
 

 

                                    CONSILIUL LOCAL BOZIORU  HOTARARE       54/2022       

 
R O M Â N I A 

 
_____CONSILIUL LOCAL BOZIORU______ 

 
 

 

 

 
privind aprobarea închirierii prin licitatie publica  a imobilului 

cu clasele I-IV Izvoarele  situat din satul 
Izvoarele, comuna Bozioru  

 
 
 Consiliul local al comunei Bozioru, jude ul Buz u, întrunit 

 noiembrie 2022; 
 

Având în vedere: 
 referatul de aprobare al primarului comunei domnul Grigore 

Valentin, înregistrat la nr.4.010  din  09.12.2022; 
 tre secretarul general al 

comunei , înregistrat la nr.4.011 din  09.12.2022; 
 rapoartele de avizare pe fon

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Bozioru , înregistrate la 
nr.4.213/4.214/4.215  din 22.12. 2022  

 

Izvoarele; 
 

 
I-IV Izvoarele  

 Avizul favorabil al Ins
nr.16168/20.12.2022; 

 

nr.20443/11.11.2022
 

 
În baza prevederilor :  

 art. 56 , art. 120 , alin. (1), art. 121 alin. (1) i (2) i art. 139 ,  
alin. (2) din  

  , din anexa nr. 14  Inventarul bunurilor care 
apar in domeniului public al comunei Bozioru, la Hot rârea Guvernului 
nr. 1.348/2001, publicat  în Monitorul Oficial al României nr. 621 
bis/2002;  



 

 

 art. 7 alin.(2),  art.861 , alin. (3) din  Legea nr. 287/2009** 
privind CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**), modificata si 
completata ; 

  art. 297 , alin. (1) ,  lit. c  - a 
-3), 

art.334 
Codul administrativ ; 

 În temeiul:  art.12

 cu 
 

 
E : 

 
    Art.1. (1)    a imobilului 

cu clasele I-IV Izvoarele   

200 m.p. cu o valoare de inventar de 34.814 lei + teren în 

3660 m.p. cu o valoare de inventar  de 39.601 

lei), situat sat Izvoarele, comuna Bozioru , proprietate 

 a U.A.T. Bozioru, conform C.F. nr.20443/11.11.2022 Bozioru, 
care se constituie în Anexa nr.1.  

       (2) lui care face obiectul închirierii va fi  
 

 profesional,  cursuri din diferite domenii.  

        Art.2. Se aproba document  (Caietul de sarcini, 
fi  

 conform 
Anexei nr.2. 

 
       Art.3.  ,,Imobil 

 - IV Izvoarele , Identifi
 » întocmit de evaluator : 

Inginer Marin Petr - 
nr.33818072014, care face parte int  
conform  Anexei nr.3. 

 
   Art.4. po 248  
 
   Art.5. Perioada de închiriere este de 10 (zece) ani de la data 

rii contractului, cu posibilitatea prelungirii prin a , 
 .  

 
   Art.6. Se împu

toate  toate documentele 
 



 

 

 
 
   Art.7 . Anexele nr.1, 2   din prezenta 

 
  
   Art.8. Primarul comunei Bozioru prin serviciul contabilitate, va 

asigura   
 
  Art.9. P  

-   
- Primar comuna ;  
- Compartiment  finaciar  

 :  
- pe site-ul propriu  www.comunabozioru.ro ; 

 
Bozioru,  
Nr.54/27.12.2022  
 
 

    ,                  
                  Secretar general al comunei, 

OPREA Mirela 
 
            ..................                                    .................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Consiliul Local al din data de 27.12. 2022 cu 

respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ de, ____8______.voturi 

pentru , ___0_____  voturi împotri , _____0 , din____8 de 9 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.54/2022 

 

 

 

 

 

 

Pentru închirierea imobilului  

I-VIII Izvoarele  = 200 m.p.+ teren = 3660 m.p.)   cu 

 , cursuri de 

 din diferite domenii de activitate, situat în satul 

Izvoarele,  
 

 

pentru atribuirea unui contract de închiriere 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

CAIET DE SARCINI 
pentru închirierea prin licitatie publica  a imobilului  

-VIII Izvoarele  0 m.p.+ teren = 3660 

,
 din diferite domenii de activitate, situat în 

satu  
 

 

 

 

1.  
 

închiriat 
 
      Imobilul   -VIII Izvoarele  

= 200 m.p.+ teren = 3660 m.p.)    în domeniul public al 
, situat în satul Izvoarele,  este 

înscris în: 
 - ; 

-  Inventarul dom 141 din Anexa nr.14 la  
H.G. nr.1348/2001. 

 
 a fi închiriat 

 
     Imobilul -VIII Izvoarele  ce 

,   
 din 



 

 

diferite domenii de activitate, având  0 
m.p.   

 
1.3. i obiectivele de ordin 

etar 
privind expoatarea eficace a bunurilor  ce fac obiectul concesiunii 

sunt: 
   a) 
Public al comunei Bozioru; 
   b) , prin 

încasarea chiriei; 
   c)  

comunei cât ; 
   d) acest imobil în care nu s-au mai 

,  iar  va 
închiria/concesiona se deterioreze ; 

   e) 
 

 
 

 
 
2.1. Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de 

 regimul bunurilor  
 
   

, situat administrativ în satul Izvoarele nr.63, localitatea 

Cartea Func
20443/11.11.2022  20443, Tarla 56. 

-VIII Izvoarele  destinat 
închirierii  este  de 200 m.p.

iei   
 

2.2. Obig conform 
 

 
    

 
 

2.3. 
 



 

 

    
acceptat de proprietar. 

 
 

Se interzice subînchirierea bunului închiriat 
 

2.5. Durata închirierii 
Durata de închiriere este de 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii 

 
 

 
Chiria mi  , din care:  

        a) 11  (0,58 lei/m.p x 
200 m.p. = 116 lei/lu  

         b) 132 lei  (0,036 
lei x 3660 m.p. = 132 ;  
         Total chirie = 116 + 132 . 

 

 
 
3.1. Ofertant  elabora  oferta în conformitate cu 

 

3.2. Ofertele  
3.3. 

licuri sigilate, unul exterior  
, în 

ordinea primirii lor, precizându-  
3.4. 

 
Plicul exterio  

a) 
 

b) 
 

3.5. 

 
3.6. Ofert -

Fiecare exemplar . 



 

 

3.7. Fiecare participant  
3.8.Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al 

 

 
3.9. 

 
procedurii. 

3.10. Riscurile legate 
cad în sarcina persoanei interesate. 

3.11. 

 
3.12. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc 

 
3.13. 

 
a)  

 
b) a depus oferta sau cererea de participare la 

termenel  

c) 

bugetul local; 
d) nu este în stare de lichidare. 

3.14. 

-teritoriale în ultimii 
3 ani, dar nu a încheiat contractul ori 

 

 
         4. CLAUZELE REFERITOARE LA ÎNCETAREA 
CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE  
 
4.1. Durata de închiriere este de 10 ani, , cu posibilitatea  prelungirii 

 

4.2. Prezentul contract  
       a)  



 

 

       b)  
       c) 

la data 
 

       d)  
 

-i revin din  prezentul contract, 

a 
imobilelor. 

       e) 

ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta; 
       e) 

ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta; 
      f) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
PRIVIND ÎNCHIRIEREA 

-VIII Izvoarele  0 m.p.+ 
teren = 3660 m.p.), AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC, SITUAT 

ADMINISTRATIV ÎN LOCALITATEA BOZIORU, SAT IZVOARELE,  
C.F. Nr.20443 BOZIORU, 

NR. CADASTRAL 20443 
 

 

 

 

     

car

. 
 
I. INTRODUCERE: 

 

 
Comuna Bozioru, prin Consiliul Local al Comunei Bozioru, Cod 
fiscal: 4154339 
Adresa: 
127075 

   tel: 0238/708036, fax: 0238/750333  
E-mail:     primariabozioru@yahoo.com    
 
1.2. Obiectul contractului de închiriere: 
 

 

rativ în comuna Bozioru, sat Izvoarele  

. 

 de 3660  

m.p.   200 m.p.  

mailto:primariabozioru@yahoo.com


 

 

 
1.3. Durata închirierii : 

 Durata contractului de închiriere este de 10 (zece) ani, cu 
posibilitatea de prelungire  

1.4. Modul în care se va finaliza procedura 
Finalizarea procedurii se va efectua prin atribuirea contractului de 

 

 
 

  

 

PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE: 
 

2.1. Închirierea se face persoanelor fizice sau juridice, române sau 
 

 
2.2. P

 
 

2.3. Toate persoanel
0 lei. 

 

2.4. de participare este de 496 

ofertantul dec  
 

2.5. 

acest sens, într-
 

 
2.6. 

.  
 

2.7. 
-o 

perioa

 



 

 

 

PREZENTARE A OFERTELOR 
 

3.1. 
 

3.2  
3.3. Ofertele se depun 

ordinea primirii lor, precizându-  
3.4. 

. 
 

a)  de 

 

b) 
confor  

3.5.  , se înscriu 

 
3.6 - plare stabilit de 

 

3.7.  
3.8. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al 

 

3.9. Persoana 
 

3.10. r
cad în sarcina persoanei interesate. 

3.11. 

 
3.12  

 



 

 

3.13. Deschiderea plicurilor inter
procesului-

 
3.14. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc  

  
3.15. 

proces- ofertele care nu 

îndeplinesc criteriile 
-

 
3.16. În baza procesului-

, comisi

contractante. 
3.17. 

confirmar
indicând motivele excluderii. 

3.18. În cazul 

- (13). 

 

 
4.1. 

 
 

a) 
 

b) 
toate documentele solicitate în doc

 
c) 

 

d) nu este  
4.2. 

-teritoriale în ultimii 



 

 

3 
proprie. 

 
 

V.  
 

5.1. Criteriile de atribuire  a contractului de închiriere sunt : 
      a) cel mai mare nivel al chiriei; 

      b) capacitatea economico-  
      c)  

      d)  închiriat. 
      

criteriilor: 
              1. Nivelul chiriei  40% 

             2.  a o  30% 
              3. Pro  20% 
             4.  

10% 
 

5.2.  
a) Autoritatea 

 pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în 
. 

b) de atribuire, autoritatea 

 

c)  

evaluare. 

d) 
 

e) 

favoarea unui ofertant. 
f) 
pentru deschiderea  
g) 

sus. 



 

 

h) 
necesar ca, 

. În caz contrar, se 
 

i) 
-verbal în care se va preciza 

rezultatul analizei. 
î) 
procesului-

 

j) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile 
- 

k) 
criteriilor de -

-verbal se sem

 
l) În baza procesului-

, în 
 

m) În termen de 3  de la primirea raportului comisiei 

indicând motivele excluderii. 

n)  
o) 

 este oferta care 

atribuire. 
p) 

 de punctajul 

acesta. 
q) 

-verbal 
comisiei. 



 

 

r) În baza procesului-verbal care îndepl  

 
s) 
despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu 

emiterea acestora. 
) 

nu 

baza deciziei respective. 
t)  

împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data 
 

) În cazul în care, în cadrul celei de- a doua 

 

u) Pentru cea de-
atribuire  

v) 
 

 

ATAC 
 

6.1. 
încheierea, executa

 

 
 

6.2. A

concendentului. 
 

 REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 
OBLIGATORII 
7.1.  alte clauze 
contractuale, se stabilesc prin contractul de concesiune/închiriere, 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 



 

 

 
7.2. Cheltuielile privind întocmirea cadastrului  pentru imobilul 

concesionar. 
 

7.3. 
încheierea contractului, respectiv 30 de zile 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRIVIND ÎNCHIRIEREA  A IMOBILULUI 
-VIII Izvoarele  (cl 0 m.p.+ 

teren = 3660 m.p.), AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC, SITUAT 
ADMINISTRATIV ÎN LOCALITATEA BOZIORU, SAT IZVOARELE,  

C.F. Nr.20443 BOZIORU, 
NR. CADASTRAL 20443 

 
 
 

      re la aplicarea 

 

 
 
I.   INTRODUCERE: 

1.1. Denumirea a  
COMUNA BOZIORU, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOZIORU 
Cod fiscal: 4154339 

Adresa  
/708036,  fax: 0238/750333. 

Email: primariabozioru@yahoo.com      
 

1.2. Obiectul contractului de închiriere: 
 

 

v în comuna Bozioru, sat Izvoarele  
. 

 Imobilul e 3660 m.p. 
C1  200 m.p. 

 
1.3. Durata închirierii: 



 

 

 Durata contractului de închiriere este de 10  (zece)  ani, cu 
posibilitatea , prin iului 
local .  

 
1.4. Modul în care se va finaliza procedura 

  

 

 
II.  
PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE: 
 

2.1. Închirierea se face persoanelor fizice sau juridice, române sau 
 

 
2.2. Pentru desf  este obligatorie 

 
 

2.3.  
0 de lei. 

 
2.4. 496 

  
 

 
2.5.  

acest sens, într-

 
 

2.6. 
 

 

2.7. Autoritatea contra
clar, -o 

iden  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 
Nr.__________/_________2023 

 

 

 
      Art. 1. -   COMUNA BOZIORU, prin Consiliul Local al Comunei 

Primar Grigore Valentin, cu sediul în comuna 
 PROPRIETAR, pe de 

o parte  
          i 
    S.C./A.S./C.S./P.F.A./I.I._________________________________,reprezentat 

prin ______________________________, persoan
__________________________, CUI ___________, în calitate de ,  pe 

 
 

          
ii nr. ______/2022, 
privind aprobarea 

închirierii prin licitatie publica  a imobilului 
clasele I-IV Izvoarele  situat din satul Izvoarele, comuna Bozioru , 

, ( C1 200 m.p. teren aferent 3660 m.p.) 
s-a încheiat prezentul contract de închiriere. 

 
CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

          Art.2 (1).  Obiectul contractului  îl reprezin
unui imobilului imobilului -IV 
Izvoarele       ( C1 teren aferent 3660 
m.p.)  situat în comuna Bozioru  sat Izvoarele, pentru 

din diferite domenii.  



 

 

                   (2)  Predarea imobilului se face în termen de maxim 3 zile de 
la data încheierii  contractului__________, pe baza procesului-verbal de 

predare-primire, încheiat  
 

 
 

 
CAPI  

         Art.3. (1)    

din diferite 
domenii.  

                     (2)  Dest   
 

CAPITOLUL IV: DURATA 
             Art.4. (1)  Termenul de închiriere este de 10 (zece) ani , începând 

cu data de   _________________2023. 
                         (2)  Cu 60 de zile înainte de expirarea contractului, la 

 

 
CAPITOLUL V: CHIRIA 

          Art.5. (1)  Chir
 

                     (2)  Plata chiriei se face în contul ________________comunei 
 

          
 

         Art.6.  Proprietarul  
                a) -

semnarea contractului; 
                 b) 

de închiriere; 
                 c)    
                d) 

închirierii; 

                e) 
co

 

 



 

 

      Art.7. (1) -   
             a) 

 
            b) 

ite prin contract; 
           c)   

            d) 
distrugerea, degradarea sau deteriorarea acestuia; 

            e) 
se impun

închiriat în starea în care  l-a primit în momentul încheierii contractului; 
            f) capitale  sau amen

 
            g) -verbal, la încetarea, din 

 
            h)  în vederea altor scopuri; 

            i) 
imobilului  

            j) , în termen de 6 luni de la 
încheierea contractului de închiriere; 

              (2) -  -ar face de 

rin aceasta 

contract. T are 

 
 

C  
            Art.8.(1)  

din cuantumul  chiriei  

neachitate în termen, calculate  
  

 
                    (2) -  

 în acest sens. 

                    (3) -  
pentru care a fost 



 

 

 

reî  
                    (4)  Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat în toate 

cazurile de proprietar. 
                     (5)  

în baza unei notif

 
                     (6)  

 
 

 
      Art. 9.(1)   subînchirierea sau cedarea sub orice 

 
                 (2)   

 
 

     Art.10.(1)  

contract. 
                 (2) -  

 
                (3) -  

zile  de la încetare. 
                (6)  

, fiecare 

dreptul de a cere de
de a-  

 
CAPITOLUL X: ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

    Art.11.(1)   
           A.   

 



 

 

           B.  

 
 

             C.  în 

 
             D. - 

pr
sarcina proprietarului; 

            E. - 
 

             F. -  -  a bunului 
-l 

 
             G. - 

 

             H. - 
, în termen de 6 luni  de la încheierea contractului de 

 
          (2)   

 
          (3) 

derularea închirierii. 

 
CAPITOLUL XI: CLAUZA DE NESCHIMBARE 

     Art.12.(1)  Prezentul ) 
) articole, ultimul capitol fiind 

  
                 (2)  

 
                 (3)  Orice modificare a prezentului contract nu se poate face 

-  
 

CAPITOLUL XII: SOL  
     Art.13.  

inclusiv referitor la 

competente. 
 



 

 

 
     Prezentul contract s-

exemplare. 
 

              PROPRIETAR,                                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

CERERE DE ÎNSCR  
 

                                             

............................................
........  

 
 

Subsemnatul/reprezentant împuternicit 
al/..........................................................   (datele de identificare ale 

ofertantului) 
 

...................................................... l de 

informare etc.) din ............................privind organizarea 
procedurii.......................................... an)  (tipul procedurii de 

entru    închirierea.....................................................(datele 
de , 

n în calitate de 
ofertant. 

   

 
 

                     1)........................................................................ 
 

                     2)......................................................................... 
                  

                     3)........................................................................ 
 

............................... 
                                                                   Ofertant, 

                                                           ............................. 
                                                             

 
 

 
 



 

 

 
PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

                Subsemnatul.........................................../reprezentant 

împuternicit al/,.........................................................................(datele 
de identificare ale ofertantului) 

                 
de fals în acte publice,  

suntem   

             
                Subsemnatul 

ii suplimentare 

 
resursele de care dispunem. 

                 

 cu privire la 
 

 
                 

contractului de închiriere rezultat 

Bozioru. 
 

                    
                    

 
                                              Ofertant, 

 
    , 

                      Secretar general al comunei, 

                                                                  OPREA Mirela 
......................................                              .....................  

 

 



 PRIMARIA COMUNEI BOZIORU  

 

 

 
 

 

 

   

DOCUMENTATIE TEHNICA 

 

 

 
SPATIU INVATAMANT  

SCOALA GENERALA SAT IZVOARELE 
IDENTIFICARE CONSTRUCTIE 

STARE CONSTRUCTIE SI  FUNCTIONALITATE 

EVALUARE SPATIU  

 

Categorii de folosinta teren  : curs constructii 

Amplasament: Localitate Bozioru  

Com. Bozioru    jud Buzau 
 

 
 

 

Proprietar teren si constructiv: Primaria Bozioru  

Beneficiar :  Primarie si Ministerul Invatamantului   

 

 

 

 

 

 
Intocmit : expert judiciar imobiliar si Evaluator : Ing. Marin Petrica 

 

  

 



 

 

 

 

Certificarea  

   In conformitate  cu standardul ANEVAR -GN1 subsemnatul ing. 
Marin Petrica declar urmatoarele: 

 

-afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte: 

-analizele ,opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si 

conditiile limitative si se constitue ca analiza nepartinitoare ; 

-nu am nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea ce face obiectul acestui 

raport si nu am nici un interes personal si nu sunt partinitor fata de vreuna din partile 

implicate ; 

-remunerarea evaluatorului nu se face in functie de exprimarea unei valori prestabilite 

sau care ar favoriza dorinta clientului de obtinere a unui rezultat dorit sau de aparitia 

unui eveniment ulterior; 

-acest raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obtinerii unei valori 

minime/maxime ,solicitare venita din partea beneficiarului sau a altor persoane care au 

interese legate de beneficiar  

-in deplina cunostinta de cauza ,analizele,opiniile si concluziile exprimate au fost 

realizate in conformitate cu cerintele Standardelor ANEVAR (Asociatia Nationala a 

Evaluatorilor din Romania) sau a Standardelor Europene si cu cerintele “Codului 

deontologic al profesiei de evaluator” care este o anexa la Statutul ANEVAR; 

-certific faptul ca utilizarea raportului de evaluare intocmit de mine poate fi insotita de 

verificarea lui in conformitate cu Standardul de verificare de rapoarte de evaluare 

,elaborat de ANEVAR (GN1) 

-prin prezenta certific faptul ca sunt competent sa efectuez acest raport de evaluare 

Ipoteze generale si conditii limitative 

Ipoteze generale 

-nu se asuma nici o raspundere pentru descriere juridica pusa la dispozitie  

sau chestiuni legate de considerente juridice sau proprietate.Titlu de proprietate se 

presupune valabil si tranzactionabil daca nu se specifica astfel; 

-informatiile furnizate de terte parti sunt considerate de incredere dar li se acorda 

garantii pentru acuratete; 

-toate studiile ingineresti sunt presupuse a fi corecte .Planurile de amplasare si 

materialul ilustrativ din raport sunt incluse doar pentru al ajuta pe cititor sa vizulizeze 

proprietatea ; 



-se presupune ca nu exista conditii ascunse sau neevidentiate ale proprietatii ,ale 

subsolului sau structurilor sale care ar face proprietatea sa valoreze mai mult sau mai 

ptin. -se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor se realizeaza in cadrul 

limitelor proprietatii descrise si ca nu exista incalcari sau violari ale proprietatii ,daca 

nu se mentioneaza astfel; 

-nu am fost informat de nici o inspectie sau raport care sa indice prezenta 

contaminantilor sau materialelor periculoase ; 

-nu am facut nici un fel de investigatie referitoare la utilizarile trecute sau prezente,atat 

pe proprietate cat si pe terenul vecin pentru a stabili daca exista 

vreo contaminare a proprietatii analizate in aceste utilizari sau amplasamente si deci 

valoarea este estimata in ipoteza ca nu exista asa ceva; 

-nu imi asum nici o responsabilitate pentru existenta breunui cantaminant ,nici nu ma 

angajez pentru o expertiza sau cercetare stiintifica necesara pentru a fi descoperita; 

-daca ulterior se va stabili ca exista contaminare pe proprietatea evaluata sau pe orice 

alt teren vecin sau ca mijloacele care au fost puse in functiune ar putea contamina 

,acesta ar putea diminua valoarea raportata; 

-nu am facut o expertiza tehnixca a structurii de rezistenta ,nici nu am inspectat acele 

parti care sunt acoperite ,neexpuse  sau inanccesibile ,acestea 

fiind considerate in stare tehnica buna, corespunzatoare unei functionari normale.Opinia 

asupra partiilor neexpertizate si acest raport nu trebuie inteles ca ar valida integritatea 

lor. 

 

Ipoteze si conditii limitative suplimentare: 
 

*orice estimari ale valorii obtinute continue in acest raport se aplica intregii proprietati 

si orice impartire sau divizare a totalului in valori fractionate va valida valoarea 

estimata daca acestea nu au fost stabilite in raport; 

*in pregatirea evaluarii au fost folosite doar acele planuri si specificatii preliminare 

avute la dispozitie .Prin urmare analiza este supusa unei revizuiri cand planurile si 

specificatiile finale sunt disponibile; 

*evaluatorul presupune ca cititorul sau utilizatorul acestui raport a primit copii ale 

planurilor de constructie disponibile si toate contractele de inchiriere sau 

amendamentele ,daca exista ,care impovareaza proprietatea; 

*daca o masuratoere atesta ca acesta informatie nu e valida ,ea va trebui ajustata; 

*previziunile ,proiectiile sau estimarile continue in raport se bazeaza pe conditiile 

curente de piata ,pe factorii cererii si ofertei anticipate pe termen scurt si sunt influenate 

de inxistenta(inca) a unei economii stabile. 

Aceste previziuni sunt prin urmare ,supuse schimbarii conditiilor viitoare. 

 

 

 

 

 



REZULTATELE EVALUARII 

 
Acest raport de evaluare a fost intocmit la cererea primariei Bozioru   in scopul 

estimarii valorii constructiei cu functionalitatea de spatii prestari servicii invatamant 

pentru inchiriere/concesionare  ,stabilire necesar lucrari pentru asigurare  

functionalitate .     

Raportul de evaluare a fost elaborat in conformitate cu  prevederile standardelor 

inernationale de evaluare (IVS)-Standardele Internationale de Practica in Evaluare –
GN1 , SEV -100 -Evaluarea proprietatii imobiliare conform caruia ,valoarea de piata 

reprezinta suma estimata  pe care  o proprietate  ar putea fi schimbata la data evaluarii 

,intre un cumparator hotarat si un vinzator hotarat  ,intr-o tranzactie echilibrata ,dupa 

un marketing adecvat ,in care fiecare parte actioneaza in cunostinta de cauza ,prudent si 

fara constringeri. 

    Pentru estimarea valorii de piata am folosit abordarea prin piata si  . 

si abordarea prin cost si cost reconstructie . 

Aplicarea  acestor  metode de evaluare au condus la urmatorul rezultat: 

 

Valoare estimativa Scoala generala sat Izvoarele   

Valoare estimativa  recomandata   

Valoare scoala = 34.814  lei  

Valoare estimata teren = 39.601 lei  

 
*Nota : 

Acest raport de evaluare nu poate fi inclus partial sau in intregime si nici ca referinta  intr-un 

document publicat ,circulara sau declaratie ,sub nici o forma ,fara acordul scris al evaluatorului 

asupra formei in care ar urma sa apara . 

Acest raport a fost comandat de proprietar  in vedera folosirii pentru deschidere rol la primarie se ; 

evidentiere valoare proprietati imobiliare . 
Cursul valutar la care s-a raportat este- 1 €   =4,90  RON 

 

 

Expert tehnic judiciar si Evaluator ing. Marin Petrica 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                DATE GENERALE 

 

         Obiectivul si scopul evaluarii  
  Prezentul raport de evaluare face estimarea valorii scolii din satul Izvoarele 

com.Bozioru  cu destinatia de  spatii invatamant ( in conservare)    din comuna Bozioru.  

   Raportul de evaluare este intocmit la cererea actualului beneficiar  Consiliul Local 

comunal  Bozioru    pentru: estimarea valorii imobilului , stare constructiei,functionali- 

tate si  necesar  de lucrari de reabilitare sau  lucrari.suplimentare ,propunere chirie 

/redeventa . 

 

Statutul juridic al terenului 
  Terenul si constructia figureaza in lista de inventar comunala la pozitia  141  de 

bunuri imobiliare apartinand Primariei  Bozioru, înscris în Cartea Funciară 
Nr.20443/11.11.2022. 

   Terenul aferent scolii generale    are o suprafata de  3.660   mp si are categoria de 

folosinta curs constructii.  

    Conform Cărţii funciare, suprafata construita    este de  SC = 200  mp si sc totala  

Sd = 200  mp. Imobilul a fost construit  in anul 1968   si se afla in stare de conservare  

. 

Surse folosite pentru intocmire documentatie 
 Pentru evaluare si determinarea valorii terenului  am folosit urmatoarele surse de 

informare : 

Standardele Internationale de Evaluare ; 

Valorile medii ale terenuilor din zona  si in conformitate cu recomandarile Standardelor 

de Evaluare a Bunurilor – editia 2019 : 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. 

Valoarea preturilor medii si unitare pentru constructii si terenuri ; 

 Informatii despre vanzari /cumparari terenuri in zona  Bozioru  si  luate din mass media. 

 

GRILA IMOBILULUI 

Descriere amplasament si vecinatati 
        Scoala   este amplasat  in centrul civic al satului Izvoarele comuna  Bozioru   pe  

drumul Judetean DJ 203 L   in  apropiere de primariei  . 

  Comuna se află în partea central-nordică a județului, în Subcarpații Curburii, în 

valea râului Bălăneasa și pe dealurile din jurul lor. Ea este traversată de șoseaua 
județeană DJ203L, care duce spre sud de-a lungul râului Bălăneasa până la Pârscov și 
mai departe pe malul stâng al Buzăului spre Berca și Săpoca, și spre nord către Brăești. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Subcarpa%C8%9Bii_Curburii
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C4%83l%C4%83neasa,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_P%C3%A2rscov,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Berca,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83poca,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Br%C4%83e%C8%99ti,_Buz%C4%83u


   Terenul aferent scolii are o suprafatav de 3660 mp si are acces direct la drumul 

comunal modernizat. 

GRILA DATELOR IMOBILULUI  

1. Date evaluator  

Evaluator  Marin Petrica  

Tel .0723/649755  

E-mail  aflata n.marinpetrica@upcmail.ro  

Autorizare  Expert judiciar imobiliar  M.J. 338180 si Anevar 

13930  

Adresa  Str,. Ghe Doja nr 5 Buzau  

 

2. Date client  

Client /proprietar  Primaria Bozioru  

Solicitant evaluare  Primaria  Bozioru  

Adresa  Sat  Bozioru   

Functionalitate imobil  Scoala generala in conservare   

Destinatar raport evaluare    Primaria  Bozioru  

 

3. Date proprietate evaluata  

Proprietate evaluata  Cladire compusa din mai multe incaperi 

Proprietar    Primaria  Bozioru    

Adresa proprietate  Sat  Izvoarele  centrul civic  

Observatii  Cladire in RIBUP Bozioru nr 141  

 

4. Declararea evaluarii  

Valoare estimativa de 

piata  

Valoare estimativa  recomandata   

Valoare scoala = 34.814  lei  

Valoare estimata teren = 39.601 lei  

 

5. Date evaluare  

Scopul evaluarii  Estimarea valorii de piata a imobilului 

Data evaluarii  noiemb 2022 /dec 2022 

Curs de schimb  Un euro = 4,90  lei  

 

6. Date  privind dreptul de proprietate  

Acte drept proprietate  RIBUP  Bozioru 

mailto:n.marinpetrica@upcmail.ro


Documentatie 

cadastrala  

Imobilul   are numar cadastral 20443 si Carte 

Funciara Nr.20443 Bozioru din 11.11.2022 

Functionalitate/situatia  

actuala a  imobilului  

Cladire aflata in conservare  

Fara certificat energetic  

Observatii  Scoala in conservare propusa pentru 

inchiriere/concesionare  si reabilitare  
 

7. Descriere zona de amplasament  

 Zona de 

amplasament  

Comuna  Bozioru  sat Izvoarele  

Zona centrala  

Cai de 

acces/comunicatii  

Drum  principal  DJ 203L  

Caracter ul edilitar  al 

zonei   

Fara restrictii urbanistice  

Utilitati tehnico-

edilitare  

Toate utilitatile zonei apa ,electric  

Grad poluare  Nu este cazul  

Ambient / factor de 

mediu   

Cu statut de comuna  medie  fara influenta 

factori de mediu  

Concluzii zona 

amplasament   

Zona cu potential de dezvoltarea  

In prezent in stagnare  
 

8. Descriere proprietate imobiliara  

 Zona de 

amplasament si 

functionalitate   

Zona limitrofa centru civic  

Sat Izvoarele   

Vecinatati  

- Nord – Dumitrascu Ion 

- Sud  - Neculai Radu  

- Est – DJ 203 L 

- Vest – mostenitor Diaconu C..  

Orientare  Sud –vest  

Suprafete  

  

Suprafata totala Sc= 179,14   mp, Scd =179,14    

mp. Regim inaltime P 

Teren S =3.660 mp  

Infrastructura   Beton   si piatra  

Suprastructura  Prefabricate , blocuri beton , Lemn  ,piatra ,  

,structura acoperis lemn  Pardoseli beton 

,dusumea    

Invelitoare tigla  



Finisaje    De calitate slaba 

Instalatii   Apa  si electrice  

Utilitati tehnico-

edilitare    

Utilitatile zonei  

Observatii   Constructia are mai multe incaperi cu 

functionalitati diferite 2 Sali de clasa ,hol ,spatui 

magazie si 2 cabine WC  
 

9. Analiza pietei imobiliare  

Oferta imobiliara    Echilibrata  

Cerere imobiliara  Slaba  

Caracteristici piata 

imobiliara   

Piata cumparator/concesionar  

 

         Necesar lucrari pentru asigurare functionalitate  
  Pentru asigurarea functionalitatii necesare la aceasta constructie  propun 

urmatoarele categorii de lucrari : 

1. Reparatii acoperis si sistem drenaj  ; 

2. Consolidare structura de rezistenta ; 

3. Finisaje exterioare si interioare  ; 

4.  Termosistem ;  

5. Instalatii Incalzire si sanitare ; 

 

              ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZARI 

   Analiza celei mai bune utilizari  poate fi abordata deoarece constructia   poate avea si 

alte  destinatie decat pentru spatiu invatamant  . 

 

Caracteristicile pietii imobiliare 

      Cererea imobiliara 
    Comuna  Bozioru    se afla intr-o zona importanţa economica ,sociala si turistica a 

judetului Buzau  si are  majoritatea  utilitatilor tehnico-edilitare si de  infrastructura . 

    Localitatea  Bozioru    se  afla la 54 km de Buzau   si  ofera posibilitatea de 

darezvoltare imobiliara  din punct de vedere,economic,servicii diverse  ,sociale 

,economice si culturale . 

  Valoarea  propietatilor imobiliare este variabila in functie de caracteristicile  

constructive accesul la utilitati si pozitionarea fata de caile de comunicatii. 

   Cererea imobiliara din zona este scazuta in prezent datorita crizei economice iar 

propietatile imobiliare sant solicitate mai ales pentru case de locuit  constructii cu 

destinatie turistica sau de vacanta  . 

     

 

 



 

 Oferta imobiliara   
 Oferta imobiliara este echilibrata  iar preturile au tendinta de stagnare  si sant  in 

corelatie cu  criza economica , pozitia geografica, accesul la caile de comunicatii 

potential economic . 

   Propietatile imobiliare se dezvolta prin reamenajarea si modernizarea constructiilor 

vechi si executia unor constructii noi de regula cu regim de inaltime  parter si parter cu 

mansarda . 

    . Cererea pe piata imobiliara in zona  este caracterizata  ca fiind   scazuta   in prezent 

fata de oferta  si  genereaza  o  piata in stagnare spre una a cumparatorului . 

 

Pentru estimarea valorii gradinitei am folosit 3 metode  

- abordarea prin cost reconstructie   

- Abordare prin cost deviz categorii lucrari  

- Abordare cost catalog Matrix    

Estimarea valorilor rezultate sant date mai jos. 

 

Metoda I – abordare prin prêt reconstructie  

 Valoarea estimativa este data de grila anexa si este de 115.196  lei fara uzura 

115.196 lei x 35 % = 40.318  lei      
   

Metoda II – Abordarea prin cost  
                                      (metoda costurilor) 
    In functie de caracteristicile constructive si de gradul de dotare a constructiilor 

folosind ‘Bursa Constructiilor”,”Indreptarul tehnic de evaluare imobiliara “costul 

reconstructiei este dat de tabelul de mai jos : 

 

a. Constructii de baza cu functionalitate de locuinte si administrativ    

              Evaluare cost reconstructie pe baza de deviz   
                                      (metoda costurilor) 
    In functie de caracteristicile constructive si de gradul de dotare a constructiilor 

folosind ‘Bursa Constructiilor”,”Indreptarul tehnic de evaluare imobiliara “costul 

reconstructiei este dat de tabelul de mai jos : 

 

Nr. 

Crt. 

Specificatie categorie de  

Lucrari  

 

U.M. 

Cantitate 

Pondere 

din SU 

Cost  

Lei/UM 

Cost  

Total  

Lei/Um/SU 

1.  Sapaturi fundatii 

manual 

mc 0,190  211  40   

2. Fundatii beton   

Structura rezist  beton si 

piatra  

Mc  1,23 105   129 

3. Pereti prefabricate Mc  2,38    108  257 



Boltari diatomit  

4.  Structura sarpanta din 

lemn si rezistenta  

invelitoare  tigla 

mp 1,12  120  134 

5.  Tamplarie lemn  mp 0,54  98   52 

6.   Tencueli  mp 2,04 55 110 

7.   Finisaje interior si ext  

zugraveli,placaje  etc. 

Mp  0,85  88    78  

8. Instalatii 

electrice,,incalzire 

Lei   1,55  58    90    

  Total lei/mp   10(100%)   890    

lei/mp 

 Cheltueli indirecte  

La total deviz  

Categ lucrari 

 10 ,00 %     89    lei  

 Valoare totala norme  

cumulate pe SC  

pret pe UMS 

    979  lei  

 Valoare totala  

Fara a lua in considerare  

Uzurile fizice si 

neadegvarile functionale  

    

979  lei/mp  

 Costurile indirecte sant date de Normativ P91/1983 ICCP . Preturi C si Rpc,Martix 

  Estimarea uzurilor fizice si neadecvarea functionala  

1. Uzura fizica recuperabila  
Pentru uzura fizica recuperabila referitoare la lucrarile de reparatii la dife 

rite elemente de constructii pentru a fi aduse la conditia de functionalitate initiala am 

considerat  55 %   tencueli exterioare , acoperis ,finisaje interioare,compartimentari 

,tavane placaje gresie  reparatii   :  

 581  x 55 % =319  lei 

2. Uzura fizica nerecuperabila elemente de viata lunga  
In aceasta categorie intra structura rezistenta       ; 

  345   lei/mp  x0,30   =  103   lei lei /mp   

 Durata de viata normata este de 33 ani si dupa varsta fizica rezulta : 

         33 / 75  ani (vechime ) =0,44 ( an reabilitare 2013  -2  ani vechime)     

 Pentru corp celelalte corpuri :  

          103 lei/mp x 0,44    =  45  lei/mp  

      3. Uzura fizica recuperabila elemente de viata scurta  
  In aceasta categorie intra  finisajele (zugraveli,tamplarie, igenizari .invelitoare) fara 

structurade rezistenta   cu durata de viata de 15 ani  

 Fara corectie de vechime un coieficent de uzura este de 283 lei  

4. Neadegvarea functionala recuperabila  



  Neadegvarea functionala recuperabila este o pierdere din cauza deficientelor de 

conceptie si functionalitate a cladirii. Acestea se refera la aspectul cladirii,categorii de 

lucrari neconforme cu standardele actuale (izolatie  termica ,hidrofuga ,protectie 

zgomot,foc,instalatii  etc) deficiente care necesita inlocuiri sau modernizari  pentru 

asigurare functionalitate..Consider la aceasta categorie intra acoperisul ,drenaj si 

finisaje exterioare  

Coieficentul de corectie este de  45 % la cat de lucrari  

Folosinta comuna la valoarea totala conexe  = 386 lei x 45%=  173 lei 

                              Recapitulare  
     1. Uzura fizica recuperabila                                      =           251    lei/mp  

     2. Uzura fizica nerecuperabila elemente viata lunga=           103  lei/mp  

     3. Uzura fizica nerecuperabila elemente viata scurta =         283   lei/mp  

     4. Neadegvare functionala                                           =         173   lei  

    

    Total    neadegvare functionala                                           = 810  lei/mp   

  Depreciere cumulata        

     Valoarea ramasa a cladirii : 

  979  lei/ mp  –810  lei/mp  = 169    lei/mp                             

200,00 mp  169  lei/mp = 34.814  lei  

METODA III  
Evaluare prêt unitar catalog MATRIX  

Valoare estimativa prêt unitar =185  lei/mp  

Valoare totala constructie = 33.140    lei  

RECAPITUARE 

- Evaluare prin prêt reconstructie = 40.318  lei   

- Evaluare prin prêt deviz cate .lucrari valoare estimata = 34.814  lei  

- Evaluare prêt catallog Matrix = 33.140  lei   
 

Evaluare teren  
Metoda comparatiei are la baza compararea a 4 terenuri vandute in zona in diferite 

perioade de timp  si luatae din mass media  

 

Valoarea estimative a  terenului rezulta din grila anexa si este : 

                                            3660 mp x 10,82   lei/mp = 39.601  lei                                               
Nota  -  Avand in vedere zona si accesul la caile de comunicatie terenurile din intravilan localitate  Bozioru  

pot  fi folosit pentru constructii de locuinte si vandute cu  2-5  euro/mp  

             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              DECLARATIA EVALUATORULUI  
      Luand in considerare criteriile de evaluare principale (starea constructie 

,pozitionare ,forma si pozitie teren fata de cai de comunicatii,accesul la utilitati 

tehnico-edilitare,pretul de piata ,criterii economico-financiare  )  declar urmatoarele :  

          Data raportarii    :  noemb. 2022 /dec 2022  

Valoare estimativa  recomandata   

Valoare scoala = 34.814  lei  

Valoare estimata teren = 39.601 lei  
    * Nota valoarea  de schimb euro/lei este de 1 euro= 4,90  lei   

     Evaluatorul isi asuma raspunderea pentru opiniile exprimate in acest raport de evaluare. 

     Evaluatorul a presupus ca imobilul de evaluat se conformeaza restricti- 

ilor urbanistice existente in zona. 

     Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor (prin el sau persoa- 

ne cunoscute) in tranzactionarea acestei propietati imobiliare. 

                               

                                  Expert tehnic si evaluator imobiliar , 

 

                                  Ing. Marin Petrica 

 

 

 

 

PROPUNERE SI CALCUL CHIRIE/REDEVENTA     

 
Pentru o propunere cu durata concesionarii de 25 de ani in asa fel ca investitiile facute 

de un potential concesionar sa fie recuperate , si grila de piata chirii in anexa  

 

Estimare chirie /redeventa                                

Pentru constructie scoala 

34.814  lei /25 ani = 1.392  lei/an 

Pentru teren 

39.601  lei/25 ani = 1.584  lei /an 

Total chirie anuala propusa  = 2.976 lei / an  

  
                                                            
Nota Pentru acceptarea unei eventuale concesionari a bunului imobiliar de utilitate publica   se va stabili valoarea redeentei 

in functie de valoarea noua sau actualizata a imobilului 



PRIMARIA COMUNEI BOZIORU  
 
 
 

 
NOTA CONCEPTUALA 

 
 
 
 

REABILITARE SI ASIGURARE FUNCTIONALITATE  

SCOALA SAT IZVOARELE    

 

 
 
 
 
 

Amplasament :  Intravilan sat Izvoarele   
 

Noiembrie   2022 

 
 

 
 
 
 
   *Nota – conf HG 907/2016  
 
 

 
 
 
 
 
 



Beneficiar 
PRIMARIA COMUNEI BOZIORU 

 
Nr.________/___________2022 

 
Aprobare  Primaria Comunei  Bozioru   

______________________________________ 
(numele, funcţia şi semnătura) 

 
L.S. 

 
NOTĂ CONCEPTUALĂ 

Memoriu Tehnic 
 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 

 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

REABILITARE SI ASIGURARE FUNCTIONALITATE SCOALA SAT IZVOARELE  
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Primaria  Bozioru  

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
Nu este cazul  
1.4. Beneficiarul investiţiei 
Primaria  Boziru  

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 

2.1. Scurtă prezentare privind: 
a) deficienţe ale situaţiei actuale 
   Comuna se află în partea central-nordică a județului, în Subcarpații Curburii, în 
valea râului Bălăneasa și pe dealurile din jurul lor. Ea este traversată de șoseaua județeană 
DJ203L, care duce spre sud de-a lungul râului Bălăneasa până la Pârscov și mai departe pe 
malul stâng al Buzăului spre Berca și Săpoca, și spre nord către Brăești.[ 
Prin realizarea lucrarilor de reparatii si dotari  se imbunatateste  starea actuala a constructiei 
existente  care  vor putea sa  asigure functioanalitatea necesara.  

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii. 
Depreciere constructie  
2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni 
similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii 
realizării obiectivului de investiţii propus 
Nu este cazul  
2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare,  
aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii  propus 
     Reabilitarea şi conservarea imobilelor în care s-au desfăşurat cursuri şcolare cu ani în 
urmă, este cuprinsa in strategia de dezvoltare locala a Comunei  Bozioru .   
2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea  română 
la realizarea obiectivului de investiţii- Nu este cazul  
 
2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Subcarpa%C8%9Bii_Curburii
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C4%83l%C4%83neasa,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_P%C3%A2rscov,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Berca,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83poca,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Br%C4%83e%C8%99ti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bozioru,_Buz%C4%83u#cite_note-5


   Se propune  realizarea unor lucrari de reabilitare , modernizarea si asigurarea 
functionalitatii pentru  toata scoala.  
  Investitia propusa se incadreaza in planul de imbunatatire a infrastructurilor locale    si 
contribuie la realizarea unor lucrari specifice asigurarii unor  cerinte calitative si cantitative  
necesare cresterii nivelului de trai in mediul rural. 
3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru  modernizarea  si asigurarea functionalitatii necesare  sat 
date in structura devizului general  (HG 907/2016 ) dat in anexa si evaluare  cost.   
Recapitulativ si estimativ costurile lucrarilor sant date in anexa si mai jos: 

Lucrari amenajare si reabilitare scoala Sat Izvoarele :  

1. Acoperis 188 mp 
- Sarpanta =25.000 lei 

- Invelitoare = 18.900 lei 
Total acoperis = 43.400 lei 

2. Termosistem  si fatada 
total - 26.305 lei 

3. Consolidare pereti exteriori – 35.100 lei  

4. Finisaje interioare 
Total finisaj interior = 57.595  lei 

5. Grupuri sanitare 
constructii = 11.514 lei 

instalatii sanitare interioare = 12.283  lei 
Instalatii apa- canalizare si racorduri = 5.817 lei 

Total  sanitare = 29.614 lei 

5 . Sistematizare exterioara  scari ,trotuare, rampa acces 
Total = 14.505  lei 

7. Instalatii electrice  = 8 .000 lei 

8. Centrala termica si incalzire 
- Montaj centrala termica – 19.101  lei 
- Instalatie de incalzire – 18.195  lei 

Total instalatii termice = 37.296  lei 

Total  general  constructii si instalatii  = 251.815  lei fara TVA si 299.659  

lei    cu TVA 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico economice 
aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii  de specialitate în 
funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile  necesare pentru obţinerea 
avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege 
   Cheltuelile de proiectare sant estimate  conform  deviz general dat în anexa . 
3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată) 
 Din bugetul local al Primariei  Bozioru   sau fonduri legal constituite, asociatii 
neguvernamentale, parteneri eligibili  ;  
 



4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 
construcţiei existente 

   Constructia  face  parte din inventarul de bunuri imobiliare de utilitate publica  din BO si 
IBUP  Bozioru  –dat in anexa 
5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investiţii: 
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 
 fb) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
   Din drum judetean in curs de modernizare   
c) surse de poluare existente în zonă; 
Nu este cazul  
d) particularităţi de relief; clima ; 
   Teritoriu  de amplasament apartine reliefului  de munte   caracteristic regiunilor  
premontane si montane  . 
   Masuratorile din teren au fost facute prin folosirea retelei geodezice de ordinal I-IV si cu 
receptare GPS Trimble. 
  Hartile cu amplasamentul  au fost puse la dispozitie de Primaria  Bozioru   ,iar traseele 
,necesarul de lucrari de intretinere   au fost identificate si masurate pe teren .  
 Clima din zona este temperat continentala caracterizata prin veri calde si secetoase cu 
temperature de pana la 35 grade cu o medie de 24 grade  si ierni geroase cu temperature de 
pana la - 38 grade Celsius si o medie de – 12 grade Celsius.  
    Sarcinile climaterice specifice si stabilite conf. STAS 10101 sant : 

- sarcini vant : Gv = 0,85 KN  zona A ; 
- incarcari zapada : Gz = 1,80 kn  

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 
    Exista retea comunala de alimentare cu apa  si  cu energie electrica ,retele  care nu sant 
afectate de executia lucrarilor de intretinere propuse . 
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 
Nu este cazul  
g) posibile obligaţii de servitute; 
Nu este cazul .  
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al 
unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de 
intervenţii, după caz; 
Nu este cazul  
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism  aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de  urbanism aferent; 
   Nu exista reglementari urbanistice  aplicabile pentru zona si cuprinse in planul urbanistic 
zonal  PUZ . 
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul  
existenţei unor zone protejate. 
Nu este cazul  
6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi  
funcţional: 



Pentru punerea in practica a  acestui program se vor realiza categorii de lucrari eligibile care 
vor consta in urmatoarele categorii de lucrari pentru asigurare functionalitate  clădirii – 
Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele : 

1. Reparatii acoperis (sarpanta si invelitoare ) 
2. Consolidare /camasuire pereti  
3. Executie reparatii  si finisaje interioare  ;  
4. Executie amenajare grup sanitar   ; 
5. Executie instalatii sanitare   ; 
6. Asigurare functionalitate si reparatii pentru amplasament central termica  ; 
7. Executie instalatie incalzire si central termica ; 
8. Reabilitare si revizii instalatii electrice  : 
9. Executie fosa septica biologica ; 

6.1  Caracteristici principale proiect  

Pentru acest program  se vor executa urmatoarele categorii de lucrari : 
-a. Lucrari  finisaje interioare  

-  Consolidare pereti exteriori 
- Reparatii acoperis /system drenaj   
-   Reparatii tencueli si glet pereti ; 
-   Zugraveli lavabile  ; 

- Montaj parchet  ; 
-  Pardoseli gresie si placaje faianta la  grup sanitar  
-  Amenajare grup sanitar ; 
-  Reparatii la spatiu centrala termica : 
-  Vopsitorii si reparatii interior si exterior  ; 
-b. Lucrari de instalatii  

--  instalatii sanitare apa –canalizare  ;  
-   Instalatii termice –centrala si incalzire radiatoare ; 
-   Fosa septica biologica ;  
f. Amenajari  exterioare ,sistematizare exterioara    

-  Executie  trotuare de protectie; 
-  Executie rampa acces pentru personae cu dizabilitati ;  
   f. Situatia existenta a utilitatilor  
  Pentru executia acestor amenajari exista amplasamentele necesare cu posibilitati de 
racordare la utilitati :retea de apa  comunala ,retea de alimentare cu energie electrica si acces 
direct la caile de comunicatii. 
  Sant asigurate utilitatile necesare functionaliatii si intretinerii imobilului: Şcoala 
Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele. 
 g . Concluziile evaluarii impactului asupra mediului. 

   Executia lucrarilor de investitie din acest program nu are impact deosebit asupra 
mediului.Pentru refacere si aducerea la starea initiala a terenurilor afectate de lucrari sant 
prevazute fondurile necesare in devizul general la capitolul 2. 
   Lucrarile propuse contribuie la pastrarea si imbunatatirea serviciilor sociale  pentru 
populatia locala , ele reprezentand de altfel si scopul acestor lucrari. 

 
7. Justificarea necesităţii elaborării sau după caz: 

 Studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;  
- nu este cazul 



  Investitia propusa se incadreaza in planul de imbunatatire a infrastructurilor locale si 
contribuie la realizarea unor lucrari specifice asigurarii unor  cerinte calitative si cantitative  
necesare cresterii nivelului de trai in mediul rural. 
 Se va intocmi documentatie tehnica cu devize pe categorii de lucrari si caiete de sarcini  
necesare executiei  ; 
     Prezenta nota conceptuala este realizata in conformitate cu urmatoarele prevederi legale: - 
HG nr. 907/2016, art. 1 alin 2 lit a si art. 5 alin 2, potrivit carora promovarea unei investitii  
este conditionata de aprobarea prealabila de catre beneficiarul investitiei a Notei conceptuala 
si a temei de proiectare”, prevazute la art. 3 si 4 din HG nr. 907/2016. 
 

 
Întocmit 

Ing Marin Petrica 
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STUDIU DE OPORTUNITATE 
pentru 

 

INCHIRIERE  /CONCESIUNE     

SCOALA GENERALA SAT IZVOARELE    

 

 

 

 

Proprtetar : Primaria BOZIORU  

Castegorie folosinta : curs constructii   

Amplasament : intravilan zona centru civic sat Izvoarele    

Suprafata teren  : 3660 mp 

Suprafata Scoala = 200 mp  

 

 

 
 
 

 
  

                                                                                   ref . concesiune/inchiriere  imobiliara  

 

 

 



 
                              MEMORIU TEHNIC  

 

    Prezentul studiu de oportunitate justifica si sta la baza initiativei de vanzare 

/inchiriere a unui teren in suprafata de  3660 si scoala generala  200    mp 

situate in satul Izvoarele  com Bozioru   . 

   Studiu de oportunitate este intocmit conform Ordonantei Guvernului nr. 

54/2006 art 10. 

a. Descriere si identificare teren  

Proprietatea  apartine  de drept  Primariei  Bozioru   si are urmatoarele 

caracteristici : 

1.Zona de amplasament  

    Intravilan  comuna  Bozioru  sat  Izvoarele  . Zona de amplasament pe 

terenuri subcarpatice  cu panta medie de 2-8   % ..  

Amplasament: intravilanul   zona  centrala sat Izvoarele  ; 

 

Categoria de folosinta actuala teren :  curs constructii  ; 

Functionalitate actuala :  teren ocupat de constructie scoala   , 

Statut juridic teren : 

 Teren  amplasat   UAT  Bozioru   RIBUP nr 141    ; 

Punct de reper : scoala  ; 

Amplasament : sat Izvoarele   

Forma : neregulata   cu suprafata  cu panta – 2-8 % ; 

Supafata totala teren -  3.660   mp ; 

2. Statutul juridic al terenului   
Terenul apartine in totalitate Primariei Bozioru    si face parte din in 

travilan categorie folosinta  curs constructii   

Face parte din domeniul privat imobiliar comunal conf HCL Comunal . 

3. Categoria de folosinta  

Categoria de folosinta a terenului este curs constructii  cu amplasament 

constructii prestari servicii  comerciale. 

Scoala generala este in conservare si are o suprafata de 200 mp  

b. Motivele concesionarii 

 Motivele  inchirierii /concesionarii / sant : 

- Terenul si scoala va  putea fi concesionat sau inchiriate  pentru 

infiintarea de activitati sociale ,turistice si mestesugaresti  ,  . 

- Valoarea economica a terenului este buna ; 

- Concesiunea sau inchirierea este justificata si pentru diversificarea si 

cresterea serviciilor  pentru populatie . 

- Exista solicitant din partea unei asociatii neguvernamentala pentru 

reabilitare si folosire pentru servicii sociale diverse. 

  Concesionarea scolii si a  terenului se va atribui folosind procedeul,dupa caz 

 : Prin selectie de oferte ; 

- Prin atribuire directa ; 



- Prin licitatie ; 

c. Nivelul redeventei minime  
 In cazul concesiunii redeventa  se stabileste conform raportului de evaluare si 

este data mai jos : 

     Categorie de folosinta teren  :  curs constructii  

Estimare valoare imobiliara  

Valoare estimativa Scoala generala sat Izvoarele   

Valoare estimativa Scoala generala sat Izvoarele   

Valoare estimativa  recomandata   

Valoare scoala = 34.814  lei  

Valoare estimata teren = 39.601 lei  
Estimare chirie /redeventa                                

Pentru constructie scoala 

34.814  lei /25 ani = 1.392  lei/an 

Pentru teren 

39.601  lei/25 ani = 1.584  lei /an 

Total chirie anuala propusa  = 2.976 lei / an  

In cazul concesionării/închirierii terenului cu aprobarea C.L. Bozioru  

valoarea de control va fi cea din raportul de evaluare  

d. Aviz OCPS 

Pentru concesionarea / vanzarea acestui teren nu este necesar obtinerea 

avizului OCPS si Stat Major deoarece terenul este dispersat 

,neproductiv , fara valoare economica  si incadrat de proprietati 

comunale. 

  Conform OUG 54/2006 art.10 (dupa caz) nu este necesar avizul 

deoarece este fara infrastructura SNA in zona.   

e. Termen concesiune /inchiriere (daca este cazul )  

Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de concesionare va fi 

stabilit de concendent. 

f. Mediu ,zone naturale protejate 

Terenul  nu este  amplasat  in zona unei arii naturale protejate sau in 

interiorul unei arii naturale protejate cu structura administrativa, deci nu 

este necesar acest aviz. 

   Prezentul Studiu de oportunitate  intocmit la solicitarea Primariei Bozioru si 

conform Ordonantei Guvernului nr 57/2019  justifica si confirma ca acest 

teren si constructie cu  valoare economica  poate fi concesionat /inchiriat sau 

vandut  conform procedurii stabilite   si cu aprobarea CL Bozioru . 

 

 

 

                                     Intocmit , 

Ing. Marin Petrica  

 

 

 



* Nota – Mai jos NF  concesiune /inchiriere  

 

                NOTA DE FUNDAMENTARE SI OPORTUNITATE  

              PRIVIND CONCESIONARE/VANZARE TEREN  

  Caracteristicile  imobiliare teren si scoala  amplasate in zona  centarla sat 

Izvoarele   ofera oportunitate si fundamenteaza  concesiunea /inchirierii   

de catre Primaria Bozioru  datorita urmatoarelor motive: 

 

1- Terenul este amplasat in zona centrul civic    si are categoria 

de folosinta  curs constructii    ; 

 

2- Scoala si Terenul au o  valoare economica buna  ; 

 

3- Terenul poate fi folosit ca amplasament pentru  constructii 

prestari servicii diverse  

 

4- Terenul  din zona pot  fi folosite  in continuare  pentru  alte 

folosinte  conform  PUZ  comunal . 

 

5- Scoala  poate fi folosita  prin inchiriere pentru  ridicarea 

potentialului economic al zonei prin schimbarea categoriei de 

folosinta ;  

 

6- Concesionarea /inchirierea sau vanzarea imobilelor poate 

deveni o sursa financiara pentru nevoile Primariei Bozioru ; 

 

7- Exista  un potential solicitant asociatie neguvernamentala 

pentru a folosi scoala si terenul afferent pentru activitati 

sociale ,turistice si prestari servicii diverse ; 

 

8 - Legea permite  concesionarea/inchirierea  sau vanzarea de 

proprietati imobiliare  din domeniul privat al primariei  pentru 

dezvoltare  economica in zona si diversificarea prestarilor de 

servicii  catre populatie ; 

 

 

 

 

 

                                                         Intocmit 

                                                         Ing Marin  P.      
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