
 

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                                      
                                                           PROIECT DE HOTĂRÂRE 
         privind vânzarea prin licitatie publică deschisă a unor bunuri imobile - teren situate în    
                            Comuna  Baia, judeţul Suceava, proprietate privata a comunei Baia   
 
Consiliul Local al Comunei Baia, județul Suceava,având în vedere: 
-     Referatul de aprobare prezentat  de primarul comunei Baia, doamna Tomescu Maria înregistrat sub  
nr.483 din 18.01.2023; 
-     Raportul  de specialitate comun al  Compartimentului buget, finanțe –contabilitate, Compartimentul  
juridic  , înregistrat sub nr.  
-     Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia; 
-    rapoartele  de evaluare  întocmite de către ing. Plăcintă Cristina–Elena- evaluator autorizat  ANEVAR, 
legitimaţie nr.15267/ 2021; 
-   prevederile art. 336-346  si  art.363 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 57/03.07.2019 privind 
Codul administrativ;  
Luând în considerare:  
-   prevederile art.6 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă. 
      În temeiul prevederilor  art. 129 alin.(2) lit. c),alin.(6) lit. b),  art. 136 alin. (10) art.119 şi art. 139 alin. Lit g   şi  
art. 363 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a unor suprafețe de teren proprietatea privată  a 
comunei Baia , după cum urmează: 

1. suprafața de 330 mp teren mp teren, categoria arabil , situată în intravilanul satului Baia , strada 

strada Razesilor, comuna Baia,  județul Suceava înscris în Cartea Funciară nr. 36135 a comunei 

Baia  număr cadastral 36135 ( Anexa 1); 

2. suprafața de 5422 mp  teren, categoria  categoria neproductiv si ape statatoare, situată în 

intravilanul/extravilanul  satului  Baia, strada Petuniei , comuna Baia, județul Suceava înscris în 

Cartea Funciară nr. 37272  a comunei Baia , număr cadastral 37272 ( Anexa 2); 

3. suprafața de 870 mp  teren, categoria  arabil, situată în intravilanul satului Baia, strada Stefan cel 

Mare, comuna  Baia, județul Suceava înscris în Cartea Funciară nr. 37592 a comunei Baia , număr 

cadastral 37592  ( Anexa 3);  

4. suprafața de 535 mp  teren, categoria  neproductiv, situată în intravilanul satului Baia, comuna   
Baia, județul Suceava înscris în Cartea Funciară nr. 37792  a comunei Baia , număr cadastral 
37792 (Anexa 4); 

5. suprafața de 625 mp  teren, categoria  neproductiv, situată în intravilanul satului Baia, strada strada 
Invatator Mihai Gavrilescu,  comuna Baia, județul Suceava înscris în Cartea Funciară nr. 37327 a 
comunei Baia, număr cadastral 37327  (Anexa 5); 

 
 



Art. 2.  Se însuşesc Rapoartele de evaluare întocmite de ing.Țibulcă Cristina-Elena, evaluator autorizat  
ANEVAR,  conform  anexelor de la nr. 6 la nr. 10  parte integranta la prezenta hotarare,: 
Art. 3. Se aprobă  Studiul  de oportunitate  si documentatia de atribuire privind vânzarea prin licitaţie 
publică deschisa  a suprafetelor  de teren cuprinse in art.1 la prezenta hotarare , conform anexelor de la  
nr.  11 la nr. 15,  care fac parte integranta  la prezenta hotărâre. 
Art. 4. Se aproba  formularele F1 – F5  utilizate in cadrul procedurii de vânzare  prin licitație publică 
deschisa, conform anexelor   de la nr. 16 la nr. 20, care fac parte integranta  la prezenta hotărâre  . 
Art. 5 . Preţul de pornire al licitaţiei, se stabileste   dupa cum urmează :  

- pentru suprafața  de 330 mp teren, categoria arabil, situată în intravilanul satului Baia , strada 
Razesilor , este de 3.715,00 lei, conform raportului de evaluare  prevazut in  Anexa 6,  fiind 
superioară  valorii de inventar; 

- pentru suprafața de 5.422 mp  teren, categoria neproductiv si ape statatoare , situată în 
intravilanul/extravilanul  satului  Baia, strada Petuniei este de 29.472,00 lei   conform raportului de 
evaluare  prevazut in  Anexa 7,  fiind superioară  valorii de inventar; 

- pentru suprafața de  870  mp  teren, categoria  arabil, situată în intravilanul satului Baia,strada 
Stefan cel Mare , comuna  Baia, este de  11.791,00 lei, conform raportului de evaluare  din Anexa 
8 , fiind superioară  valorii de inventar; 

- pentru suprafața de 532 mp  teren, categoria neproductiv , situată în intravilanul satului Baia,strada 
Velnitei, comuna   Baia, este de  6.801,00 conform raportului de evaluare  prevazut in  Anexa 9,  
fiind superioară  valorii de inventar;  

- pentru suprafața de 625 mp teren, categoria  neproductiv, situată în intravilanul satului Baia, strada 
Invatator  Mihai Gavrilescu, comuna Baia,este de 6.867,00 lei, conform raportului de evaluare 
prevazut  în  Anexa 10, fiind superioara  valorii de inventar. 

Art. 6. Cheltuielile privind întocmirea  documentației cadastrale  și de evaluare a terenurilor  supuse  
vânzării, cât şi cele  privind taxele notariale vor fi suportate de către cumpărători. Preţul  terenului se achită 
integral  până la data autentificării contractului de vânzare – cumpărare.  
Art. 7. Prezenta hotărâre, se comunică: Primarului comunei Baia, Compartimentului financiar-contabil și 
achiziții publice , Instituţiei Prefectului - Județului Suceava  și se afișează la sediul primăriei. 
 
  
                                                                                                                                      

Primar, 
Tomescu  Maria 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA  
COMUNA BAIA  
Compartiment financiar contabil 
Compartiment juridic 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unor bunuri imobile - teren situate în    
                            Comuna Baia, judeţul Suceava, proprietate privata a comunei Baia   
 

 
           Avand  in vedere  proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Baia, cu intreaga 
documentatie anexata, precum si referatul de aprobare  inregistrat sub nr.  din      privind  vânzarea  
prin licitatie publică deschisă a  unor  bunuri imobile-teren situate în  Comuna Baia, judeţul Suceava, 
proprietate privata a comunei Baia   
        In  conformitate cu p revederile art. 336-346 si art.363 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  
nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, vânzarea acestor bunuri se va realiza prin licitatie 
publică, pretul de pornire fiind stabilit cu respectarea  prevederilor art.363 alin. 6) ,,  Cu excepţia 
cazurilor în care prin lege se prevede altfel, preţul minim de vânzare, aprobat prin hotărâre a 
Guvernului sau prin hotărâre a autorităţilor deliberative de la nivelul administraţiei publice locale, după 
caz, va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare întocm it de 
evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi prin licitaţie publică, şi 
valoarea de inventar a imobilului.  

Motivele de ordin economic, financiar, care justifică vânzarea terenului sunt  atragerea de 
venituri suplimentare la bugetul local al comunei Baia; 

Tipul de procedura ales prin care se face vânzarea este – licitatie publică . 
1. Terenul  in suprafața de  330 mp teren, categoria arabil, este  situată în intravilanul comunei 

Baia , strada Razesilor, județul Suceava înscris în Cartea Funciară nr.36135 a comunei Baia  număr 

cadastral 36135. 

Preţul minim al vânzării este de 3.715,00 lei şi este determinat in conformitate cu prevederile legale 
in vigoare, avându-se in vedere preţul stabilit prin raportul de evaluare nr.361 intocmit la data de 
30.07.2021 de către S.C. PRO ARTEVAL S.R.L. Valoarea stabilită prin raporul de evaluare este mai 
mare decât valoarea de inventar al imobilului, în suma de 2.481 lei aprobată prin HCL 44 din 
29.09.2009 privind modificarea inventarului domeniului privat al comunei Baia, si modificata prin HCL 
148 din 14.12.2018. Potrivit extrasului de carte funciara  pe suprafața de teren nu sunt realizate 
construcții, iar terenul este parțial împrejmuit. 
       2. Terenul in suprafața de 5.492 mp  teren, categoria neproductiv si ape statatoare, situată în 
intravilanul/ extravilanul  comunei   Baia, strada Petuniei, județul Suceava înscris în Cartea Funciară 
nr. 37272  a comunei Baia , număr cadastral 37272. 
Terenul este impartit astfel:  

- Teren intravilan neproductiv in suprafata de  1.511 partial imprejmuit 

- Teren neproductiv extravilan in suprafata de 927 mp  

- Teren cu ape statatoare extravilan in suprafata de 1.155 mp 

- Teren neproductiv extravilan in suprafata de 1.899 mp partial imprejmuit cu gard plasa. 

-  



Preţul minim al vânzării este de 29.472 lei  şi este determinat in conformitate cu prevederile legale 

in vigoare, avându-se in vedere preţul stabilit prin raportul de evaluare nr. 373 intocmit la data de 

16.08.2021 de către S.C. PRO ARTEVAL S.R.L. Valoarea stabilita prin raporul de evaluare este de 

29.472 lei  fiind superioara valorii de inventar al imobilului in suma de 28.532 lei aprobata prin HCL 47 

din 30.06.2020 privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Baia. 

  Potrivit extrasului de carte funciara pe suprafata de teren nu sunt realizate constructii. Suprafata de 

teren  a carei categorie de folosinta este neproductiv si ape statatoare este partial imprejmuit  cu gard 

de lemn.  

     3.  Terenul in suprafața de 870 mp  teren, categoria  arabil, situată în intravilanul  comunei   Baia, 

strada Stefan cel Mare, județul Suceava înscris în Cartea Funciară nr. 37592 a comunei Baia , număr 

cadastral 37592. 

Preţul minim al vânzării este de 11.791,00 lei şi este determinat in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, avându-se in vedere preţul stabilit prin raportul de evaluare nr.369 întocmit la data 

de 10.08.2021 de către S.C. PRO ARTEVAL S.R.L. Valoarea stabilită  prin raportul de evaluare este 

superioara  valorii de inventar al imobilului , aceasta fiind aprobata prin HCL 5 din 26.01.2021 privind 

aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Baia, si completata prin HCL 11 din 25.02.2021 , 

pozitia 201, valoarea fiind de  8.700,00 lei. Potrivit extrasului de carte funciara pe suprafata de teren  

nu sunt realizate constructii, acesta fiind partial  imprejmuit cu gard de beton tabla si lemn. 

    4. Terenul in suprafața de 535 mp  teren, categoria  neproductiv, situat în intravilanul  comunei   

Baia, strada Velnitei, județul Suceava înscris în Cartea Funciară nr. 37792 a comunei Baia, număr 

cadastral 37792. 

Preţul minim al vânzării, este de  6.801 lei  este determinat in conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, avându-se in vedere pretul stabilit  prin raportul de evaluare nr.214  intocmit la data de 

08.09.2022 de către S.C. PRO ARTEVAL S.R.L. 

Valoarea stabilită prin raportul de evaluare este mai mare decât valoarea de inventar al imobilului, in 
suma de 6.360 lei aprobată prin HCL 78 din 29.09.2021 privind modificarea inventarului domeniului 
privat al comunei Baia, si modificata prin HCL 4 din 31.01.2022. Potrivit extrasului de carte funciara  
pe suprafata de teren nu sunt realizate constructii, iar terenul este partial imprejmuit cu gard de lemn. 
    5.  Terenul in suprafața de 625 mp  teren, categoria  neproductiv, situată în intravilanul  comunei   
Baia, strada Invatator Mihai Gavrilescu, județul Suceava înscris în Cartea Funciară nr. 37327 a 
comunei Baia , număr cadastral 37327. 
Preţul minim al vânzării este de  6.867,00 lei şi este determinat in conformitate cu prevederile legale 

in vigoare, avându-se in vedere preţul stabilit prin raportul de evaluare nr 219 întocmit la data de 

13.09.2022 de către S.C. PRO ARTEVAL S.R.L. Valoarea stabilită  prin raportul de evaluare este 

superioara  valorii de inventar al imobilului , aprobata prin HCL 101 din 27.10.2017 privind aprobarea 

inventarului domeniului privat al comunei Baia, si completata prin HCL 11 din 25.02.2021 , pozitia 97, 

valoarea de inventar fiind de  875,00 lei. Potrivit extrasului de carte funciara pe suprafata de teren  nu 

sunt realizate constructii. 

 

       Consilier  asistent                                                      Consilier juridic           
         Florea Andreea                                                         Iftimie Ana -Maria  

 

 


































































































































































































































































