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HOTĂRÂREA Nr.69 

din data de 31.07.2020 
privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a acestora 

 

 

Consiliul local al comunei Săvârşin întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2020; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al  domnului Primar Vodicean Ioan înregistrat la 

nr.1267/23.07.2020; 

- raportul compartimentului de specialitate financiar-contabil, impozite şi taxe locale, 

prin   care     motivează      necesitatea     adoptarii    acestei      hotarari înregistrat la nr. 

1122/01.07.2020; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Săvârşin; 

- prevederile Capitolului II – Anularea unor obligaţii accesorii din OUG nr.69/2020 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi 

instituirea unor măsuri fiscale; 

- Prevederile art.129 alin.2) lit.”b” şi alin.4) lit.”c”, art.136 alin.1) şi 8) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- Prevederile art.2, art.3 şi art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală; 

- Nr. de voturi de la ședința de consiliu de 10 voturi „pentru”0 "abţineri" si 0 voturi 

„împotrivă", din totalul de 11 consilieri în funcţie(majoritate absolută cerută de 

prevederile art.139 alin.(3) lit.”c”  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ); 

În temeiul art. 139 alin. (3) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1. Se aprobă acordarea facilităţilor fiscale debitorilor – persoane fizice şi juridice, 

indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane 

fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi 

administrativ-teritoriale ori instituţii publice ce înregistrează datorii restante către bugetul local al 

Comunei Săvârşin la data de 31.03.2020, conform raportului de specialitate nr.1122/01.07.2020.. 

 Art.2. Se aprobă procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere aferente 

obligaţiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 datorate bugetului local de către persoane 

fizice şi juridice exemplificate la art.1, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Săvârșin, prin 

compartimentele de specialitate financiar contabil și impozite și taxe locale din cadrul primăriei 

comunei Săvârșin și se comunică cu: 

- Instituția Prefectului județului Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate; 

- Primarul comunei Săvârşin; 

mailto:primariasavarsin@yahoo.co


- Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe locale care va face comunicarea acesteia 

celor interesați. Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorității publice 

locale, publicare pe site-ul oficial și prin publicare în mass-media locală. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Contrasemnează, 

          POPA DORIN     Secretar General  Simona 

PASCU 

 Anexa 

 la  HCL nr. ___/31.07.2020 

 

 

P R O C E D U R A 
privind acordarea anulării majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare 

principale restante datorate bugetului local de către persoane fizice şi juridice 

 

 

     Art.1. Instituirea posibilităţii acordării anulării majorărilor de întârziere pentru obligaţiile fiscale administrate de Compartimetul Impozite şi Taxe locale Săvârşin. 

Pentru obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal local – Compartimentul Impozite şi 

Taxe Locale Săvârşin poate acorda, la cererea contribuabilului, anularea majorărilor de întârziere 

aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020. 

 

Art.2. Beneficiariieşalonării 

Prezenta se aplică pentru debitorii – acordarea facilităţilor fiscale debitorilor – persoane 

fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate 

juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită 

profesii liberale, unităţi administrativ-teritoriale ori instituţii publice ce înregistrează datorii 

restante către bugetul local al comunei Săvârşin la data de 31.03.2020. 

Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt: 

a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică care 

la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate 

de organul fiscal local; 

b) debitorii, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, instituţiile publice, care 

la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate 

de organul fiscal local. 

În categoria debitorilor ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură se 

includ şi următorii debitori: 

a) debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii; 

b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sau potrivit Legii nr.85/2006 

privind procedura insolvenţei, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare 

datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a 

răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii; 

c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor 

legale în vigoare; 

d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligaţii de plată 

accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, 

iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri; 

e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligaţii bugetare 

principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unei inspecţii 



fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de 

cuantumul obligaţiilor bugetare principale şi de data comunicării deciziei de impunere.  

Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită 

profesii libere potrivit legii, organul fiscal verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta 

hotărâre pentru ansamblul obligaţiilor bugetare existente atât pe CUI/CIF, cât şi pe CNP/NIF 

potrivit legii. 

 

Art.3. Obiectul facilităţilor fiscale 

Categoriile de obligaţii de plată accesorii restante la 31 martie 2020 care, pot face obiectul 

facilităţilor fiscale sunt următoarele: 

a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data 

de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada 

cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr.29/2020 privind unele măsuri 

economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv; 

b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere 

comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a 

împlinit termenul de plată prevăzut la art.156 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale 

aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de 

organul fiscal central prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data intrării 

în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a 

verificării situaţiei fiscale personale; 

c) obligaţiile bugetare pricipale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 

2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau 

prin declaraţie de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada 

cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente 

în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

precum şi obligaţiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, 

aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre 

recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii 

cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 

 

Art.4. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020  

Majorărilede întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local 

Săvârşin, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinte cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

administrate de organul fiscal, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege, până la 

data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

b) sunt stise prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cerrerii de 

anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii 

administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data  de 1 aprilie 

2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de 

anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, 

pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost 

stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local; 



d) debitorul depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere după îndeplinirea în 

mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit.a)-c), dar nu mai târziu de 15 

decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

 

Art.5. Anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare declarate 

suplimentar dedebitori prin declaraţie rectificativă 

Majorările de întârziere aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate 

suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare 

principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal 

local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting 

prin orice modalitate prevăzute de art.22 din Legea nr.207/2015, până la data depunerii 

cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art.IX lit.b)-d) din OUG 

nr.69/2020. 

 

Art.6. Anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare cu termene de plată 

până la data de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere 

Majorările de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul 

fiscal local, cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de 

impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în 

derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează dacă sunt 

îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) toate diferențele de obligații bugetare individualizate în decizia de impunere sunt stinse 

prin orice modalitate prevâzută de art.22 din Legea nr,207/2015, până la termenul de 

plată prevăzut la art.156 alin.(1) din aceeași lege; 

b) cererea de anulare a majorărilor de întârziere se depune în termen de 90 de zile de la 

comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii. 

În sensul prezentului capitol, prin inspecție fiscală sau verificare a situației fiscale 

personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înțelege acea 

inspecție sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere 

până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

 

Art.7. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe 

anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată 

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare cu scadențe 

anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt 

îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art.IX litb)-d) din OUG 

nr.69/2020. 

 

Art.8 Cererea de acordare 

Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea majorărilor de întârziere potrivit 

OUG nr.69/2020 și prezentei proceduri, pot notifica Compartimentul financiar-contabil Săvârșin 

cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de 

întârziere, respectiv 15 decembrie 2020. 

După primirea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, organul 

fiscal local verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la respectiva dată, 

efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu 



certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale și emite 

și comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii. În cazul în care se 

constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal local îl îndrumă 

potrivit art.7 din Codul de procedură fiscală. 

Pentru debitorii care au notificat organul fiscal local: 

a) majorărilor de întârziere, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea 

anulării. 

În acest caz, organul fiscal local emite decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere. 

b) Procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru majorările de 

întârziere amânate la plată potrivit lit.a); 

c) Majorărilor de întârziere amânate la plată potrivit lit.a) nu se sting până la data 

soluționării cererii de anulare a majorărilor de întârziere sau până la data de 15 

decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a 

majorărilor de întârziere. 

Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere își pierde valabilitatea în oricare dintre 

următoarele situații: 

a) la data emiterii deciziei de anulare a majorărilor de întârziere sau a deciziei de respingere a 

cererii de anulare a majorărilor de întârziere, după caz; 

b) la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a 

majorărilor de întârziere. 

Debitorii care au notificat organul fiscal local și au înființate popriri la data intrării în vigoare a 

hotărârii, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata 

sumelor înscrise la adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate. 

Prevederile mai sus menționate sunt aplicabile și pentru popririle înființate înființate între data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri și data de 15 decembrie 2020 inclusiv. 

 

Art.9. Cererea de anulare a majorărilor de întârziere 

Cererea de anulare a majorărilor de întârziere, se soluționează prin decizie de anulare a 

majorărilor de întârziere sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a majorărilor de 

întârziere. 

Un debitor poate beneficia de anularea majorărilor de întârziere potrivit prezentei proceduri, 

dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării. 

 

 

 

INSPECTOR 

Petrașca Marius Gabriel 
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HOTĂRÂREA Nr.70 

din data de 31.07.2020 

 

privind înregistrarea Comunei Săvârșin în Sistemul Național Electronic de Plată online a 

taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar 

 

Consiliul local al comunei Săvârşin întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2020; 

 

Având în vedere: 

➢ inițiativa  domnului Primar Vodicean Ioan  exprimată   prin   referatul de aprobare 

înregistrat la nr.1265/23.07.2020; 

➢ raportul compartimentului de specialitate financiar-contabil, impozite şi taxe locale, prin   

care     motivează      necesitatea     adoptari    acestei      hotarari înregistrat la nr. 

1266/23.07.2020; 

➢ avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Săvârşin; 

➢ prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ prevederile Hotărârii Guvernului nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului 

național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar; 

➢ prevederile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.168/14/95/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a 

taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar; 

➢ prevederile Ordinului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.173/2011 

și Hotărârea Guvernului nr.1070/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de 

plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

➢ Prevederile art.129 alin.2) lit.”b” şi alin.4) lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

➢ Prevederile art.2, art.3 şi art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală; 

➢ Nr. de voturi de la ședința de consiliu de 10 voturi „pentru” 0 "abţineri" si 0 voturi 

„împotrivă", din totalul de 11 consilieri în funcţie( majoritate absolută cerută de 

prevederile art.139 alin.(3) lit.”c”  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ); 

 

În temeiul art. 139 alin. (3) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ,  

 

HOTĂRĂȘTE: 



 Art.1. Se aprobă înregistrarea Comunei Săvârșin în Sistemul Național Electronic de Plată 

online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP). 

 Art.2. Comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plății 

electronice, va fi suportat de către Comuna Săvârșin. 

 Art.3. Selectarea instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se va face cu 

respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr.168/14/95/2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul Național Electronic de Plată online a 

taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Săvârșin, prin 

compartimentele de specialitate financiar contabil și impozite și taxe locale din cadrul primăriei 

comunei Săvârșin și se comunică cu: 

- Instituția Prefectului județului Arad în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate; 

- Primarul comunei Săvârşin; 

- Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe locale care va face comunicarea 

acesteia celor interesați. Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorității 

publice locale, publicare pe site-ul oficial și prin publicare în mass-media locală. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    Contrasemnează, 

  POPA DORIN    Secretar General  Simona PASCU 
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 HOTĂRÂREA Nr.71 

din data de 31.07.2020 

privind aprobarea modificării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.15 

 

Consiliul Local al comunei Săvârșin, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31.07.2020; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 1269/23.07.2020 a Primarului comunei Săvârșin; 

- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 1270/23.07.2020 întocmit de 

consilier Petrașca Dorinel; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3din cadrul Consiliului local Săvârșin; 

- Adresa SC Compania de Apă Arad SA nr.732/21.07.2020 înregistrată la Primăria comunei 

Săvârșinla nr.1252/21.07.2020 prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a 

Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru 

proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; 

beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional) ; 

- adresa nr. 56534/14.07.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, D.G.P.E.I.M, Autoritate 

de Management pentru P.O.I.M, eliberată potrivit art. 1, pct. (7) din Contractul de Finanțare nr. 

23/08.02.2017 încheiat între Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M.  și  Compania de Apă Arad S.A. în calitate 

de Beneficiar,  

- Hotărârile autorităţilor publice locale prin care s-a aprobat modificarea inventarului 

bunurilor aflate în domeniul public și implicit lista cuprinzând inventarul bunurilorproprietate 

publică sau privată, aferente Serviciului; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.a coroborat cu alin.(3) lit.d, art.132 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

- Dispoziţiile Legii nr.51/2006 , ale art.21 1 (1) lit.a privitoare la atribuirea directa a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare precum si a 

disp.art.20(4) a Legii nr.241/2006 ; 

- Nr. de voturi de la şedinţa de consiliu, cvorumul necesar adoptării fiind de ½ din numărul 

consilierilor în funcție, de majoritate absolută(cu un nr. de 10 voturi „pentru", 0 "abţineri" si 0 

voturi „împotrivă") 

În temeiul art. 139 alin. (1)și alin.(3), art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. – Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de 

apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), prin 
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modificarea anexei  prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract 

privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt 

transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, în sensul actualizării listei cuprinzând 

inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre 

folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează: 

 Se actualizează lista bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad 

S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 24/31.01.2020 a Consiliului Județean 

Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al 

Comunei Tauț a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe 

raza U.A.T. Comuna Tauț, care deservesc exclusiv Comuna Tauț, Hotărârea nr. 

23/31.01.2020 a Consiliului  Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al 

Judetului Arad cu un bun de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă 

și canalizare situat pe raza UAT Orașul Nădlac, Hotărârea nr. 47/28.02.2020 a 

Consiliului  Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu 

bunurile de interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare 

situat pe raza UAT Comuna Ghioroc, Hotărârea nr. 73/27.03.2020 a Consiliului  

Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de 

interes public judetean aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza 

UAT Orașul Pâncota, Hotărârea nr. 183/25.06.2020 a Consiliului Județean Arad privind 

trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei 

Vladimirescu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe 

raza U.A.T. Comuna Vladimirescu, care deservesc exclusiv Comuna Vladimirescu, 

Hotărârea nr. 184/25.06.2020 a Consiliului  Județean Arad privind majorarea 

patrimoniului public al Judetului Arad cu bunul de interes public judetean aferent 

sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza UAT Comuna Târnova, 

 Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad 

S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/19.06.2020 Consiliului Local al 

Comunei Tauț privind solicitarea transferului din domeniul public al Județului Arad în 

domeniul public al Comunei Tauț și a bunurilor ce-i aparțin, 

 Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Șagu  către Compania de Apă Arad 

S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/15.04.2019 a Consiliului Local al 

Comunei Șagu privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public 

al Comunei Șagu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate 

pe raza UAT Comuna Șagu și predarea în administrare către operatorul S.C. Compania de 

Apă Arad S.A .a bunurilor, 

 Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Beliu către Compania de Apă Arad 

S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 29/27.04.2018 a Consiliului Local al 

Comunei Beliu privind aprobarea actualizării valorilor de inventar a bunurilor care vor 

trece din domeniul public al județului Arad în domeniul public al Comunei Beliu, 

 Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Dezna către Compania de Apă 

Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 13/24.02.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Dezna privind declararea unor bunuri de interes local și majorarea patrimoniului 

comunei Dezna în baza transferului acestora prin Hotărârea Consiliului Județean ARAD nr. 

129/29.05.2019. 

 Lista bunurilor ce fac obiectul modificării  Contractului se compune din anexele hotărârilor 

enumerate în cele de mai sus.  



Art. 2. – Toate  celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de  

alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate. 

Art. 3. – Se  împuterniceşte reprezentantul legal al comunei Săvârșin în AGA, să semneze 

în numele şi pe seama Consiliului Local Săvârșin, Actul Adiţional  nr. 15la Contractul de Delegare 

a Gestiunii  serviciului de alimentare cu apă și canalizarenr. 648/30.12.2009, pentru proiectul 

„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; 

beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional). 

Art. 4. – Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare 

Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele 

şi pe seama membrilor asociaţi, Actul Adițional  nr. 15 la Contractul de Delegare nr. 

648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Cionca Iustin - Preşedintele Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare Judeţul Arad. 

Art. 5. – Compartimentelede specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 

Local Săvârșin vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică la:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad; 

- Primarul comunei Săvârșin; 

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Contrasemnează, 

         POPA DORIN          Secretar General  Simona PASCU 
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JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 

CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Săvârșin nr. 37, județul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 

e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.72 

din data de 31.07.2020 

privind aprobarea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă 

a terenului situat în loc. Căprioara înscris în C.F. nr.303038 Săvârșin nr.cad/nr.top.303038 

 

Consiliul Local al comunei Săvârșin, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31.07.2020; 

Având în vedere: 

- Inițiativa primarului comunei Săvârșin, exprimată prin referatul de aprobare nr. 

2270/17.12.2019 privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a 

terenului situat în loc. Căprioara, identificat în CF nr.303038 Săvârşin în suprafaţă de 5090 mp; 

- Raportul de specialitate înregistrat la nr. 2271/17.12.2019 întocmit de 

compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Săvârşin privind aprobarea Raportului de evaluare şi 

vânzarea prin licitaţie publică deschisă a terenului aparţinând domeniului privat al comunei Săvârşin situat 

în Căprioara, identificat în CF nr.303038 Săvârşin în suprafaţă de 5090 mp; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Săvârșin 

nr.1, 2 şi 3; 

- Raportul de evaluare înregistrat la nr.2083/26.11.2019 executat de către SC B&B 

Investiții și Servicii SRL Arad, ing Eudor Biris – evaluator autorizat ANEVAR, legitimatie 10701; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Săvârşin nr.35 din 22.04.2019 

privind aprobarea demarării procedurilor pentru identificare imobil situat în com. Săvârșin, localitatea 

Căprioara, CF 815 Căprioara; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.”c”, coroborat cu alin.(6) lit.”b”, art.136 alin.(1) şi 

(8), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit”a”, art.354 alin.(1), art.355 şi art.363 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

- Nr. de voturi de la şedinţa de consiliu, cvorumul necesar adoptării fiind de 2/3 din 

numărul consilierilor locali în funcție, majoritate calificată cerută de prevederile art.139 alin.(2) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ (cu un nr. de 10 voturi „pentru", 0 "abţineri" si 0 voturi 

„împotrivă") 

În temeiul art. 139 alin. (2) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului 

proprietate privată a Comunei Săvârşin, în suprafaţă de 5090 mp, situat în Căprioara, înscris în CF 

nr.303038 Săvârşin nr.cadastral 303038, cuprins în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Raportul de evaluare nr.2083/26.11.2019, întocmit de către evaluator autorizat SC 

B&B INVESTITII SI SERVICII SRL ARAD, prin ing.Eudor Biris – evaluator autorizat ANEVAR, 

legitimatia 10701, pentru imobilul, teren extravilan înscris în C.F. nr.303038 Săvârșin, nr. cadastral 303038 

în suprafață de 5090 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Săvârșin, care stabileşte o valoare de piaţă 

de 5.190 EURO, respectiv echivalentul a 24.800 lei la cursul BNR de 1 Euro=4,7729 lei din data de 

18.11.2019, reprezentând un preţ de 1,02 euro/mp, cuprins în Anexa nr.2, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului – teren proprietate privată a 

Comunei Săvârşin, situat în localitatea Căprioara, înscris în C.F. nr.303038 Săvârșin nr.topografic/cadastral 

303038 în suprafață de 5090 mp, identificat conform Anexei nr.3, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractului de vânzare-cumpărare, incluzând şi 

Caietul de sarcini, pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 5090 mp situat în localitatea Căprioara, înscris 

în C.F. nr.303038 Săvârșin nr.topografic/cadastral 303038, cuprinsă în Anexa nr.4, ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă prețul de pornire la licitația de 5190 Euro, preţ stabilit conform raportului de 

evaluare nr.2083/26.11.2019 întocmit de către evaluator autorizat SC B&B INVESTITII SI SERVICII SRL 

ARAD, prin ing.Eudor Biris, echivalentul în lei la cursul stabilit de BNR la data desfăşurării licitaţiei 

pentru vânzarea imobilului - teren  de la art.3. 

Art.6. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în următoarea componenţă: 

- Preşedinte: Petraşca Dorinel – consilier Comp. Urbanism 

- Secretar: Jurcoane Sorin – referent SPCLEP, cu atribuţii de achiziţii publice 

- Membru: Tomodan Cristina – inspector Comp. Impozite şi taxe locale 

Membrii supleanţi:  

- Membru: Caucar Maria – referent Comp. Agricol 

- Membru: Sere Ionel – referent Comp. relaţii publice 

 Art.7. Se aprobă constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor în următoarea componenţă: 

- Preşedinte: Petraşca Gabriel – consilier Impozite şi taxe locale 

- Secretar: Bota Roberta – inspector, cu atribuţii de achiziţii publice 

- Membru: Neamţ Marius – viceprimar  

Membrii supleanţi:  

- Membru: Pavel Ionel  – referent Comp. Agricol 

- Membru: Marc Ioan – administrator public 

 Art.8. Contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care 

cumpărătorul se obligă să achite preţul imobilului, la valoarea adjudecată, la data semnării acestuia de către 

ambele părţi în faţa notarului public. 

Art.9. Cheltuielile legate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în formă autentică, vor 

fi suportate de către cumpărător. 

Art.10. Cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare, în formă autentică, se mandatează dl 

Vodicean Ioan, Primar al Comunei Săvârșin. 

Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Primarul comunei Săvârșin, 

prin serviciile de specialitate. 

Art.12. Prezenta hotarare se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, în vederea exercitării controlului de legalitate; 

- Primarul comunei Săvârșin; 

- Celor interesați. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Contrasemnează, 

          POPA DORIN            Secretar General  Simona PASCU 
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Anexa nr.1 la HCL NR……../31.07.2020 

 

 

 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 

pentru  vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a Comunei Săvârșin, 

în suprafață de 5090 mp, situat în Căprioara, înscris în CF nr.303038 Săvârșin, 

nr.cad.303038 

 

 

 

 

Conţinut: 

1. informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.; 

2. instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de vânzare; 

3. caietul de sarcini; 

4. instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 

5. informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru 

stabilirea ofertei câştigătoare, precum şi ponderea lor; 

6. instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 

7. informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 

 

 

I. INFORMAŢII GENERALE  

 

COMUNA SĂVÂRŞIN cu sediul în Săvârşin, comuna Săvârşin, judeţul Arad, nr.37 

telefon 0257 557270, fax 0257 557170, cod fiscal 3519178, cont Trezoreria Săvârşin 

:RO21TREZ03221360250XXXXX 

Organizarea licitaţiei se face de către Comisia de licitaţie numită prin hotărârea consiliului 

local. 

 

II. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII 

DEVÂNZARE 
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A. Procedura licitaţiei publice 

1. În cazul acestei proceduri, vânzătorul  are obligaţia să publice anunţul de licitaţie în 

Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională, într-unul de 

circulaţie locală şi pe site-ul Comunei Săvârşin. 

2. Anunţul se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de 

data limită pentru depunerea ofertelor. 

3. Documentaţia de atribuire se ridică contra cost de la Registratura Primăriei comunei 

Săvârşin, nr.37, judeţul Arad. 

4. Ofertele se depun la sediul vânzătorului, într-un singur exemplar, în două plicuri 

închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor conţine documentele solicitate de 

vânzător, constituită prin hotărârea consiliului local. 

5. Procedura de licitaţie se desfăşoară numai dacă în urma publicării anunţului de 

licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte. Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică. 

6. După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care nu 

conţin totalitatea documentelor şi datelor cerute în “Instrucţiuni privind modul de elaborare şi 

prezentare a ofertelor” şi întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează rezultetul analizei. 

Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor 

exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile de participare. 

7. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea 

procesului verbal  care consemnează operaţiunile descries la pct.4 de către toţi membrii comisiei 

de evaluare şi de către ofertanţi, numai dacă există cel puţin 2 oferte valabile. 

8. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 

două oferte valabile, vânzătorul va anula procedura şi va organiza o nouă procedură de licitaţie, cu 

aceeaşi documentaţie. 

9. Criteriul de atribuire al contractului de vânzare-cumpărare este cel mai mare preţ. 

Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul de atribuire prevăzut 

în documentaţie. 

10.În cazul egalităţii preţului oferit de 2 sau mai mulţi participanţi admişi, comisia va 

solicita acestora să facă o nouă ofertă, în plic închis. 

11.În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul comisiei 

întocmeşte un proces verbal în care menţionează ofertele valabile, oferta declarată câştigătoare, 

ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la 

procedura de atribuire. 

12.În baza procesului verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct.7, în termen 

de o zi, comisia de evaluare întocmeşte un raport care cuprinde descrierea procedurii de vânzare şi 

operaţiunile de vânzare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului 

câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat nici un câştigător, cauzele respingerii pe care îl 

comunică ofertantului. 

13.După primirea raportului comisiei de evaluare, vânzătorul, în termen de 3 zile 

lucrătoare informează în scris cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse 

indicând motivele excluderii şi ofertantul declarat câştigător. 

14.Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de  evaluare poate propune ofertantului 

solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare. 



15.În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, 

vânzătorul o transmite ofertanţilor vizaţi. 

16. Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea vânzătorului în termen de 4 zile 

lucrătoare de la primirea acesteia. 

17. În cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui câştigător se va 

cosemna această situaţie într-un proces verbal şi se va organiza o nouă licitaţie. 

18. Dacă nici cea de-a doua licitaţie nu a condus la desemnarea unui câştigător aceasta 

se va cosemna într-un proces verbal care va constitui temeiul pe baza căruia comisia de evaluare 

va recurge la reluarea procedurii de licitaţie. 

 

B. Garanţii 

1. În vederea participării la licitaţie ofertanţii sunt obligaţi să plătească: 

-garanţia de participarela licitaţie, în sumă de 10% din valoarea imobilului, 

calculată la preţul de pornire în contul RO21TREZ03221360250XXXXX deschis la Trezoreria 

Săvârşin; 

- taxa aferentă achiziţionării caietului de sarcinial licitaţiei, în sumă de 100 lei, în 

contul RO21TREZ03221360250XXXXX deschis la Trezoreria Săvârşin; 

- taxa de participare la licitaţie, în sumă de 500 lei,în contul 

RO21TREZ03221360250XXXXX deschis la Trezoreria Săvârşin. 

Preţul de pornire la licitaţie este de: 

- 1,02 euro/mp, respectiv 5190 euro, preţ stabilit conform raportului de evaluare 

întocmit de SC B&B INVESTITII SI SERVICII SRL ARAD, prin ing.Eudor Biris – evaluator 

autorizat ANEVAR, înregistrat la Primăria comunei Săvârşin cu nr.2083/26.11.2019, echivalent în 

lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfăşurării licitaţiei, iar pasul de strigare la licitaţie este de 

minim 5 euro/mp, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfăşurării licitaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. CAIET DE SARCINI 

pentru  vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a Comunei Săvârșin, 

în suprafață de 5090 mp, situat în Căprioara, înscris în CF nr.303038 Săvârșin, 

nr.cad.303038 

 

 Cap.I. OBIECTUL VÂNZĂRII 

1.1.Imobilul-teren care urmează a fi vândut se află situat în extravilanul comunei Săvârşin, sat 

Căprioara. 

1.2.Imobilul-teren face obiectul vânzării, în suprafaţă de 5090 mp, este proprietatea privată a 

Comunei Săvârşin, identificat în CF nr.303038 Săvârşin, nr.cad.303038. 

1.3.Terenul este situat în satul Căprioara, comuna Săvârşin, identificat în CF nr.303038 

nr.cad.303038, în suprafaţă de 5090 mp, este proprietatea privată a Counei Săvârşin. 

 Terenul se află amplasat în zona extravilană a satului Căprioara, comuna Săvârşin, judeţul 

Arad, cu o formă neregulată, alungită. 

 Zona în care se află terenul este slab circulată iar nivelul fonic este acceptabil. Gradul de 

poluare este la un nivel scăzut. 

1.4.Scopul vânzării: imobilul se vinde în vederea amenajării unei exploataţii agricole sau 

amenajarea unei pescării ori altui proiect similar cu condiţia protejării mediului înconjurător. 

 

 Cap.II. MOTIVAŢIA VÂNZĂRII 

 Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun vânzarea unor bunuri 

sunt următoarele: 

2.1. Prevederile art.129 alin.(2) lit.”c”, alin.(6) lit.”b” din OUG nr.57/2019 – privind Codul 

Administrativ 

2.2. Dispoziţiile art.108 lit.”e” din Codul Administrativ precizează: „Consiliile locale şi consiliile 

judeţene hotărăsc, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după 

caz, să fie: 

 e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 

2.3. Dispoziţiile art.363 alin.(1) din Codul administrativ pr prevăd: „(1) Vânzarea bunurilor din 

domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se face prin licitaţie publică, 

organizată în condiţiile prevăzute le art.334-346, cu respectarea principiilor prevăzute la art.311, 

cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.” 

 

 Cap.III. ELEMENTE DE PREŢ 

3.1. Preţul de pornire la licitaţie este de 1,02 euro/mp, respectiv 5190 euro/5090 mp, preţ 

stabilit conform raportului de evaluare întocmit de SC B&B INVESTITII SI SERVICII SRL 

ARAD, prin ing.Eudor Biris – evaluator autorizat ANEVAR, înregistrat la Primăria comunei 

Săvârşin cu nr.2083/26.11.2019, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfăşurării 

licitaţiei. 

3.2. Pasul de strigare la licitaţie este de minim 5 euro/mp, echivalent în lei la cursul stabilit de 

B.N.R. la data desfăşurării licitaţiei. 

3.3. Garanţia de participare la licitaţie în sumă de 10% din valoarea imobilului, calculată la 

preţul de pornire, depusă de ofertantul câştigător se reţine de vânzător până în momentul încheierii 

contractului de vânzare-cumpărare urmând ca după această dată garanţia să constituie avans din 

preţul de vânzare datorat de cumpărător. 

Garanţia de participare la licitaţie, se constituie în următoarea formă: 



- în lei prin Ordin de plată bancar depus în contul RO21TREZ03221360250XXXXX 

deschis la Tezoreria Săvârşin sau numerar în lei depus la casieria Primăriei comunei 

Săvârşin, cu specificaţia la obiectul plăţii – garanţie de participare la licitaţia pentru 

vânzarea terenului în suprafaţă de 5090 mp, situat în Căprioara, comuna Săvârşin. 

Garanţia de participare se returnează ofertanţilor necâştigători,în termen de 10 zile 

lucrătoare de la semnarea contractului de vânzare. 

3.4. Valoarea adjudecată va fi achitată integral la data semnării contractului. 

 

Cap.IV. CONDIŢII DE MEDIU 

Cumpăratorul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în 

domeniul protecţiei mediului. 

 

Cap.V. PREZENTAREA OFERTEI 

Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română. 

 Perioada de valabilitate a ofertei 

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 90 zile de la 

data licitaţiei. 

Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate declarată. 

 Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea financiară se va prezenta îneuro, iar ofertantul trebuie să prezinte Formularul de ofertă 

(model formular nr.2) completat, semnat şi ştampilat. 

 Modulde prezentare a ofertei – conform Instrucţiunilor pentru ofertanţi 

 

 Cap.VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

6.1. Vânzătorul are următoarele obligaţii: 

 a. – să predea cumpărătorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare/primire. 

 b. – vânzătorul are obligaţia de a nu tulbura pe cumpărător în exerciţiul drepturilor 

rezultate din contractul de vânzare-cumpărare. 

 c. – vânzătorul garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, scos din 

circuitul civil, ipotecat sau gajat. 

 d. – vânzătorul nu răspunde de viciile aparente. 

6.2. Cumpărătorul are următoarele obligaţii:  

 a. – să realizeze lucrările de investiţii corespunzătoare proiectului aprobat şi avizelor 

legale. 

 b. – cumpărătorul are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în 

vigoare cu privire la P.S.I., protecţia mediului şi persoanelor. 

 c. – achitarea integrală a debitelor pe care le au faţă de bugetul local. 

 d. – cumpărătorul se obligă să achite preţul terenului, la valoarea adjudecată, la data 

semnării contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

 e. – să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu-zise ale actului, taxele de timbru 

şi de autentificare – onorariul notarial, de publicitate imobiliară etc. 

 f. – să achite integral debitele pe care le are faţă de bugetul local până la încheierea 

contractului de vânzare-cumpărare şi cele care decurg după încheierea contractului de vânzare-

cumpărare. 

 Cap.VII. DISPOZIŢII FINALE 

7.1. La procedură pot participa persoane juridice române cu participaţie de capital autohton, 

străin sau mixt care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi calificare solicitate prin documentaţia de 

atribuire. 

Desfăşurarea licitaţiei publice se realizează în conformitate cu prevederile art.363 alin.(1) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 



7.2. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin cotractul de vânzare-cumpărare. 

7.3. Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare-cumpărare. 

7.4. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia 

solicitantului contra cost, pentru suma de 100 lei. 

7.5. Ofertanţii la licitaţie vor achita taxa de participare la licitaţie în sumă de 500 lei. 

7.6. Ofertanţii la licitaţie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitaţie, garanţia de 

participare la licitaţie menţionată la pct.3.3. 

Participarea la licitaţie a ofertanţilor este condiţionată de achitarea integrală a debitelor pe care le 

au faţă de bugetul local şi de stat, achitarea documentaţiei de licitaţie şi a garanţiei de participare. 

Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice careau debite faţă de Comuna Săvârşin şi 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice. 

7.7. Dacă din diferite motive licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, 

revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanţi. 

În acest caz ofertanţilor li se va înapoia în termen de 10 zile garanţia de participare la licitaţie şi 

contravaloarea documentaţiei de licitaţie pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la Primăria 

comunei Săvârşin. 

  Pentru restituirea garanţiei ofertanţii declaraţi neadjudecători au obligaţia ca pe cererea de 

restituire să specifice următoarele: 

- hotărârea Consiliului local prin care s-a aprobat vânzarea 

- codul fiscal al firmei (în cazul persoanelor juridice)  

- codul numeric personal (în cazul persoanelor fizice) 

- contul bancar, banca şi oraşul/comuna unde urmează a fi virată garanţia 

- numărul de telefon 

Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră 

însuşite de către ofertant. 

7.8. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea licitaţiei publice se vor depune la 

registratura Primăriei comunei Săvârşin în termen de 48 de ore de la data desfăşurării licitaţiei, iar 

comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza şi instrumenta contestaţiile înregistrate în termen 

de 5 zile de la data înregistrării acestora. 

 

 

  

 

 

 

 

 

IV. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A 

OFERTELOR 

 

 

Licitaţiavaavealoc la sediulPrimărieicomuneiSăvârșin, nr.37, la data șiora menţionate în 

anunţul publicat într-un cotidian de circulaţielocalașinațională. 

Înscrierea la licitaţie se va face în perioada prevăzută în anunţul publicat, la sediul 

Primăriei comunei Săvârşin, nr.37. 

În vederea participării la licitaţie ofertantul trebuie să plătească: 



- garanţia de participarela licitaţie, în sumă de 10% din valoarea imobilului, 

calculată la preţul de pornire în contul RO21TREZ03221360250XXXXX deschis la Trezoreria 

Săvârşin; 

- taxa aferentă achiziţionării caietului de sarcinial licitaţiei, în sumă de 100 lei, în 

contul RO21TREZ03221360250XXXXX deschis la Trezoreria Săvârşin; 

- taxa de participare la licitaţie, în sumă de 500 lei,în contul 

RO21TREZ03221360250XXXXX deschis la Trezoreria Săvârşin. 

Preţul de pornire la licitaţie este de: 

- 1,02 euro/mp, respectiv 5190 euro, preţ stabilit conform raportului de evaluare 

întocmit de SC B&B INVESTITII SI SERVICII SRL ARAD, prin ing.Eudor Biris – evaluator 

autorizat ANEVAR, înregistrat la Primăria comunei Săvârşin cu nr.2083/26.11.2019, echivalent în 

lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfăşurării licitaţiei, iar pasul de strigare la licitaţie este de 

minim 5 euro/mp, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfăşurării licitaţiei. 

 

1. INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONŢINUTUL DOCUMENTELOR 

 

1.1.Documentele ce urmează a fi depuse de către ofertant la procedura de licitaţie publică 

privind vânzarea imobilului – teren în vederea realizării amenajării unei exploataţii 

agricole sau a unei pescării ori altui proiect similar: 

- Declaraţia , privind calitatea de participant (Formular 1); 

- Formular de ofertă (Formular 2); 

- Fişă cu informaţii generale privind ofertantul (Formular 3), fişa va fi semnată şi 

ştampilată de către ofertant, pentru personae juridice; 

- Declaraţie privind respectarea documentaţiei de atribuire (Formular 4); 

- Documentele de capabilitate. 

 

1.2.Documentele de capabilitate pentru stabilirea eligibilităţii ofertei: 

În vederea participării la licitaţia public privind vânzarea imobilului – teren ofertanţii 

trebuie să prezinte, în mod obligatoriu, următoarele documente: 

 

 

 

Pentru persoane juridice: 

a. – certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de 

bugetullocal al localităţii de reşedinţă (unde au sediul social) şi faţă de cel al 

Comunei Săvârşin/Primăriei comunei Săvârşin – original. 

b. – certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice – original. 

c. – certificat de înregistrare a persoanei juridice participante emis de Oficiul 

Registrului Comerţului – copie conform cu originalul sau legalizată; 

d. – cazier judiciar pentru administratorul societăţii/titular PFA – original. 

e. – copie după cartea de identitate a reprezentantului/împuternicitului ofertantului 

şi împuternicirea autentificată de către notarul public în original (în cazul în care 

ofertele sunt depuse de împuterniciţii ofertanţilor şi nu de reprezentanţii legali). 



f. – dovada achitării contravalorii documentaţiei de atribuire, a taxei de participare 

la licitaţie, a garanţiei de participare (copie xerox după chitanţă sau OP). 

Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. 

 

Pentru persoanele fizice: 

a. – copie după cartea de identitate a reprezentantului/împuternicitului ofertantului 

şi împuternicirea autentificată de către notarul public în original (în cazul în care 

ofertele sunt depuse de împuterniciţii ofertanţilor). 

b. – dovada achitării contravalorii documentaţiei de atribuire, a taxei de participare 

la licitaţie, a garanţiei de participare (copie xerox după chitanţă sau OP). 

c. – certificate fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice. 

d. – certificate fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de 

Comuna Săvârşin. 

e. – cazier judiciar ofertant – original. 

  

 Orice document solicitat prin prezentul caiet de sarcini, care nu se regăseşte înoferta 

depusă de ofertanţi, duce la descalificarea acestora. 

 

 

 

 

2. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 

 

Data organizării licitaţiei în vederea vânzării imobilului – teren proprietate privată a 

Comunei Săvârşin, se va face publică prin anunţ în presa locală şi naţională, precum şi în 

Monitorul Oficial al României partea a VI-a. 

Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de 

data limită de depunere a ofertelor. 

Ofertanţii vor depune câte 2 plicuri închise, netransparente şi sigilate, unul exterior şi 

unul interior. Plicul exterior va cuprinde plicul interior (care, la rândul lui, va conţine oferta 

de preţ – model formular2) şi documentele solicitate conform caietului de sarcini şi 

prezentelor instrucţiuni. 

Pe plicul exterior se vor consemna cel puţin denumirea ofertantului, precum şi 

menţiunile: „Pentru licitaţia publică a terenului în suprafaţă de 5090 mp, situat în Căprioara, 

comuna Săvârşin” 

„A nu se deschide înainte de data de ......................., ora .........”, (se vor trece data şi ora 

licitaţiei). 

Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi, 

iar după desigilarea primului plic al ofertelor să rămână cel puţin 2 oferte valabile, care să 

întrunească condiţiile prevăzute în prezentele instrucţiuni. 

 

Desfăşurarea licitaţiei: 

Se începe licitaţia, parcurgând următoarele etape: 



- se verifică existenţa actelor doveditoare de plată a garanţiei, a taxei de participare şi a 

documentaţiei pentru licitaţie; 

- se verifică identitatea ofertanţilor, pe baza actelor de identitate; 

- se verifică documentele dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate; 

- se descid ofertele; 

- se trece la supralicitarea directă; supralicitarea continuă până când niciun ofertant nu 

mai supralicitează. 

 

 

V. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE 

ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

 

 

Pentru stabilirea ofertei câştigătoare se aplică criteriul celei mai mari oferte de preţ. 

 

Comisia de evaluare a ofertelor va încheia un process-verbal de adjudecare, în două 

exemplare. 

 

În cazul în care nu există depuse cel puţin 2 oferte valabile, licitaţia se anulează şi se va 

ţine o nouă licitaţie, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data primei licitaţii, la 

aceeaşi oră. Dacă la al doilea termen de licitaţie, astfel stabilit, nu se prezintă niciun ofertant cu 

cel puţin 1 (una) ofertă valabilă, se procedează la anularea licitaţiei, iar dacă este depusă 

osingură ofertă valabilă, iar suma oferită este în valoare de cel puţin preţul de pornire, aceasta 

este declarată câştigătoare. 

După stabilirea ofertantului câştigător, toţi participanţii care au depus oferte valabile 

vor fi informaţi în scris de către vânzător despre rezultatul licitaţiei. 

Ofertelesunt considerateinacceptabile în şedinţa de deschidere dacă se încadrează în una 

din următoarele situaţii: 

- ofertele au fost depuse după data şi ora limită sau la o altă adresă decât cea 

menţionată mai sus; 

- nu sunt însoţite de garanţia de participare la licitaţie şi taxa de participare, constituită 

conform documentaţiei de atribuire,precum şi de toate documentele solicitate prin 

caietul de sarcini şi prezentele instrucţiuni, ori documentele depuse sau informaţiile 

furnizate se dovedesc a fi false. 

 

1. MODUL DE OBŢINERE A DOCUMENTELOR DE ATRIBUIRE 

Documentaţia de atribuire se obţine de la sediul Primăriei comunei Săvârşin, nr.37. 

 

2. POSIBILITATEARETRAGERII OFERTEI 

Orice ofertant are dreptul de a-şi retrage oferta numai până la data limită stabilită pentru 

depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage oferta după expirarea datei limită stabilite pentru 

depunerea ofertelor sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de licitaţie. 

 



3. DESCHIDEREA OFERTELOR 

Ofertele vor fi deschise la data şi ora stabilite pentru licitaţie, conform prezentelor 

instrucţiuni, în prezenţa membrilor comisiei, la sediul Primăriei Comunei Săvârşin, nr.37. 

 

4. PRECIZĂRI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE ŞI LIMBA FOLOSITĂ ÎN 

CORESPONDENŢA ŞI RELAŢIILE ÎNTRE PĂRŢI 

Documentele, notificările, deciziile şi alte comunicări, care trebuie transmise între părţi se 

vor face în formă scrisă sau altă formă care asigură înregistrarea actului, cu excepţia 

documentelor a cărei formă a fost prevăzută prin documentele licitaţiei. 

Toate documentele vor fi întocmite în limba română. 

În cazul în care vânzătorul şi ofertantul comunică prin telefon sau alt mijloc de 

comunicaţie care nu asigură înregistrarea conţinutului comunicării, expeditorul 

comunicării este obligat să trimită imediat, o confirmare scrisă a acesteia pentru a se 

asigura înregistrarea. 

 

5. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE ŞI PARAFELE NECESARE PENTRU 

DOCUMENTELE OFERTELOR 

Documentele depuse de ofertant, semnate şi ştampilate, dacă este cazul de persoanele 

desemnate legal pentru fiecare document. 

 

6. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAŢIEI 

Anularea licitaţiei poate fi acceptată atunci când: 

- niciunul din documentele prezentate de către ofertanţi nu corespund prevederilor din 

documentele licitaţiei; 

- nu a fost depus numărul minim de oferte valabile prevăzut în prezentele instrucţiuni; 

- se constată nereguli importante în derularea licitaţiei care afectează principiul 

concurenţei loiale; 

- în cazul unor contestaţii întemeiate, admise. 

Anularea se face prin hotărâre comună a reprezentanţilor comisiei de licitaţie şi se va 

comunica în scris tuturor participanţilor, arătând motivele care au stat la baza acestei 

anulări. 

 

 

 

VI. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC 

 

Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea licitaţiei publice se vor depune la registratura 

Primăriei comunei Săvârşin în termen de 48 de ore de la data desfăşurării licitaţiei, iar comisia 

de soluţionare a contestaţiilor va analiza şi instrumenta contestaţiile înregistrate în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data înregistrării acestora. 

Participanţii nemulţumiţi de rezultatul licitaţiei pot depune contestaţie în condiţiile Legii 

nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

 



VII. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA/REZILIREA CONTRACTULUI DE 

VÂNZARE-CUMPĂRARE 

 

În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

vânzător, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind 

competent instanţa de judecată. Vânzătorul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral 

contractual de vanzare-cumpărare şi se va face menţiune cu privire la motivele ce au determiat 

această măsură. 

 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

Documentele ofertei trebuie să fie obligatoriu numerotate, semnate şi ştampilate. 

Nu se accept completarea ofertei după deschidere. 

În situaţia în care se constată lipsa vreunui document, oferta va fi respinsă. 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT 

CONSILIER 

Petrașca Dorinel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 

CONSILIUL  LOCAL 

ComunaSăvârsin, nr. 37, judetul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 

e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 

 

HOTARAREA Nr.73 

din data de 31.07.2020 

 
privind aprobarea încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare cu Societatea 

Cooperativa de Consum de Gr.I CONSUMCOOP Săvârșin, având ca obiect pact de opțiune 

cu promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare a imobilului-Magazin Sătesc situat în sat 

Hălăliș 

 

 

Consiliul local al comunei Săvârșin, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.07.2020; 

Având in vedere : 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Săvârșin, înregistrat sub 

nr.1271/23.07.2020; 

- raportul de specialitate nr. 1272/23.07.2020, întocmit de Compartimentul Urbanism, 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Săvârșin; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Săvârșin nr.1,2,3; 

- raportul de evaluare înregistrat sub nr.1203/13.07.2020, întocmit de evaluator autorizat 

Paduraru Mircea, evaluator ANEVAR, legitimația nr.14943/2020; 

- Decizia de impunere pentru anul 2020 nr. 1552/16.01.2020 emisă de Primăria comunei 

Săvârșin – compartimentul impozite și taxe locale; 

- Procesul-verbal de negociere încheiat la data de 14.07.2020, înregistrat la Primăria 

comunei Săvârșin la nr.1212/14.07.2020 între reprezentantul Societatea Cooperativa de 

Consum de Gr.I CONSUMCOOP Săvârșin cu sediul social în sat. Săvârșin și 

reprezentanții comunei Săvârșin; 

În conformitatea cu: 

- prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- prevederile art.1668 și art.1669 din Legea nr.287/2009 - Codul Civil; 

- prevederile art.22, art.163, art.166, art.167, art.178 din Legea nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală; 

- prevederile art.29 alin.(1) lit.a din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 

- prevederile art. 129 alin. 2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.d, art.139 alin.2 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- nr. de voturi de la ședința de consiliu–cvorumulnecesaradoptăriifiind de 2/3 din 

numărulconsilierilorlocaliînfuncție, de majoritatecalificatăcerută de prevederile art.139 

alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privindCodulAdministrativ, dintr-un număr de 

10consilierilocali la şedinţa de consiliu din totalul de 11 consilieriînfuncţie, 10 voturi 

mailto:primariasavarsin@yahoo.co


“pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 voturi “abţineri”; 

In temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1.Se aprobă încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare cu Societatea 

COOPERATIVA DE CONSUM DE GR.I CONSUMCOOP SAVÂRȘIN, cu sediul social în sat. 

Săvârșin nr.133/A, comuna Săvârșin județul Arad, având ca obiect pact de opțiune cu promisiunea 

bilaterală de vânzare-cumpărare a imobilului- „Magazin Sătesc” situat în sat. Hălăliș nr.1 comuna 

Săvârșin județul Arad, înscris în C.F. nr.300340 Săvârșin nr.top/cad 1-2-2 în suprafață de 176 mp, 

în condițiile proiectului antecontractului de vânzare-cumpărare, anexa nr.1 la prezenta hotărâre, 

din care face parte integrantă. 

Art.2. Antecontractul de vânzare-cumpărare în formă autentică se va încheia în termen de 

30 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei. 

Art.3.Se aprobă şi se însuşeşte raportul de evaluare înregistrat la Primăria Comunei 

Săvârșin sub nr. 1203/13.07.2020, elaborat de evaluator autorizat Paduraru Mircea, evaluator 

ANEVAR, legitimația nr.14943/2020, conform  anexei nr.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul comunei Săvârșin, domnul Vodicean Ioan, este împuternicit de către 

Consiliul Local Săvârșin să semneze antecontractul  de vânzare-cumpărare. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare şi va fi comunicată 

cu: 

- Instituția Prefectului județul Arad în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate; 

- Primarul comunei Săvârșin; 

- Compartimentele de specialitate urbanism şi contabilitate; 

- Societatea COOPERATIVA DE CONSUM DE GR.I CONSUMCOOP 

SAVÂRȘIN. 

(2) Se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al Comunei Săvârșin. 

Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Săvârșin și prin 

publicare pe site . 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Contrasemnează, 

          POPA DORIN    Secretar General  Simona PASCU 

 

 

 

 



 

Anexă la H.C.L. nr. 73/31.07.2020 

 

ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 

 

I. PĂRȚILE 

I.1.SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM DE GR.I CONSUMCOOP 

SĂVÂRȘIN, cu sediul social în sat Săvârșin nr.133/A, comuna Săvârșin, județul Arad, înregistrat 

la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. C2/6/2005, CUI RO1732730, reprezentată legal 

prin domnul Carpine Ioan, președintele societății, în calitate de Promitent-vânzător, 

și 

I.2. COMUNA SĂVÂRȘIN prin Consiliul Local al Comunei Săvârșin, cu sediul în sat 

Săvârșin nr.37, comuna Săvârșin, județul Arad, având cod fiscal 3519178, tel 0257 557270, fax 

0257 557170, reprezentată legal prin Vodicean Ioan, în calitate de primar, în calitate de 

Promitent-cumpărător. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

(1) Obiectul contractului îl constituie promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare prin 

care Promitentul-vânzător se obligă să vândă iar Promitentul-cumpărător se obligă să cumpere 

bunul imobil „Magazin sătesc”, înscris în C.F. nr.300340 Săvârșin cu nr.top/cad. 1-2-2 în 

suprafață de 176 mp (terenul este proprietatea Statului român), situatîn sat. Hălăliș nr.1 comuna 

Săvârșin, județul Arad, în condițiile stabilite prin prezentul antecontract de vânzare-cumpărare. 

(2) Părțile se obligă prin prezentul Antecontract să încheie Contractul de vânzare-

cumpărare în condițiile acestui act în cel mult 24 luni de la data semnării lui, sub condiția ca 

Promitentul-Vânzător să îi pună la dispoziție Promitentului-Cumpărător, în cadrul termenului 

menționat mai sus, un exemplar original al extrasului de Carte Funciară, precum și al unui 

certificat fiscal, care să ateste că Imobilul se află în proprietatea exclusivă a Promitentului-

Vânzător și nu este grevat cu sarcini, respectiv că a achitat toate taxele și impozitele aferente la zi 

și integral. 

(3) Prezenta convenție constituie totodată, pact de opțiune cu termen de 60 de zile, de 

la data semnării prezentului, cu consecința notării dreptului de opțiune al Comunei Săvârșin, în 

cartea funciară. 
 

III. DATA LA CARE SE VA ÎNCHEIA CONTRACTUL DE VÂNZARE-

CUMPĂRARE 

Contractul  de vânzare-cumpărare în formă autentică se va încheia în termen de 30 de 

zile de la data stabilită și în condițiile prevăzute la punctul II alin.(2).  

IV. PREȚUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 

(1) Prețul de vânzare al imobilului, identificat la cap.II, stabilit de părți prin prezentul 

antecontract, este în cuantum de 5270 euro(25.518douăzecișicincimiicincisute optsprezece lei), și 

va fi plătit de către Promitentul-Cumpărător Promitentului-Vânzător prin compensare cu 

impozitele și taxele locale datorate de vânzător cumpărătorului pentru anii 2020 și 2021, în 

schimbul unei facturi fiscale emise și înmânate de către Promitentul-Vânzător Promitentului-



Cumpărător, cel târziu la data efectuării compensării. Prețul a fost stabilit prin acordul părților, în 

baza Raportului de evaluare nr. 1203/13.07.2020 întocmit de evaluator autorizat Paduraru Mircea, 

evaluator ANEVAR și a Procesului-verbal de negociere nr.1212 din data de 14.07.2020. 

(2) Comuna Săvârșin va suporta integral cheltuielile legate de încheierea prezentului 

Antecontract. 
 

V. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

Drepturile și obligațiile Promitentului-vânzător: 

Promitentul-vânzător este îndreptățit să solicite promitentului-cumpărător să-și 

manifeste dreptul de opțiune în termenul stipulat la art.II. (3). 

Promitentul-vânzător are obligația: 

a) – să obțină un extras de Carte Funciară actual, care să confirme dreptul său de 

proprietate asupra imobilului, în termenul prevăzut la cap.II (1). 

b) – garantării la data încheierii prezentului Antecontract, așa cum va declara și garanta 

și la data încheierii Contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică a 

imobilului, că: 

- Deține imobilul în mod legal și în proprietate exclusivă, fiind înregistrat pe 

numele său în mod valabil la autoritățile fiscale precum și în cărțile funciare aferente; 

- Imobilul se află în circuitul civil, este liber de orice sarcini sau procese, 

servituți sau alte drepturi în favoarea terților, în special drepturi de concesiune, preemțiune, 

prim refuz sau orice drepturi de folosință, și că asupra imobilului nu există pretenții cu privire 

la restituire sau reîmproprietărire, nici alte notificări ori litigii și nici nu există vreo amenințare 

din partea vreunei persoane, autorități locale sau centrale de a acționa în sensul celor de mai 

sus. 

- Imobilul este liber de orice ocupanți. 

c) – ca, în termenul prevăzut la cap.II alin.(2), să nu înstrăineze unei terțe persoane 

imobilul sau o parte din acesta si să nu îl greveze cu drepturi/sarcini în favoarea unei 

terțe persoane imobilul sau o parte din acesta și să nu îl greveze cu drepturi/sarcini 

în favoarea unei terțe persoane, indiferent de natura acestora. 

d) – să încheie contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică, după exercitarea 

dreptului de opțiune în condițiile prezentului contract, la data stabilită. 

Drepturile Promitentului-cumpărător: 

Promitentul-cumpărător are dreptul: 

a) – de a-și exercita dreptul de opțiune în termenul stipulat la cap.II (1). 

Obligațiile promitentului-cumpărător: 

După expirarea opțiunii de cumpărare a imobilului, Promitentul-cumpărător are 

obligația să încheie contractul de vânzare-cumpărare în condițiile și la data stabilită 

prin acordul părților. 

Părțile mandatează notarul public instrumentator al acestui Antecontract. Promitentul-

vânzător se obligă să noteze promisiunea de vânzare în favoarea Promitentului 

Cumpărător care decurge din acest Antecontract, precum și interdicția de înstrăinare și 

grevare a imobilului în Cartea Funciară la Biroul de Carte Funciară/Oficiul de Cadastru 

și Publicitate Imobiliară competent și să prezinte o dovadă scrisă corespunzătoare 

Promitentului Cumpărător în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la încheierea 

prezentului Antecontract. 

 

VI. TRANSMITEREA DREPTURILOR 



Transmiterea drepturilor dobândite de către promitentul-cumpărător în urma încheierii 

prezentului antecontract nu este posibilă decât cu acordul prealabil scris al 

promitentului-vânzător. 

 

VII. RISCUL LUCRULUI 

Riscul pieirii bunului rămâne în sarcina promitentului-vânzător până la data 

autentificării contractului de vânzare-cumpărare. 

 

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

(1) În cazul în care Promitentul-vânzător refuză să încheie contractul de vânzare-

cumpărare ori nu își va îndeplini în totalitate sau la timp obligațiile prevăzute în 

prezentul Antecontract, acesta se obligă să achite Promitentului-cumpărător dublul 

avansului primit conform cap.IV (2) în interval de 30 zile lucrătoare de la împlinirea 

termenului prevăzut la cap.IV (1). 

(2) În cazul în care Promitentul-cumpărător refuză încheierea Contractului de vânzare-

cumpărare în condițiile prevăzute în prezentul Antecontract, acesta va pierde 

avansul achitat conform cap.IV (2) în favoarea Promitentului-vânzător. Dispozițiile 

de mai sus nu se aplică dacă refuzul Promitentului-cumpărător de a încheia 

Contractul de vânzare-cumpărare este urmarea neîndeplinirii în totalitate sau la timp 

de către Promitentul-vânzător a obligațiilor prevăzute în prezentul Antecontract, în 

special în cazul neîndeplinirii condiției prevăzute la cap.II (2). 

 

IX. FORȚA MAJORĂ 

Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespuzătoare sau 

cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. 

 

X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract se va soluționa de către 

instanțele judecătorești competente. 

 

Prezenta convenție s-a încheiat astăzi ..............................., în 2 exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

 

PROMITENT-VÂNZĂTOR    PROMITENT-CUMPĂRĂTOR 
 

 

 

 


