RO MÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREANr.___
2017

Din

Privind: închîrierea prin licita ţie publică a unei suprafeţe de teren apar ţinând domeniului privat al
municipiniui, situată în municipiul Tecuci strada 1 Decembrie 1918 zona ANL.

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul rnunicipiului Tecuci jude ţul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui
.__din _/
2017
judeţul
întrunit
în
Consiliul
local
aI
muniipiu1)ui
Tecuci,
Galaţi,
edinţă g9,W
în
data
de
_____2017,
Ş
Având în vedere:
din
2017
- expunerea de motive a iniţiatoruiui înregistrată sub n
- raportul de specialitate întocrnit de SADPP înregistrat sub nr._5235din
2017;
- raportul de avizare întocrnit de comisiile de specialitate nr.
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 5, lit. ,,a, b,,. şi art. 123 alin. 1 şi 2 din Legea
215/2001, a adruinistraţiei publice locale, republicată în 2007;
In baza art. 45, alin. (3) şi art.1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei
publice Iocale, republicată în 2007;
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HOT Ă R ĂŞ TE:

Art.1. Se aprobă închirierea prin Iicita ţie publică a unui teren cu suprafa ţa de 1 mp, situat
în Tecuci, strada 1 Deceinbrie 1918 zona ANL, identificat conform anexei nr. 1 Ia prezenta
hotărâre.
Art.2. Condiţiiie de închiriere sunt cele menţionate în contractul - cadru, anexa 2 la
prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru desfăşurarea licitaţiei, conform
anexei 3 la prezenta hot ărâre.
Art. 1. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 150, 00 lei /mp/lună.
Durata închirierii se face pân ă la data de 3 1. 1 2.20 1 8 cu posibilitatea prelungirii acesteia.
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului rnunicipiului
Tecuci.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi ccmunicată prin grija secretarului municipiului Tecuci.
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ROMÂNIA
JUDEJUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr.
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2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: închirierea prin licita ţie publică a unei suprafe ţe de teren aparţinând
domeniului privat al municipiului, situat ă în municipiul Tecuci strada 1 Decembrie
1918 zonaANL.
Imobilul (teren) situat în strada 1 Decembrie 1918 zona ANL, apar ţine
domeniului privat al municipiului Tecuci.
La această dată există solicitări pentru închirierea terenului din partea unor
agenţi economici, din municipiul Tecuci, în vederea realiz ării unor activităţi de
publicitate.
Pentru asigurarea dezvolt ării activităţilor de publicitate de pe raza
municipiului Tecuci, este necesar ă închirierea acestui imobil (teren) care va aduce
fonduri la bugetul local.
Conform prevederilor legale închirierea bunurilor apar ţinând rnunicipiului
se face prin licitaţie publică.
Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hot ărâre.

,.
Cătălin C6r i1ih Nurdubae
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CiALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC sI PRIVAT
Nr. 33 rdin 2/- 09 2017
,

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: închirierea prin licita ţie publică a unei suprafe ţe de teren aparţinând
domeniului privat al municipiului, situată în municipiul Tecuci strada 1 Decembrie
1918 zonaANL.
Imobilul (teren), situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 zona
ANL, aparţ ine domeniului privat al municipiului Tecuci.
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 5, lit. ,,a,b. şi art. 123 alin. 1 şi
2 din Legea 2 1. 5/200 1, consiliile locale hotără sc cu privire la închirierea bunurilor ce
fac parte din domeniul public sau privat;
Faţă de aceste preciz ări, consider ăm că proiectul de hotărâre îndepline şte
condiţiile de legalitate şi oportunitate.

ŞEF SERVICIU,
LuciarGradea

CONSILIER,
Vasile Ceza Baras
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Anexa nr. 3 ia HCL nr -

CAIET DE SARCINI
privind închirierea unui imobil - tereu situat în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie
1918 zona ANL.
CAP. I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII : îl constituie închirierea imobilului situat în Tecuci, str. 1
Decembrie 1918 zona ANL, compus din teren cu suprafa ţa 1 mp, pentru activitate de publicitate.
Cap. 11. MOTIVATIA ÎNCHIRIERII
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun închirierea unor bunuri
terenuri, sunt urm ătoarele:
- prevederile art. 36, alin. (5) lit. a,b şi art. 123, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicat ă în 2007;
Închirierea se face prin licita ţie publică, organizată în condiţiile legii.
Cap. 111. ELEMENTE DE PREŢ
111. 1. Preţul de pornire al licitaţiei este de 150,00 lei /mp/lun ă.
111.2. Garanţia de participare la licita ţie este de 1 800 lei. Garan ţia de contract depus ă de ofertantul
câştigător reprezint ă cuantumul chiriei pe trei luni si se reţine de proprietar pân ă în momentul
încheierii contractului de închiriere.

Cap. IV. CONDIŢII DE MEDIU
Chiriaşul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul
protecţiei mediului.

CAP. V. OBLIGA ŢIILE PĂRTILOR.
v.1. Proprietarul are urniătoarele obligaţii:
a. - Să predea chiriaşului bunul închiriat pe baza unui proces verbal de predare - primire.
b. - Proprietarul are obligaţia de a nu tulbura pe chiria ş în exerciţiul drepturilor rezultate din
contractul de închiriere.
V.2. Chiriaşul are următoarele obligaţii:
A. - achitarea integral ă a debitelor pe care le are faţă de bugetul local.
b. - să achite chiria, la valoarea adjudecat ă si impozitul datorat conform Codului fiscal.;
c. - să achite integral debitele pe care le are fa ţă de bugetul local până la data licitaţiei.
d. - să elibereze spaţiul în cazul în care acesta prime şte altă destinaţie (concesionare, vânzare,
reconstituire, conform Legii nr. 1 0/200 1, etc) far ă plata de daune, contractul reziliindu-se de drept.
e. - să se prezinte în vederea încheierii contractului de închiriere în termen de 30 de zile de la data
adjudecării imobilului.

Cap. VI. DISPOZITII FINALE
vI. i Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de închiriere.
VI.2 Caietul cle sarcini, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei se pun la dispozi ţia
solicitantului contra cost, în valoare de 50 iei.

VI.3 Ofertan ţii. 1a iicitaţie vor achita taxa de participare în surn ă de 100 lei.
VI.1 .Ofertanţii, 1a licitaţie vor prezenta, la dosarul depus, garan ţia de participare în cuanturn de
1 0% din valoarea anual ă.

VL5. Participarea la licita ţie a ofertan ţilor este condi ţionată de achitarea integral ă a debitelor pe care
le au faţă de bugetul local, achitarea documenta ţiei de licitaţie şi a garanţiei de participare.
Nerespectarea documenta ţiei conform instruc ţiunilor către ofertan ţi duce la eliminarea ofertantului.
Licitaţ ia se va desfaura prin depunerea unei oferte conform Procedurilor OG.54/2006.
VI. 6. Nu vor participa la licitaţ ie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fa ţă de
Consiliul local al municipiului Tecuci sau sunt în litigii cu municipiului Tecuci, au fost adjudec ători
ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu municipiului Tecuci.
VI.7. Dacă din diferite motive licitaţia se amână, se revoc ă sau se anuleaz ă, decizia de amânare,
revocare sau anulare nu poate fi atacat ă de ofertanţi. In acest caz ofertan ţilor li se va înapoia în
termen de cinci zile garan ţia de participare la licitaţie şi contravaloarea documenta ţiei de licitaţie, pe
baza unei cereri scrise şi înregistrate la Prim ăria municipiului Tecuci.
VI.8. Prin înscrierea la licitaţie, toate condiţiile impuse prin caietele de sarcini se consider ă însuşite
de ofertanţi.
VI. 9. În vederea particip ării la licitaţie ofertantul trebuie s ă facă dovada pl ăţii:
• garanţia de participare la licita ţie;
• caietului de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei
• taxa de participare la licita ţie;
- ( garanţia de participare, valoarea caietului de sarcini şi taxa de participare la licita ţie,
se vor achita la casieria Prim ăriei municipiului Tecuci).

ŞEF SERVICIU,
radea

SERV. A.D.P.P.
Vasile Cezar Baras
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INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTAN ŢI
Licitaţia publică organizată pentru închirierea unui imobil (teren), situat în municipiul
Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 zona ANL, conform schi ţei anexă, se va desfăşura în data de
la sediul Primăriei municipiului Tecuci, strada 1 Decembrie
ora
1918, nr. 66.
ora
Depunerea documentaţiilor pentru licitaţie se va face pân ă la data de
la sediul Primăriei municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1 91 8, nr. 66.
In vederea particip ării la licitaţie, ofertantul trebuie s ă plătească:
- garanţia de participare la licita ţie, în sumă de 1 800 depus ă casieria primăriei.
- caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă de 50 lei,
la casieria primăriei.
- taxa de participare la licita ţie 100 lei, la casieria prim ăriei.
Preţul de pornire la licitaţie este de:
- 1500,00 lei/mp/lun ă
Ofertanţii vor depune la sediul Prim ăriei municipiului Tecuci două plicuri închise şi sigilate, unul
exterior şi unul interior care vor conţine:
- plicul exterior va cuprinde plicul interior(care con ţine oferta de pre ţ) şi următoarele documente:
- copie xerox dup ă:
Pentru persoane juridice
- act constitutiv al societ ăţii(statut/contract), certificat de înregistrare fiscal ă, certificat de
înregistrare la Registrul Comer ţului.
- dovada c ă nu sunt în litigiu cu municipiului Tecuci;
- certificat fiscal prin care s ă se ateste faptul c ă nu are datorii bugetare faţă de DGFP, si
municipiului Tecuci.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii ofertanţilor şi
nu de ace ştia personal.
- copie xerox dup ă chitanţele care atest ă plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţie şi
a garanţiei depuse.
Pentru persoane fizice.
- actul de identitate
- copie xerox dup ă chitanţele care atest ă plata caietului de sarcini, a documentaţiei pentru licitaţie şi
a garanţiei depuse.
- dovada că nu sunt în litigiu cu municipiul Tecuci.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii ofertanţilor şi
nu de aceştia personal.
- certificat fiscal prin care s ă se ateste faptul c ă nu are datorii bugetare fa ţă de DGFP, municipiul
Tecuci.
- Ofertele depuse de persoane care nu particip ă la licitaţie în data stabilit ă, nu vor fi luate în calcul,
urmând a fi returnate.
DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI.
I.
Se începe licitaţia parcurgând următoarele etape:
[. se verific ă existenţa actelor doveditoare de plat ă a garanţiei, a caietului de sarcini şi a
documentaţiei pentru Iicitaţie.
2. se verific ă identitatea ofertan ţilor pe baza buletinului de identitate/c ărţii de identitate/adeverin ţei.
3. se verific ă ofertcle financiare depuse (vor fi verificate doar ofertele financiare a participan ţ iior ce
au depus toate documentele nccesare particip ării la licitaţie).
4. imobiliil se adudecă ace]ui ofertanl care a făcut cca mai mare oiertă.
5. în cazul în care dou ă oferte financiare sunt egaie, ofertan ţii allaţi ]a ega]itate vor depune în termen
de 15 rninute, o nou ă ofer ă financiară ş i declarat câ ştigător, va fi cel cu oferta financiar ă mai mare.
6

6. comisia de organizare şi desfăşurare a licita ţ iei va încheia un proces - verbal de adjudecare, în
două exemplare.
De asemenea, în cazul în care la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei, este înscris un
singur ofertant, licita ţia se amână . La urmatorul termen daca va fi inscris acelasi unic ofertant acesta
va fi declarat castigator in conditiile in care documentatia va fi completa si va corespunde caietului
de sarcini.
In ambele cazuri se va organiza o nou ă licitaţie, cu respectarea prezentei metodologii, în condi ţiile
prevăzute în caietul de sarcini.
Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării.
Nesemnarea de c ătre adj udec ător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garan ţiei de
participare ce se va face venit Ia bugetul local şi disponibilizarea lotului de teren pentru o nou ă
licitaţie.
Nu se pot înscrie la licita ţ ie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei licitaţii
anterioare şi nu au încheiat contract cu municipiului Tecuci.
Din taxa de participare la licitaţie se suport ă cheltuielile privind organizarea licita ţiei(anunţuri
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).

Lucian

ROMANIA
JUDE ŢUL GALAŢI
805300TECUCI,str.1Decembie 1918, nr. 66,

MUNICIPIUL TECUCI
P1I1/tAIP
-

e-maii:registratura®municipiu ătecuci.ro

WEB: wivw.rnunicipiultecuci.corn
Telefon SECRETARIA T: 0372-364113; FAX:0236-816054

Nr.

din

2017
CONTRACT DE ÎNCIIIRIERE

I.
PĂRŢ ILE CONTRACTANTE.
MUNICIPIUL TECUCI, cu sediul în strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, jude ţul Galaţi, Cod
Fiscal nr. 1269312, cont IBAN R081TREZ30721300205XXXXX TREZORERIA Tecuci,
reprezentat ă prin Cătălin Constantin Hurdubae având func ţia de PRIMAR în calitate de proprietar,
pe de o parte,
şi
cu sediul în Tecuci, str.
înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr.
cod unic de înregistrare _________, având contul cu nr......
deschis la ........ , reprezentat ă prin
, în calitate de chirias pe de altă parte,

11. OBIECTUL CONTRACTULUI.
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea imobilului (teren) situat în Tecuci str. 1
Decembrie 1918 zona ANL, compus din teren în suprafa ţă de 1 mp. , identificat conform procesului
verbal de predare - primire, încheiat între MIJNICIPIUL TECUCI prin reprezentan ţii săi legali şi
administrator Societatea
Art. 2. Imobilul închiriat este destinat desf ăşurării activităţii de publicitate.

111. DURATA CONTRACTULUI.
Art. 3. Durata prezentului contract este de .............., cu începere de la data de
până la data de 31.12.2018, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor legale.
Art. 4. Prezentul contract poate fi prelungit de comun acord de c ătre părţile contractante, prin act
adiţional.

Iv.

PRETUL ÎNCHIRIERII.

Art. 5. Cuantumul chiriei este de

V.

lei/ luna.

PLATA CHIRIEI.

Art. 6. Chiria se va achita lunar, cel mai târziu pân ă în ultima zi a lunii pentru care se efectueaz ă
plata.
Art. 7. Plata chiriei se va face în numerar sau prin ordin de plat ă prin:
- contul locatorului nr. R081TREZ30721300205XXXXX Trezoreria Tecuci
Art. 8. Cuantumul chiriei poate fi modificat de c ătre locator pe parcursul derul ării prezentului
contract, cu notificarea

VI.

OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

Art. 9. S ă garanteze libera şi paşnica folosinţă a imobiiului pe toat ă durata prezentului contract.
ATt. 10. S ă emită factura reprezentând contravaloarea chiriei , cu cel pu ţin 15 zile îriainte de
1ermenu] de plat ă piev ăzut pcntru locatar în prezentul contract. astfel înct s ă-i permită chiriau1ui
să- şi îndepiineasc ă ob1iaţia de 1)lată a chiriei.
Art. 11. S ă predea chiriau1ui tereriul, în baza unui iroces-verbal senrat de c ătre ainbele p ărţi.
8

vii.

OBLIGA Ţ IILE CHIRIA Ş ULUI.

Art. 12. S ă foloseasc ă irnobilul închiriat nurnai pentru desf ăşurarea activit ăţii prevăzute în prezentul
contract, respectiv - publicitate; orice schirnbare a destina ţiei , în totalitate sau în parte , a terenului
închiriat conduce la încetarea de plin drept a prezentului contract de închiriere.
Art. 13. S ă folosească terenul închiriat ca un bun proprietar, f ără să aducă stricăciuni sau prejudicii
acestuia,, purtând r ăspunderea ş i fiind obligat la plata de daune-interese pentru toate pagubele
produse din culpa sa.
Art. 14 S ă achite chiria la termenele prev ăzute în prezentul contract si să constituie garan ţie la
contractul de închiriere în surna de 450 lei Ia încheierea contractului
Art. 15. S ă suporte toate cheltuielile aferente - cheltuieli de între ţinere, cheltuieli pentru utilit ăţi
(energie electric ă, salubrizare,), impozit pe teren.
Art. 16. S ă predea proprietarului , la expirarea contractului, imobilul în bun ă stare de utilizare şi
funcţionare (cel puţ in în starea în care a fost preluat prin proces verbal de predare-primire la data
încheierii prezentului contract). Predarea imobilului la încetarea contractului se va face pe baza unui
proces verbal de predare-primire semnat de ambele p ărţi.
Art. 17. S ă obţină pe cheltuiala sa, toate avizele şi autorizaţiile necesare pentru realizarea obiectului
de activitate pe care îl desf ăşoară în spaţiul închiriat.
Art. 18. S ă ia toate măsurile impuse de normele PSI , fiind r ăspunzător pentru eventualele pagube
produse prin neluarea acestor m ăsuri.
Art. 19.S ă predea în termen de 5 zile, terenul, în cazul în care acesta primete alt ă destinaţie
viii.

CESIUNEA, SUBÂNCHIRIEREA, ASOCIEREA.

Art. 20. Orice transmisiune total ă, sau parţială a dreptului chiriau1ui decurgând din prezentul
contract, inclusiv cesiunea, schimbul, subînchirierea sunt interzise f ără acordul părţilor.
ix.

DAUNE - INTERESE MORATORII

Art. 21. În cazul de întârziere la plata chiriei, chiriau1 va datora penalit ăţi de 0,3 % pentru fiecare
zi de întârziere până la achitarea integral ă a debitului, fără a fi necesară punerea în întârziere a
debitorului.
Art. 22. Prezentul contract constituie titlu executoriu.
X. MODIFICAREA, REZILIEREA, DESFIINTAREA DE PLIN DREPT ŞI
ÎNCETAREA CONTRACTULUI.

Art. 23. Prezentul contract va putea fi completat şi modificat numai prin acordul scris al ambelor
părţi.

Art. 24. Prezentul contract se consider ă desfiinţat de plin drept de îndat ă , cu plata daunelor-interese
în sarcina părţii aflate în culpă, în următoarele situaţii:
- Când una dintre părţi nu respectă clauzele contractuale.
- Când chiriau1 nu pl ăteşte chiria în termen de 30 de zile de la data scaden ţei.
- Când chiriau1 schimb ă în totalitate sau în parte destina ţia spaţiului închiriat.
- Când chiriau1 modific ă structura interioar ă sau exterioar ă a imobilului fără consimţământul
scris al Iocatorului şi fără aprobările legale.
- In situaţia oricărei transmisiuni, totale sau par ţia]e, a drepturilor chiriau1ui ce decurg din
prezentul contract.
- Când chiriau1 a pricinuit însemnate stric ăciuni imobilului ori a înstrăinat fără drept părţi din
acesta.
Când locatorul constat ă folosinţa abuzivă şi necorespunzătoare a imobilului , care ar putea
conduce la dirninuarea irecuperabil ă a valorii acestuia.
În aceste situaţii, partea af1at ă în culpă este obligată la plata d.e daune - interese re]3rezefltând o
sum ă egaiă cu cuanturnu] chiriei datorate pn ă la expirarea prezentului contract.
Art. 25. ]ncetarea în crice rnod a contractului nu exonereaz ă pe nici una ciintre p ărţi de obligaţiile
contractuale restante
Art. 26. Prezentul contract înceteaz ă de drept în rnomentui ajuflgerii la termen dac ă părţile nu au
corvenit asupra prciungirii ]ui,

Art. 27. P ărţ i]e de comun acord. pot rezilia contractu] înainte de terrnen, partea care dore şte
rezilierea contracluiui va notif1ca celeilalte p ărţi acest lucru cu minimum 60 de zile înainte de data la
care se dore şte rezilierea.

xi.
FORTA MAJORĂ $I CAZUL FORTUIT.
Art. 28. Forţa majoră şi cazul fortuit, aşa cum sunt definite de Codul civil, exonereaz ă de
răspundere partea care o invoc ă, în condiţiile legii.
Art. 29. Partea care invoc ă aceste situaţii va trebui s ă notifice imediat în scris producerea
evenimentului, prin acte transmise celeilalte p ărţi la sediul menţionat în prezentul contract şi să ia
toate măsurile posibile în vederea limit ării consecinţelor acesteia.
Art. 30. In cazul în care situaţiile invocate subzistă o perioadă de 30 de zile , p ărţile îşi pot notifica
în scris încetarea de plin drept a contractului i ără ca vreuna dintre ele s ă pretindă daune - interese.
xii.
LITIGII.
Art. 3 1. Orice conflict ap ărut între p ărţi, cu privire la încheierea, derularea sau încetarea prezentului
contract se vor soluţiona pe cale amiabil ă.

Art. 32. În situaţia în care în termen de 30 de zile de la începerea demersurilor, p ărţile nu ajung la o
soluţionare amiabilă a conf1ictului, oricare dintre p ărţi se poate adresa instan ţei judecătore şti
competente.

XIII. DISPOZIŢ II FINALE.
Art. 3 3. Orice modificare sau completare a prezentului contract se va face prin acte adi ţionale
semnate de ambele p ărţi contractante.
Art. 34 Dac ă în datele de identificare ale celor dou ă părţi contractante apar modific ări , acestea se
obligă să şi le comunice în maximum 5 zile de la apari ţia acestora.
Art. 3 5. Prezentul contract a fost încheiat azi .........- , con ţine 3 (trei) pagini şi s-a întocmit în
patru exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.
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