
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 9  
H 0 T .A5R ÂREA  
Din 	2017 

Privind : inchirierea terenului arabil aflat in proprietatea UAT Municipiul Tecuci in 
anul 2018.  
Iniţiator: Constantin Catalin Hurdubae , Primarul municipiului Tecuci, 

judeţul Galaţi; 	
.,9 	

, 

Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectuluif  	2017 
Consiliul local al municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi,intrunit in sedintac ţivp-L,h.  

in data de 	62--,   2017. 
Având jn vedere expunerea de motive a ini ţiatorului,inregistrata 

sub nr.-7 &din-2a 12,   2017 
Având în vedere raportul de specialitate nr. 	(-) din 	2017. 

intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat ; 
Având în vedere raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr./ 

Având in vedere prevederile art.36, alin.2, lit. „c" şi din alin. 5, lit.„b" 
şi art. 123, alin. 1 şi 2, din Legea 215/2001, privind administra ţia publică  locală, 
republicata in 2007 ; 

in baza art. 45, alin.(3) din Legea 215/2001, a administra ţiei publice locale, 
republicata in 2007; 

HOTARASTE: 
Art.I._Se aprobă  inchirierea prin licitatie publica a terenului arabil aflat in 

proprietatea UAT Municipiul Tecuci identificat conform anexei 1 la prezenta hot ărâre. 
Art.2._Se aprobă  caietul de sarcini şi instructiunile privind desfăşurarea 

licitaţiei conform anexelor 2 si 3 la prezenta hotarare . 
Art.3. Condiţiile concrete de inchiriere a terenului arabil , sunt cele men ţionate 

in contractul cadru, anexa 4 la prezenta hot ărâre. 
Art.4. Perioada de inchiriere este 5 ani cu posibilitatea de prelungire prin 

acordul partilor. 
Art. 5. Taxa de pornire a licita ţiei pentru inchirierea terenului arabil va fi de 650 

lei/ha/an. 
Art.6,Taxa de inchiriere pentru terenul arabil se va achita integral pana la 30.06 

a anului pentru care se datoreaza si va putea fi actualizata anual prin hotararea 
Consiliului local. 

Art.7. In cazul neofertarii intregii suprafete a parcelei aceasta se va inchiria 
fractionat in functie de solicita•i. 

Art.8. Pentru contractele aflate in derulare avand ca obiect terenul arabil 
proprietatea IJAT Municipiu1 Tecuci contravaloarea chiriei pentru anul 2018 se va 



indexa cu rata inflatiei decembrie 2017-decembrie 2016 dar nu va fi mai mica de 800 
lei/ha/an. 

Art.9. Anexele 1 - 4 fac parte integrant ă  din prezenta hot ărăre. 
Art. 10._Orice prevedere contrara prezentei se abroga . 
Art.11. Prezenta hotărăre va fi dusă  la îndeplinire, prin grija Primarului 

municipiului Tecuci. 
Art. 12. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 

secretarului municipiului Tecuci . 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ  

e/l/V/Ă -j,7(, /C/ 

_ .) 
' 

SECRETAR 

Jr. Valerica Fotache 
/' 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE lyIOTIVE 
ft: (74/ 

Privind: inchirierea terenului arabil aflat in proprietatea UAT Municipiul Tecuci în 
anul 2018.  

Terenul arabil aflat in proprietatea municipiului Tecuci a facut obiectul 
procedurilor de inchiriere prin licitatie publica atat in anul 2016 cat si pe parcursul 
anului 2017. 

0 mare parte din suprafa ţa arabila este la aceasta data inchiriata catre 
persoane flzice si juridice ce isi desfasoara activitatea in domeniul agricol dar exista si 
amplasamente ce nu au fost solicitate pana la aceasta data. 

Licitatia publica este procedura optima pentru valorificarea la maxim a 
bunurilor apartinand municipiului Tecuci. 

Termenul contractelor de inchiriere incheiate in cursul anilor 2016-2017 
este de cinci ani cu posibilitatea actualizarii contravalorii chiriei prin hotararea 
Consiliului local. 

in conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c" şi alin. 5, lit. „b"din 
Legea nr. 215/2001, privind administra ţia publică  locală, prin care se stipuleaz ă  faptul 
că  de administrarea domeniului public şi privat al localităţii răspunde Consiliul local, 
se impune necesitatea dezbaterii şi adoptării modalităţii de folosire a terenului arabil 
pe suprafe ţele aflate in administrarea Consiliului Local, pentru anul 2018. 

Acest lucru reprezint ă  un avantaj pentru utilizatori dar şi pentru Consiliul 
Local, ce poate aduce la buget sume atât de necesare in aceast ă  perioadă . 

Faţă  de aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobarea Consiliului 
local, prezentul proiect de hot ărâre. 

PRIMAR 
Catalin 
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ROMANIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. 	,c1  DIN  -21 ,72  

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : inchirierea terenului arabil aflat in proprietatea UAT Municipiul Tecuci în  
amil 7niR 

in conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. „c" şi alin 5, lit. „b" din Legea 
215/2001, privind administraţia publică  locală, s-a intocmit prezentul raport de 
specialitate cu privire la necesitatea, oportunitatea şi legalitatea dezbaterii şi aprobării 
prezentului proiect de hotărâre in legătură  cu folosirea terenului arabil în anul 2017. 

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,1it.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă  in 
2007 privind administraţia publică  locală, consiliul local administreaz ă  domeniul 
public şi privat al 

In conformitate cu art. 123 (1), Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau jude ţean, după  
caz, să  fie date in administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să  fie 
concesionate ori s ă  fie inchiriate. 

Având in vedere aceste considerente, consider c ă  proiectul de hotărâre 
intrune şte condiţiile de legalitate. 

SEF SADPP, 

ing. Lucian Gradea 
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EXA 
LA HCL. ??#.47. ;1 	R. 

TERENURI ARABILE AFLATE iN PROPRIETATEA MUNICIPIULU1 TECUCI 

I T 25, p 95 2,70 ha 
2 T 44, p 146 0,15 ha 
3 T 44, p 146/1 0,35 ha 
4 T 47,p 171/2 1,43 ha 
5 T 47, p 170/1 0,32 ha 
6 T 50, p 185/1/1 1,25 ha 
7 T 50, p 185/2/11 1,05 ha 
8 T 51, p 190/3 0,54 ha 
9 T 52/1,p 191/1/1 1,12 ha 
10 T 52/2, p 193/15 1,00 ha 
11 T 52/2, p 192/2/13/2 2,06 ha 
12 T 52, p 192 11,23 ha 
13 T 56/2, p 185/1/1 0,99 ha 
14 T 70, p 257/11 1,00 ha 
15 T 83 , p 312/1 0,86 ha 
16 T 87/1, p 420/1/38 0,55 ha 
17 T 91/5, p 438/8 1,00 ha 
18 T 98/1, p 463/1/43 0,50 ha 
19 T 132, p 673/1/34 1,15 ha 
20 T 160, p 930/3 1,25 ha 
21 T 160, p 1 4,00 ha 
22 Str. Ana Ipătescu 0,67 ha 
23 T 160 Pod Criviţeni 0,83 ha 

TOTAL 36 ha 
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CAIET DE SARCINI 

inchinerea terenului arabil aflat in proprietatea UAT Municipiul Tecuci In anui 2018 

CAP. I. OBIECTUI iNCHIRIERII 

1.1_ Terenul care unnează  a fi inchiriat se află  situat pe teritoriul administrativ al municipiului Tecuă , 
tadaua 	, parcela 	 

Terertul care face obiectul Inchinerii se afia in administrarea Consiliului Local Tecuci av ănd 
suprafaţa de 	 

1.3. Terenul are ca destinatie: folosinţă  agricolă _ 

Cap. II. MOTIVATIA ÎNCIIIRIERII 

Motivele de ordin legislativ, economic, finanăar si soăal care impun Inchirierea unor bunuri - 
terenuri, sunt unnătoarele: 
- prevederile art. 36, alin. 5,111" b " din legea nr_21512001, privind administra ţia publică  locală ; 

- prevederile art. 123 alin. 1 şi 2 din legea 215f2001 ,,consibile locale şî consiliile judeţene hotărăsc 
ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după  caz, să  fie 
date 1n admstrarea regiilor autonome şi instituţillor publice, să  fie concesionate ori să  fie Inchinate 

Inchiderea se face prin ficitaţie pubfică, aganizatiiIn oondiţille legi. 

Cap. Ilt. ELENIENTE DE PRE1 

111_1. Preţul de pomire al ficit4ei este de 650 lei/ha , preţ  stabilit conform 

111.2 Garanţia de partiăpare la licitaţie este de 10% din valoarea total ă  a chiriel , calculată  la preţul 
de pornire, se reţine de propdetar pănă  1n momentul Incheierii contractului de Inchiriere urm ănd ca 
după  această  dată  garanţia să  constibile avans din preţul de inchinere datorat de chiria ş .Chitiasul 
are obligatia de a constitui la semnarea contractului o garantie in echivalentul a trei rate 
lunare.Aceasta se restituie la rezilierea contractului in cazul in care nu exista debite restante ale 
chiriasului aferente contractului_ 

• • 
111.3. Valoarea chinei va fi achitată  pana la data de 30.06 ale anului pentru care se 
datoreaza_Neplata la termen atrage penalitati de 0,2 % pe zi de intarziere.Intarzierea la plata mai 
mult de 90 de zile atrage rezilierea de drept a contractului. 

Cap. IV_ CONDIŢII DE MEDIU 

Chinasul poartă  intreaga responsabikate pentru respectarea prevedentor legale în domeniul 
protecţiei rnediului. 
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V.1 i'lopniiti! 	un-haioaw. 1{ ,  oh:i!Fith 

predea chiria şului bunul inchilial pe haza 1111111 proces - verbal de predare - primire. 

b. - Proprielarul are obliga ţia de a nu tulbura pe chiria ş  in exeici ţiul dtepturilor rezultate din 
contractul de inchinere. 

V.2. Ofertantul are următoarele obligaţii: 

a. - achitarea integral ă  a debitelor pe care le are fa ţă  de bugetul local.. 

V.3_ Chiriasul are obligatia de a achita valoarea chinel la termenele stabilite si sa plateasca taxa pe 
teren asimilat impozitului conform Codului fiscal Chiria.şul are obligaţia să  elibereze terenul in cazul 
in care acesta pdmeşte attă  destinaţie ( concesionare, vânzare , reconstituire conform Legii 10/2001, 
etc), fără  plata de daune, contractul reziliindu-se de drept. 

Cap. Vt. DISPOZ1111 FINALE 

V11 _ Drepturile şi indatorinle părţilor se stabilesc prin contractul de inchiriere. 

VI.2 Caietul de sarăni, inclusiv toatedocumentete necesare licitatjei se pun la dispozi ţia soficitantului 
contra sumei de 50 lei. 

VI.3_ Ofertanţii la Iicitaţîe vor achita taxa de partiăpare la licitaţie in valoare de 100 lei. 

V1.4. Ofertanţii la licitaţie vor prezenta, la dosatul depus pentru licita ţie dovada achitarii garan ţiel de 
partiăpare la licitaţie. Aceasta se restitule, ta cerere, celor care nu au castigat licitatia. 

V1.5.Participarea la ficita ţie a ofertanţilor este condiţionată  de achitarea integrală  a debitelor pe cate 
le au faţ.:"‘ de bugetul kx;a1, achitztrea documenta ţiel de Ilcitaţle şi a garanţiei de participare. 

VL6..Nu vor padiăpa la liătaţie persoanele judcfsce sau persoanele fcrioe cave: au deb ăe faţă  de 
Muniăpiul Tecuă  sau sunt in lăigă  cu acesta; au fost acrjudeolkon al unei hătaţli anterioate şi nu au 
incheial contract cu muniăpiul Tecuă,nu au achilat contravaloarea caleta.dui de sarcini,a taxei de 
pardăpare si a garantlei de pattiăpare. 

VI.7. Dacă  din difente motive licîtatja se amănă, se revocă  sau se anutează , decizia de amănare, 
revocare sau anulare nu poate fi atacată  de ofertanţiin acest caz ofertan ţilor 11 se va inapoia in 
termen de cinci zile garanţia de partiăpare la Iicitaţîe şi contravaloarea documenta ţiei de licitaţie pe 
baza unei ceren scrise şî ihregistrarea la Primăna Munplului Tecuă . 

VI.8. Prin Inscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietele de sarăni se consideră  insuşite de 
ofertanţi 

• 



INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢ1 

l. 	Licitaţ ia publică  organizată  pentru inchirterea unui Imobil situat în municipiul Tecuci, 
	Suprafata 	 se va desfăşura in data de 	 , ora 10.00 , la sediul 

Municspitalui Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 
Depunerea documentaţiilor pentru licitaţ ie se va face pănă  la data de 	• 	ora 9.00, 

la reg,istratura Municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 
in vederea participăril la licitaţie, ofertantul trebuie să  plătească : 
- garan ţia de participare la licitaţie, in sumă  de 10% din valoarea total ă  a terenului, calculat ă  la preţul 
de pornire şl depusă  casieria primăriei. 
- caietul de sarcini aferent Iicitaţiei , inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă  de 50 lei, la 
casieria primăriei. 
- taxa de participare la licitaţ ie 100 lei, la casieria primăriei. 
Preţul de pornire la licita ţie este de: 
- 650 lei Ha/an 
Ofertanţii vor depune la sediul Municipiului Tecuci două  plicurt inchise şi sigilate, unul exterior ş i 
unul interior care vor con ţine: 
- plicul extertor va cuprinde plicul interior(care con ţine oferta de preţ) şi următoare1e documente: 
- copie xerox după : 
Pentru persoane juridice 
- certificat de inregistrare fiscal ă, certificat de inregistrare la Registrul 
- dovada că  nu sunt in litigiu cu Consiliul local al municipiului Tecuci; 
- certi -ficat fiscal prin care să  se ateste faptul că  nu are datorti bugetare fa ţă  de DGFP, municipiul 
Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a ofertantului ; 

actul autentic de reprezentare, in cazul în care ofertele sunt depuse de imputernici ţii ofertan ţ ilor ş i 
nu de aceştia personal. 
- copie xerox după  chitan ţele care atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţie ş i a 
garanţ iei depuse. 
Pentru persoane fizice. 
- actul de identitate 
- copie xerox după  chitan ţele care atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţ ie ş i a 
garanţiei depuse. 
- dovada că  nu sunt in litigiu cu Municipiul Tecuci. 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de imputernici ţ ii ofertan ţ ilor ş i 
nu de ace ştia personal. 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul că  nu are datorii bugetare fa ţă  de DGFP, Municipiul 
Tecuci. 
(:eitificatele fiscale vor fi eiiberate ş i de institu ţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a ofertamului . 
- Ofertele depuse de persoane care nu particip ă  la licitaţ ie in data stabilit ă , nu vor fi luate în calcul, 

unn ă nda fi returnate. 



1. 	DESFĂŞ  URAREA LIC ITAŢ  I. 
Se incepe licitatia parcurg ănd următoarele etape: 
I. se verifică  existen ţa actelor doveditoare de plat ă  a garan ţ iei, a caietului de sarcini şi a 
documentatiei pentru 

' 	2. se verifică  identitatea ofertan ţilor pe baza buletinului de identitate/c ărţii de identitate/adeverin ţei. 
3. se verifică  ofertele fmanciare depuse (vor fi verificate doar ofertele financiare a participan ţilor ce 
au depus toate documentele necesare particip ării la licitaţ ie). 
4. imobilul se adjudecă  acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofertă . 
5. în cazul 1n care dou ă  oferte financiare sunt egale, ofertan ţii aflaţi la egalitate vor depune în termen 
de 15 minute, o nouă  ofertă  financiară  şi declarat căştigător, va fi cel cu oferta financiar ă  mai mare. 
6. comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei va incheia un proces — verbal de adjudecare, în dou ă  
exemplare. 
7. Părţile se vor prez,enta în termen de 30 zile după  adjudecare, în vederea incheierii contractului de 
inchiriere, pe baza procesului — verbal de adjudecare, in caz contrar castigatorul va pierde garantia 
care se va face venit la buget local. 

De asemenea, în cazul în care la data şi ora anun ţată  pentru desfăşurarea licitaţ iei, este inscris 
un singur ofertant, ficita ţia se amănă. La urmatorul tennen daca va fi inscris acelasi unic ofertant 
acesta va fi declarat castigator in conditifie in care documentatia va fi completa si va corespunde 
caietului de sarcini. 

in ambele cazun se va organiza o nouă  ficitaţie, cu respectarea prezentei metodologii, în 
condiţiile prevăzute in caietul de sarcini. 
Contractul de inchinere se va incheia in tennen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării. 

Nesemnarea de către adjudecător a contractului in tennenul stabilit duce la pierderea garan ţid 
de participare ce se va face venit la bugetul local şi disponibilizarea lotului de teren pentru o nou ă  
licitaţie. 

Pentru ofertantul care a adjudecat şi a iincheiat contractul de inchiriere, garan ţia depusă  pentru 
inscrierea la licitaţie se va reţine şii va constitui avans din garan ţia de contract 

Nu se pot inscrie la licitaţie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei 
licitaţii anterioare şi nu au incheiat contract cu municipiuiui Tecuci, se afi ă  în litigiu cu acesta, au 
datorii faţă  de bugetul local sau de stat. 
Din taxa de participare la licita ţie se suportă  cheltuielile privind organizarea licita ţ iei(anunţuri 
publicitare, cheltuieli materiale — fumituri de birou). 
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ROMANIA 
JUDETUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 	
805300 FECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 

PRIMAR 	 Fel. 0372-364111  

e-mail : registratura@municipiultecuci 
WEB: www.municipiultecuci.com  

Telefon :SECRETARIAT :0372-364113 ;FAX:0236-816054 

Nr. 	din 

CONTRACT DE iNCHIRIERE 

pentru terenul arabil aflat in proprietatea UAT Municipiul Tecuci 

intre Municipiul Tecuci, reprezentat prin Cătălin Constantin Hurdubae , 
având funcţia de primar,in calitate de proprietar i 	,posesor al C.I. seria 
  nr.  . ,CNP  ,eliberat de SPCLEP  la data de  , în 
calitate de chiriaş, a intervenit prezentul contract de inchiriere,in baza HCL 
nr  şi procesului verbal de adjudecare licita ţie nr .   

1. Obiectul contractului îl constituie inchirierea suprafe ţei de 	ha. teren 
arabil situat în tarlaua 	 'in vederea cultivării cu plante anuale. 

Termenul. Perioada de inchiriere a terenului este pân ă  la 	,cu incepere de la 
data de 	 cu posibilitatea de prelungire prin acordul p ărţilor. 

2. Preţul chiriei este de 	 lei/ha/an 

3. Contravaloarea chiriei pentru terenul arabil se va achita integral pân ă  la data 
de 30.06. a anului pentru care se datorează  şi va putea fi actualizată  anual prin 
hotărârea Consiliului Local.Chiria se poate modifica unilateral de c ătre proprietar în 
baza unei hotărâri a Consiliului Local. Neplata la termen atrage penalit ăţi de 0,2% pe 
zi de intârziere.Chiria şul va achita plata impozitului aferent terenului inchiriat 
conform Codului Fiscal. 

La semnarea contractului de inchiriere se va achita o garan ţie în surnă  de 
lei. 

4. CLAUZE CONTRACTUALE 

Riscurile în caz de calamităţi ( secetă,inundaţii,ingheţ) nu afectează  obligaţiile 
pe care le are chiriaşul faţă  de proprietar,conform prezentului contract. 

Chiriaşul se obligă  să  nu amplaseze construc ţii pe terenul inchiriat,să  nu 
degradeze solul,să  nu-1 cultive cu alte plante decât cele specificate in contract. 
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La expirarea perioadei de inchiriere ,chiria şul este obligat să  predea terenul 
liber de orice cultură  sau resturi agricole( coceni, vrejuri,etc). 

Este interzis ă  subinchirierea sau cedarea în tot sau in parte a contractului de 
inchiriere. 

5. Eventualele lucrări de imbunătăţire ,ameliorare a terenului inchiriat făcute de 
chiriaş,vor fi suportate de acesta,far ă  posibilitatea recuperării cheltuielilor prin 
reducerea din chirie. 

6. Proprietarul poate verifica cel pu ţin odată  pe an,modul de folosire a terenului 
inchiriat. 

7. Lucrările de intre ţinere a solului( arat,discuit,etc.) vor fi efectuate pe 
cheltuiala 

8. Nerespectarea de c ătre chiriaş  a intinderii şi limitelor suprafe ţelor 
inchiriate,potrivit prezentului contract atrage dup ă  sine rezilierea acestuia i plata de 
daune pentru pagubele produse. 

9. Renunţarea chiriaşului la contract inainte de expirarea perioadei de inchiriere 
duce la pierderea de c ătre acesta a chiriei achitate. 

10. Chiriaşul are obligaţia să  elibereze terenul in cazul în care acesta prime şte altă  
destinaţie ( concesionare,restituire conform Legii 1 0/200 1 etc.), f ără  plata de daune, 
contractul reziliindu-se de drept. 

11. Nerespectarea clauzelor de mai sus atrage dup ă  sine rezilierea contractului şi 
plata de daune prevăzute de lege. 

12. Prezentul contract se comp1etea7 ă  cu prevederile caietului de sarcini ce face 
parte integrantă  din contract. 

Prezentul s-a incheiat in trei exemplare,ast ăzi 	 

PROPRIETAR, 	 CHIRIAŞ , 

PRIMAR, 
Cătălin Constantin Hurdubae 

DIRECTOR GENERAL 
Nicoleta Ţăpoi 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 
Arh. Vasilică  Crăciun 

SEF SERVICIU ADPP 
	

CONSILIER, 

Lucian Gradea 
	

Dorin Diaconiţă  
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