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ROMANIA 
JUDETUL BRA~OV 

PRIMA.RIA MUNlClPIULLUl SA.CELE 
Str. Piata Libertatii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.1641273.091 

www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

HOTARAREA Nr. 197 Data: 30.07.2020 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 

privind darea In administrare catre Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. 
a imobilului lnscris In CF nr. 117103 Sacele, proprietatea Municipiului Sacele, domeniul public 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 30.07.2020, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 54427/22.07.2020 al Initiatorului - Primar Ing. Popa Virgil, 

precum ~ i necesitatea alocarii unui spatiu pentru desra~urarea activitatii Regiei Publice Locale a 
Padurilor Sacele R.A.; 

A vand In vedere Raportul de specialitate nr. 54428/21.07 .2020 al Serviciului Fond funciar, 
Registrul agricol, Cadastru ~i A vizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei 
publice locale ~i pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; art. 866-870 din Codul Civil; Legii nr. 24/2000 privind normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; Anexa nr. 5 la H.G. nr. 972/2001 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 
municipiului Sacele, pozitia 16; H.C.L. nr. 86/25.05.2006 privind aprobarea constituirii regiei Publice 
a Padurilor Sacele R.A., precum ~i ale H.C.L. nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei 
la H.C.L. nr. 246/21.11.20 I 9 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare 
al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

l ) fn temeiul prevederilor art. 87 alin. (5); art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) ~i lit. c), alin. (3) lit. d), 
alin. (6) lit. a); art. 139 alin. (3) lit. g); art. 196 alin. (1), lit. a); art. 197 alin. (l); art. 243 alin. (1), lit. 
a); art. 287 alin. (2) lit b); art. 298; art. 299 ~ i art. 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art.1. Se aproba darea In administrare catre Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. a 
imobilului lnscris In CF nr. 117103 Sacele, proprietatea Municipiului Sacele, domeniul public, 
conform Anexei I ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba Contractul - cadru de dare In administrare, conform Anexei 2 ce face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Imobilul va fi predat In baza unui proces verbal, In termen de 5 zile de la data semnarii 
contractului de administrare. 



Art.4. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate ~i conducerea Regiei Publice 
Locale a Padurilor Sacele raspund de ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari. 

CONTRASEMNA T PENTRU LEGALITA TE 
SECRETARUL GENERALAL MUNICIPIULLUI SA.CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

0 'impotriva, 0 abtineri 
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Anexa nr.2 la HCL nr. 197 din 30.07.2020 

CONTRACT CADRU DE ADMINISTRARE 
incheiat astazi - -----

in temeiul art. 867 - 870 din Noul C. civil; art. 298, art.299 si 300 din OUG nr.5712019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

S-a incheiat prezentul contract de administrare in baza Hotararii nr. _____ __ _ 
a Consiliului Local al Municipiului Sacele 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
intre Municipiul Sacele, prin Consiliul Local, cu sediul in Sacele, str. Piata Libertatii nr. 

17, reprezentat prin Primm· Virgil Popa, avand calitatea de proprietar, pe de o parte 
~i 

Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A., cu sediul in, 
_____________________ , reprezentat prin Director 
_ _______ _ ______ , ce se legitimeaza cu B.I/C.I. eliberat 
de , la data de , cod numeric personal 

, cu domiciliul in , in ----------
ca Ii tat e de administrator pe de alta parte, 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 1. Obiectul contractului ii constituie darea in administrare, pe perioada determinata, a 

imobilului identificat in anexa la prezentul contract, in vederea desra~urarii activitatii Regiei 
Publice Locale a Padurilor Sacele R.A .. 

Art. 2. Administratorul se obliga sa utilizeze imobilul incredintat spre administrare 
potrivit destinatiei stabilite de catre proprietar prin reprezentanti. 

Predarea - primirea imobilului se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce 
va fi incheiat de parti in termen de 5 zile de la data incheierii contractului. 

III. DURATA CONTRACTULUI 
Art. 3. Termenul contractului de administrare este de 5 (cinci) ani, cu incepere de la 

_______ pana la , cu drept de prelungire. 
La expirarea termenului prevazut, partile contractante pot conveni sa prelungeasca 

contractul printr-un act aditional. 
Administratorul are obligatia sa-1 notifice pe proprietar cu 30 de zile inainte de 

expirarea termenului contractual prin care i~i exprima disponibilitatea pentru prelungirea 
contractului. 

IV. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI 
Art. 4. Proprietarul se obliga: 

- sa predea in vederea administrarii imobilul in care i~i desra~oara activitatea Regia 
Publica Locala a Padurilor Sacele R.A., in baza unui proces verbal de predare-primire in termen 
de 5 zile de la incheierea contractului; 

- sa stabileasca destinatia partilor componente ale imobilului; 
- sa controleze lunar, modul cum este folosit ~i intretinut imobilul cu respectarea 

destinatiei stabilite de catre proprietar; 
- sa stabileasca anual lista investitiilor, lucrarilor de reparatii curente ~i capitale ce 

urmeaza a se realiza; 
- sa organizeze Iicitatii publice sau cereri de oferte pentru lucrarile de investitii ~i 

reparatii aprobate asigurand finantarea ~i supravegherea executiei lucrarilor; 
- sa participe la receptia lucrarilor de investitii, reparatii curente ~ i capitale 

consemnand finalizarea acestora in procese verbale de receptie; 
- sa aprobe la solicitarea administratorului, organizarea de licitatii publice pentru 

inchirierea spati ilor excedentare cu respectarea procedurii prevazute de lege; 
- sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare; 
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- la incetarea contractului sa preia imobilul in starea in care a fost transmis ~i, dupa caz, 
cu imbunatatirile aduse; 

- sa sprijine administratorul In vederea obtinerii avizelor legate de functionare, pentru 
activitatea desfli~urata; 

V. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI 
Art. 5. Administratorul se obliga: 

a. sa preia in administrare imobilul ce face obiectul prezentului contract pe baza de 
proces verbal de predare-primire; 

b. sa asigure administrarea imobilului preluat ~i paza acestuia ca un bun proprietar ; 
c. sa asigure avizele legale de functionare, pentru activitatea desfli~urata; 
d. sa mentina in siguranta imobilul ~i sa aduca la cuno~tinta proprietarului orice 

tulburare produsa de o terta persoana sau ca urmare a starii tehnice a imobilului din punctul de 
vedere al sigurantei in exploatare ; 

e. sa intocmeasca fi~ele tehnice periodice Gurnalul evenimentelor) cu privire la starea 
imobilului ~i a instalatiilor aferente acesteia, precum ~i a tuturor modificarilor aduse imobilului 
in conditiile stabilite conform legii; 

f. sa foloseasca bunul incredintat in administrare potrivit destinatiei prevazute In art. 1; 
g. se obliga ca pe toata durata administrarii sa pastreze in bune conditii bunul 

lncredintat, precum ~i accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze; 
h. administratorul raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului incredintat care 

s-ar datora culpei sale; 
i. sa raspunda de pagubele pricinuite de incendii, daca nu va dovedi ca incendiul a 

provenit din caz fortuit, forta majora sau defect de constructie, ori prin comunicarea focului de la 
o cladire vecina; 

j. orice lucrari de modernizare ~i consolidare se efectueaza in spatiu numai cu acordul 
sau avizul prealabil al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

k. are obligatia sa permita accesul proprietarului in spatiul incredintat ori de cate ori 
acest lucru este necesar pentru a controla bunul incredintat ~i starea acestuia; 

l. la lncetarea dreptului de administrare, administratorul este obligat sa restituie bunul in 
aceea~i stare in care 1-a primit conform celor descrise in procesul verbal de predare-primire 
lncheiat la data perfectarii contractului, situatie ce va fi consemnata intr-un proces verbal; 

m. sa achite impozitele ~i taxele prevazute de lege, daca este cazul; 
n. sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati ~i sa respecte obligatiile asumate 

prin contracte. Repararea oricarui prejudiciu pe care administratorul II va cauza acestora revine 
in exclusivitate administratorului; 

o. sa inregistreze ~i sa urmareasca consumurile privind utilitatile ~i sa sesizeze 
proprietarul in cazul sesizarii unor nereguli; 

p. sa propuna inchirierea spatiilor excedentare ~i sa obtina acordurile ~i avizele necesare, 
sa incheie ~i sa urmareasca derularea contractelor de lnchiriere, dupa parcurgerea procedurii 
prevazute de lege; 

q. sa asigure urmarirea comportarii in exploatare a imobilului potrivit legii; 
r. sa raspunda in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare; 
s. sa arate in fata instantei titularul dreptului de proprietate in litigiile ce au ca obiect 

dreptul de proprietate, in caz contrar pm1and raspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a 
neindeplinirii acestei obligatii. 

VI. INCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE 
Art. 6. Contractul inceteaza prin: 
- expirarea termenului prevazut In contract; 
- acordul de vointa, exprimat In scris, al partilor contractante; 
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- desfiintarea titlului proprietarului; proprietarul nu este raspunzator de schimbarea 
regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementari legale adoptate dupa semnarea 
prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind In drept 
sa pretinda nici un fel de despagubiri de la proprietar; 

- prin revocare, numai daca administratorul nu-~i exercita drepturile ~i obligatiile ce 
deriva din prezentul contract; 

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUAL:\. 
Art. 7. - Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea In culpa 

datoreaza celeilalte parti daune. 
Daunele se vor determina In functie de prejudiciul produs. 
Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica. 

A1t. 8. - Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de 
executarea necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei obligatii, care Ii revine In baza acestui 
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauzata de forta 
majora, a~a cum este definita de lege, cu conditia notificarii In termen de 10 zile de la producerea 
evenimentului. 

VIII. DISPOZITII FINALE 
Art. 9. Modificarea contractului se poate face In limitele legislatiei romane, cu acordul 

partilor, prin act aditional, care face parte integranta din prezentul contract; exceptie tacand 
hotararile Consiliului Local al Municipiului Sacele ~i actele normative - legi, hotarari de Guvern, 
ordonante ale caror prevederi sunt imperative ~i nu fac obiectul unui act aditional. 

Art. I 0. Eventualele litigii care s-ar putea ivi In legatura cu acest contract vor fi solutionate 
pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de catre instantele de 
judecata competente. 

Art. 11 Prezentul contract produce efecte de la data lncheierii acestuia. 
A1t. 12 Prezentul contract de administrare s-a lncheiat In 2 (doua) exemplare, cate unul 

pentru fiecare paite, astazi _____ _ 
PROPRIET AR, ADMINISTRATOR, 

Municipiului Sacele prin Consiliul Local 
Primar, ing. VIRGIL POPA 

~EF SERVICIUL FCSBO CFPP 

COMPARTIMENT JURIDIC 
ARHITECT $EF 

$EF SERVICIU FFRAC 
INTOCMIT 

PRIMAR, 
ing. POPA VIRGIL 

ARHITECT $EF 
ARI-I. RAZNOV AT MANUELA - ALINA 

$EF SERVICIU FFRAC 
Dr.ing. BMNZEA OVIDIU 

INTOCMIT, 
ing. NECULA NICULINA 

$ef Serviciul F.F.R.A.C, 

Dr. Ing. Branzea Ovidiu 

~ 

T ntocmit 

lng. Nec~a 
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ROMANIA 

JUDETUL BRA$0V 
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www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

Serviciul Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 

Anexa nr.1 la HCL 197 din 30.07.2020 

Nr carte 
Denumire bun Elemente de identificare 

Nr Anul 
funciara inventar dobandirii 

CF 117103 
suprafata constrita la sol -178 

Sacele 
CF 117103-Cl mp, construqie nanscrisain 305240958 2019 

cf 

suprafata constrita la sol -180 
CF 117103-C2 mp, constructie na nscrisa in 305240959 2019 

cf 

CF 117103 Teren- 1210 mp 4557 2020 

Primar, ing. POPA Virgil 

Valoare de 
inventar 

64.877,00 

66.606,00 

275.880,00 

Servieiul CFSBO CFP, 
Ee. Coman Rodiea Servieiul CFSBO CFP, 

Ee. Dasealeei Mirela 

Verifieat, 
Servieiul FFRAC, 
Dr. Ing. Branzea Ovidiu 

Arhiteet l?ef 
Arh. Roznova\ Manuela-Alina 

$ef Servieiul F.F.R.A.C, 

Dr. Ing. Br~nzea Ovidiu 

intoemit 

Ing. Neeula Nieulina 

;{/~1 
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