
 

 

 
                                    

                                   CONSILIUL LOCAL BOZIORU – PROIECT DE  HOTARARE         
2       51/2022 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 
_____CONSILIUL LOCAL BOZIORU______ 

 

 PROIECT 
 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea inchirierii prin “licitatie publica” a imobilului 

,,Şcoala cu clasele I-IV Izvoarele” situat din satul Izvoarele, comuna 
Bozioru , judeţul Buzău  

 
 
 
Consiliul local al comunei Bozioru, județul Buzău, întrunit în 

şedinţă <<ordinară>> pe luna decembrie  2022; 
Având în vedere: 

 referatul de aprobare al primarului comunei domnul Grigore 
Valentin, înregistrat la nr.4.010  din  09.12.2022; 

 raportul de specialitate întocmit de către secretarul general al 
comunei , înregistrat la nr.4.011 din  09.12.2022; 

 raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Bozioru , înregistrate la 
nr.4.213/4.214/4.215  din 22.12. 2022 anexate la hotărâre ; 

 Hotărârea nr.6/04.11.2022 a Consiliului de Administraţie al 
Şcolii Gimnaziale Bozioru, privind aprobarea schimbării destinaţiei 
Şcolii Izvoarele; 

 HCL nr.42/22.11.2022 privind propunerea schimbării 
destinaţiei imobilului teren şi construcţie – Şcoala Gimnazială cu clasele 
I-IV Izvoarele, în imobil cu altă destinaţie; 

 Avizul favorabil al Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău 
nr.16168/20.12.2022; 

 Extrasul de Carte Funciară pentru informare 
nr.20443/11.11.2022, emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Buzău; 

 
În baza prevederilor :  

 art. 56 , art. 120 , alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 ,  
alin. (2) din CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ; 

  poziţia 141, din anexa nr. 14 ‐ Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Bozioru, la Hotărârea Guvernului 



 

 

nr. 1.348/2001, publicată 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” şi alin. (2), Secţiunea a 4- a 
Închirierea bunurilor proprietate publică, art.332 şi art. 333 alin. (1-3), 
art.334 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul:  art.129 alin. (2) lit. a) şi d) şi d), alin. (7) lit. b), 
art.139 alin. (1), alin.(2) lit. i) şi art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă S T E : 

 
    Art.1. (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică  a imobilului 

,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” (clădire în suprafaţă de 
200 m.p. cu o valoare de inventar estimativă de 34.814 lei + teren în 

suprafaţă de 3660 m.p. cu o valoare de inventar estimativă  de 39.601 
lei), situat sat Izvoarele, comuna Bozioru, judeţul Buzău, proprietate 
publică a U.A.T. Bozioru, conform C.F. nr.20443/11.11.2022 Bozioru, 

care se constituie în Anexa nr.1. la prezenta hotărâre. 

       (2) Destinaţia bunului care face obiectul închirierii, va fi aceea  

de activităţi cu specific educaţional,“Desfăşurare cursuri de atestare şi 
calificare profesională pentru adulţi” din diferite domenii de activitate. 

        Art.2. Se aproba documentaţia de atribuire (Caietul de sarcini, 
fişa de date a procedurii, contractul cadru conţinând datele 
contractuale obligatorii, formulare şi modele de documente) conform 
Anexei nr.2. 

 
       Art.3. Se însuşte şi se aprobă Documentaţia Tehnică ,,Imobil 
,,Şcoala cu clasele I - IV Izvoarele”, Identificare construcţie, Starea 
construcţiei şi funcţionalitate, Evaluare spaţiu » întocmit de evaluator : 
Inginer Marin Petrică, membru titular ANEVAR - autorizaţia 
nr.33818072014, care face parte integrantă din prezenta hotărâre  
conform  Anexei nr.3. 
 

   Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei  pentru bunul imobil 
(clădire +teren aferent) este de 248 lei/lună. 

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

semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional, 
prin hotărârea consiliului local .  

 



 

 

 
 
 
   Art.6. Se împuterniceşte Primarul comunei Bozioru să semneze 

toate  toate documentele care rezultă în urma aplicării procedurii de 
licitaţie. 

 
   Art.7 . Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă  din prezenta 

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

asigura  executarea prezentei hotărâri. 
 
  Art.9. Prezenta Hotărăre se comunică :  

- Instituţia Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primar comuna ;  
- Compartiment  finaciar – contabil, impozite şi taxe locale, 
achiziţii publice :  

- pe site-ul propriu – www.comunabozioru.ro ; 
 
Bozioru,  
Nr.51/09.12.2022  
 

 
Iniţiator, 

        Primar:  
   GRIGORE Valentin 
 
          ............................ 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              
                                        Secretar general al comunei 
                                                      OPREA Mirela 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 
 

 

Nr. 4.010/09.12.2022 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin “licitatie 
publica” a imobilului ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” 

situat din satul Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău  
 

Doamnelor si Domnilor consilieri , 

 Obiectul prezentului proiect îl constituie aprobarea  inchirierii prin 
“licitatie publica” a imobilului ,,Şcoala cu clasele I-IV Izvoarele” situat din 
satul Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău. 

    În conformitate cu prevederile art.297 alin.(2) din O.U.G. 

nr.57/2019  ,, În cazul închirierii bunurilor proprietate publică de către 

titularul dreptului de administrare, inițierea procedurii de închiriere se 

stabilește de către regiile autonome, autoritățile administrației publice 

centrale sau locale, precum și de alte instituții de interes public național, 

județean sau local”. 
    Imobilul(teren + construcţie)  propus spre închiriere este situat în 

sat Izvoarele, comuna Bozioru, judeţul Buzău , aflat în domeniul public 
al comunei Bozioru. Acesta imobil este format din clădire în suprafaţă de 
200 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 3660 şi se închiriază pentru 
activităţi de formare profesională.Valoarea de inventar a clădirii în 
suprafaţă de 200 m.p., conform documentaţiei de evaluare,  întocmită de 
expert autorizat ANEVAR, este de 34.814 lei,  iar a terenului aferent în 
suprafaţă de 3660 m.p. este de 39.601 lei. 

            Consider necesară şi oportună aprobarea închirierii acestui 
imobil în scopul specificat, având în vedere avantajele pe care acestea le 
oferă cetăţenilor din localitatea Bozioru şi altor localităţi din jur, care vor 
beneficia de aceste servicii. 

      Preţul minim de pornire al chiriei este cel stabilit în raportul de 
evaluare întocmit de expert autorizat ANEVAR, în condiţiile legii,  anexă 
la proiectul de hotărâre, respectiv  248  lei/ lună.  

Conform art.334 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
documentația de atribuire este alcătuită din: 

a) caietul de sarcini; 

      b) fișa de date a procedurii; 

      c) contractul-cadru conținând clauze contractuale obligatorii; 



 

 

      d) formulare și modele de documente. 
 
            Având în vedere cele prezentate mai sus propun spre dezbatere si 

adoptare,  Consiliului Local al comunei Bozioru proiectul de hotărâre 
privind închirierea  prin licitaţie publică a spatiului situat în clădirea 
Dispensarului medical uman, sat Bozioru, comuna Bozioru, în forma pe 

care o voi prezenta. 

Va multumesc ! 

 

P R I M A R , 

                                     GRIGORE Valentin 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 

__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 
 

 

 

Nr.4.011/09.12.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin “licitatie 
publica” a imobilului ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” 

situat din satul Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău  
 

       Obiectul prezentului proiect îl constituie aprobarea  închirierii 
prin “licitatie publica” a imobilului ,,Şcoala cu clasele I-IV Izvoarele” 
situat din satul Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău. 

 
      Necesitatea: Având în vedere solicitarea  de închiriere  din partea 
unei fundaţii  pentru desfăşurarea de  de activităţi non-profit, cu 
destinaţia  desfăşurare de activităţi cu privire la cursuri de formare 
profesională. 

        Imobilul clădire + teren  propus spre închiriere este situat în în sat 
Izvoarele, comuna Bozioru, judeţul Buzău , aflat în domeniul public al 
comunei Bozioru.  
         Prin HCL nr. 42/22.11.2022 a fost schimbată destinaţia imobilul 
,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” , ce aparţine domeniului 
public al UAT Bozioru, înscris la nr. curent 141 din Anexa nr.14 la  
H.G. nr.1348/2001.  

       Oportunitatea:  Utilizarea eficientă a spaţiilor şi terenurilor aflate 
în proprietatea publică sau privată a UAT Bozioru, precum şi 
valorificarea acestora din punct de vedere economic, reprezintă o axă 
prioritară a autonomiei  locale, fiind în corelaţie directă cu 
suplimentarea  veniturilor bugetului local,  
       În conformitate cu prevederile art.297 alin.(2) din O.U.G. 

nr.57/2019  ,, În cazul închirierii bunurilor proprietate publică de către 

titularul dreptului de administrare, inițierea procedurii de închiriere se 

stabilește de către regiile autonome, autoritățile administrației publice 

centrale sau locale, precum și de alte instituții de interes public 

național, județean sau local”. 



 

 

        Considerăm oportună aprobarea închirierii acestui spaţiu în scopul 
specificat, având în vedere avantajele pe care acesta le oferă cetăţenilor 
din acestă localitate şi a celorlalte localităţi din jur. 

        Documentaţia tehnică a imobilului,  în vederea închirierii este 
întocmită de expert autorizat ANEVAR. 

Legalitatea: Proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării 
Consiliului Local Bozioru este justificat şi susţinut din punct de vedere 
legal de prevederile următoarelor acte legislative: 

- art.129 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
conform căruia ,,Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, 
în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin 
lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale şi 
centrale“. 

- art.129 alin.(29 din acelaşi act normativ, potrivit căruia Consiliul 
Local exercită atribuţii privind ,,dezvoltarea economico-socială şi de mediu 
a comunei, oraşului sau minicipiului“, precum şi atribuţii privind 
,,administrarea domeniului public şi privat al comunei oraşului sau 
municipiului“. 

 Având în vedere cele de mai sus supunem spre aprobarea 
Consiliului Local proiectul de hotărâre iniţiat privind aprobarea inchirierii 
prin “licitatie publica” a imobilului ,,Şcoala cu clasele I-IV Izvoarele” situat 
din satul Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău  

 
 

          Întocmit, 
                                 Secretar general comună 
                                        OPREA Mirela 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

 

 

Anexa nr.2 la P.H.C.L. nr.51/2022 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 

Pentru închirierea imobilului ,,Şcoala Gimnazială cu clasele  
I-VIII Izvoarele” (clădire = 200 m.p.+ teren = 3660 m.p.)   cu 

destinaţia ,“Desfăşurare cursuri de atestare şi calificare profesională 
pentru adulţi” din diferite domenii de activitate, situat în satul 

Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău 
 

prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă 

pentru atribuirea unui contract de închiriere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        SECŢIUNEA I 

 

CAIET DE SARCINI 
pentru închirierea prin “licitatie publica” a imobilului  ,,Şcoala 

Gimnazială cu clasele I-VIII Izvoarele” (clădire = 200 m.p.+ teren = 3660 
m.p.)   cu destinaţia ,“Desfăşurare cursuri de atestare şi calificare 

profesională pentru adulţi” din diferite domenii de activitate, situat în 
satul Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău 

 

 

 

 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII : 
 
1.1. Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat 
 
      Imobilul   ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Izvoarele” (clădire 
= 200 m.p.+ teren = 3660 m.p.)  se aflaă  în domeniul public al 
comunei Bozioru, judeţul Buzău, situat în satul Izvoarele,  este 

înscris în: 
 - Cartea funciară Nr.20443/11.11.2022; 

-  Inventarul domeniului public la poziţia nr.141 din Anexa nr.14 la  
H.G. nr.1348/2001. 

 
1.2. Destinaţia bunului ce urmează  a fi închiriat 
 
     Imobilul ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Izvoarele” ce 

urmează a fi scos la licitaţie,  va avea destinaţia  “Desfăşurare 
cursuri de atestare şi calificare profesională pentru adulţi” din 

diferite domenii de activitate, având  o suprafaţă desfăşurată de 200 

m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 3660 m.p.  
 

1.3. Condiţiile de exploatare a închirierii  şi obiectivele de ordin 
economic, financiar, social şi de mediu urmărite de către proprietar 
privind expoatarea eficace a bunurilor  ce fac obiectul concesiunii 

sunt: 



 

 

   a) Administrarea eficientă a imobilelor ce aparţin  domeniului 
Public al comunei Bozioru; 

   b) Creşterea veniturilor Consiliului Local al comunei Bozioru, prin 
încasarea chiriei; 

   c) Lipsa de spaţii pentru unele activităţi benefice cetăţenilor 
comunei cât şi a celor din localităţile apropiate; 

   d) Starea precară în care se află acest imobil în care nu s-au mai 
desfăşurat activităţi şcolare din anul 2011,  iar  dacă nu se va 
închiria/concesiona, riscă se deterioreze şi să nu mai poată fi folosit; 
   e) Utilizarea şi folosirea  spaţiului  acestui imobil în vederea  unor 
necesităţi a populaţiei. 
 

 
2. CONDIŢIILE GENERALE ALE ÎNCHIRIERII 
 
2.1. Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de 
chiriaş în derularea închirierii regimul bunurilor  
 
   Imobilul aflat  în domeniul public al comunei Bozioru, judeţul 
Buzău, situat administrativ în satul Izvoarele nr.63, localitatea 
Bozioru, judeţul Buzău, înscris în Cartea Funciară nr. 
20443/11.11.2022 număr cadastral 20443, Tarla 56. Suprafaţa 
spaţiului ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Izvoarele” destinat 

închirierii  este  de 200 m.p., iar suprafaţa terenului aferent 
construcţiei  este în suprafaţă de 3660 m.p. 
 
2.2. Obigaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform 
legislaţiei în vigoare 
 
   Se va respecta  condiţiile impuse pentru desfăşurarea activităţii 
prestate  conform legislaţiei  în vigoare. 
 
2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi 
permanenţă 
    Spaţiul  se va exploata  în baza unui program de exploatare 
acceptat de proprietar. 
 

2.4. Interdicţia subînchirierii bunului închiriat 
Se interzice subînchirierea bunului închiriat 

 
2.5. Durata închirierii 



 

 

Durata de închiriere este de 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii 
cu acordul părţilor. 
 
2.6. Chiria minimă şi modul de calcul al acesteia 
Chiria minimă este de 248 lei/lună, din care:  
        a) 116 lei/ lună chiria pentru imobilul clădire (0,58 lei/m.p x 

200 m.p. = 116 lei/lună); 
         b) 132 lei/ lună chiria terenului aferent curţi construcţii (0,036 

lei x 3660 m.p. = 132 lei/ lună);  
         Total chirie = 116 + 132 = 248 lei/lună. 

 
3. CONDIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE 
ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE 
 
3.1. Ofertantul are obligaţia de a elabora  oferta în conformitate cu 
prevederile documentaţiei de atribuire. 
3.2. Ofertele se redactează în limba română. 
3.3. Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul 
precizat în anunţul de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior  
şi unul interior, care se înregistrază de autoritatea contractantă , în 
ordinea primirii lor, precizându-se data şi ora. 
3.4. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este 
depusă oferta. 
Plicul exterior va trebui să conţină: 
a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, 

semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; 
b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, 
conform solicitărilor autorităţii contractante; 
3.5. Pe plicul exterior, care conţine oferta propriu zisă, se înscriu 
numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul 
social al acestuia, după caz. 
3.6. Oferta  va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de 
către autoritatea contractantă şi prevăzut în anunţul de licitaţie. 
Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant. 
3.7. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
3.8.Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al 
conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea 
contractantă. 
 



 

 

3.9. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi 
până la data – limită pentru depunere, stabilite în anunţul 
procedurii. 
3.10. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, 
cad în sarcina persoanei interesate. 
3.11. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât 
cea stabilită sau după expirarea datei limită  pentru depunere se 
returnează nedeschisă. 
3.12. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc 
criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei. 
3.13. Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau 
juridică, român sau străin, 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 documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în 
termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; 
c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile 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. 
3.14. 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. 
 

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

cu acordul părţilor. 
4.2. Prezentul contract poate înceta în următoarele situaţii: 
       a) la sfârşitul perioadei pentru care a fost încheiat; 
       b) prin acordul scris al părţilor; 
       c) din iniţiativa chiriaşului, cu un preaviz de cel puţin 30 de zile 
şi cu plata la zi a chiriei şi costurilor aferente utilităţilor până la data 

eliberării şi predării spaţiului; 



 

 

       d)  din iniţiativa Locatorului, cu un preaviz de 15 zile 
lucrătoare, pentru următoarele motive: chiriaşul  nu a plătit chiria 
pe (o) lună , a schimbat destinaţia spaţiului, a subînchiriat spaţiul 
unui terţ, nu respectă obligaţiile ce-i revin din  prezentul contract, 

din motive de reorganizare, remodernizare, reconstrucţie a 
imobilelor. 

       e) denunţare unilaterală, la iniţiativa locatorului, dacă acesta 
are nevoie de spaţiul închiriat sau dacă actele normative emise 
ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta; 
       e) denunţare  unilaterală, la iniţiativa Locatorului, dacă aceasta 
are nevoie de spaţiul închiriat sau dacă actele normative emise 
ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta; 

      f) reziliere pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către 
una dintre părţi. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SECŢIUNEA II  

 
FIŞA DE DATE A ÎNCHIRIERII 

 
PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A IMOBILULUI 
,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Izvoarele” (clădire = 200 m.p.+ 

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

JUDEŢUL BUZĂU, ÎNSCRIS ÎN C.F. Nr.20443 BOZIORU, 
NR. CADASTRAL 20443 

 
 

 

 

     Secţiunea II conţine informaţiile specifice referitoare la aplicarea 
concretă a procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere, 
care sunt destinate potenţialilor ofertanţi interesaţi să participe la 
procedura aplicată pentru atribuirea de închiriere. 

 
I. INTRODUCERE: 

 

1.1. Denumirea autorităţii contractante: 
Comuna Bozioru, prin Consiliul Local al Comunei Bozioru, Cod 
fiscal: 4154339 
Adresa: Comuna Bozioru, sat Bozioru, judeţul Buzău, cod poştal 
127075 
Numărul de telefon:    tel: 0238/708036, fax: 0238/750333  
E-mail:     primariabozioru@yahoo.com    
 
1.2. Obiectul contractului de închiriere: 
 

 Imobilul aflat în domeniul public al comunei Bozioru , judeţul 
Buzău, situat administrativ în comuna Bozioru, sat Izvoarele, judeţul 
Buzău, înscris în C.F. nr.20443 Bozioru, număr cadastral  20443. 

 Imobilul este compus din teren în suprafaţă totală de 3660  

m.p.  şi construcţie  în suprafaţă de 200 m.p.  
 

1.3. Durata închirierii : 
 Durata contractului de închiriere este de 10 (zece) ani, cu 

posibilitatea de prelungire cu acordul părţilor. 

mailto:primariabozioru@yahoo.com


 

 

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

închiriere sau, dacă este cazul, prin anularea procedurii de atribuire 
şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri. 
 
1.5. Procedura aplicată 

 Licitaţie publică 
 

II.   INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE: 
 

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

străine. 
 

2.2. Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie 
participarea a cel puţin 2 ofertanţi. 
 
2.3. Toate persoanele care doresc să participe la licitaţia publică 
trebuie să achite o taxă de participare de 250 lei. 
 

2.4. Garanţia de participare este de 496 lei şi se restituie ofertanţilor 
declaraţi necâştigători şi constituie avans la plata redevenţei la 
ofertantul declarat câştigător. 
 

2.5. Proprietarul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de 
atribuire de către persoana interesată care înaintează o solicitare în 
acest sens, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile 
lucrătoare de la primirea solicitării. 
 
2.6. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind 
documentaţia de atribuire.  
 

2.7. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod 
clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o 

perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la 
primirea unei astfel de solicitări, luând măsuri pentru a nu dezvălui 
identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 
 

III. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI 
PREZENTARE A OFERTELOR 
 



 

 

3.1. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu 
prevederile documentaţiei de atribuire. 

3.2. Ofertele se redactează în limba română. 
3.3. Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul 
precizat în anunţul de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior 
şi unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în 
ordinea primirii lor, precizându-se data şi ora. 
3.4. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este 
depusă oferta. 
Plicul  exterior va trebui să conţină: 
a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie  de 
participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 
modificări; 
b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, 
conform solicitării autorităţii contractante; 
3.5. Pe plicul interior, care conţine oferta propriu – zisă, se înscriu 
numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul 
social al acestuia, după caz. 
3.6. Oferta  va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de 
către autoritatea contractantă şi prevăzut în anunţul de licitaţie. 
Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant. 
3.7. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
3.8. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al 

conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea 
contractantă. 
3.9. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi 
până la data limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. 
3.10. riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, 
cad în sarcina persoanei interesate. 

3.11. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât 
cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se 
returnează nedeschisă. 
3.12. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la 
data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă 
urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai 
după această dată. 
3.13. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea 
procesului-verbal prevăzut la alin. (3.15) de către toţi membrii 
comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 
3.14. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc  
criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei. 



 

 

3.15. În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe 
baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un 
proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu 
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 
urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează  de 
către toţi membrii comisiei de evaluare. 
3.16. În baza procesului-verbaln care îndeplineşte condiţiile 
prevăzute  la alin. (3.15), comisia de evaluare întocmeşte, în termen 
de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii 
contractante. 

3.17. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului 
comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu 
confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, 
indicând motivele excluderii. 

3.18. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au 
fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă 
este obligată să anuleze procedura şi să organizeze  o nouă licitaţie, 
cu respectarea procedurii prevăzute la alin.(3.1)- (13). 
 

IV. INFORMAŢII PRIVIND PARTICIPANŢII LA LICITAŢIA 
PUBLICĂ 
4.1. Are dreptul  de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau 
juridică, română sau străină, 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 documentele solicitate 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 de 
către bugetul local; 
d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. 
4.2. 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. 
 
V. INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE 



 

 

 
5.1. Criteriile de atribuire  a contractului de închiriere sunt : 

      a) cel mai mare nivel al chiriei; 
      b) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 
      c) protecţia mediului înconjurător; 
      d) condiţiile specifice impuse de natura bunului închiriat. 

      Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, conform 
criteriilor: 

              1. Nivelul chiriei – 40% 
             2. Capacitatea economică financiară a ofertanţilor – 30% 

              3. Protecţia mediului înconjurător – 20% 
             4. Condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat – 

10% 
 

5.2. Determinarea ofertei câştigătoare . 
a) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta  
câştigătoare  pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în 

documentaţia de atribuire. 
b) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi după caz, 
completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru 
demonstzrarea conformităţii ofertei  cu cerinţele solicitate. 
c) solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare 

şi se transmite  de către autoritatea contractantă ofertanţilor în 
termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de 
evaluare. 
d) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea  autorităţii 
contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. 
e) Autoritatea contractantă nu are dreptul  ca, prin clarificările ori 
completările solicitate, să determine apariţia unui avantaj în 
favoarea unui ofertant. 

f) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată 
pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie. 
g) după deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia 
de evaluare elimină ofertele care nu respectă cerinţele impuse mai 
sus. 
h) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este 
necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puţin două 
oferte să întrunească condiţiile prevăzute mai sus. În caz contrar, se 

anulează procedura. 



 

 

i) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei 
de evaluare întocmeşte procesul-verbal în care se va preciza 

rezultatul analizei. 
î) Deschiderea plicurilor interioare  se face numai după semnarea 
procesului-verbal            de către toţi membrii comisiei de evaluare şi 
de către ofertanţi. 
j) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile 
de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini- 
k) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza 
criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-

verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu 
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 
urmă dev la procedura de licitaţie.  Procesul-verbal se semnează de 
către toţi membrii comisiei de evaluare. 
l) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute, 
comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un 
raport pe care îl transmite autorităţii contractante. 
m) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei 
de evaluare,  autoritatea contractantă informează în scris, cu 
confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, 
indicând motivele excluderii. 

n) Raportul se depune la dosarul licitaţiei. 
o) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând 
seama de ponderile prevăzute. Oferta câştigătoare  este oferta care 
întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de 
atribuire. 
p) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe 
primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul 
obţinut  pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai 
mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în 
funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are 
ponderea cea mai mare după acesta. 
q) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare 
întocmeşte procesul-verbal care trebuie semnat de toţi membrii 
comisiei. 

r) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile  prevăzute, 
comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un 
raport pe care îl transmite autorităţii contractante. 
s) Autoritatea contractantă 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. 

ş) În cadrul comunicării prevăzute la autoritatea contractantă 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. 

t) Autoritatea contractantă  poate să încheie contractul numai  după 
împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data 

realizării comunicării prevăzute. 
ţ) În cazul în care, în cadrul celei de- a doua proceduri de licitaţie 
publică nu se depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă 
anulează procedura de licitaţie. 
u) Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de 
atribuire aprobată pentru prima licitaţie. 
v) Cea de a a doua licitaţie se organizează în condiţiile prevăzute de 
legislaţie. 
 

VI. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE 
ATAC 
 

6.1. Soluţionarea  litigiilor  apărute în legătură  cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de 
concesiune/închiriere, precum şi a celor privind  acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
6.2. Acţiunea în jusţiţie se introduce la secţia de contencios 
administrativ a tribunalului  în cărui jurisdicţie se află sediul 
concendentului. 

 
VII. INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 
OBLIGATORII 
7.1. Drepturile şi îndatoririle părţilor, precum şi alte clauze 

contractuale, se stabilesc prin contractul de concesiune/închiriere, 
respectând dispoziţiile Codului Civil în materie de contracte şi 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

7.2. Cheltuielile privind întocmirea cadastrului  pentru imobilul 
închiriat, precum şi a cheltuielilor cu înscrierea drepturilor în 
evidenţele Biroului de Carte Funciară vor fi suportate de 
concesionar. 



 

 

 
7.3. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă la termen pentru 
încheierea contractului, respectiv 30 de zile de la data adjudecării, 
garanţia de participare nu se mai restituie. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SECŢIUNEA II 
 



 

 

 
FIŞA DE DATE A ÎNCHIRIERII 

 
PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A IMOBILULUI 
,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Izvoarele” (clădire = 200 m.p.+ 

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

JUDEŢUL BUZĂU, ÎNSCRIS ÎN C.F. Nr.20443 BOZIORU, 
NR. CADASTRAL 20443 

 
 
 

      Secţiunea II conţine informaţiile specifice referitoare la aplicarea 
concretă a procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere, care 
sunt destinate potenţialilor ofertanţi interesaţi să participe la procedura 
aplicată pentru atribuirea contractului de închiriere. 

 
 
I.   INTRODUCERE: 

1.1. Denumirea autorităţii contractante 
COMUNA BOZIORU, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOZIORU 
Cod fiscal: 4154339 
Adresa: Comuna Bozioru, sat Bozioru, judeţul Buzău, cod poştal 127075 

Numărul de telefon: 0238/708036,  fax: 0238/750333. 
Email: primariabozioru@yahoo.com      

 
1.2. Obiectul contractului de închiriere: 
 

 Imobilul aflat în domeniul public al comunei Bozioru , judeţul 
Buzău, situat administrativ în comuna Bozioru, sat Izvoarele, judeţul 
Buzău, înscris în C.F. nr.20443 Bozioru, număr cadastral  20443. 

 Imobilul este compus din teren în suprafaţă totală de 3660 m.p. 

şi construcţie C1 în suprafaţă de 200 m.p. 
 

1.3. Durata închirierii: 
 Durata contractului de închiriere este de 10  (zece)  ani, cu 

posibilitatea de prelungire cu acordul părţilor, prin hotărârea consiliului 
local .  

 

1.4. Modul în care se va finaliza procedura 
 Licitaţie publică 

 



 

 

 
II.  INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE: 
 

2.1. Închirierea se face persoanelor fizice sau juridice, române sau 
străine. 
 
2.2. Pentru desfăşurarea procedurii  licitaţiei publice este obligatorie 

participarea a cel puţin 2 ofertanţi.  
 

2.3. Toate persoanele care doresc să participe  la licitaţia publică 
trebuie să achite o taxă de participare de 200 de lei. 

 
2.4. Garanţia de participare este 496 de lei şi se restituie ofertanţilor 
declaraţi necâştigători şi constituie avans   la plata redevenţei  la 
ofertantul declarat câştigător. 
 

2.5. Proprietarul are obligaţia  să asigure obţinerea documentaţiei de 
atribuire de către persoana interesată care înaintează o solicitare în 
acest sens, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile 
lucrătoare de la primirea solicitării. 
 
2.6. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind 
documentaţia de atribuire. 
 

2.7. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod 
clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o 

perioadă care nu trebuie să depăşească  5 zile lucrătoare de la 
primirea unei astfel de solicitări, luând măsuri pentru a nu dezvălui 
identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

SECŢIUNEA III 
 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 
Nr.__________/_________2023 

 

 

CAPITOLUL I: PĂRŢILE 
      Art. 1. -   COMUNA BOZIORU, prin Consiliul Local al Comunei 

Bozioru, reprezentată prin Primar Grigore Valentin, cu sediul în comuna 
Bozioru, sat Bozioru, judeţul Buzău, în calitate de  PROPRIETAR, pe de 

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

prin ______________________________, persoană juridică cu sediul în 
__________________________, CUI ___________, în calitate de CHIRIAŞ,  pe 

de altă parte, 
 

          În baza prevederilor art.1411 şi următoarele din Codul Civil şi al 
art.30 şi 31 din Legea nr.15/1990, în baza Hotărârii nr. ______/2022, 
adoptată de Consiliul Local al comunei Bozioru, privind aprobarea 
închirierii prin “licitatie publica” a imobilului ,,Şcoala Gimnazială cu 
clasele I-IV Izvoarele” situat din satul Izvoarele, comuna Bozioru , 
judeţul Buzău, ( C1 în suprafaţă de  200 m.p. şi teren aferent 3660 m.p.) 
s-a încheiat prezentul contract de închiriere. 

 
CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

          Art.2 (1). – Obiectul contractului  îl reprezintă închirierea 
unui imobilului imobilului ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV 
Izvoarele”      ( C1 în suprafaţă de  200 m.p. şi teren aferent 3660 
m.p.)  situat în comuna Bozioru  sat Izvoarele, pentru desfăşurarea de 
activităţi educaţionale destinate adulţilor, pentru pregătire şi /sau 
atestare profesională,  cursuri 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 între proprietar şi chiriaş. 
 

 
 



 

 

 
CAPITOLUL III: DESTINAŢIA SPAŢIULUI 

         Art.3. (1)  Spaţiul  închiriat va fi folosit de chiriaş ca spaţiu  
cu destinaţia desfăşurarea de activităţi educaţionale destinate adulţilor 
pentru pregătire şi /sau atestare profesional,  cursuri din diferite 
domenii.  

                     (2) – Destinaţia  spaţiului închiriat nu va putea fi schimbată. 
 

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 

cererea chiriaşului, proprietarul poate prelungi contractul, prin act 
adiţional, în baza hotărârii Consiliului Local Bozioru. 

 
CAPITOLUL V: CHIRIA 

          Art.5. (1) – Chiria lunară este de ______lei/m.p./lună şi se plăteşte 
până în ultima zi lucrătoare a lunii, pentru luna în curs. 

                     (2) – Plata chiriei se face în contul ________________comunei 
Bozioru, sau în numerar la casieria Primăriei comunei Bozioru. 

          
CAPITOLUL VI: DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

         Art.6. – Proprietarul are următoarele drepturi şi/sau obligaţii: 
                a) să predea spaţiul, pe bază de proces-verbal, încheiat după 

semnarea contractului; 
                 b) să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului 

de închiriere; 
                 c) să beneficieze de garanţia constituită de chiriaş;   
                d) să asigure folosinţa netulburată a spaţiului pe tot timpul 

închirierii; 

                e) să controleze executarea obligaţiilor chiriaşului şi respectarea 
condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este 
nevoie, fără a stânjeni folosinţa spaţiului de către chiriaş, starea 
integrităţii spaţiului şi destinaţia în care este folosit. 

 
      Art.7. (1) -  Chiriaşul are următoarele drepturi şi/sau obligaţii: 
             a) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin 

faptele şi actele juridice săvârşite; 
            b) să achite chiria şi plata utilităţilor corespunzătoare spaţiului 

închiriat, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract; 

           c) să folosească spaţiul conform destinaţiei sale; 



 

 

            d) să exploateze imobilul închiriat ca un bun proprietar, evitând 
distrugerea, degradarea sau deteriorarea acestuia; 

            e) să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere 
curente şi reparaţii normale ce se impun, în vederea menţinerii bunului 
închiriat în starea în care  l-a primit în momentul încheierii contractului; 

            f) să nu execute nici un fel de reparaţii capitale  sau amenajări în 
spaţiul închiriat sau la instalaţiile aferente, fără acordul proprietarului; 

            g) să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din 

orice cauză, a contractului de închiriere, în starea tehnică şi funcţională 
avută la data preluării, mai puţin uzura aferentă expoatării normale; 

            h) să nu exploateze bunul închiriat în vederea altor scopuri; 
            i) să nu perturbe în nici un fel activitatea desfăşurată în incinta 

imobilului  
            j) să obţină autorizaţia de funcţionare , în termen de 6 luni de la 

încheierea contractului de închiriere; 
              (2) -  Orice îmbunătăţiri, transformări sau instalaţii s-ar face de 

chiriaş, rămân bunuri câştigate spaţiului închiriat din momentul 
executării lor, fără ca prin aceasta să le poată opune drept compensaţie 
pentru stricăciunile făcute sau pentru alte sume datorate de el 
locatorului ca daune interese pentru încălcarea dispoziţiunilor din acest 
contract. Totodată, locatorul poate cere şi readucerea spaţiului în stare 

iniţială. 
 

CAPITOLUL VII: RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
            Art.8.(1) – În cazul în care chiriaşul  nu achită proprietarului 

chiria datorată  la termenele prevăzute în prezentul contract, el 
datorează 1% cu titlu de majorări de întârziere, din cuantumul  chiriei  

neachitate în termen, calculate  pentru fiecare lună sau fracţiune de 
lună, începând cu ziua imediat următoare   termenului de scadenţă şi 
până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

                    (2) -  În cazul în care chiriaşul foloseşte spaţiul contrar 
destinaţiei stabilite, contractul de închiriere se reziliază de plin drept, în 
baza unei notificări transmisă în acest sens. 

                    (3) -  Neplata chiriei, folosirea spaţiului în alt scop decât cel 
pentru care a fost închiriat, precum şi orice altă încălcare a obligaţiilor 
contractuale de către chiriaş dau dreptul proprietarului să reţină 
contravaloarea garanţiei.Titularul  dreptului de închiriere este obligat să 
reîntregească garanţia. 

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

cazurile de proprietar. 



 

 

                     (5) – Neîndeplinirea, în parte sau în tot, a condiţiilor stabilite 
prin prezentul contract şi la termenele fixate, dă dreptul proprietarului, 
în baza unei notificări transmise, fără intervenţia instanţei de judecată 
să considere contractul reziliat. 

                     (6) – Notificările prevăzute la acest capitol se transmit cu 30 
de zile anterior luării măsurilor. 

 
CAPITOLUL VIII: INTERDICŢIA SUBÎNCHIRIERII SAU CEDĂRII 

SPAŢIULUI 
      Art. 9.(1) – Este absolut înterzisă subînchirierea sau cedarea sub orice 

formă, totală sau parţială a spaţiului închiriat. 
                 (2) – spaţiul este destinat exclusiv uzului titularului de contract. 
 

CAPITOLUL IX: FORŢA MAJORĂ 
     Art.10.(1) – Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul 

neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract. 

                 (2) -  Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de 
vionţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea 
contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial 
obligaţiile asumate. 

                (3) -  Partea care invocă forţa majoră  are obligaţia să o aducă la 
cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximin 5(cinci) zile de la apariţie, 
iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15(cincisprezece) 
zile  de la încetare. 

                (6) – Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor  durează mai 
mult de 6 (şase) luni, fiecare partener poate renunţa la executarea 
contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are 
dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea 
de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

 

CAPITOLUL X: ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
    Art.11.(1) – Contractul de închiriere încetează în cazurile următoare: 
           A.  – la expirarea duratei stabilită în contractul de închiriere, dacă 

părţile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condiţiile, legii; 
           B. – în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin 

denunţarea unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri 
juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind 
competentă instanţa de judecată; 



 

 

             C. – în cazul nerespectării obiectivului închirierii şi obligaţiilor 
contractuale de către chiriaş, prin reziliere de către proprietar, cu plata 
unei despăgubiri în sarcina chiriaşului; 

             D. - în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către 
proprietar, prin reziliere de către chiriaş, cu plata unei despăgubiri în 
sarcina proprietarului; 

            E. - în cazul în care chiriaşul  nu mai desfăşoară activitate în 
spaţiul închiriat; 

             F. -  la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului 
închiriat sau în cazul imposibilităţii obiective a chiriaşului de a-l 

exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 
             G. - în cazul neplăţii chiriei pe o perioadă de 3 luni contractul de 

închiriere se reziliază; 
             H. - în cazul în care chiriaşul nu face dovada obţinerii autorizaţiei 

de funcţionare , în termen de 6 luni  de la încheierea contractului de 
închiriere sau a unei situaţii care determină prelungirea termenului. 

          (2) În cazurile prevăzute la lit. B – E, G şi H rezilierea operează în 
termen de 10 zile de la data primirii notificării scrise. 

          (3) La încetarea contractului de închiriere, din orice cauză, chiriaşul 
este obligat să restituie bunurile ce au fost utilizate de acesta în 
derularea închirierii. 

 
CAPITOLUL XI: CLAUZA DE NESCHIMBARE 

     Art.12.(1) – Prezentul contract conţine un număr de 12 (douăsprezece) 
capitole şi un număr de 13 (treisprezece) articole, ultimul capitol fiind 

intitulat ,,Soluţionarea litigiilor” şi are un articol. 
                 (2) – părţile cunosc conţinutul contractului şi ale prezentei 

clauze şi semnează. 
                 (3) – Orice modificare a prezentului contract nu se poate face 

decât cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional. 
 

CAPITOLUL XII: SOLUŢIONAREA LITIIGIILOR 
     Art.13. – Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, 

inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea 
lui, se va soluţiona pe cale amiabilă sau de către instanţele judecătoreşti 
competente. 

 

 
     Prezentul contract s-a încheiat şi semnat astăzi................. în ........... 

exemplare. 
 



 

 

              PROPRIETAR,                                             CHIRIAŞ, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA IV 
 



 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAŢIE 
 

                                             
Către.................................................................................................
........ (denumirea organizatorului licitaţiei şi adresa completă) 

 

 
Subsemnatul/reprezentant împuternicit 

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

 
Ca urmare a anunţului de participare apărut în 

......................................................(denumirea publicaţiei, mijlocul de 
informare etc.) din ............................privind organizarea 

procedurii..........................................(zi/lună/an)  (tipul procedurii de 
licitaţie),pentru    închirierea.....................................................(datele 
de identificare ale bunului pentru care se solicită înscrierea la licitaţie), 
ne exprimăm prin prezenta, interesul de a participa în calitate de 
ofertant. 

   Am luat la cunoştinţă criteriile şi condiţiile care vor fi utilizate 
pentru stabilirea ofertanţilor calificaţi şi anexăm la prezenta cerere, 
documentele de calificare solicitate, după cum urmează: 

 

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

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

                     3)........................................................................ 
Cu stimă, 
Data completării........................................ 
                                                                   Ofertant, 

                                                           ............................. 
                                                            (semnătura autorizată) 

 
 

 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 



 

 

 

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

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

                Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice,  că nu avem debite faţă de bugetul statului, 
bugetul local sau faţă de Consiliul Local al comunei Bozioru şi că nu 
suntem  în litigiu cu această autoritate. 

             
                Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi 

corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că organizatorul licitaţiei are dreptul 
de a solicita, în scopul verificării şi confirmării documentelor care 
însoţesc cererea de înscriere la licitaţie, orice informaţii suplimentare 
privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi 
resursele de care dispunem. 

                 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate 
comercială, bancă, alte persoane juridice, să furnizeze informaţii 
reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Local Bozioru cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
                 Prezenta declaraţie este valabilă până la data încheierii 

contractului de închiriere rezultat ca urmare a aplicării procedurii de 
licitaţie publică, organizată de către Consiliul Local al comunei 
Bozioru. 

 

                   Cu stimă, 
                   Data completării.......................... 

 
                                              Ofertant, 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

 SPĂTARU Marian                              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 
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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.      


	H O T Ă R Â R E
	REFERAT DE APROBARE

