P86-2/2 si 100.000 mp 
Tl5 P86 2/1 , situat in comuna PUCHENII MARI , sat Odaile, Judeţul PRAHOVA 

Scopul Raportului de Evaluare este estimarea valorii de piata a terenului in vederea 
administrarii de catre Consiliile locale . 

ln acceptiunea Standardelor de Evaluare a Bunurilor - editia 2022 „valoarea de piata" 
este suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi, schimbat{e.1 la data eva/uarii, intre 
un cumparator hotarat si un vanzator hotarat. intr o tranzactie nepartinitoare, dupa un marlr.eting 
adecvat si in care parti/e au actionat fiecare in cunos..ti.nla de cauza. ll,rudent si (ara constrangere" 

La realizarea Raportului s-au avut in vedere cerintele din Standardele si metodologia de lucru 
recomandate de catre ANEV AR (Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor Autorizaţi din Romania). 

ln urma aplicarii metodelor de evaluare, opinia evaluatorului este ca V aloarea de Plata a 
prop1ietatii imobiliare analizate, la cursul valutar BNR de 4,9367 lei/leuro valabil pentru data 
de referinta a evaluarii (11.10.2022) este : 

Nr. Denumire bunuri imobile VALOAREA DE PIAT A 
Cit. Curs BNR 11.10.1011 • 4,93671ei/1 euro 

1 TEREN EXTRAVILAN P ASUNE 
IN SUPRAFATA DE 140.699mn 
TEREN PASUNE DE 100.000 mn 

TOTAL 

NOTA : Concesionarea se va face pe30· am 
• Valoarea NJJcoptige IV.A. 
• Evaluarea este o opinie asupra unei valori; 
• Valoarea este o predictie 

LEI EURO 

987.340 200.000 
1.389.178 281.398 
2.376.518 481.398 

• Valoarea este estimata la stadiul fizic al proprietatii imobiliare existent la momentul inspectiei; 
• Valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile 
exprimate in prezentul raport si este valabila in conditiile generale si specifice aferente perioadei 
OCTOMBRIE 2022; 
• Valoarea este valabila numai pentru destinatia precizata in Raport; 
• Valoarea reprezinta opinia evaluatorului privind valoarea de pia ta a terenului in ipoteza 
schimbruii; 
• Piesele anexate şi documentele luate în considerare pe parcursul raportului sunt valabile doar în 
scop informativ şi pentru atingerea scopului evaluării, neputând fi utilizate în alt scop. 
• Valoarea nu tine seama de responsabilitatile de mediu si de costurile implicate de confo1marea la 
ce1intele legale. 

Destinatar/Beneficiari, COMUNA PUCHENII MARI 

Utilizatori : COMUNA PUCHENII MARI 
�� .. _ 

C . � /'· � u stima, / _., . 
Evaluator autorizat - �-?'ii!� Dumitru , 
Membru titular ANE� : EPI, . • 
Legitimatie nr. 14741 -:� 
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Cuprinsul 

Scrisoarea de transmitere 
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Raporc evaluare teren intravilan 
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LINTRODUCERE 

1.1. Declaratie de conformitate. Certificare 

Raport evaluare teren intravilan 

In limita cunostintelor si informatiilor detinute, certific urmatoarele 
- afinnatiile prezentate si sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte; 
- analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si 

ipotezele speciale specifice, fiind analize,opinii si concluzii personale nepai1initoare din punct de 
vedere profesionat 

- nu am niciun interes actual sau de perspectiva fata de proprietatea imobiliara care face 
obiectul acestui raport de evaluare; 

- nu am niciun interes personal sau influenta legata de partile implicate. 

Onorariul nu depinde de niciun acord, angajament sau intelegere care sa confere un stimulent 
financiar pentru concluziile exprimate in evaluare sau pentru declararea in Raport a unei anumite 
val01i sau interval de val01i. Evaluatorul nu are alt  interes financiar legat de finalizarea tranzactiei. 

Analizele, opiniile si concluziile prezentului Raport de Evaluare se supun normelor, cerintelor 
si metodologiei de lucru ANEV AR si Raportul poate fi verificat (la cerere) in conformitate cu 
Standardele de Evaluare a Bunurilor - editia 2022. 

Evaluatorul a respectat cerintele etice si profesionale continute in Codul Deontologic al 
Standardelor Intemationale de Evaluare. 

La data elaborarii acestui Raport de Evaluare, evaluatorul este membru titular 
ANEVAR cu specializarile: 

- EPI-Evaluarea Proprietăţii Imobiliare,;. 

a indeplinit cerintele programului de pregatire profesionala continua, are asigurare de 
raspundere profesionala si are competenta si specializarea necesara intocmirii acestui raport. 

Evaluatorul nu este obligat sa o fere in continuare consultanta sau sa depuna marturie in 
instanta referitor la proprietatea imobiliara care face obiectul prezentului Raport de Evaluare, decat 
in baza unui angajament special pentru acest scop si in limita permisa de reglementarile deontologice 
si de conduita ale profesiunii si cu respectarea legislatiei in vigoare. 

Prezentul Raport de Evaluare trebuie luat ca un intreg, nefiind acceptata utilizarea divizata a 
acestuia. Raportul de Evaluare a fost redactat exclusiv pentru a fi folosit de catre destinatar si pentru 
scopul precizat. 

Cu stima, 
Evaluator autorizat - lng.Nita Dumitru , 
Membru titular ANEV AR - E�=;=:::::::::,.. 
Legitimatie nr. 14741 

� 

\!. '!'"'•" t I 
Datele,informatiile, opiniile si continutul prezentului raport de evaluare, !illi?i:'lil�����u vor 

putea fi copiate pattial sau in totalitate sinu vor putea fi transmise unor terti fara acordu s r·,s si prealabil ci 

evaluatorului. 
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Raport evaluore teren intravilan 

1.2. Rezumatul concluziilor importante (sinteza evaluarii) 

OBIECTUL EVALUARII 
IEB.EN EXIRAV1LAN PASUNE 

LOCALIZARE ]li SUf.R�F AT A DE 140.699 mp_ 
Si 100.000 mp 

Corn PUCHENII MARI, Sat Odaile, Jud Prahova 
PROPRIETARI 

Corn PUCHENII MARI , Jud Prahova 

Drept de proprietate Drept real principal 
SCOPUL EVALUARII Estimarea Valorii de Piata in vederea administrarii 

Data inspectiei: 07.10.2022 Data evaluarii: 11.10.2022 Curs valutar 4,9367 lei/1 euro 
In uima aplicarii metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la 

VALOAREA DE PIAŢA a proprietatii imobiliare analizate teren, tinand seama de prevederile 
prezentului Raport, este urmatoarea: 

Nr. Denumire bunuri imobile 
crt. Curs BNR 11.10.10 • ro 

1 T EN EXTRA 
UPRAF ATA DE 140 699 mp - Tl 5. P86-

N P 

TOTAL 

CONCESIONARE PE 49 ANI : 

VALOAREA DE PIAT A 

LEI EURO 

1.389.178 

987.340 V 

281.398 

200.000 

/ 

481.398 

1.389.178 lei: 49 ani= 28.350 lei/an : 12  luni= 2.362 lei/ luna 

987.340 lei : 49 ani = 20.150 lei/an : 12 luni = 1.679 lei/ luna 

• Valoarea NU conţine TVA . ·; I.,.._":. • 
ln acceptiunea Standardelor de Evaluare a Bunurilor - editia 2022 „valoaiu 9.e p iata" este 

�·urna estimata pentru care un activ sau o datorie a r  putea fi schimbat(a) la data �ua�i(intre 

un rnmparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare. dupd �: • __ • 

marketing adecvat si in care Q(lriile au act ionat fi.ecare in C' .ost;•- i de cauza, .wdent s, (g_rg 

conslrangere'� 
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2. TERMENII DE REFERINTA Al EVALUARII 

2.1. Identificarea tipului de evaluare si a tipului de raport 

Raport evaluare teren inlravilan 

Prezentul reprezinta un Raport de Evaluare explicativ in forma scrisa, întocmit in 2 (doua) 
exemplare - unul pentru Evaluator si unul pentru Destinatar. 

Valoarea proprietatii imobiliare a fost determinata in conformitate cu recomandarile 
Standardelor de Evaluare a Bunurilor - editia 2022 : SEV 100 - Cadrul general, SEV 101 _ 
Termenii de referinta ai evaluarii, SEV 102 Implementare, SEV 103 Raportare, SEV 230 -
Drepturi asupra proprietatii imobiliare, GEV 630- Evaluarea bunurilor imobile. 

In continutul raportului este prezentata metodologia de evaluare si relevanta metodelor in 
cazul evaluarii prezente. 

Raportul de evaluare este structurat dupa cum urmeaza : Scrisoarea de transmitere ; 1 -
Introducere ; 2- Termenii de referinta ai evaluarii; 3 - Prezentarea datelor; 4- Analiza datelor si 
concluziile; 5 - Anexe. 

r- Raportul a fost pregatit pe baza standardelor, recomandarilor si metodologiei de lucru stabilite 
' de catre ANEV AR {Asociatia Nationala a Evaluato1ilor Autorizati din Romania). 

2.2. Identificarea clientului 

Clientul (beneficiarul) raportului de evaluare : COMUNA PUCHENII MARI, 

JUD PRAHOVA 

2.3. Identificarea utilizatorilor desemnati 

Utilizatorul raportului (destinatarul} este: COMUNA PUCHENII MARI 

Identificarea drepturilor asupra proprietatii imobiliare de evaluat 

Proprietatea imobiliara evaluat -teren extravilane situat la periferia comunei Puchenii 
.-. Mari , format din : 

TEREN EXTRAVILAN PASUNE IN SUPRAF AT A DE 140.699 mp si 100.000 mn 

Inspectia proprietatii a fost realizata personal de evaluator in prezenta proprietarilor , 
la da ta de 07. 1 0.2022. 

Proprietatea imobiliara evaluata - teren extravilan pasune apartine 

COMUNA PUCHENII MARI 

. .. . b·t· l l d-�· 4<"-.,"4 q .Jf,I 
Dreptul de proprietate asupra propnetatn 1mo 1 1are eva uate rezu ta m���/��, EPI :<�,:-· 
- HCJ PH nr.9252 / 04.02.2013 si HCL n.r.43/2010 si Ordin nr.422/01.1 O�too.l·_.::-<-�' 

Evaluatornl nu are calitatea juridica de a ce1tifica corectitudinea, din punct de vedere legal, 
a actelor mentionate si nici a dreptului deplin de proprietate asupra proprietatii evaluate. 

A fost evaluat întregul drept de proprietate apar1inand COMUNA PUCHENII MARI care 
se presupune ca are intregul drept de proprietate : posesie, folosinta si dispozitie asupra 

proprietatii imobiliare. Evaluarea s-a efectuat in ipoteza- liber de sarcini. 
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2.4. Tipul de valoare si definitia acesteia 

Raport evaluare teren inJravilan 

Tipul valorii este determinat de scopul evaluari i. Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor 
fundamentale de cuantificare a unei valori. Valoarea nu este un fapt ci o opinie asupra celui mai 
probabil pret care ar putea fi platit pentru un activ, in cadrul unui schimb dar si o opinie asupra 
beneficiilor economice viitoare asteptate a rezulta din utilizarea unui activ. 

In SEV 100- Cadrul general din Standardele de Evaluare a Bunurilor - editia 2022 sunt 
cunoscute doua tipuri ale valorii : - valoarea de piata ;  - tipuri ale valorii diferite de valoare de piata. 

Evaluarea executata conform prezentului raport, in concordanta cu cerintele beneficiarului, 
reprezinta o estimare a xalQrii ds: piata a bunurilor imobile asa cum este aceasta definita in SEV I 00 
Cadrul general si recunoscuta pe plan intemational „ Valoarea de Jliata este suma estimata 12.entru 
care ,m activ sau a datorie ar 12.u.lilil fi schimbat(q)_ la data evaluarii, intre un cum12.arator hotaroisf 
un vanzator hot arat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in care 12.arti/e au 
ac/ionat fi.ecare in cunostinta de cauza,._12.rudentsi {Era constrangere" 

2.5. Data efectiva a opiniei asupra valorii 
Data la care se exprima opinia asupra valorii (data evaluarii) este 11.10.2022. 
Data inspectiei : 07.l 0.2022 . 
Cursul de schimb BNR la data evaluarii este 1 EURO = 4,9367 LEI. 

2.6. Premisele evaluarii - Ipoteze si ipoteze speciale 
La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si ipoteze speciale , iar opinia evaluatorului este 

exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest raport. 

* Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele fumizate de către client si 
proprietar şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. 
* Dreptul de proprietate este considerat valabil şi tranzactionabil; 
* Informaţiile fumizate de terţe păr{i sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanţii pentru 
acurateţe ; 
* Se presupune că proprietatea se conformea ză tuturor reglementărilor şi restricţiilor de zonare şi 
utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o non - conformitate, descrisă şi luată în considerare 
în prezentul raport; 
* Nu am realizat o analiză a constructiilor, nici nu am inspectat acele părţi care sunt acoperite, neexpuse 
sau inaccesibile, acestea fiind considerate în aceeasi stare tehnică ca si celelalte. Nu-mi pot exprima 
opinia asupra stării tehnice a părţilor neinspectate şi acest Raport nu trebuie înţeles că ar valida 
integritatea stmcturii sau sistemului constructiilor; 
* Din informatiile detinute de catre evaluator si din discutiile purtate cu beneficiarii nu exista nici un 
indiciu privind existenta unor contaminari naturale sau chimice care af ecteaza valoarea proprietatii 
evaluate sau valoarea proprietatilor vecine. 
*Evaluatorul nu are cunostinta de efectuarea unor inspectii sau a unor rapoarte care sa indice prezenta 
contaminantilor sau materialelor periculoase si nici nu a efectuat investigatii speciale in acest sens. 
Valorile sunt estimate in ipoteza ca nu exista astfel de situatii. Daca se va stabili ulterior ca exista 
contaminari pe orice proprietate sau pe oricare teren vecin sau ca au fost sau sunt puse in functiune 
mijloace care ar putea sa contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate; 
* Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale solului sau structurii constructiilor 
(partilor ascunse) care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru 
asemenea condiţii sau pentrn obţinerea studiilor necesare pentru a le descope·ii; 
* Situaţia actuală a proprietatii imobiliare şi scopul prezentei evaluări au stat la baza select"' • • 
de evaluare utiliz�te şi a �odalităţi!�r de a�li�are a a���tor�, pe�tru ca __ valorile rezul?'? 
estimarea cea mai probabilă a valorn acesteia m condiţ11le tipului valom selectate. 
* Alegerea metodelor de evaluare prezentate in cuprinsul raportului s-a facut tin s 
valorii exprimate si de informatiile disponibile; 
* 
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Raport evaluare teren intravilan 

* Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost 
rezonabile analizand faptele ce sunt disponibile la data evaluării; 
• Informaţiile deţinute au permis realizarea unei analize preliminare a pieţei imobiliare de unde au 
rezultat valorile minime şi maxime ale tranzacţiilor/ofertelor de vanzare sau închiriere de pe piaţă, care 
a făcut posibilă şi adecvată aplicarea abordarii; 
* Evaluatorul a utilizat în estimarea valo rii numai inform aţiile pe care le-a avut la dispoziţie 
existând posibilitatea existenţei şi a altor infiormaţii de care evaluato rul nu avea cunoştinţă. 
• Documentele prezentate sunt considerate veridice fără ca evaluatorul să poată certifica exactitatea 
lor, anexarea lor la raportul de evaluare având do ar scop informativ; 
* Evaluatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventuale modificări ale dreptul ui de proprietate sau ale 
elementelor înscrise în extrasul de carte funciară/alte documente de la data emiterii acestora sau de 

la data inspectiei şi până la data evaluă rii; 
* Ex actitatea si veridicitatea documentelor puse la dispoziţie de către beneficiari, pe baza cărora s-au 
fundamentat ipotezele ce stau la baza evaluării sunt respon sabilitatea acestora; 

• Evaluatorul nu a facut o masuratoare a proprietatii. Limitele proprietatilor au fost preluate din 
documentele puse l a  dispozitie si indicate de beneficiari care poarta toata responsabilitatea cu privire la 
indicarea granitelor proprietatilor si a suprafetelo r; Planurile, schitele, dimensiunile puse la dispozitie 
evaluatorul ui se considera a fi corecte dar nu se asuma nicio responsabilitate în aceasta privima; 
• Evaluatorul nu are cunostinta de alte posibile litigii generate de elemente ascunse sau vecinatati care 
sa afecteze bunurile imobile in afara celo r prezentate în prezent ul raport. Prezenta evaluare a fost 
intocmita pentru scopul declarat si nu va putea fi util izata pentru alt scop; 
* Evaluatorul nu  îşi asumă nici o respon sabilitate, în nici o circumstanţă, pentru eventualel e info rmaţii 
eronate, false sau incompl ete puse la  dispoziţie de către beneficia ri; 
* Valorile estimate sunt valabile la data prezentată în Raport şi încă un interval de timp limitat dupa 
această dată in cazul in care condiţiile specifice ale pieţei imobiliare nu suferă modificări semnificative 
care să afecteze opiniil e estimate (nivelul cererii si ofertei, inflatie, evolutia cursului de schimb); 
* Intrarea în posesia unei copii a acestui Raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; 
* Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu  este obligat să of ere în continuare consul tanţă sau să depună 
măn urie în instanţă , in afara cazului in care s -au înch eiat astfiel de intelegeri in prealabil; 
* Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concl uzii referitoare la valori, identitatea 
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului; 
* Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăţi şi orice divizare sau distribuire a valorii pe 
interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost 
prevăzută în raport; 
• Raportul de evaluare este valabil in conditii economice, fiscale.juridice si politice de l a  data intocmirii 
sale. Daca aceste conditii se vor mo difica concluziile acestui raport isi pot pierde valabilitatea. 

2.7. Etapele misiunii de evaluare. Surse de informatii 
Etapele misiunii de evaluare : parcurse in vederea indeplinirii misiunii de evaluare si 

pentru estimarea valorilor sunt urmatoarele : 
- documentarea, pe baza unei liste de informatii solicitate clientului/proprieta rului; 
- inspectia proprietatii imobiliare si efectuarea de fotografii din exteriorul si din inte riorul acesteia; 
- stabilirea ipotezelor si ipotezelor speciale care au stat la baza elaborarii raportului; 

selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport; 
- analiza tuturor informatiilor culese si interpreta rea rezul tatelor din punct de vedere al evaluarii; 

obtinerea de informatii asupra valorilor de tranzactionare sau oferta a ptJ:lJl.13e.lt.atllw:.JllD.QJ�LaI:-.. 
similare si a nivelului chiriilo r; E�� � 
- obtinerea de informatii asupra veniturilor generate de proprietati imobiliare si 4'1f.4

a 
ro,.· . 

obtinerea de informatii despre costu.rile de reconstructie-inlocuire a constructii 4

�.(l<v,. �; 
- apl icarea metodei de evaluare considerata oportuna pentru estimarea valo rii si 
opiniei finale a evaluatorului. 
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Raport evaluare teren intravilan 

- analiaza valorilor obtinute prin rationament profesional si prin prisma criteriilor de 
adecvare a metodelor, preciziei, cantitatii si calitatii informatiilor utilizate; 
- estimarea valorii de piata in urma aplicarii abordarii considerata adecvata; 

Sursele de informaţii care au stat la baza întocmirii prezentului Raport de Evaluare au fost: 
-Documentele privind bunurile imobile puse la dispoziţie de către client/proprietar; 
- Inf01maţii privind situaţia juridică a proprietatii imobiliare, istoricul amplasamentului, fumizate de 
către client/proprietar ; 
-Anunţuri imobiliare prin Internet : www.olx.ro; www.romimo.ro, www.publi24.ro; 
\\'ww anunturi ro; www.multecase ro . 
..CutSul de referinta al monedei nationale publicat pe site-ul BNR; 
-Standardele de Evaluare a Bunurilor - editia 2022 , Ghidurile metodologice si recomandarile 
ANEVAR � 

- alte date si informatii culese de pe piata. 

2.8. Identificarea evaluatorului si competenţa 

Prezentul raport de evaluare este întocmit de ing. Nita Dumitru, evaluator autorizat in 
specializarile EPI - Evaluarea Proprietăţii Imobiliare, membru titular ANEV AR, avand 
legitimatia cu numarul 14741, cu domiciliul in Ploiesti, str.Vasile Lupu nr 2, bl. BI 32F , ap.6, 
telefon 0722505225, e-mail du rntru.nita@yahoo.oom 

Evaluatorul , a parcurs wr�rile profesionale de pregatire continua , are asigurare de risc 
profesional, nu are niciun fel de interes fata de drepturile de proprietate evaluate si are competenta 
pentru a oferi o evaluare obiectiva si impartiala, in functie de datele si informatiile puse la dispozitie 
si de piata in care se afla situate bunurile imobile evaluate. Nu exista niciun conflict de interese al 
evaluatorului cu privire la destinatari sau la drepturile de proprietate evaluate , misiunea de evaluare 
fiind indeplinita pe baza dowmentelor puse la dispozitie de proprietar si pe baza datelor si 
informatiilor culese de pe piata de catre evaluator. 

2.9. Clauza de nepublicare 
Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai pentru 

utilizatorii desemnat� mentionati in rapmt. Raportul de evaluare nu poate fi publicat sau inclus intr
un document destinat publicitatii f.ara acordul prealabil al evaluatorului. 

1 PREZENTAREA DATELOR 

3.1. Descrierea situatiei juridice --

�;.� 
Proprietatea imobiliara evaluata - teren extravilan pasune apartine /J::P- I 
COMUNA PUCHENII MARI . Dreptul de proprietate asupra proprietarii 1l '·i • 
imobiliare evaluate rezulta din: 

• �� . HCI PH nr.9252 / 04 .02.2013 s i  HCL nr.43/2010 si Ordin nr.422/01.10 .20
�� 

.' 
, 2VAR • �-· 

Evaluatorul nu are calitatea juridica de a certifica corectitudinea, din punct de vedere 1 ega , 
a actelor mentionate si nici a dreptului deplin de proprietate asupra proprietatii evaluate. 

A fost evaluat întregul drept de proprietate apartinand COMUNA PUCHENII MARI care se 
presupune ca are întregul drept de proprietate : posesie, folosinta si dispozitie asupra proprietatii 
imobiliare. Evaluarea s-a efectuat în ipoteza - liber de sarcini. 
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Raport evaluare teren intravilan 

LITIGII : Din documentele puse la dispozitie si din afirmatiile proprietarului/ beneficiarului a rezultat faptul ca nu exista litigii. 
SARCINI : Din documentele puse la dispozitie si din afirmatiile proprietarului/beneficiarului a rezultat faptul ca nu exista sarcini la data identificarii proprietatii. 
3.2. Date despre piata imobiliara 

Piata imobiliara se defineste ca un grup de persoane sau firme care intra in contact in scopul de a efectua tranzactii imobiliare. Aceasta piata se defineste pe baza tipului de proprietate, potentialul de a produce venituri, localizare, caracteristicile investitorilor si concesionarilor tipici. Pietele imobiliare nu sunt piete eficiente: numarul de vanzatori si cumparatori care actioneaza este relativ mic, proprietatile imobiliare au valori ridicate care necesita o putere mare de cumparare, ceea ce face ca aceste piete sa fie sensibile la stabilitatea veniturilor, schimbarea nivelului salariilor, numarul de locuri de munca precum si sa fie influentate de tipul de finantare ofierit, volumul creditului care poate fi dobandit, maiimea avansului de plata, dobanzi, comisioane. Cererea si oferta de proprietati imobiliare pot tinde catre un punct de echilibru, dar acesta este teoretic si este atins rareor� existand tot timpul un decalaj intre cerere si oferta Ofer1a pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfd ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. Pe un segment relativ limitat de piaţă, cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine intiormaţi iar actele de vânzare- cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori, informaţiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Datorită tuturor acestor factori comportamentul pieţelor imobiliare este dificil de previzionat Sunt importante motiva�ile, interacţiunea participanţilor pe piaţă şi măsura în care aceştia sunt afectaţi de factori endogeni şi exogeni proprietătii. Sectorul de retail se va consolida în această perioadă, fără dezvoltări semnificative în Bucureşti În oraşele de provincie vor fi înregistrate noi livrări, în special în categoria parcurilor re retail. Piaţa din România va atrage noi branduri de retail. Noi branduri de retail, precum cele cil Polonia sau Turcia vor gasi anul acesta oportună penetrarea pieţei româneşti, luând în considerarea creşterea apetitului pentru consum al românilor, mărimea pieţei din România, performanţele înregistrate până acum şi adaptabilitatea la cerinţele consumatorilor locali. Segmentul rezidenţial se va deplasa în sfera de influenţă a marilor dezvoltări de birouri Zonele rezidentiale ce se vor dezvolta în 2021 vor fi influenţate de zonele de birouri din aprq,iere, ÎlSpecial în partea de nord a oraşului, pentru a reduce timpul petrecut spre serviciu al tinerilor corporatişti. Piata terenurilor va fi orientata catre segmentele de retail si rezidential: Piata terenu:rilor se va orienta, cel mai probabil, catre nevoile in schimbare ale consumatorilor, potrivit raportului Colliers. Dezvoltarile rezidentiale in noi zone vor ramane atractive, asa cum va fi si cazul extinderilor pentru retele de magazine mari, precum supermarket / hypermarket si DIY. (Sursa: wall- street.ro) în primul trimestru din 2021, apartamentele din România s-au scumpit cu 4% faţă de nivâul atins în cele trei luni anterioare, relevă cel mai recent raport de piaţă realizat de platforma Analize Imobiliare, dezvoltată de Imobiliare.ro. Acesta este al doilea cel mai mare avans înregistrat în ultimii aproape trei ani - fiind depăşit doar de un salt de 4,2%, ce a avut loc în T4 2014. Din punctul deve<lere al evoluţiei preţurilor, piaţa reziden�ală autohtonă se înscrie pe un trend ascendent de unsprezece trimestre încoace (începând cu a doua jumătate a anului 2014, mai exact). De atunci, marja medie de creştere la nivel trimestrial a fost de 2,4%. Prin urmare, în momentul de faţă ne situăm la un nivel de pret similar cu cel consemnat în anul 2010. Este necesar de precizat că, deşi semnificativ, ritmul actual de creştere a pr situează totuşi considerabil sub cel caracteristic perioadei de boom a pieţei aut �.i.e,y� comparaţie, în 2020-2021, locuinţele se scumpeau, la modul general, cu peste 5% t:IiffiWttW! �'ţ ajungând chiar la 16% (în Tl 2021) sau 13% (în T3 2021). ,,Deşi piaţa rezidenţială e ���(4 41 ! iar preţurile continuă să crească, ne aflăm mcă sub nivelurile anului 2021. ��� s��bbi, �!f\ �•f ·� tWI ro- -Q"A' 
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Raport evaluare teren il'llravil an 

În momentul de fa!ă, piaţa reuşeşte să absoarbă majorarea susţinută a preţurilor, dat fiind că cererea 
este ridicată în marile oraşe, fiind stimulată de politica favorabilă de creditare a băncilor şi de 
programul socia l a l  Guvernului, Prima Casă.", subliniază Dorei Niţă, coordonatorul departamentului 
de analize imobiliare din cadrul Imobilia re.ro. 

Tendinţa actuali de creştere a preţurilor poate fi explicatl, ce l puţin parţial, JJÎl 
dinamica raportulu i cerere-of ertl. 

Ped� o parte, evol�ţia numărului deanunţuride vânzarevalabile în cele mai mari şase �ale ţării 
relevă o tendmţă clară de diminuare a ofertei. La ca pitolul proprietăţi nou-intrate pe pală, 
datele Imobiliare.ro arată un declin de aproximativ 20% în p1imul trimestru din 2021 faţă de perioada 
similară a a nului trecut - în acest răstimp, cea mai mare scădere (în valoare de 27%) a avut loc în 
Constanţa , iar cea mai mică (8%) în Iaşi. D in pu nctul de vedere al numărului tota l  de proprietăţi 
disponibile spre vânzare, tendinţa de diminuare este şi mai accentuată ,  atingând o mtxtie de 33% . 
Constanţa se situează, din nou, în fruntea clasamentului celor mai mari scăderi {cu un n::iiru de 3 7%), 
fiind urmată îndeaproape de Bucureşti , cu un recul de 35%; cel mai mic declin, în valoa re de 25%, a 
fost consemnat tot în  Iaşi. 

La capitolul cerere, pe de altă parte, datele pe primul trimestru a l  a nului a rată o creştere 
importantă faţă de perioada similară a anului trecut - în flagra ntă opoziţie, aşadar, cu trendul ci'atei. În  
cele şase mari oraşe analizate, interesul pentru achiziţia de locuinţe s-a majorat, per ansamblu, ai  6% faţă 
de primele trei luni din 2016. Cel mai semnificativ avans (de 38%) a avut loc în B raşov, �el mai mic în 
Bucureşti (13%). Cluj-Napoca este singura excepţie de la regulă: aici, cererea de locuinţe este cu 7% 
mai mică decât în urmă cu 12 luni comparativ cu trimestrul anterior însă, interesul potenţia lilor 
cumpărători din oraşul de pe Someş este cu 37% mai mare. 

http:/,\�ww.analizeimobiliare.ra!stiri-si-analizetraport q 1 2021/ 

Piaţa imobiliară din Ploiesti este una dintre cele ma dinamice din ţară, atât din perspectiva 
ansamblurilor rezidenţiale care se dezvoltă în oraş, dar şi în localităţile limitrofe, dar  şi din 
perspectiva cererii sau a evoluţiei preţurilor. Anul a cesta , preţul mediu pe metru pătrat a evolua t de la 
900 de euro în ianua rie, la 1 000 euro în luna septembrie, conform indicelui Imobilia re.ro. 

Creşterea preţurilor în Ploiesti este justificată , în  primul rând, de o evoluţie e:ua:,rrucă pozitivă 
pe plan local, respectiv, crearea de locuri de muncă stabile, remunerate peste medie, care permit a ccesul 
la finanţare în vederea a chiziţionării unei locuinţe. Companiile multinaţionale aflateînoraş,job-urilepe 
care le propune tinerilor profesionişti, oportunităţile de evoluţie în carieră, da r şi pe scara veniturilor, ar  
fi principalele a rgumente favorabile care îi încurajează pe tineri să-şi asume un  credit imobilia r. 

Chiar dacă ritmul construcţiilor este unul susţinut, ofterta de locuinţe noi din Ploiesti nu 
reuşeşte să ajungă la nivelul cererii. Numărul unităţilor loca.tive pe care dezvoltatorii le finatiz.eaz.ă este 
încă mult sub nivelul cererii. În oraş se dezvoltă o serie de proiecte de anvergură, dar şi unele de 
dimensiuni mai mici care par să compenseze defi citul de locuinţe noi. 

Un alt generator al creşterii preţur ilor locuinţelor din Ploiesti este dat de � 
comportamentului cumpărătorului, de evoluţia nevoilor sa le. Cumpă rătorul modem este miri:lmlsi 
ştie exact ce vrea de la o locuinţă, care sunt elementele de confort şi cele funcţionale pe care şi le 
doreşte, iar în momentul în ca re caută un apartament nou, nu este foarte dispus la concesii. Astftei 
dezvoltatorii  trebuie să vină cu optimiză ri şi inovaţii care presupun şi un pret mai mare pe metru 
p3trat. 

Pe măsură ce oftata va compensa cererea, preţurile se vor stabiliza sau a r  putea chiar să intre pe 
o uşoară tendinţă descendentă . Orizontul de timp pentru această tendinţă este greu de previzionat, cel 
puţ in la nivelul pieţei imobiliare din Ploiesti datorită dinamismului crescut pe care aceasta.JHnanifes ă. 

_Piata Terenurilor nu este una foane activa, in zona fiind identificate foarte putine 9fette-·de terenµri. 
suprafete similare si pretwi de of� de 2 euro /mp - 3 euro /mp pentru terenuri /pţÎ1tru.terennri 

vil ,. ,... . � extra ane. -.� ··�, ,._ . .  
Ma1ja de negociere se incadreaza la 15%-20%, iar in ce p,riveste difterentele''� #)calizare st 

caracteristici, acestea se incadreaza intre -20% - 25%. A fost analizata piata terenu·��-�i�at� în 
zone aproximativ similare cu zona in care se afla situata gr�rietatea evaluata. �� •• =- � 
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Teren extravilan pasune 100.000 m p 

Elemente d 
compara�e 

Localizare 

Sursa date 

Suprafaţă (mp) 
Pret oferta 
euro/mp 
Destina 
ţia 
(utilizar 
ea 
terenului 
Amenaj 

ări 
exterioa 

re 

Topografie/refi 
ef 

Utilităţi 
disponibile 

Formă în plan 
şi 
deschider 
e 

Smtect 

Comuna 
Puchenii Mari 

zona 
Puchenii Mari 

100.000 

Extravilan 
pasune 

Drum 
comunal 

drept 

nereguată 

Comparabla 
1 

Comuna 
Pucheni i  Mari 

similar 

https:/ /olx.ro 

18.800 

5 

extravilan 

Drum 
comunal 

drept 

similar, la 
gard 

similar 

Comparabla 
2 

Comuna 
Puchenii Mari 

similar 

bttps·llnlx El 

38000 

4 

extravilan 

Drum 
comunal 

drept 

similar 

similar 

Raport evaluare teren intravilan 

Comparabila 3 

Comuna 

Puchenii Mari 

similar 

nnos://oubli24.ro 

32500 

4 

extravilan 

Drum comunal 

drept 

similar, lagard 

similar 

„Terenurile, fiind un produs investitional, dinamica tranzactiilor este 
elementele de stabilitate economica si politica decat piata apartamente/or. 
imediata necesitate", MediaCity. 

1IAW1' 

bţ'Af/lli!JJ 12e&!men 
zarea: u•\ 

AR • 

Punctul de ecbilib111 al pietei este foarte greu de atins sau niciodată, ciclul imobilia r neputând 
fi sincronizat cu ciclul de dezvoltare a afacerilor, da torită instabi lităţii economice, activitatea 
imobiliară răspunzând la s timuli pe termen lung sau pe termen scurt. 

In concluzie, ra po rtul din tre ofierta si cererea de propirietati imobiliare de tipul celei evaluate 
este într-un dezechilibru total, oferta surclasand cererea, decLe�te o piaţa ,a Yapzatorului 
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3.3. Descrierea proprietatii imobiliare evaluate 

1 

i--,;:....x;�::.=.,:.:..L.�� ....... �==�i,:..J.T.=15�� 
2/2 s_i I0_0.000 mo Tl 5 P86-2/1 

Descriere T ereo-

Raport evaluare tereri imravilan 

• are categoria de folosinta ext ravilan pasune, a vand o supra fata de l 00.000 mp; 
este drept in relief; 

- are dren�j bun, forma neregulata; 
- nu este împrejmuit; 

gradul seismic al zonei es te 8; 
- utilitati : energi e electrica, apa ; 
- transportul public es te asigurat cu autovehicule. 
- accesul se face din drum comunal; 
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4.ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE 

4.1. Cea mai buna utilizare CMBU 

Raport evaluare teren ifllravilan 

Comportamentul pieţei imobiliare presupune cunoaşterea relaţiilor dintre compo rtamentul 
economic şi evaluare, iar înţelegerea lui se toce prin conceptul fundamentat de piaţa imobiliară -
" cea mai buni utilizare", care reprezintă alternativa de utilizare a proprietăţilor imobiliare. Când 
scopul unei evaluări este esti marea valorii d e  piaţi, analiza celei mai bune utilizări identifică cea 
mai profitabilă utilizare competitivă în  care va fi pusă proprietatea- montare panouri fotov oltaice 

Conceptul de cea mai buna utilizare (CMBU ) reprezinta alternativa de utilizare a proprietatii, 
selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru 
necesare aplicarii metodelor de evaluare in capitolele unnatoare ale lucrarii. 

Cea mai buna utilizare este definita astfel „ Utilizarea probabila rezonabil si legala a 
terenului liber sau a unei proprietari construite, care este posibila fizic, fundamentata adecvat. 

Jinanciar fezabila si care determina cea mai mare valoare" 
Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din urmatoarele s ituatii : 
- cea mai buna utilizare a terenului considerat liber, 
- cea mai buna utilizare a terenului construit. Cea mai buna utilizare a terenulu i liber sau 

con sid erat a fi liber 
De asemeni proprietatea evaluata indeplineste criteriile obligatorii necesare unei 

proprietăţi imobiliare: - este permisibilă legal; 
- îndeplineşte condiţia de fizic posibilă ; 
- este fezabilă financiar - rezultă fluxuri pozitive; 
- este maxim productivă - valoarea proprietăţii imobiliare în aceste condiţii de exploatare 

este maximă. 
Pentru exprimarea unei concluzii asupra valorii unei proprietăţi imobiliare, evaluatorii 

utilizează metode de evaluare specifice, care sunt incluse în cele trei abordări în evaluare : 
a) abordarea prin piaţă; 
b) abordarea prin veniţ 
c) abordarea prin cost 

În estimarea valorii unei proprietăţi imobiliare se pot utiliza una sau mai multe dint re aceste 
abordări. Alegerea lor depinde de tipul de proprietate imobiliară, de scopul evaluăr ii, de termenii de 
referinţă ai evaluăr ii, de calitatea şi cantitatea datelor disponibile pentru analiză. Toate cele trei 
abordări în evaluare se bazează pe date de piaţă. 

5. Abordarea in eyaluare si rationamentul 
Pentru exprimarea unei concluzii asupra valorii unei proprietăţi imobiliare, evaluatorii 

utilizează metode de evaluare specifice, care sunt incluse în  cele trei abordări în evaluare 
a) abordarea prin piaţă; 
b) abordarea prin venit; 
c) abordarea prin cost. 

În  estimarea valorii unei proprietăţi imobiliare se pot utiliza una sau mai multe dintre aceste 
abordări Alegerea lor depinde de tipul de proprietate imobiliară, de scopul evaluării, de termenii de 
refe rinţă ai evaluării, de calitatea şi cantitatea datelor disponibile pentru an�·- -Ţ oate cele tre 
abordări în evaluare se bazează pe date de piaţă. /��; • ., 1 ! . 

i'; - (., 
, 
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5.1 âbocdacea prin giata 

Raport evaluare teren iruravilan 

Abordarea prin piaţă este procesul de obţinere a unei indicaţii asupra valorii proprietăţii 
imobiliare subiect, prin compararea acesteia cu proprietăţi similare care au fost vândute recent sau care 
sunt oferite pentru vânzare. Abordarea prin piotă este cunoscută şi sub denumirea de com para/ia 
directă sau compara fia vânzărilor. 

Abordarea prin piaţă este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăţi imobiliare, atunci când există 
suficiente informaţii credibile privind tranzacţii şi/sau oferte recente credibile. Prin informaţii recente, 
în contextul abordării prin piaţă , se înţeleg acele informaţii referitoare la preţuri de tranzacţionare care 
nu sunt afectate de modificările intervenite în evoluţia pieţei specifice sau la oferte care mai sunt 
valabile la data evaluării. 
Anmci când există informaţii disponibile, abordarea prin piaţă este cea mai directă şi adecvată abordare 
ce poate fi aplicată pentru estimarea valorii de piaţă. Dacă nu există suficiente informaţii, 
aplicabilitatea abordării prin piaţă poate fi limitată. Dacă nu există suficiente informaţii despre 
tranzacţii recente cu proprietăţi comparabile se pot utiliza informaţii privind oferte de proprietăţi 

r-- similare disponibile pe piaţă, cu condiţia ca relevanţa acestor informaţii să fie clar stabilită şi analizată 
critic. 

Evaluatorul trebuie să se asigure că proprietă ţile comparabile sunt reale (adică pot fi 
identificate) şi că au caracteristic ile fizice conforme cu informaţiile scriptice. În raportul de evaluare 
trebuie să se indice sursele de informaţii (inclusiv date de contact pentru o verificare independentă). 
datele utilizate şi raţionamentul pe baza cărora evaluatorul a selectat proprietăţile comparabile .  

Trebuie luate în considerare diferentele dintre următoarele elemente : 
• dreptul care oferă dovada despre pret s i  dreptul asupra proprietatii supus evaluarii; 
• local iza1ile respective; 
• calitatea terenului sau varsta si specificatiile constructiilor; 
• utilizarea permisa sau zonarea pentru fiecare proprietate imobiliara; 
• situatiile în care a fost determinat pretul si tipul valorii solicitat; 
• data d'ectivă a dovezii despre pret si data evaluării solicitata. 
Tehnicile recunoscute în cadrul abordari i prin piată sunt : 
a) tehnicile cantitative : 
► analiza pe perechi de date; 
► analiza datelor secundare; 
► analiza statistica; 
► analiza costurilor; 
b) tehnicile calitative : 
► analiza comparatiilor relative; 
► analiza tendintelor; 
► analiza clasamentului si inte1viuri. 
ln abordarea prin piata, analiza preturilor proprietatilor comparabile se aplică în functie de 

criteriile de comparatie adecvate specificului proprietatii subiect. În abordarea prin piată, se analizeaza 
asemanarile si diferentele intre caracteristicile proprietatilor comparabile si cele ale proprietăttii subiect 
si se fac ajusta1ile necesare în functie de elementele de comparatie. 

In abordarea prin piata, elementele de comparaţie recomandate a fi utilizate includ, fara a se 
limita la acestea : drepturile de proprietate transmise, conditiile de finantare, conditiile de vanzare, 
cheltuielile necesare imediat după cumparare, conditiile de piata, localizarea, caracteristicile fizice, 
caracteristicile economice, utilizarea, componentele non-imobiliare ale p roprietatii. 

Pentru terenuri : 
Valoarea de piată a terenului trebuie estimata avand în vedere cea mai bună utilizare a 

acestuia. 
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Raport f!l•aluare teren intravilan 

Metodele de evaluare a terenului liber sunt următoarele : comparatia directa, extractia, 
alocarea, metoda reziduala, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelarii şi dezvoltarii. 

Comparatia directa este cea mai utilizata metoda pentru evaluarea terenului si cea mai 
adecvata atunci cand exista informatii disponibile despre tranzactii si/sau ofterte comparabile. 

In aplicarea acestei metode sunt analizate, comparate şi ajustate infonnatiile privind 
tranzactiile si/sau ofertele si alte date privind terenuri similare, în scopul evaluari i terenului subiect. 1n 
procesul de comparare sunt luate în considerare asemanarile şi deosebirile dintre loturi, acestea fiind 
analizate în functie de elementele de comparatie. 

► Elementele de comparatie includ : drepturile de proprietate transmise, condiţiile de 
finanţare, condiţiile de vânzare, cheltuielile efectuate imediat dupa cum parare, conditiile de pia tă. 
localizarea, caracteristicile fizice, utilitătile disponibile şi zonarea 

Comparabilele trebuie selectate dintre cele care au aceeasi CMBU, diferentele identificate 
fiind legate de optimizarea utilizarii şi nu de natura/tipul acesteia . 

Atunci cand nu exista suficiente vanzări de terenuri similare pentru a se aplica comparatia 
directa, se pot utiliza metode alternative, precum: extractia de pe pia ta, alocarea (proportia) si metode 
de capitalizare a venitului. Metodele de capitalizare a venitului, aplicate în evaluarea terenului, sunt 
impartite la randul lor în 

- metodele capitalizării directe - metoda reziduală si capitalizarea rentei funciare, si 
- metoda actualizarii - analiza fluxului de numerar/analiza parcelarii şi dezvoltarii. 

Extractia de pe piata este o metoda prin care valoarea terenului este extrasa din pretul de 
vanzare al unei proprietati construite, prin scaderea valorii contributiei constructiilor, estimata prin 
metoda costului de înlocuire net Metoda alocarii, cunoscuta si ca metoda proportiei, se bazeaza pe 
principiul echilibrului si pe principiul contributiei, care afirma ca exista un raport tipic sau normal intre 
\'aloarea terenului si valoarea proprietatii imobiliare. pentru anumite categorii de proprietati imobiliare, 
din anumite localizari. 

Selectarea concluziei asupra valorii este detenninata de proprietatea imobiliara comparabila 
care este cea mai apropiată din punct de vedere fizic, juridic si economic de proprietatea imobiliara 
subiect si asupra pretului careia s - au efectuat cele mai mici ajustari. 

S-au folosit 3 comparabile din surse diferite, preluate din presa de specialitate precum si de 
pe site- uri imobiliare specifice ( http/publi24.ro ,  olx.ro) 
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Teren extravilan pasune 100.000 mp . . 

PREŢ AJUSTAT 
RESTRICŢII LEGALE 

Nu sunt 

1 7  

Raport n•aluare teren intravilan 

•!.* . 

... � ... , ..... � 

similar similar similar 



Cuantum ajustare 
E/m 
PR ·:_ 

(€1� 
CON 
FIN ·ct' 

-·:c , •• ". 
('itf 
Cuan 
€/mp) 

C'ifăiîf �
(%) 
Cuantu 

Cuantum ajustare 

(%) 

o 

0% 0% 
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Cuantum aJu , 
{€/mp) . . ... �. ;;�,::· ;,,, . ... J\. 
AMENAJĂRI 
EXTERIOARE (străzi, 
trotuare 
Cuantum. aj� - . .  : • 
(%) • :: 
Cuantum ajustare 

Cu 
(€/m 

- FOR 
_ogş - o.:. - �-�-� _,, 

Cuantum ajustar 
(%) -
Cuantum aiwst� ' 
(�mP1 '. , . 
Total ajustare 
caracteristicifi 
Total a�• . ... .� .. 

aducere 
teren c 
Cu�ntu 

(o/o( 
1 Cuantum 

(€/mp) 
PREŢ AJUSt 
{€/mp) - -_- . 
AjJstare totală 
absol V 

� --� ., ' -
Număr de ajustări 

Raport evaluare teren imravilan 

1 9  



Observatii_Q.rivindaiustari/e realizate pentru teren intravilan 

Raport evaluare teren intravilan 

o Pentru TRANSMITERE DREPT ASUPRA PROPRIETA TII, CONDITII DE FINANT AR E, 
CONDITII DE VANZARE si CONDITII DE PIATA comparabilele sunt similare cu terenul de evaluat 
si de aceea nu au fost ajustate. 

o Pentru LOCALIZARE s - au facut ajustari, toate comparabilele fiind localizate simi lar 
{info1matii obtinute de la agentiile imobiliare partenere). 

o Pentrll UTILITA TI s-au facut ajustari, deoarece elenu  sunt langa proprietate 
o Pentru FORMA nu s-au aplicat ajus tari; 

o Penau PRET OFERTA au fost ajustate comparabilele 1 si 2 , 3 cu 20% {informatii obtinute 
de la agentiile imobiliare ), 

Pentru suprafata nu s-au facut ajus tari 
ln urma stabil irii ajustarilor totale nete si ajustarilor totale brute se selecteaza valoarea de 

2 euro/mp aferenta Comparabilei 2 care are caracteristici apropiate de subiect s i  are cea� 
mai mica ajustare bruta procentuala. 
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Evaluare terenuri 

a. Abordarea orin--Yeo;r 
Abordarea prin venit este procesul de obţinere a unei indicaţii asupra valorii proprietăţii 

imobiliare subiect, prin aplicarea metodelor pe care un evaluator le utilizează pentru a analiza 
capacitatea proprietăţii subiect de a genera venituri şi pentru a transforma aceste venituri într-o 
indicaţie asupra valorii proprietăţii prin metode de actualizare.Abordarea prin venit este aplicabilă 
oricărei proprietăţi imobiliare care generează venit la data evaluării sau care are acest potenţial în 
contextul pieţei (proptietăţi vacante sau ocupate de proprietar). 

Abordarea prin venit include două metode de bază :  
► capitalizarea venitului; 
► fluxul de numerar actualizat (analiza DCF). 
Caajtalizare4=,venitului, numită şi capitalizarea directă, se utilizează când există informaţii 

suficiente de piaţă, când nivelul chiriei şi cel al gradului de neocupare sunt la nivelul pieţei şi când 
există informaţii despre tranzacţii sau oferte de vânzare de proprietăţi imobiliare comparabile. 
Capitalizarea directă constă în impă11irea venitului stabilizat, dintr-un singur an, cu o rată de 
capitalizare corespunzătoare. 

În metoda capitalizăiii venitului, evaluarea se realizează, de regulă, utilizând venitul net din 
/""- �xploatare. Venitul net din exploatare se estimează pornind de la venitul brut potenţial şi venitul brut 

efectiv. 
Pentru a estima venitul brut efectiv evaluatorul trebuie să ajusteze venitul brut potenţial cu 

pierderile aferente gradului de neocupare şi neîncasării chiriei. Pentru a estima venitul net din 
exploatare, evaluatorul trebuie să scadă din venitul brut efectiv cheltuielile de exploatare aferente 
proprietăţii, cheltuieli care cad în sarcina proprietarului, acestea fiind cheltuieli nerecuperabile. 
Cheltuielile care sunt suportate de către chiriaşi nu trebuie scăzute din venitul brut efectiv. Din venitul 
brut efectiv nu se scoo taxele aferente veniturilor proprietarului ( de exemplu, impozitu.I pe venit şi alte 
taxe similare), plăţile aferente creditului (seiviciului datoriei) sau amortizarea contabilă a 
construcţiilor. 

Observatie : Pentru teren nu s-au gasit date si informatii de piata acceptabile si credibile. 
e1,·aluatorul apreciind ca nu se poate justifica o valoare de piat a stabilita prin acesta abordare. 

b. Abordarea..orin cost 

Abordarea prin cost este procesul de obţinere a unei indicaţii asupra valorii proprietăţii 
imobiliare subiect prin deducerea din costul de nou al construcţiei/construcţiilor a deprecierii cumulate 
şi adăugarea la acest rezultat a valorii terenului estimată la data evaluării. 

Utilizarea abordării prin cost poate fi adecvată atunci când proprietatea imobiliară include 
i. construcţii noi sau construcţii relativ nou construite; construcţii 

vechi, cu condiţia să existe date suficiente şi adecvate pentru estimarea 
deprecierii acestora; construcţii aflate în faza de proiect; 

ii. construcţii care fac parte din proprietatea imobiliară specializată. 
Evaluatorul trebuie să aleagă intre cele două tipuri de cost de nou - costul de înlocuire şi 

costul de reconstruire - şi să utilizeze unul dintre aceste tipuri în mod consecvent în aplicarea acestei 
abordări. 

Se recomandă aplicarea costului de înlocuire, iar dacă nu este posibil, se aplică costul de 
reconstruire. În cazul construcţiilor speciale, atunci când nu sunt disponibile informaţii cu (X'ivire 
costurile de reconstruire, pot fi utilizaţi indici de actualizare adecvaţi pentru a transfo�4le 
istmice într-o estimare a costului de reconstruire. 

�
,�;- !Y, ·-t• 

Metodele de estimare a costului de nou pentru evaluarea construcţiilor (iuns,;._ •��,'f 
comparaţi�lor unitare, ��toda costurilor se�egate ş� meto?a d:vizelor. 

\.� ��,\-:·lţ,l-, •• 
Pnma etapă sohcttă calcularea unut cost de mlocuire. In mod normal, acesta rePW�-to� 

de înlocuire a proprietăţii imobiliare cu un echivalent modem, la data evaluării. O exc�pţ}a�f .. 
în care ar fi necesar ca o proprietate imobiliară echivalentă să fie o replică a proprietăţii im�� 
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subiect, pentru a fu miza aceeaşi utilitate unui parti cipant de pe piaţă, caz în care costul de înlocuire ar 
fi mai degrabă cel de reproducere sau de reconstruire a clădirii subiect, decât cel de înlocuire cu un 
echivalent modem. 

Costul echivalentului modem se corectează apoi pentru a fi reflectată deprecierea. Scopul 
ajustării pentru depreciere este acela de a estima cu cât ar fi mai puţin valoroasă proprietatea imobiliară 
subiect, pentru un potenţial cumpărător, faţă de echivalentul său modem. Deprecierea ia în considerare 
starea fizică, utilitatea funcţională şi economică a proprietăţii imobiliare subiect, în comparaţie cu 
echivalentul său modem. 

Tipurile de deprecieri pe care le poate avea o construcţie sunt următoarele : 
a) deprecierea (uzura) fizică, ce poate fi : recuperabilă ( reparaţii neefectuate la timp), 

nerecuperabilă- demente cu viaţă scurtă sau nerecuperabilă- demente cu viaţă lungă� 
b) deprecierea (neadecvarea) funcţ ională, ce poate fi : recuperabilă sau nerecuperabilă; 
c) deprecierea externă (economică). 

a.) Deprecierea fizică este generată de durata de viaţă a imobilului : 
Perioada scursa de la terminarea constructiei 

Dfiz - --- - -------------------------- - ------------ x 1 00 
Durata estimata de viata 

,,.--. b.) Deprecierea functionala este data de demodarea, neadecvarea sau supradimensionarea 
cladirii din punct de vedere al dimensiunilor, stilului sau instalatiilor sau echipamentelor atasate. 

c.) Deprecierea economica (din cauze externe) se datoreaza unor factori externi 
proprietatii imobiliare, cum ar fi modificarea cererii, utilizarea proprietatilor imobiliare in zona, 
urbanismul, finantarea si reglementarile legale. 

Observatie : Pentru teren nu s-au gasit date si informalii de piata acceptabile si credibile, 
evaluatorul apreciind ca nu se poate justifica o valoare de piata stabilita prin acesta abordare. 

6. Reconcilierea si opinia finala asupra valorii 

Proprietatea evaluate: 
Terenuri intravilane situata in localitatea , Aricestii Rahtivani conform actelor de proprietate 

prezentate de catre client/proprietar si anexate in copie la prezentul raport. Evaluarea s - a  facut in 
scopul estimarii valorii de pia ta a terenurilor mentionate in ipoteza vanzarii. 

A vand in vedere informatiile avute la dispoziţie, valoarea rezultată este cea mqi qdeg:qta 
pentru estimarea valorii de piaţă a proprietatii evaluate. In urma reanalizarii datelor disponibile, a 
tehnicilorsi a rationamentului profesional, avand in vedere relevanţa informaţiilor si scopul evaluării, 
în opinia evaluatorului, valoarea estimata si recoman data pentru proprietatea imobiliara analizata, 
rezultata din aplicarea Abordar ii prin Piata este urmatoarea : 

Nr. Denumire b unuri imobile 
crt. Curs BNR 11.10.2022 

1 TEREN EXT 
1N SUPRAF 

TEREN PASUNE DE 1 
TOTAL 

CONCESIONARE PE 49 ANI 

VA LOAREA DE PIATA 
LEI EURO 

1.138.178 
987.340 

l.37f;.Sl8 

281.391 
200.000 

481.391 

1 .3 89 .178 lei : 49 ani = 28.35 0 lei/an : 12 luni = 2.362 lei / luna 

987.3 40 lei : 49 ani= 20.150 lei/an : 12  luni = 1 . 679 lei / luna \ . 

-----------------------�-
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* Valoarea NIJ contine,IYA . 
Criteriile luate in calcul sunt: 

Evaluare terenuri 

- adecvarea : tipul prop1ietatii se incadreaza cel mai bine ca proprietate generatoare de venituri; 
- precizia : are in vedere corectitudinea datelor, calculele efectuate si ajustarile aduse preturilor de 
vanzare sau oferta a proprietarilor comparabile sau deprecierile aduse costu lui de nou ; Tine cont de 
scopul evaluarii; 
- cantitatea si calitatea informatiilor : se refora la info,matiile evidentiate de elementele de 
comparatie ale unor bunuri ec.hivalente, certificarea si omologarea acestora in conformitate cu 
normele si reglementarile legale din domeniu, costul de nou a l  unor bunuri similare, ma rimea 
tranzactiilor sau ofe rtelor de bunuri similare, estimarea deprecie1ilor si costurile de reconstructie
inlocuire. 

Argumentele care au stat la baza elaboră rii acestei opinii precum şi considerentele privind 
valoarea sunt: 
-Evaluarea este o opinie asupra unei valori; 
-Valorile au fos t exprimate ş i  sunt va labile exclusiv în condiţiile şi prevederile prezentului raport; 
- Preţul de tranzacţionare se va putea situa atât deasupra cât şi sub valoarea opinată ţinand seama de 
particularităţile valabile la data tranzacţiei ( motivaţia vânzătorului, motivaţia cumpărătorului, 
caracteristicile pieţei imobiliare� condiţii concrete ale tranzacţiei ) 
Valoarea este o predicţie; 
-Valoarea este subiectivă; 
Evaluarea este o opinie asupra unei valori obtena bile posibile in cazul unei tranzactii si in ipoteza 

vanzarii a constructiei; 
-Valoarea se reforă la întregul drept de proprietate ; 
-Valoarea proprietatii imobiliare nu este influenţată direct proporţional de evoluţia cursului de 
schimb al  monedei naţionale în raport cu alte valute ; 
-Piesele anexate şi documentele luate în considerare pe parcursul raportului sunt valabile doar în 
scop informativ şi pentru atingerea scopului evaluă1ii, neputând fi utilizate în alt scop . 
- Valoarea de piata a fost estimata fara luarea in considerare a costurilor de vanzare sau de 
cumparare si fara includerea unor impozite sau taxe. 

Raportul a fost pregatit pe baza Standardelor de Evaluare a Bunurilor - editia 2021 si a 
reco mandarilor si metodologiei de lucru stabilite de catre ANEV AR (Asociatia Nationala a 
Evaluatorilor Autorizati din Romania) . 
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7. ANEXE 

COMPARABIJeE TEREN 

Comparabila 1 

Ads by dnr:�g,o 

I ._, "\Coi:►.c t -a, � U"'4H:11 el X ♦ 

-

.·-

15000mp Extravilan Filipesti de Padure OJ 720 5€ 
Ellipesril de Pader:e judet Prahova Adaugat ta 10:41. 4 ian�;e2020. l'•A11nar anunt 9837447 

RlC#HIIUm 

,:, Actualizuza anuntul 

Proprietar 

15 ooom• 

Intravilan 

Vanei 15000mpextravilan{ac:tual livada pruni}.situat în Prahova.la hotar Floresti • 
Magureni.intra-ea în Fipesti de Padure.OJ 720 ,deschidere 277.94 �i 53.83 la pârâul Provita 
şi 54.10 la pădLW"e. este prima parcela din lotjn spatele fostului stacion de 
forbaliMnerul)Jecent se efectueaza lucrari pr drum exploatare miniera la hot.ar OJ 
proprietatea.Posbilitate dezvoltare orice ti> proiect.(utilităţi apa şi CLW"ent electric in imediata 
apropiere).Atenţie. tererul în discutie nu este cel pe care se afla bannerul .se situeaza pe 

24 

5 €  

a Trimite mesaj 

'-.. 07xx xxx xxx 

� 
� Fiipestiii de Pad11e. _j t Prahova 

Vezi pe harta 

,!� 

-➔ 

C X 

Ionescu NOE 

Anunturlle utillza 

VONG 

Turea 

708 {  
ReZffll 

Hotel , 

GJec.a 
060-5 

I 

v ·  
..!-J 
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Comparabila 2 

l-- ·-- -------------- -----------------------------

1 f: r.,.,..,.,. • .t..�.i...111F•�- X .,. �r-d':1.'!'t..,_er�•f:•i� dit  X + 0 > 

,....... 

I 
j 

C , •�=.......,..-..-..., �-li-= PfQl•-c-zcn.-.,,custN1a-1;::,,;.,SG1:� 

Vand teren,Prahova,Filipestii de Padure zona industriala 
Ditesn, judet Pr3hova i Adaicat de pe telefon la 22:16. 25 ianuarie 2020. Numar anunt 193067545 

l!iW-#fflil ·illB 

Proprietir 38000m
1 

Vand teren 38000 inJudetul Praiova.Corruna Filipestii de Padure.terenul este stradal la Oj 
?20 spre Moreni 

AdsoY�.ro 

25 

* � f.!  • 
Anunturile utiliza 

AOs��,o 

Ho1elJ 

Gntaa 
03.06 

266€ 

Ren� 

Gtana, 

Ture.a 
28.05. , 

1.269 

Rezef'I 

A 

4 €  

a Trimite l'lles3j 

\. 07xx XXX XXX 

i 

5' Ditesti, judet Pran01.; 
Vezi pe haJ11 j 
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Comparabila 3 

. . . 

Detalii 

,�er extrav•lan de vanzare. DNl.Movila Vulpii, langa LidoCarbea, 32500 mp, deschidere la ONl 91. 55 

r:i, ;xet 4 etrOlrrţ>,. negociabil. 

Caracteristici 

Date de piata 
Comparabila 1 

Q1 ,.,., 

hrcps: '\\WW.olx..ro:d·oterta:teren-extradlan-lDtWYKa.html 

agricol 

- <D  

lOCN..IZMI 

Olll'IWti COIISUMAfo-.011 
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Ew1lua,e cennuri 

Teren extravilan 

2 €  
= 

hi PIONOvtA.Zl C IIIACfUAllDAZA 

DESCRIERE 

Vâna trei terE!fUiinexuavilln.ll C0ml.N!i JU9'ftR în imedam vednl!rate a deiwlt.i Snharl şi Fermei 

DadlOf.ccnou.se dn 7500 mp vie.8500 p4şl,ne Şi 51� clrftbil. 51c,,inţn tamll � 
Zona �e d� Pt � MS1ke Şi agrement 2DN ilft5ra in plin i:,,oces de dezwftare tuisoca. 

/4eţ sub niveul preţulu zonei.2 euro mp 

elefon 01 .. ··••72 

Comparabila 2 
�mps: "w,., .olx..ro,dioferta'teren-extta,ilan,,.IDgwlJNB_html 

-

Teren extravilan 

> 

•• •• 
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- (!) 

,. �Dulea 
.., !t,� .. .,:- .... 10,r: 

� � �-.. -;; 

VXAl.CUa 

-- - v  

""'..lllli.C-ilJ'f 
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Teren extravilan 

r.:1 f'IIOMOlltA.ZA C IEACTUAUnAZ.I 

DESCRIERE 

VIW'ldterenur. ia intr«e inllleg0ie$ll cuaccesdrumasfaltatfaminfala şlangesmâa de �•lnJI 
CE 13862.mp j al 2 lea 4938 nţ> tClll.tl UDO � politie toane buna la,Jga srac;e de lJC)a ret.,di � tel 
07-•--••4,s 

Comparabila 3 
hrrpş: \"'' w.olx.ro'dtofetta'van<i-teren-extrayilan-zalhanaua-com-manesti-ph-IDg8LsR.html 

" 
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Vand teren extravilan Zalhanaua corn Manesti PH 

2 € ::,.;tu• e negociabil 

� PIIOMOVEAZA C HACTUAUZIAzA 

DESCRIERE 

vana teren extravian tlOOOmp cu cale de acces P0Sblitate � 0alast sau O@ffl7\J twtlesau panouri 
fotovOitalce. terenul ru poate fi exPloatat per OJlturi ogrieole Acte la zi se vinde doar cu i:,e,teaarea 

r- aefO!' ia not&- pret 2 eu'O mp negociabil 

Vi�;o.4 

Alte oferte 
i'Ims • • ,, .. �.,.. olx ca>'d(afex1a :yanzare- tcceo::extrayi!an-24.000•mp<omuna-albesti•paleologu-IDgyo4g html 

-

Vanzare teren extravilan-24.000 mp-Comuna 
Albestl Paleologu 

DESCRIERE 

NNAl 0 
,. MaQciaMarll\ 
..., #.tC.TC: .... --2014 

..:.-=". � Â ?:",e,,-"0r<t l":'l-

__ , 

Teren f=Xtravi«i de vlr'lzare in comuna AllbeSti Paleologu. sat YadlJ Parului. la 15 KM dstanta de Ptoiesti. 
avar.o o supratata totala de aprox. 24.000 mp. 
Pe te<en exista livada. vie. 
Posibilitate panouri fetovoffaiee, in vedniete emra re«ea de 'l!JKV. teSire la r aul Cricov (pc>s;l:liltate 
0a1asoier a}. acceSUI la c:StumtA p,inejpal este la 900n. 
Teren!..Jl NIJ se vinde pe k>tllrl. ci doar integral 

?•et\J e,;te 0.8 - 1 e�o/rnp. negodat>il 
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Evoluare tennuri 

hnpş: \\ \\\\' .ol:s, ro, di ofe1t8/vand-teren-extra vil an-baicoi-prahova-1Dg9D7v.html 

> 

"" "" 

Vând teren extravilan Baicoi Prahova 

- - - - ,-: .. ..  -= 

�. ,1toMoVEAZA C HActuALIZlAZA 

DESCRIERE 

VMCI teren emawan fn Baicoi Prattova Sl.Pafat.a 9500m2! 

PRET 2€./ meou1 negocilllJil 

Pentru mai �e df!Qllii sunav la nu� din anunţ! 
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htms: °'"'' ''° .o b: .(Q 'd/of erta:teren-ex traYilan-a gri co 1-IDfYTJd.html 

Teren extravilan-agricol 

1,10 € 
L -,:: . -r E::: !• P-�TE:.:.c;'= 

w ,IOMOVLUA C UACTIMUZIAZA 

DESCRIERE 

• Bianco 
.. �,-::.• �"'MH2.01" 

-=- .. : • :! ! 

lOCAUZAIII 

V�rd teren eiaravitan.agricol zona Colceag. Vak:ele t.n:le se va CC>f'IStN aut<>Slrada A 7 Pk>iesti-Buzau. 
Teren ... �@ i:n� în 4 l)clfcele.se PO<tte vinde şi separat 
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. \ 

DESCRIERE 

Teren e,cravil!n cu� 73.57mto � de cenrura a PlcieSiuu DN1A. llf91M 135m cu 
_po$i0n�te trecere mrovilan si �celat)il • 

. otu aa initiOI de 10.000mpinsa este prpvBZ\Jl OJ dn.m de �  asa ca Mia� este de 9932mP. 

Lotul �e Situ.ma 600m cie�reac;Nghiu. 
Se Pu! co.-.smJi case. vile, ansarntliu rez,dendal. nala �c. 
C""e-nt ia scsea. c� oe gaze in as:,,o,,iete la miW\il5l2IN � l6lde este si zona de casa. 

Recent s·a aprooat c� ,n; pate induslrid in vednamte. 

32 



Evaluare terenuri 

.fil.tQ3:/ www .olx.ro/d 'ofertafteren-manastirea-!iliîghiu-prahova-dn l a-lDeSZQo.html 
_., CD 

0 0 0 0  

l'oslat08�2022 

... .,.  

,- PillJ 
._ ,..<:li. _m,� 

�,� :tit �--...-0- .. "11_ 

\,ffl42:l7m I 

Mai_...._ .......... ..,,,_> 

4,0CAlaat 

-�OIIIU)II 

Teren Manastirea Ghighiu Prahova, DNlA 

SQ 873 € Preţul e neg0Cia011 

r:J l'IIOMOvtAZA C REACTUAllZEAlA 

DESCRIERE 

Teren extravilan cu deSdlidere 73.57ml la soseaua de cent11a a �ului DNlA. k�ime 135m cu 
.,- posililtate rrecere roavdan si parc�. 

- Lotul era initial de 10.000mp insa este prevazut cu drum de �  asa ca aria totala este de 9932mp. 

totul este situdt la 600m de �ea Ghighiu. 
Se PCit construi CltSe. vile. ansamblu rezidenOm, hala ele 
Curent la sosea. concJucta de gaze n �C>Pief'e 1a manastirea Gnighil i,,de este si zona de case. 

Re:ent s-a aprobat consauctia ta lui parc indtJSIJial în vecinatate. 

o R-por.1-u-• 
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Evaluare terenuri 

hl.IQs • ,., ww o)x ro/d/ofe1ta,'teren-I 3-934m2- zona-industriala-hale-depozite-centrale-fotovoltaice-IDg78ci.html 

- 0  

> 

Teren 13.934mp,zona industriala.hale, depozite . 

centrale fotovoltaice 

6 €  

\ � ! I f-m1viAII\ 1 ftaavian: _..., 
'---' , ___ _____ __, 

DESCRIERE 

Te,e.i :3934 mp �in care itlvllWan 6.34Smt> . eit1!'lMlan 7.589 �- �-21 ml . � setac edn 

Te,-e,iu; .e �!i� n 2CM inous,ialo a cnsutui 8aicDi . ?CM ideale penvv filbid. llleliere. sec:1ii de orc,dLrde . 
r � ai::t:,,.1?i�,� . cer.oe IOgiSl!Ce ' � . � fClOll'OtaiCe . 

1,'t!lts!' • l!n-e oe Mec» Tettsiune 

i>.et ce ;,a� • 6 eu,o / ne, 

B,�,Mno ,a..� 
07-' .. •28 
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Marius Ga briei 
-Sersea 
Rodica 
Paraschiv 
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Brumusila 
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Oproescu 
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Comuna Puchenii Mari 
Nr JJJ'� I / 1. o 1. 2-01� 

Tarlaua si parcela 

' 

Tabel nominal 
cuprin1.and suprafetele de teren ramase neatribuite, 

care se administreaza de consiliµl local 
. -� , . ... 

Suprafata Din care 

) 

Anexa nr. 21 

Alte terenmi 
din planul de situatie totala neagricole 

ha 

o 1 2 
l T65 P's420 1 ha 
2 TlS Pa86 lOba 

T92 Ps613 S,76ha 
T92 Ps613/101 1.24 ha 

TOTAL I 18 ba 

I --
1 - �

l ,-;� I ("] !'-J;1 -
I! r .f..�-� 

-��ş 

livezi r 
s 

pajisti ha 

6 7 
I ha 

IOba· 
5�76 ha 
1,24 ha 
18 ba 

oblcrvatii 

8 
SatPietrosani 

S. Odlile 
nr.cad. 22125 
or.cad.22823 
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l'LAN CADASTRAL 

cu suprqfata existenta a islazului comunal aflata in  proprietate 
privata a comunei, prin care se solicita conform HCL nr.43/2010 
modificarea in mod corcspunzator a anexei nr .14 la Ordinul 
J>refectului nr .422/2009. 

• 
J 
I 
i 
4 
! 

• 
I 
I 
I 
I 

\SLAZ COMUNAL 
(.scct Oţ{d1\t..) 

&c>raf ata = :140699 mp 

1 15  P86-2/2 

) 

Coosiliul local ( imexa 21-HţJ 7177/2009) 

Supafata = 100000 "1> 

115  PB6-2/1 

.... 



INSTITUŢIA PREFECTULUI 
JUDEŢUL PRAHOVA 

O R D I N  

' � :ş privind modificarea anexei 14 la Ordinul Pref'iectului judetului P • j 0w,'1/ . nr.422/01.10.2009 
IZ: Având în vedere - propum:rea Comisiei locale de fond funciar Pucbenii Mari, .Î'-$ Prahova, 

înregistndl la Institnţia Prere.:nwî jU&kSu}ui Prahova la m. R 21n116.02.2011, de m.odificme a 
anexei 14aprobataprin Otdinul Prmectuluijuddului Prahova nr.422A>l.10.2009; 

adresa Imtitotiei Prefecrului jwkallui Pnlhova, inregis1ma la nr.170S8/2007, prin care 
s-a solicitat comisiilor locale de fond funciar pmpuDl'!li privind � in � privată a 
l�titilor, a suprafetelor de izlaz comuoal aflare in prezwt in adminstran:a consiliilor locale 
��9e; � Legii nr.247/2005, cu IDOdificirile si complt:tirile ultaioan; coroborate 
cu cele ale art.28 alin.(1) si (2) din � de aplicare al �  aprobat prin H� 
Ouvauumi nr.890/200S si ale Legii nr .193/2007 privind modi1iants si completarea Legii nr .1/2000; 

rci:a a!ul de aproban: m: 306Sl08 03 20 J J, întocmit de comiliC7 juridic Nicusor 
Dumitru din cadrul Ovrqe1imcntnlni qplican,a actelor zeparatmii, ctdltcncius �. oomrolul 
legai.tata proces electmal si relatia cu autoritatile locale ; 

avizul de lcgali1E imlxmit de consilier juridic Mihaela °'nstanrio din cadrul 
Companjmen1ului aplicama actelor 1epmahnii, contcncioi admioi,tnm.,, wnbulal legalitalii, poces 
elcctmal si rclatia cu mitarilarilelwdt:, imegbtlat sub nr.306&m.03.2011, prin care se avimm. 
favorabil Pryi� de onlin privind modifirm anexei 14 aprobata prin OtdinU Prefectului judetu.lui 
Prahovanr. 422/01.10.2009; 

în tmieiw prevak:rilor art.26 din Legea nr.340/2004(r1) privind ptefectw si lnsti1utia 
prefectului, cu modificirile şi completirile ulterioare, JRC"llll şi a Hoairârii OtM:rnutui-m .1 135/2009; 

Pref'ecni jlldefalai Praluwa emite mmitorul oniin: 
� Se apoba tabelul aoc:xa 14 la RqJu1amcDtul aprobat prin Hotanlrca Ou.vcmului 

nr 8900005;· pâvmd izJand comunal al comunei Pucbenii Mari, jud. Prahova, in suprafata de 
.._ dupa aun uman· satul Pietrosami - 42,89 ba, sstul Puc.benii Mici - 20� ba, satul 
M0811l •l6,94 ha, sstul Qdaile 14,07 ba, sstul Puchenii Mos:oeni- 1.lSJ)a. 

„ AtL2 �Je prw:otuhâ ordin modifică în mod corespunz;itor tabelul anexa 14 
-'· ·-_ . aprobat-prin 6rdinm Pld1:ciului nr.422/01.10.2009. - Art3 Compartimentul aplicarm actelor iq,matorii, coot&Dcios administrmiv, coolrolul 

legalitatii. proces electoral si relatia cu &lllarÎQltÎ)e locale va ·te ontinul celor implicati in 
,,,.,,,,,,,-· aducerea la indeplinire a prevederilor acestuia. 



Comuna Puchenii Mari 

Nr hl2. I /  Ş: d2-c;;tw 

Nr. Suprafata existenta 
crt. aflata in administr. 

consiliului local, .' 
confum Ordinului 
Prefectului nr.422/ 
2009. 

-ha-

arabil pasun.e 
O l 2 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

TOTAL 

39,51 

35, 1 1  

20,58 

1 6,94 

• 1 4  53 

12,97 

1 39,64 

Anexa 14  

Tabel nominal 
cuprinzand reconstituirea izlazurilor comunale, conf onn prevederilor legii 

care vor fi date in administrarea consiliilor locale. 

Suprafatace se preia Suprafata ce se preia 
din folosinta din domeniul public 
cooperativelor agricole. si se trece in 

domeniul privat 

- ha- -ha-

arabil pasune arabil - --

4 5 6 

Total General Suprafata totala a 
izlazului 

Din care : 
domeniul public 

arabil 
7 

-ha-

_ pume  _ _  arabil 
8 9 . l l-

42,89 Sat Pietrosani 

Sat P. Mari 

20,58 .t Sat P .Mici 

1 1  64 Sat P Mosneni .! • , 
Total IQ6,12 . 

�NexA �'l\-
'3�01 llitL ţl�1ttlllt . 
ţ\i . 153�0. o 'B.  4)/,I 
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ANEXA nr. 1 la H.C.LPuchenii Mari nr. 55/2022 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor 

aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, 
în suprafaţa totală de 24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile 

înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cu nr. Cadastral 25748 
si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic 

Capitolul I. Prezentare generală, Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat 
Capitolul li. Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică 
realizarea concesiunii 
Capitolul III. Nivelul minim al redevenţei. 
Capitolu l  IV. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică şi justificarea alegerii procedurii. 
Capitolul V. Durata estimată a concesiunii. 
Capitolul VI. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare. 
Capitolu l  VII. Termenul previzibil pentru realizarea investiţiei. 

Capitolul I 
Prezentare generala. Descrierea şi identificarea bunurilor care 

urmează să fie concesionate 

Promovarea energie, electrice produse din Surse Regenerabile de Energie 
(denumită în continuare SRE) reprezintă o prioritate majora a Uniunii Europene, asa dupa 
cum se arată în Cartea Alba privind politica energetica, Cartea Alba privind SRE, Cartea 
Verde privind siguranţa alimentării cu energie electrică, Directiva 77/2001/CE privind 
promovarea producerii E-SRE etc. 

Din motive de siguranţă si diversificare a furnizării energiei electrice, de protectie a 
mediuluiînconjurător şi de coeziune socială şi economică, SRE se înscriu în aria 
preocupărilor majore ale Uniunii Europene, în special, datorită dependentei de import şi 
tendintei de crestere a consumului in prezent, Uniunea Europeană depinde in proporie de 
70% de importul din Comunitatea Statelor Independente şi Orientul Mijlociu. De 
asemenea, cresterea cousumului de energie electrică din SRE constituie un aspect 
important al pachetului de măsuri necesare pentru respectarea Protocolului de la Kyoto la 
Convenţia Natiunilor Unite privind schimbările climatice. 

Pe de altă parte, strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin 
consolidarea SRE,funizează comunei stabilitate şi extindere economică solidă. 
Dezvoltarea investitiilor locale presupune crearea unui climat care să atragă şi alte 
investitii externe, ceea ce va avea un impact pozitiv atât asupra comunităţii locale cât şi 
asupra întregii regiuni, prin creşterea ofertei de noi locuri de muncă direct create, 
creşterea salariilor, a vânzărilor, realizarea unor lucrări de infrastructuăa (drumuri 
asfaltate, etc), 

Necesitatea implementării acestui proiect rezultă şi datorită dezideratului lansat la 
nivelnational şi european în scopul utilizării energiilor regenerabile într-o pondere cat mai 

) 
) 



mare învederea producerii energiei electrice şi termice. Astfel, pe langă un impact mai 
redus asupra mediului prim conservarea unor astfel de energii regenerabile, se conservă 
materii energetice neregenerabile sau cu regenerare scăzută (carbune, material lemons în 
stare bruta) care, utilizate ca şi combustibil pot crea un dezechilibru ecologic prin gazele 
de ardere rezultate în urma combustiei, epuizarea resurselor minerale şi prin disparitia 
unor suprafeţe de pădure. 

În scopul încadrării in prevederile Uniunii Europene (UE) de a promova dezvoltarea 
durabilăprin gestionarea eficientă a resurselor naturale şi imbunătaţirea calităţii vieţii, 
politica UE instituie obligativitatea actiunilor solidare a statelor membre pentru dezvoltarea 
de noi :>urse de energie şi energii regenerabile. 

ln conformitate cu noua Politică Energetică a Uniunii Europene (UE) elaborată în 
anul 2007 ,energia este un element esential al dezvoltării la nivelul Uniunii şi pentru 
satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât si pe termen mediu şi lung, la un 
pret cât mai scazut, adecvat unei economii modene de piată şi unui standard de viaţă 
civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor 
dezvoltării durabile. 

De asemenea, prim Comunicarea -COM (2019) 640 fmal -Comisiei Europene către 
Parlamentul European, Consilul European, Comitetul Economic si Social European şi 
Comitetul Regiunilor din 1 1 .12.2019 se propune un Pact ecologic european pentru 
Uniunea Europeană (UE) şi pentru cetatenii săi în cadrul comunicării se reiterează 
angajamentul Comisiei de a aborda provocările legate de climă şi de mediu, care sunt 
responsabilitatea definitorie a generatiei actuale. 

Pactul ecologic european prezintă o nouă strategie de creştere care are drept scop 
transformareaUE într-o societate echitabilă şi prosperă, cu o economie modernă, 
competitivă şi eficientă din punctul de vedere al utilizarii resurselor, în care să nu existe 
emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 şi în care creşterea economică sa fie 
decuplată de utilizarea resurselor. Pactul urmareste, de asemenea, sa protejeze, să 
conserve şi să consolideze capitalul natural al UE, precum şi să protejeze sănătatea şi 
bunăstarea cetăţenilor împotriva riseurilor legate de mediu şi a impacturilor aferente. 

Productia şi utilizarea energiei în diversele sectoare economice reprezintă peste 75 
% dinemisiile de gaze cu efect de seră din UE. Eficienţa energetică trebuie să constituie o 
prioritate.Trebuie dezvoltat un sector al energiei electrice care să se bazeze în mare 
măsură pe surse regenerabile, urmând ca acest demers să fie completat de eliminarea 
rapidă a cărbunelui şi de decarbonizarea gazelor, în acelasi timp, aprovizionarea cu 
energie a UE trebuie să fie sigură şi accesibilă ca preţ atât pentru consumatori, cat si 
pentru intreprinderi. 

Pentru ca acest lucru să se poată înfăptui, este esential să se asigure faptul că 
piaţa europeană a energiei este pe deplin integrată, interconectată şi digitalizată şi că 
respectă 
neutralitatea tehnologică. Când statele membre vor începe să îşi actualizeze în anul 2023, 
planurile nationale în materie de energie şi climă, acestea ar trebui să reflecte noul nivel 
de ambitie în materie de climă. Comisia va continua să se asigure că întreaga legislaţie 
relevantă este respectată cu rigurozitate. 

Sursele regenerabile de energie vor juca un rol esential. Integrarea inteligenta a 
surselorregenerabile de energie, a eficienţei energetice şi a altor solutii durabile la nivel 
trans-sectorial va contribui la realizarea decarbonizării la cel mai scăzut cost cu putinţă. 
Scăderea rapida a costului surselor regenerabile de energie, corelată cu îmbunătăţirea 
elaborarii politicilor care favorizeaza acest obiectiv, a redus deja impactul utilizării surselor 
regenerabile de energie asupra facturilor de energie ale gospodariilor. în contextul mai sus 
aratat şi al alinierii ţării noastre la obiectivele UE, se consideră oportun de către comuna 



Puchenii Mari concesionarea unor terenuri în suprafaţă totală de 240.700 mp aflat în 
domeniul privat al comunei, în vederea construirii şi exploatării unui parc fotovoltaic având 
în vedere potenţialul deosebit al zonei pentru dezvoltarea unui asemenea proiect. 
Perioada propusa de concesionare este de 30 ani, având în vedere atât volumulinvestitiilor 
necesare cat şi durata de exploatare a acestuia. 

Potentialul solar al României este raspandit aproape pe întreg teritoriul tării. 
Romania 
beneficiaza de aproximativ 210 zile însorite pe an. Regiunea de sud-est a Romaniei, 
vestul, centrul dar şi estul tarii sunt cele mai bune locuri pentru a amplasa un parc solar. 

Soarele este cea mai importantă sursă de energie pentru Pământ. Energia solară 
esteemisă sub formă de radiaţii şi este disponibilă în cantităţi imense, practic inepuizabile. 
Radiaţiile solare pot fi captate şi transformate în alte forme de energie: electrica sau 
termică. Panourile fotovoltaice transformă radiatia solara în energie electrică. Un panou 
fotovoltaic este compus din mai multe celule solare legate în serie sau paralel. Sistemele 
fotovoltaice pot fi proiectate pentru o mulţime de aplicaţii faţă de sistemele clasice de 
producere a energiei electrice. Printre cele mai importante caracteristici pe care le prezintă 
un sistem fotovoltaic se numară independenţa energetică , modularitatea, siguranţa în 
exploatare, fiabilitatea şi gratuitatea combustibilului, soarele. 

Obiectul prezentului studiu de oportunitate îl reprezintă terenul extravilan în 
suprafaţă de 140.700 mp situat în extravilanul satului Odăile, înscris in C.F. nr. 25748 şi 
identificat prin nr. cadastral 25748 si terenulextravilan în suprafaţă de 100.000 mp situat în 
extravilanul satului Odăile, înscris in C.F. nr. 25769 şi identificat prin nr. cadastral 25769, 
terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova. 

Vecinătăţile terenului propuse pentru concesiune sunt:teren neproductiv, pasune, 
drum de exploatare De 9 si DJ 144. 

Echipare tehnic-edilitară a zonei: fără utilităti, cu acces la drumul de 
exploatare.Utilizarea actuală a terenului este islaz. 

Capitolul li 
Motivele de ordin economic, financiar, juridic şi de mediu, care justifică 

realizarea concesiunii 

Studiul s-a întocmit în temeiul Ordonanţei e Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind CodulAdministrativ, cu modificările şi completările ulterioare unde găsim elemente 
esenţiale care justifică necesitatea concesionarii, modalitatea înfăptuirii acesteia, precum 
şi datele de bază pentru întocmirea Caietului de sarcini şi a Contractului de concesiune. 

Terenurile care urmează să fie concesionate au o suprafaţă totală de de 240.700 
mp şi sunt situate înextravilanul comunei Puchenii Mari şi aparţine domeniului privat al 
unităţii administrativteritoriale. 

După exploatarea terenului, conform documentelor şi avizelor specifice, redarea 
acestuia încircuitul agricol va fi făcută cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare, dar la 
o clasa de calitate superioară cu cel puţin o treaptă faţă de starea avută anterior aprobării 
concesiunii şi la aceeaşi categorie de folosinţă . 

Potrivit art. 5 alin. 3 lit b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 / 2013 
privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 1 8/1991, scoaterea definitivă sau temporară din 
circuitul agricol a pajiştilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru: înfiinţarea de noi capacităţi de producere a 



,..... 

energiei regenerabile, în condiţiile legii, care să nu afecteze buna exploatare a 
pajiştilor.Terenul va fi concesionat în vederea construirii unui parc fotovoltaic. Prin aceste 
lucrări, nu va fi afectată calitatea mediului.concesionarul fiind obligat să respecte 
prevederile avizului emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova. 

Concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a 
terenurilorconcesionate, în sarcina concesionarului. 

Prin permiterea exploatării în zonă vor fi atrase fonduri private pentru realizarea 
investiţiilorpropuse se creează noi locuri de muncă , astfel fiind atrasă forţă de muncă din 
zonă, atât pe perioada realizarii investitiilor în parcurile fotovoltaice precum şi în perioada 
exploatării, întreţinerii şi fumizării de energie electrică; 

Concesionarea bunurilor aflate în administrarea Consiliului Local Puchenii Mari 
constituie o sursă sigură de venituri sigure şi constante la bugetul local, pe o perioadă 
lungă 
(durata de viata a instalatiilor fiind de peste 25 - 30 ani) prin încasarea redevenţei şi de 
asemenea prin taxele şi impozitele ce vor fi plătite, aferente activităţilor ce se vor 
desfăşura, ceea ce contribuie la dezvoltarea şi modernizarea comunei. 

De asemenea, la stabilirea necesitaţii şi oportunităţii iniţierii procedurii de 
concesionare aterenurilor au fost avute în vedere următoarele: 

-politica europeană în domeniul surselor regenerabile de energie, obligatiile, 
angajamenteleşi politica natională în acest domeniu; 

- potenţialul fotovoltaic al zonei, 
- reducerea emisiilor de C02 şi economia de combustibili fosili, prim utilizarea mai 

eficientăa energiei si creşterea ponderii E-SRE în totalul consumului de energie electrica 
la nivel national; 

-dezvoltarea durabilă a zonei prin atragerea de investitori pentru realizarea unor 
parcurifotovoltaice, ce urmează a se racorda la retelele electrice de interes public; 

-investiţii conexe în drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor 
agabaritice pentrutransportul şi montajul echipamentelor în parcurile fotovoltaice; 

-utilizarea materialelor de construcţii autohtone pentru realizarea acestor investiţii 
(fundatii,platforme de montaj, căi de acces, etc.); 

- posibilitatea accesării unor fonduri europene, nerambursabile, pentru dezvoltarea 
durabilaa zonei. 

-realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie electrică în 
scopulintroducerii în sistemul electric naţional având în vedere potenţialul fotovoltaic al 
zonei; 

-atragerea capitalului privat în actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale 
comunităţilorlocale şi ridicarea gradului de civilizatie şi confort al acestora. 

Lucrările ce vor fi executate de concesionar pentru realizarea construcţiei propuse 
se 
vor realiza cu obţinerea tuturor aprobărilor şi avizelor necesare , cu respectarea 
prevederilor 
Legii 50/1 991 ,  republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, conform caietului de 
sarcini şi ofertelor tehnice şi financiare care fac parte integrantă din contractele de 
concesiune. 

Concesionarul va avea obligaţia întreţinerii bunurillor imobile pe întreaga perioadă a 
derulariicontractului de concesiune şi va avea obligaţia achitării redevenţei anuale şi a 
impozitelor şi taxelor impuse de legislaţia în vigoare. 

Din punct de vedere juridic, concesionarea terenurilor se va face prin licitaţie 
publică 

( 



organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 
privind Codul administrativ, cu moficicările şi completările ulterioare. 

Concesionarea terenurilor ca şi abordare reprezintă modalitatea cea mai des 
uzitată, 
devenind în prezent un standard comun şi acceptat pentru dezvoltarea unor proiecte. 
Conform legislatiei în vigoare concesiunea poate fi acordată pe o perioada de maximum 
49 
de ani, sub condiţia respectarii clauzelor contractuale. 

În situaţia de faţa, durata concesiunii se propune să fie de maxim 30 ani, cu 
posibilitatea de reducere respectiv până la data expirării perioadei de funcţionare a 
obiectivului. 

Contractul de concesiune transferă responsabilitatea viitorului concesionar cu 
privire larespectarea clauzelor de protecţia mediului, printre care unele dintre cele mai 
importante sunt: 

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuarea şi evitarea poluării solului şi a 
apei subterane, cu efecte asupra sănătăţii populatiei; 

- gestionarea responsabilă şi utilizarea durabilă a resurselor; 
- gestionarea eficientă a deşeurilor şi mentinerea cu stricteţe a condiţiilor de igienă 

cerute dereglementările legale în vigoare 
- se interzice evacuarea, deversarea apelor uzate, fecaloide, menajere şi aruncarea 

deşeurilor. 
Totodată, prin concesionare, este evitată depozitarea în această zonă a resturilor 

menajereşi industriale. 

Capitolul III. 
Nivelul minim al redevenţei 

Redeventa anuală minima cuvenita concedentului, Comuna Puchenii Mari, va fi de 
2500 (douamiicincisute) lei/ha/an. 

Cuantumul final al redevenţei se va stabili în cadrul procedurii de licitatie. 
Redevenţa se va achita anual, respectiv: 50% din cuantumul redeventei până la 31 

iulie,iar diferenţa de 50% până la data de 31 octombrie; 
Suplimentar obligaţiei de plată a redevenţei, concesionarului îi revine obligaţia de a 

achitaimpozitul pe teren şi construcţiile edificate, în cuantumul stabilit de lege ori prin 
hotărârea Consiliului local. Redevenţa obţinută ca umare a concesiunii şi impozitul datorat 
în conditiile legii de către concesionar, se vor face venit la bugetul local al Comunei 
Puchenii Mari. 

Capitolul IV. 
Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri 

proprietate privată şi justificarea alegerii procedurii 

Modalitatea de atribuire a concesiunii în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019privind Codul administrativ.cu modificările şi completările ulterioare, este licitaţie 
publică, aplicând principiile transparenţei şi a tratamentului egal, având criteriul de atribuire 
al contractului, cel mai mare nivel al redevenţei, iar alegerea acestei proceduri are la bază 
dorinţa concedentului de a da şansă cât mai multor investitori de a participa la licitaţie şi 
de a obţine în final o redevenţă atractivă. 

) 
) 



Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de 
licitaţie fost depuse cel puţin două oferte valabile. 

În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 
două ofertevalabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o 
nouă licitatie 

În cazul organizării unei noi licitaţii, procedura este valabilă în situaţia în care a fost 
depusă celpuţin o ofertă valabilă. 

Capitolul V. Durata estimată a concesiunii 

Durata concesiunii este de 30 ani, începând cu data semnării contractului de 
concesiune.cu posibilitatea de reducerere, respectiv până la data expirării perioadei de 
funcţionare a obiectivului. 

Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de 
naţionalitatea sau cetăţenia concesionarului. 

Capitolul VI. 
Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privindCodul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, preconizăm că 
încheierea procedurilor de concesionare este de aproximativ 60 de zile de la data 
aprobarii prezentului proiect de hotărâre şi publicarea anunţului de organizare a licitaţiei. 

Capitolul VII. 
Termenul previzibil pentru realizarea investitiei 

Durata de realizare a investiţiilor propuse în cadrul concesiunii se estimeaza la 4 ani 
de ladata semnării contractului. 



ANEXA nr.3 la H.C.L Puchenii Mari nr.55/2022 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor 

aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, 
în suprafaţa totală de 24,07 ha, situate În extravilanul satului Odăile 

Înscrise în C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cu nr. Cadastral 25748 
si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic 

SECŢIUNEA I 
FIŞĂ DE DATE GENERALE PRIVIND PROCEDURA CONCESIUNII 

I. Introducere 
Informaţii privind concedentul 
1 .  Denumire: Comuna Puchenii Mari - reprezentată legal prin Primar Constantin NEGOI 
2. Cod de identificare fiscala: 2844510 
3 .  Adresa: localitatea Puchenii Mari str.DN1 nr. 257, judeţul Prahova, cod postai: 
4.Punct de contact: PRIMĂRIA COMUNEI PUCHENII MARI, persoană de contact: primar 
-Negoi Constantin; 
5. Telefon :0244/4 77305, fax:0244/4 77305. 
6. E-mail: primaria@pucheniimari.ro 

I.A. Scopul aplicării procedurii 
I.A.1. Concedentul organizează procedura în vederea atribuirii contractului de 

concesiune a bunurilor imobile - terenuri proprietate privată a comunei Puchenii Mari în 
suprafaţă totală de 24,07 ha,înscrise în CF nr. 25748 si nr.25769 şi identificate cu nr. 
cadastral 257 48 si 25769 în scopul construirii unui parc fotovoltaic. 

I.A.2. Categoria de folosinţă a bunurilor imobile este păşune. 

I.B. Procedura aplicată 
1.8.1. Atribuirea contractului de concesiune se realizează prin procedura 

licitaţieipublice organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/201 9 privind Codul administrativ şi a anunţului public ulterior, cu 
respectarea prevederilor 
legale aplicabile. 

I.C. Valoarea contractului 
I.C.1. Redevenţa minimă de la care începe licitaţia este de 2500 (douamiicincisute) 

lei/ha/an. 
I.C.2. În perioada de dezvoltare a proiectului care reprezintă durata de la semnarea 

contractului de concesiune şi până la declararea începerii lucrarilor de construcţie, 
ofertantul câştigător va achita o redevenţă totală de 60.175 
saizecidemiiunasutasaptezecisicinci) lei/ an. 



Ofertantul este obligat să achite o garanţie de participare în valoare de 13208( 
treisprezecemiidouăsuteopt) lei, care se va depune în contul Primăriei comunei Puchenii 
Mari: RO98TREZ5395006XXX002027 , deschis la Trezoreria Boldeşti Scăeni . 

I.C.3. Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al 
redevenţei. 

li. Condiţii generale ale procedurii: 
11.1. Data organizării licitaţiei: va fi adusă la cunoştinţă publică cu cel puţin 20 de zile 

calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor, prin publicarea unui anunţ 
de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie 
naţională şi într-unul de circulaţie locală, pe pagina de internet. 

11.2. Termenul limită pentru depunerea ofertelor va fi adus la cunoştinţă publică prin 
anuntul de licitaţie. 

11.3. Locul de desfăşurare al licitaţiei: Primăria Comunei Puchenii Mari, localitatea 
Puchenii Mari, str. DN1,  NR.257,judetul Prahova. 

III. Documentele procedurii: 
În vederea demarării licitaţiei, comisia de evaluare va pune la dispoziţia solicitanţilor 

documentaţia de atribuire, care cuprinde: informaţii generale privind concedentul, 
instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare, caietul de 
sarcini, instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor, instrucţiuni privind 
modul de utilizare a căilor de atac, informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii, 
natura garanţiilor şi cuantumul lor. 

IV. Modul de prezentare a ofertelor 
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile caietului 

de 
sarcini şi a formularelor puse la dispoziţie de concedent. 

IV.1. Ofertele se redactează în limba română. 
IV.2. Ofertele se depun la registratura Primăriei comunei Puchenii Mari, îndouă 

plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea 
primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora. 

IV.3. Oferta va fi depusă într-un singur exemplar, semnat de către ofertant. 
IV.4. Ofertele care nu conţin toate documentele solicitate conform caietului de 

sarcini 
nu vor fi acceptate şi nu vor putea participa la procedură. 

IV.5. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă, în urma publicării 
anunţului delicitaţie, au fost depuse cel puţin două oferte valabile, în caz contrar procedura 
se va suspenda şi se va organiza o nouă licitaţie. 

IV.6. În cazul organizării unei noi licitaţii, procedura este valabilă în situaţia în care a 
fostdepusă cel puţin o ofertă valabilă. În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri, 
nu se depune nicio ofertă valabilă, concedentul anulează procedura de licitaţie. 

IV.7. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe 
toatăperioada derulării procedurii, până la încheierea contractului. 

V. Alte informaţii 



V.1. Documentele pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pot fi obţinute gratuit, în 
format electronic, prin accesarea paginii de internet a Primariei Comunei Puchenii Mari de 
către persoanele interesate, sau pe suport de hârtie (un exemplar) în baza unei solicitări 
în acest sens, cu condiţia achitării în avans a sumei de 20(douăzeci) lei, reprezentând 
cheltuielile de multiplicare. 

V.2. Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia persoanei interesate în 
maxim 
4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia, dar nu mai puţin de 
5(cinci) 
zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

V.3. Orice potenţial ofertant care a obţinut un exemplar din documentaţia de 
atribuire aredreptul de a solicita clarificări cu privire la conţinutul acesteia, iar concedentul 
are obligaţia de arăspunde la orice solicitare de clarificări şi de a transmite răspunsul cu 
cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 

V.4. în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost depusă în timp util, 
punândconcedentul în imposibilitatea de a respecta termenul de la pct. V.3., acesta din 
urmă are obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificări, în măsura în care perioada 
necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de 
către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

V.5. Clarificările vor fi transmise prin e-mail şi/sau fax şi vor fi postate pe site
ulinstituţiei www.primaria@pucheniimari.ro. 

SECŢIUNEA A 11 - A 
CAIETUL DE SARCINI 

CAP.I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND BUNURILE IMOBILE - TERENURI CE FAC 
OBIECTUL CONCESIUNII 

1.1.  Bunurile - terenuri în suprafaţă totală de 240.700 mp, proprietate privată a 
comunei Puchenii Mari:terenul extravilan în suprafaţă de 140.700 mp situat în extravilanul 
satului Odăile, înscris in C.F. nr. 25748 şi identificat prin nr. cadastral 25748 si 
terenulextravilan în suprafaţă de 1 00.000 mp situat în extravilanul satului Odăile, înscris in 

,-. C.F. nr. 25769 şi identificat prin nr. cadastral 25769, terenuri aparţinând domeniului privat 
al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova. 

1 .2. Destinaţia actuală a bunului este de păşune. 
1 .3. Reglementări din punct de vedere urbanistic: nu este cazul. 
1 .4. Condiţiile de exploatare a concesiunii : în conformitate cu reglementările legale 

invigoare. 
1 .5. Obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu urmărite de 

concedent:Exploatarea acestui teren va asigura pe termen lung creşterea veniturilor 
proprii la bugetul comunei prin încasarea redevenţei şi a impozitelor şi taxelor aferente 
investiţiei. 
Lucrările ce vor fi executate de concesionar pentru realizarea construcţiei propuse se vor 
realiza cu obţinerea tuturor aprobarilor şi avizelor necesare şi cu respectarea prevederilor 
Legii 50/1991,republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, conform caietului de 
sarcini şi ofertelor tehnice şi financiare care fac parte integrantă din contractele de 
concesiune. 



Concesionarul va avea obligaţia întreţinerii bunului imobil pe intreaga perioada a 
derulariicontractului de concesiune şi va avea obligaţia achitarii redeventei anuale şi a 
impozitelor si taxelor impuse de legislaţia în vigoare. 

Din punct de vedere social, realizarea investiţiei va conduce la crearea de noi locuri 
de muncăpentru populaţia din zonă. 

Din punct de vedere al mediului, construirea parcului fotovoltaic va da posibilitatea 
racordării la reţeaua naţioană de electriciate productia obtinută fiind în totalitate 
nepoluantă. Valorificareaîntregii zone se va face cu respectarea normelor legale în vigoare 
privind protecţia mediului. 

CAP. li. CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII 

2.1 .  Legislaţia aplicată: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 
privindCodul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.287/2009 
privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

2.2. Conform prevederilor art. 362 alin. 3 coroborat cu art. 312 alin. 1 din Ordonanţa 
deUrgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modalitatea de 
atribuire a contractului de concesiune este licitaţia publică. 

2.3. Regimul bunului propriu, respectiv bunului utilizat de ofertantul declarant 
câştigător înderularea concesiunii: 

a) bunul de retur - terenurile concesionate; 
b) bunul propriu - staţia electrică de racordare construită de concesionar pe 

terenuri. 
2.4. Are dreptul de a se înscrie la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română 

saustrăină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare; 
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate 

documentelesolicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în 
documentaţia de atribuire; 

c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a 
contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; 

d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. 
2.5. Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată 

câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor 
administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din 
culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea 
persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie. 

2.6. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia 
de atribuire. 

2.7. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă, în urma publicării 
anunţului delicitaţie, au fost depuse cel puţin două oferte valabile, în caz contrar, 
procedura se va anula şi seva organiza o nouă licitaţie. 

2.8. În cazul organizării unei noi licitaţii, procedura este valabilă în situaţia în care a 
fostdepusă cel puţin o ofertă valabilă. În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri 
nu se depune nici o ofertă valabilă, concedentul anulează procedura de licitaţie. 

2.9. Participarea la licitaţie echivalează cu acceptarea documentaţiei de atribuire. 
2.1 O. Concedentul întocmeşte şi pune la dispoziţia persoanelor interesate 

documentaţiade atribuire, în baza căreia se vor elabora ofertele. 

)
 

) 



r-

2.1 1 .  Ofertantul are obligaţia de a respecta condiţiile impuse de natura bunului 
ceurmează a fi concesionat, în ceea ce priveşte mediul înconjurător şi stabilite conform 
legislaţiei în vigoare. 

2.12. Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a asigura exploatarea eficace, în 
regim de continuitate şi de permanenţă, a bunurilor care fac obiectul concesiunii. 

2.13. Se interzice subconcesionarea bunurilor concesionat. 
2.15. Contractul de concesiune se încheie pe o perioadă de 30 ani, cuposibilitate de 

reducere respectiv până la data expirării perioadei de funcţionare a obiectivului. 
2.16. Redevenţa minima de la care începe licitaţia este de 2500 

(douamiicincisutelei) lei/ha/an. 
În perioada de dezvoltare a proiectului care reprezintă durata de la semnarea 

contractului deconcesiune în formă autentică şi până la declararea începerii lucrarilor de 
construcţie aferente staţiei electrice de racordare, ofertantul câştigător va achita o 
redevenţă totala de 60.175 saizecidemiiunasutasaptezecisicinci) lei/ an. De la data 
declarării începerii lucrărilor redevenţa se va plătii la valoarea adjudecării licitaţiei. Pentru 
câstigătorul licitaţiei suma care a constituit garanţia de participare se va transforma în 
garanţie de executare a contractului de concesiune. 

Celorlalţi participanţi le va fi returnată garanţia de participare în conturile indicate de 
dânşii încererea de restituire în termen de 1 5  zile de la data licitaţiei 

2.17. Să folosească bunurile ce face obiectul contractului de concesiune cu 
prudenţă şi diligenţă, cu respectarea destinaţiei; la finalul contractului de concesiune, 
concesionarul să execute, pe cheltuiala proprie, lucrările necesare în vederea aducerii 
bunului concesionat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului. 

CAP.III. CONDIŢII DE VALABILITATE A OFERTEI 

3.1. Documentele solicitate nu vor avea, de la eliberare, mai mult de 90 de 
zile.Oferta se depune, completă, la registratura Primăriei comunei Puchenii Mari, în plic 
închis 
şi sigilat, însoţit de o cerere de participare, formular pus la dispoziţie de concedent, până 
la data înscrisă în anunţul de licitaţie. 

3.2. Pentru a îndeplini condiţiile de valabilitate/calificare, se vor depune 
toatedocumentele solicitate. Lipsa unui document, duce la respingerea ofertei. 

,,...- 3.3. Oferta înscrisă în plicul interior nu poate avea valoarea mai mică decât 
redevenţa stabilităprin Hotărârea Consiliului Local prin care se aprobă concesiunea 
bunurilor, sub condiţia respingerii ofertei. 

CAP.IV. MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A OFERTELOR 

4.1. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu 
prevederiledocumentaţiei de atribuire. 

4.2. Ofertele se redactează în limba română. 
4.3. Ofertele se depun la locul precizat în anunţul de licitaţie, în două plicuri sigilate, 

unulexterior şi unul interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor, în 
registrul Oferte, precizându- se data şi ora. 

4.4. Oferta va fi depusă într-un singur exemplar, semnat de către ofertant. 
4.5. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este 

depusăoferta. Plicul exterior va trebui să conţină: 
a) fila cu informaţii privind ofertantul (Formularul nr.4) şi o declaraţie de 

participare.semnată de ofertant (Formularul nr. 2), fără îngroşări, ştersături sau modificări; 



b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform cap.V.; 
c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini, dacă este cazul. 
4.6. Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele 

saudenumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 
4.7. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta va fi semnată de 

participant. 
4.8. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 

perioadaderulării procedurii, fiind valabilă până la data încheierii contractului de 
concesiune. 

4.9. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresă până la 
data limită 
pentru depunere, stabilite în anunţ, 

4.1 O. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în 
sarcinapersoanei interesate. 

4.1 1 .  Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau 
dupăexpirarea datei- limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

4.12. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 
deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor 
oferte numai după această dată. 

4.13. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse 
celpuţin două oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să 
organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului 
nr.57/201 9  privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

CAP.V. DOCUMENTE DE VALABILITATE/CALIFICARE, CARE SE DEPUN DE 
OFERTANŢI 

A. DOCUMENTE CE SE DEPUN ÎN PLICUL EXTERIOR: 
5.A. 1 .  Ofertanţii persoane juridice (societăţi comerciale, societăţi pe acţiuni, 

etc.) auobligaţia de a depune în original şi/sau copie conformă cu originalul, după 
caz, în plicul exterior următoarele documente 

a. declaraţie de participare la licitaţie (formular tipizat pus la dispoziţie de către 
organizator - (Formularul nr. 2); 

b. fişa cu informaţii privind ofertantul (Formularul nr. 4); 
c. certificat constatator privind calitatea de agent economic autorizat, înregistrat, din 

caresă reiasă obiectul de activitate, eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului; 
d. certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către stat eliberat de 

cătreAdministraţia Finanţelor Publice din localitatea în care îşi are sediul participantul la 
licitaţie, prin care se face dovada că nu există datorii faţă de bugetul de stat; 

e. certificat constatator, eliberat de Serviciul Buget Finanţe din cadrul Primăriei 
comuneiPuchenii Mari, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor 
locale, indiferent de localitatea în care îşi are sediul participantul la licitaţie, prin care se 
face dovada că nu există datorii faţă de bugetul local; 

f. declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că persoana 
juridicăparticipantă la licitaţie nu s-a aflat în situaţia de a participa şi de a fi desemnată 
câştigătoare în ultimii 3 ani, la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă 
proprie. 

)
 

)
 



Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei 
respective drept câştigătoare la licitaţie; 

g. delegaţie/procură de reprezentare, după caz şi copie a actului de identitate 
alreprezentantului; 

h. dovada achitării garanţiei de participare în valoare de 13208( 
treisprezecemiidouăsuteopt) lei , comform raportului de evaluare care se depune în contul 
Primăriei comunei Puchenii Mari, deschis la Trezoreria Boldesti-Scăeni 
RO98TREZ5395006XXX002027. 

i. dovada achitării contravalorii documentaţiei de atribuire, în cazul în care aceasta 
a fosteliberată pe suport de hârtie în baza unei solictări scrise, în suma de 20(douăzeci) 
lei, ce se achita în contul mai sus menţionat; 

j. declaraţia pe propria răspundere că nu este în reorganizare judiciară, fuziune, nu 
este insolvabil; 

k. contractul de concesiune - formular, semnat şi ştampilat de către reprezentantul 
legal. 

5.A.2. Ofertanţii persoane fizice, au obligaţia de a depune în original şi/sau 
copieconformă cu originalul, după caz, în plicul exterior următoarele documente: 

a. declaraţie de participare la licitaţie (formular tipizat pus la dispoziţie de către 
organizator -Formularul nr. 2); 

b. fişa cu informaţii privind ofertantul (Formularul nr. 4); 
c. certificat de atestare fiscală eliberat de către Administraţia Finanţelor Publice 

dinlocalitatea în care are domiciliul participantul la licitaţie, prin care se face dovada că nu 
există 
datorii faţă de bugetul de stat; 

d. certificat fiscal eliberat de Serviciul Buget Finanţe din cadrul Primăriei 
comuneiPuchenii Mari, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor 
locale indiferent de localitatea în care îşi are sediul participantul la licitaţie, prin care se 
face dovada că nu există datorii faţă de bugetul local; 

e. certificat de cazier judiciar eliberat de Inspectoratul de Poliţie, care atestă situaţia 
judiciară a participantului la licitaţie; 

f.declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că persoana fizică 
participantăla licitaţie nu s-a aflat în situaţia de a participa şi de a fi desemnată 
câştigătoare în ultimii 3 ani, la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă 
proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea 
persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie; 

g.împuternicire/procură de reprezentare, după caz şi copie a actului de identitate al 
participantului; 

h.dovada achitării garanţiei de în valoare de 13208( treisprezecemiidouăsuteopt) lei 
conform raportului de evaluare, reprezentând contravaloarea unei redevenţe, care se 
depune în contul comunei deschis la Trezoreria Boldeşti-Scăeni 
RO98TREZ5395006XXX002027. 

i. dovada achitării contravalorii documentaţiei de atribuire, în cazul în care aceasta 
a fost eliberată pe suport de hârtie în baza unei solictări scrise, în suma de 20(douăzeci) 
lei, ce se poate achita la casieria Primariei, sau în contul mai sus menţionat deschis la 
Trezoreria Boldeşti-Scăeni; 

j. contractul de concesiune - formular, semnat de către participantul la licitaţie. 

B. DOCUMENTE CE SE DEPUN ÎN PLICUL INTERIOR: 



5.B.1. Toţi participanţii la licitaţie au obligaţia de a depune în plicul interior, în 
original: 

a) oferta de preţ, reprezentând valoarea maximă a redevenţei acceptate în cazul în 
care vafi declarat câştigător. 

5.B.2. Formularul model al oferei de preţ se va pune la dispoziţie de către 
organizatorullicitaţiei publice, respectiv Formularul nr. 3. 

Notă1: Plicul exterior, sigilat se va depune Însoţit de o cerere de participare la 
licitaţie, 
pusă la dispoziţie de organizatorul licitaţiei, respectiv Formularul nr. 1. 

Notă2 : Nu vor putea fi declaraţi admişi la procedura de licitafie, persoanele juridice 
/persoanele fizice care nu au depus toate documentele solicitate la CAP. V. A şi B, fără a 
avea posibilitatea de a depune documente În completare ulterior, precum şi cei care 
figurează cu obligaţii de plată restante faţă de bugetul de stat şi local şi /sau În evidentele 
Primarie comunei. 

C. GARANŢIA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE: 
5.C.1. Garanţia de participare în valoare de 1 3208(treisprezecemii douăsute opt) 

lei, seva plati in lei conform raportului de evaluare şi se va depune în contul Primăriei 
comunei Puchenii Mari, deschis la Trezoreria Boldeşti-Scăeni 
RO98TREZ5395006.XXX002027. 

5.C.2. în cazul participantului declarat câştigător, garanţia de participare la licitaţie 
sereţine şi se restituie după expirarea contractului de concesiune, în cazul în care nu 
figureazăcu obligaţii de plată restante. Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, 
redevenţa,penalităţile precum şi alte sume datorate de către concesionar, în baza 
contractului deconcesiune. 

Titularul dreptului de concesiune este obligat să reîntregească garanţia în termen 
de 30 de zile calendaristice de la notificarea concedentului că a executat sume datorate de 
concesionar către bugetul local. 

5.C.3. Garanţia de participare la licitaţie nu se restituie participantului 
desemnatcâştigător, în condiţiile în care nu se prezintă în termen de 20 zile calendaristice 
de la data 
comunicării deciziei privind adjudecarea contractului şi publicarea în Monitorul Oficial, 
pentru semnarea acestuia. 

5.C.4. Participanţilor la licitaţie declaraţi necâştigători, li se restituie garanţia 
departicipare la licitaţie, la solicitarea scrisă a acestora, în termen de 1 5  zile de la data 
comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului. 

CAP.VI. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROCEDURII ŞI DETERMINAREA OFERTEI 
CÂŞTIGĂTOARE 

6.1. Plicurile sigilate se predau de către presedintele comisiei de evaluare în ziua şi 
la ora fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie şi fişa de date 
generale privind procedura concesiunii. Fiecare ofertant are dreptul să participe la 
procedura prin reprezentant. 

6.2. După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare 
eliminăofertele care nu respectă prevederile Capitolului IV, punctele 4.1-4.5. 

6.3. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, 
dupădeschiderea plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile 
prevăzute la 



Capitolul IV punctele 4 . 1 .- 4.5., în caz contrar, concedentu l are obligaţia de a anula 
procedura şi de a organiza o nouă licitaţie, după aceeaşi procedură . 

6.4. După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de 
evaluareîntocmeşte procesul-verbal în care se va preciza existenţa documentelor depuse 
de ofertanţi. 

6.5. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului
verbal 
prevăzut la punctul 6.4., de către toţi membrii comisiei de evaluare şi -dacă sunt prezenţi -
de către ofertanţi. În cazul refuzului semnării de către un reprezentant, se va mentiona în 
procesulverbal. 

6.6. Nu vor fi declarate valabile ofertele care nu conţin toate documentele prevăzute 
laCAP.V, pct.A şi B, după caz, fără a avea posibilitatea de-a depune completări ulterioare. 

6.7. Oferta propriu-zisă, prevăzută în plicul interior al fiecărui ofertant calificat, se va 
consemna într-un proces-verbal, întocmit de către secretarul comisiei şi semnat de către 
toţi 
membrii comisiei şi de către ofertanţii admişi prezenţi la licitaţie. 

6.8. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a 
solicita 
clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru 
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 

6.9. Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se 
transmite de către concedent ofertanţilor în termen de 3(trei) zile lucrătoare de la primirea 
propunerii comisiei de evaluare. 

6.10. Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea prevăzută la pct. 6.9, în termen de 
3(trei) zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

6.1 1 . Concedentul nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să 
determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant. 

6.12. În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza condiţiilor 
devalabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează 
ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc condiţiile de valabilitate şi motivele excluderii 
acestora din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi 
membrii comisiei de evaluare. 

6.13. În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la 6.12., 
comisia deevaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite 
concedentului. 

6.14. În termen de 3(trei) zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de 
evaluare, 
concedentul informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost 
excluse, indicând motivele excluderii. Raportul prevăzut la punctul 6 . 13. se depune la 
dosarul concesiunii. 

6.15. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe 
bazacriteriului de atribuire conform punctului I .C.3 din fişa de date generale privind 
procedura de 
concesiune. 

6.16. În cazul egalităţii redevenţei oferite de doi sau mai multi participant 
admisi,comisia va solicita acestora sa faca o noua oferta, în plic închis. 

6.17. Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 
procesulverbalcare trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 

6.18. În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul 
6.12., 
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comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite 
concedentului. 

6.19. În cazul în care nu a fost desemnată nicio ofertă câştigătoare, comisia 
stabileşte 
organizarea celei de-a doua proceduri de licitaţie publică. 

6.20. Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire 
aprobată 
pentru prima l icitaţie. 

6.21. Cea de-a doua licitaţie se organizează în aceleaşi condiţii ca şi prima. 
6.22. În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu 

sedepune nicio ofertă valabilă, concedentul anulează procedura de licitaţie. 
6.23. Toate comunicările se pot transmite prin poştă, fax, e-mail, conform opţiunii 

ofertanţilor. 
6.24. Concedentul are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a 

foststabilită ca fiind câştigătoare. 
6.25. Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al 

României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 
de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire. 

6.26. Concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la 
atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare 
de la emiterea acestora. 

6.27. În cadrul comunicării prevăzute la punctul 6.26., concedentul are obligaţia de 
a 
informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor 
prezentate. 

6.28. În cadrul comunicării prevăzute la punctul 6.26, concedentul are obligaţia de a 
informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare 
asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 

6.29. Concedentul poate să încheie contractul de concesiune, în formă scrisă, 
subsancţiunea nulităţii, numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de 
la data realizării comunicării prevăzute la punctul 6.26. 

CAP .VII. ANULAREA PROCEDURII 

7.1. Prin excepţie de la prevederile punctului 6.24., concedentul are dreptul de a 
anulaprocedura pentru atribuirea contractului de concesiune în situaţia în care se constată 
abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac 
imposibilă încheierea contractului. 

7 .2. În sensul prevederilor încrise la punctul 7 . 1 . ,  procedura de atribuire se 
consideră 
afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: în cadrul 
documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată 
erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute de Codul administrativ; 

a) concedentul se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca 
acestea săconducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute de Codul 
administrativ. 

7 .3. Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea contractului poate 
atrageanularea procedurii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 



7.4. Concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor 
laprocedura de atribuire, în cel mult 3(trei) zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea 
obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret 
care a determinat decizia de anulare. 

CAP. VIII . ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

8.1. Concedentul poate să încheie contractul de concesiune, în formă scrisă, 
subsancţiunea nulităţii, numai după împlinirea unui termen de 20(douăzeci) de zile 
calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la punctul 6.26. 

8.2. Contractul de concesiune va putea cuprinde clauze de natură să 
asigureexploatarea bunului concesionat, potrivit specificului acestuia, şi se va completa cu 
clauze 
specifice bunului concesionat. 

8.3. Fiecare contract va cuprinde clauze privind despăgubirile, în situaţia denunţării 
contractului înainte de expirarea termenului, în funcţie de valoarea bunului, după caz. 

8.4. Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de 
maximum30(treizeci) de zile de la data constituirii garanţiei. 

CAP .IX. NEÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 

9.1. Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data 
împlinirii termenului prevăzut la punctul 8 . 1 ,  poate atrage plata daunelor-interese de către 
partea în culpă. 

9.2. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul poate atrage 
dupăsine plata daunelor-interese. 

9.3. În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea 
contractului.procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în 
condiţiile legii, studiul de oportunitate păstrându-şi valabilitatea. 

9.4. Daunele-interese prevăzute la punctele 9. 1 .  şi 9.2. constau în valoarea 
garanţiei departicipare, dar nu mai puţin decât valoarea cheltuielilor ocazionate cu 
organizarea licitaţiei, la cererea părţii interesate. 

9.5. În cazul în care concedentul nu poate încheia contractul cu ofertantul 
,,. declaratcâştigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă 

majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, concedentul are dreptul să 
declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este 
admisibilă, după 
constituirea garanţiei depusă egală cu valoarea redevenţei pentru un an calendaristic in 
contul RO89TREZ5395006XXX000055 deschis la Trezoreria Boldesti - Scăeni. 

9.6. În cazul în care, în situaţia prevăzută la punctul 9.5. nu.există o ofertă clasată 
pe 
locul doi admisibilă, se aplică prevederile punctului 9.3. 

CAP X. OBLIGAŢIILE CÂŞTIGĂTORULUI LICITAŢIEI 
10.1. Adjudecătorul licitaţiei este obligat să se prezinte pentru semnarea 

contractului deconcesiune şi predarea- primirea bunului licitat în termenele prevăzute în 
prezenta documentaţie de atribuire 

10.2. Adjudecătorul are obligaţia să prezinte la Serviciul Buget Finanţe din cadrul 
Primăriei o copie a contractului de concesiune în termen de 1 5  zile calendaristice de la 
data semnării acestuia în vederea stabilirii impozitului. 

l
 



CAP .XI. CLAUZE DE ÎNCETARE / REZILIERE A CONTRACTULUI 

11.1 .  Contractul de concesiune încetează în următoarele cazuri: 
a) acordul de vointa al parţilor; 
b) expirarea duratei contractuale, în măsura în care părţile nu convin, în scris, 

prelungireaacestuia în condiţiile prevăzute de lege; 
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere 

decătre concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului egale cu jumătate 
din redevenţa ce ar mai fi trebuit încasată până la terminarea contractului , plus costul 
lucrărilor pentru aducerea terenului la starea iniţială. 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere 
decătre concesionar, cu plata unor despăgubiri în sarcina concedentului care să acopere 
costurile lucrărilor, a cheltuielilor suportate şi a beneficiului nerealizat; 

e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în 
cazulimposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare (denunţare), 
fără plata unei despăgubiri; 

11 .2. Atunci când, fără justificare, una dintre părţile contractului de concesiune nu 
îşi 

execută obligaţiile născute din contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia contractul, cu 
plata de daune interese, dacă este cazul, potrivit legii. 

11 .3. Contractul de concesiune poate fi reziliat de plin drept, din iniţiativa 
concedentului,în baza unei notificări prealabile, în termen de 30(treizeci) de zile, fără 
punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată (pact comisoriu gradul IV ), în 
oricare din următoarele situaţii: 

a) neplata redevenţei pe o durată mai mare de 90(nouă zeci) de zile de la data 
notificăriiscadentei; 

b) în cazul schimbării de către concesionar a destinaţiei bunurilor concesionate, fără 
acordul scris al concedentului; 

c) în cazul în care, de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul 
nu începe lucrările de construire in termen de maxim 2 (doi) ani şi nu le finalizează in 
maxim 4(patru) ani de la incheierea contractului, contractul se reziliază de plin drept, în 
condiţiile art.1553 din Codul civil, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată, 
îndeplinirea vreunei formalităţi ori punerea în întârziere. 

Dovada îndeplinirii obligaţiei de a începe lucrările de construcţie se face pe baza 
autorizaţiei 
de construire şi a declaraţiei de începere a lucrărilor de construcţie. 

1 1 .4. Concesionarul poate renunţa la concesiune în cazul unor cauze 
obiective,justificate, care fac imposibilă exploatarea imobilului conform obiectivului stabilit. 

1 1 .5. În toate cazurile de încetare a concesiunii ( cu excepţia celor de forţă 
majoră),concesionarul este obligat să predea concedentului imobilul concesionat liber de 
sarcini şi în mod gratuit. 

CAP. XII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

12.1.  Orice ofertant care participă la licitaţie poate să înainteze o contestaţie scrisă, 
întermen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data primirii comunicării deciziei referitoare la 
atribuirea contractului. 

12.2. În măsura în care părţile nu ajung la o soluţie pe cale amiabilă, soluţionarea 
litigiilorapărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea 
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contractului de concesiune de bunuri proprietate publică sau privată, precum şi a celor 
privind acordarea de despăgubiri, este de competenţa instanţelor de judecată. 

CAP.XIII. SANCŢIUNI 

13.1.Încălcarea dispoziţiilor prezentei documentaţii de atribuire, constituie 
contravenţii ce pot fisancţionate, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie 
considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, conform prevederilor art. 331 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

CAP .XIV. DISPOZIŢII FINALE 

14.1.  Nu vor fi acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au debite restante faţă de bugetul 
local şicel de stat consolidat şi care nu au depus ofertele conform documentaţiei de 
atribuire. 

14.2. Prezenta documentaţie de atribuire privind licitaţiile se completează de drept 
cu 
dispoziţiile legale în vigoare sau apărute ulterior şi se aplică începând cu data aprobării 
prin 
hotărâre a Consiliului local a comunei Puchenii Mari. 

SECŢIUNEA a 111- a 

FORMULARE ŞI MODELE DE DOCUMENTE 

r . 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI PUCHENII MARI 

COMISIA NR.l 

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, p,deetie soclal,;J, activitati sportive sl 

deag,ement 

AVIZUL 

Nr. �Pf- dln.2, 12.2022 

pentru P.H.C.L. nr.S{./16.12.2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totală de 

24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, 
identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc 
fotovoltaic. 
În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 

15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, 

Ccmisia pentru pentru invăjământ, sănătate, culturJ, protecpe soeio/J, actNităji sportive şi de 
agrement adopta urmatorul 

AVIZ: 

Art. 1. - Se avizeaza favorabil Proiectul de hotarare al Consiliului loc.al Puchenii 

Mari, nr. S1 lfl6.12.2022 privind a probarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totală de 24,07 ha, 
situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate 
cu nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovolta ic. 

Art. 2. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, 
secretarului general al Comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova. 

Presedinte de comisie, Secretar, 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI PUCHENII MARI 

COMISIA NR.2 

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordine# şi linişte# publice, a 
drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului adopta urmatorul: 

AVIZtA. 

Nr . .J.IJ dir. J.l,.12.2022 

pentru P.H.C.L nr.56/16.12.2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totală de 
24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr. 25769, 
identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc 
fotovoltaic. 
În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr, 57L20t9 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 

15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliuui local, 

Canisia pentru pentru invăţămârr, sJnătate, cu!tur.ă, ţrotecţie sod.al.ă, activitJţi sportive şi de 
agrement, adopta urmatorul: 

AVIZ: 

Art. 1. - Se avizeaza favorabilProiectul de hotarare al Consiliului local Puchenii 
Mari, nr.56/16.12. 2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totală de 24,07 ha, 
situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate 
cu nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic. 

Art. 2. - Prezentu aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, 
secretarului general al Comunei Pucheni i Mari, judeţul Prahova. 

Presedinte de comisie, 

Chirca Marin 

Secretar, 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI PUCHENII MARI 

COMISIA NR.3 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială buget„finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ 

AVIZUL 

Nr. J.. 19 din .li .12.2022 

pentru P.H.C.l. nr.56"/16.12.2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totală de 
24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, 
identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc 
fotovoltaic. 
În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5712019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 

15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, 

Corrisia pe'f1tll1 pentn.1 invăţământ, sănătate, cultură, protecpe soci.ală, act:ivităp spo1tive şi de 
agrement, adopta urmatorul: 

AVIZ: 

Art. 1. - Se avizeaza favorabilProiectul de hotarare al Consiliului local Puchenii 
Mari, nr.56/16.12.2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totală de 24,07 ha, 
situate în extravilanul satului Odăile înscrise în C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate 
cu nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic. 
Art. 2. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, 
secretarului general â Comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova. 

Secretar, 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA COMUNEI PUCHENII MARI 

Nr.J.U.o/.t21.IJ... 2022 

AVIZ DE LEGALITATE 

pentru P.H.C.L. nr.55/16.12.2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totală de 
24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, 
identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc 
fotovoltaic. 

În conformitate cu prevederileort. 243 alin. (1). lit. a) din O.U.G. rr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, Ceocea Mariana - secretarul general al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, 
înaintez Consiliului Local Puchenii Mari prezentul Aviz de legalitate; 

Analizând proiectul de hotarare iniţiat de primarul comunei Puchenii Mari, judetul 
Prahova, am constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă ale proiectului de 
hotarare, respectiv: 
- s-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, 
respectiv prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- este însoţit de rapoartele de specialitate conform art. 136 alin. (3) si alin. (8), lit. b) din 
Codul administrativ aprobat prin O.RG. nr. 57 din S iulle 2019; 
- este iniţiat de domnul primar conform art. 136 alin. (1) din Codul administrativ aprobat 
prin O.U.G. nr. 57 din 5 iulle 2019; 

Faţă de cele ce preced. AVIZEZ FAVORABIL proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator şi 
propun aprobarea lui în şedinţă a consiliului local. 




