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JUDETUL GALATÎ 
MUNÎCIPIUL TECUCÎ 
CONSÎLIUL LOCAL 
HOT Ă A Nr. 3  
Dn ----- -4--i-- 

 --
- -- 20 1 8 

Privind : inchirierea terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în 
anul 2019. 
Îniţiator: Constantin Catalin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, 

judeţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: qfCJ din ţ7Z 	2018 
Consiliul Jocal al municipiului Tecuci, Jude ţul Galaţi,intrunit in sedinta 

in data de 9 803//7 2018. 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului,inregistrata 

sub nr. 	din (f2-2018 
Având în vedere raportul de specialitate nr. 	din /- /2 20l8. 

întocrnit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate rir. i- r 

Având în vedere prevederile art. 147 din Constitutia Romaniei; 
Având în vedere prevederile art.36, alin.2, lit. ,,c şi din alin. 5, lit.,,b 

şi art. 123, alin. l şi 2, din Legea 215/2001, privind administra ţia publică  locală , 
republicata in 2007 ; 	 . 

În baza Deciziei CCR 384/2018 si art. 45, alin.(3) din Legea 215/2001, a 
administraţiei publice locale, 
republicata in 2007; 

HOTARASTE: 
Art.1...Se aprobă  închirierea prin licitatie publica a terenului arabil aflat în 

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

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

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

acordul partilor. 	 el 

Art. 5. Taxa de pornire a licita ţiei pentru închirierea terenului arabil va fi de 650 
lei/ha/an. 

Art.6.Taxa de închiriere pentru terenul arabil se va achita integral pana la 30.06 
a anu.lui pentru care se datoreaza si va putea fi actuaiizata anual prin hotararea 
Consiliului Iocal. 

Art..7. ln cazui neofertarii intregii suprafete a parcelei aceasta se va inchiria 
fractionat in funciie de so1.icitari. 

Ari.8. Pentru c.ontractele af1ate in derulare avarid ca obiect tere.nui arabil 
propiietatea UAT Municipiui. Tecuci contravaioae.a chiriei pentru înul 2019 se va 



indexa c ) -ata iaaiiei decerribrie 20 	dece]nb) ,e 2017 dar n va 	rr:ai rrdca de {:00 
jeilha/a.n. 

Art.9. Anexele 1 - 4 fac parte inteL,) - rantă  din prezenta hotărăre. 
Art. 10._Orice prevedere contrara prezentei s-e abroga . 
Art.11. Prezenta hot ărăre va fi dus ă  la îndeplinire, prin grija Primarului 

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

secretarului rnunicipiului Tecuci 

PRESEDINTE~ -vnINTT 

SECRETAR 
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ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

17.:e t9j0,36 /. ,04? 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: inchirierea terenuhti arab.iI aflat in proprietatea UAT Municipiul •Tecuci în 
anul 2019.  

Terenul arabil ,aflat in proprietatea rnunicipiului Tecuci a facut objectul 
procedurilor d• inch -ir•ere prin iicitatie p -ubrica in anii 2016,2017 si 201'8. 

Mare parte din suprafaţa . arabila este ia aceasta data inchiriata -catre 
persoane fizice si juridice ce •si desfasoara -activitatea in domen•ul agr•col dar exista si 
_amplasamente ce nu au fost solicitate 

Tennenul ,contractelor de inchiriere IncheJate în cursul anilor 2016-2018 
este de cinci ani cu posibilitatea actualizarii contravalorii chiriei prin hotararea 
Consibului local 

Pentru terenurile neinchiriate este necesar 'organizarea unor nOi 
vederea u.tiiizarii lor. 

În conforrnitate .cu prevederile art. 	alin. 2, lit. „c" şi alin. 5, l•t. 
Legea nr. 215/2001, privind .-adnlinistraţia publică  locală, prin care se stipuleaz ă  faptul 
că  de 'administrarea domeniului pubi.ic şi privat 	 răspun:de 
•e Impune necesitatea ..deZbatefii adopfarii modalit ăţii de fo•osire a terenului arabil 
pe suprafeţele aflate în adtriiniStrarea-Consitiului Local, pentru ,anul 2019. 

Acest lucru 'repreZint ă 'un _avantaj pentru utilizatori •ar pentru Consiliul 
L•cal, ce poa•e aduce i.a buget sume atât de necesare în aceast ă  perioadă. 

Faţă  -de aceste conSiderente, supun -spre -dezbatere şi aprobarea Consiliuiiui 
prezentui p•olect &hotăiire. 

PRIMAR, 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 	 DIN 	Ş,  

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : inchirierea terenului arabil aflat 1n ro rietatea UAT Munici iul Tecuci 1n 
anul 2019.  

În :conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. „c" şi alin 5, lit. „b" din Legea 
• 215/2001, privind administraţia publică  local ă, s-a intocmit prezentul raport -  de 

specialitate cu privire la necesitatea, oportunitatea ş i legalitatea dezbaterii ş i aprobării 
prezentului proiect de hotărâre in legătură  cu folosirea terenului arabil in anul 2019. 

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 ş i consiffile jude ţene hotă ră sc ca 
bunurile ce aparţin do.meniului public •sau privat, de interes local sau jude ţean, dup ă  
caz, să  fie dateln administrarea regiilor autonome şi instituţillor publice, să  fie 
concesionate ori să  fie Mchir1ate. 

Având in vedere aceste considerente, consider c ă  proiectul de hotărâre 
Intruneşte con•iţiiie ..de legabtate. 

SEF •SADPP., 
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LA HCL. -! 	

XANR.1?t 

TERENURI ARABILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUICIPIULUI TECUCI 

1 T25,p95 2,70ha 
2 T44,p146 O,lSha 
3 T44,p146/1 0,35ha 
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 T5O,p185/2/11 1,05ha 
8 T51,p190/3 0,54ha 
9 T52/1,p191/1/1 1,12ha 
10 T 52/2, p 193/15 1,00 ha 
11 T 52/2, p 192/2/13/2 2,06ha 
12 T52,p192 11,23ha 
13 T56/2,p185/1/1 0,99ha 
14 T70,p257/11 1,00ha 
15 T83,p312/1 0,86ha 
16 T87/1,p420/1/38 O,SSha 
17 T91/5,p438/8 1,00ha 
18 T98/1,p463/1/43 O,SOha 
19 T 132, p 673/1/34 1,15 ha 
20 T160,pl 4,00ha 
21 Str. Ana Ipătescu 0,67 ha 
22 T 160 Pod Criviţeni 0,83 ha 

TOTAL 34,75 ha 



ANEXA NR. 2 
LAH.C.L. NR.  

CAIET DE SARCINI 

inchirierea terenului arabil. aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2019 

CAP. l. OBIECTULÎNCHIRIERII 

1.1. Terenul care urmeaz ă  a fi închiriat se afl ă  situat pe teritoriul administrativ al municipiului Tecuci, 
tarlaua 	....., parcela ........ 

1.2. Terenul care face obiectul închiiierii se afla in administrarea Consiliului Local Tecuci având 
suprafaţa de .............. 

1.3. Terenul are ca destinatie: folosin ţă  agricolă . 

Cap. 11. MOTIVATIAÎNCHIRIERI! 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun închirierea unor bunuri - 
terenuri, sunt urm ătoarele: 
- prevederile art. 36, alin. 5,lit. b din Legea nr.215/2001, privind administra ţia publică  locală ; 

- prevederile art. 123 alin. 1 ş i 2 din Legea 215/2001 ,,consiliile locale ş i consiliilejudeţene hotă răsc 
ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau jude ţean, după  caz, să  fie 
date în administrarea regiilor autonome ş i institu ţiilor publice, să  fie concesionate ori s ă  fie închiriate 

lnchirierea se face prin licita ţie publică , organizată  în condiţiiie legii. 

Cap. 111. ELEMENTE DE PREŢ  

111.1. Preţul de pornire al licitaţiei este de 650 lei/ha , pre ţ  stabilit conform H.C.L......................... 

111.2 Garan ţia de participare la licita ţie este de 10% din valoarea total ă  a chiriei , calculată  la preţul 
de pornire, se re ţine de proprietar până  în momentul încheierii contractului de închîriere urmând ca 
după  această  dată  garan ţia să  constituie avans din pre ţul de închiriere datorat de chiria ş .Chiriasul 
are obligatia de a constitui Ia •semnarea contractului o garantie in echivalentul a trei rate 
Iunare.Aceasta se restituie la rezilierea contractului in cazul in care nu exista debite restante ale 
chiriasuiui aferente contractuiui. 

111.3. Valoarea chirieî va fi actat ă  pana la data de 30.06 ale anului pen.ru care se 
datoreaza.Neplata la termen atrage pralitati de 0,2 % pe zi de intarzi€re.lntarzierea la plata mai 
mult de 90 de zile atrage reziiierea cle drepi a .contactului. 
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Cap. lV. C 0 N 	11 [)E FDiU 

Chiria şul poarl ă  înlreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor iegale în donriunikil  

protec ţ iei rnediului 

Cap. V. OBLIGAŢ IILE PĂRŢ ILOR 

V.1. Proprielawl are urm ă toarele obliga ţ ii: 

a. -• S ă  predea chiria şului bunul închiriat pe baza unui proces - verbai de predare - primire. 

b. - Proprietawl are obliga ţ ia de a nu tulbura pe chiria ş  în exerci ţiul drepturilor rezultate din 
contractul de Tnchiriere. 

V.2, Ofertantul are urm ătoarele obliga ţii: 

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

V3. Cliiriasul are obligatia de a achita vaioarea chiriei la termenele stabilite si sa plateasca taxa pe 
toren asimilat impozitului conform Codului fiscal Chiria şul are obliga ţia să  elibereze terenul în cazul 
n carc acesta prime şte altă  destinaţie ( concesionare, vânzare, reconstituire conform Legii 1 0/2001, 

otc), fă  ră  plata de daune, contractul reziliindu-se de drept. 

Cap. Vj. DISPOZIŢII FINALE 

Vl.1. Drepturile ş i îndatoririle pă rţilor se stabilesc prin contractul de închiriere. 

Vl.2 Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei se pun la dispozi ţia solicitantului 
contra sumei de 50 lei. 

Vl.3. Ofertanţii la licitaţie vor achita taxa de participare la licita ţie în valoare de 100 lei 

Vl.4. Ofertan ţii la licitaţie vor prezenta, la dosarul depus pentru licita ţie dovada achitarii garan ţiei de 
participare la licita ţie. Aceasta se restituie, la cerere, celor care nu au castigat licitatia. 

VI.5.Participarea Ia licita ţie a ofertariilor este condi ţionată  de achitarea integral ă  a debitelor pe care 
le au faţă  de bugetul Iocal, achitarea docurnenta ţiei de licita ţie ş i a garan ţ iei de participare. 

Vl.6.Nu vor participa la licita ţie persoanelejuridice sau persoaneie fizice care: au debite fa ţă  de 
Municipiul Tecuci sau sunt în litigii cu acesta; au fost adjudec ători al unei licita ţii ariterioare ş i nu au 
încheiat contract cu municipiul Tecuci,nu au achitat contravaloarea caietului de sarcini,a taxei de 
participare si a garantiei de participare. 

Vl.7. Dacă  din diferite motive licit ţia se airiân ă , se revocă  sau se ahulează , decizia de amâna•re, 
revocare sau anulare nu poate fi atacat ă  de ofertan ţi.ln acest caz ofertan ţilor li se va înapoia în 
termen de cinci zile garan ţia de participare la licita ţie ş i contravaloarea documenta ţ iei de licitaţie pe 
baza unei cereri scrise ş i înregistrarea la Prim ă ria Municipiului Tecuci. 

Vl.8. Prin înscrierea la licitaie toate condi ţiile impuse prin caietele de sarcini se consider ă  însuş ite de 
ofertan ţi. 



INSTRUCŢ IUNI PENTRU OFERTANŢI 

. 	ic ta ţ  ia publ icîi orgaii ii,al ă  pentru închirierea 	unui irnobil(teren arabil) situat în 
unni.ipiul 	lccuci. 	I 	l 	pralbta 	se 	va 	desraşura 	în 	data 	de 

, ora 10.00 . la scdiul MunicipiuluiTccuci, strada 1 Decembrie 1918,  nr. 66. 
l )cpunerea documcnla ţ iilor pcntrii licita ţ ie sc va face pân ă  la data de 	: 	, ora 9.00, 

la registralura Municipitiluilcctici. diu slrada l Decernhrie 1918, nr. 66. 
In vcdcrea particip ă rii la licila ţ ic, ofrtanitil lrebuie să  pl ă tcască : 
- garan ţ ia de parliciparc la licita ţ ic, in stim ă  (lc l ()% din valoarea total ă  a terenului, calculată  la preţul 
dc poi•nii•c sI depus ă  casicria piimrici. 
- caietul de sarcini alcrcnt licita(ici, incltixiv loalc ductiinentcic nccesare licita ţiei în sumă  de 50 Iei, Ia 
casieria prirn ă rici. 

taxa de parliciparc la licita ţ ic 100 lci, la caxicria prini ă rici. 
Pre ţul de pornire Ia licita(ie cs(c dc: 

- 650 lei Ha!an 
Ofertan ţii vor depune la sediul Municipiului lccuci douil pliciiri închisc ş i sigilate, unul exterior ş i 
uriul interior care vor con ţ inc: 
- plicul exterior va cuprinde plicul intcrior(carc cori(inc olrta dc pre ţ ) ş i urm ătoarele documente: 
- copie xerox după : 
Pentru persoane j uridice 
- certificat de înregistrare fiscal ă, certificat de înregistrare la Registrul 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu Consiliul local aI municipiului Tecuci; 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul c ă  nu are datorii bugetare fa ţă  de DGFP, municipiul 
Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a ofcrtantului; 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternîcî ţii otrtan ţ ilor ş i 
nu de aceştia personal. 
- copie xerox după  chitanţele care atest ă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licita ţ ic ş i a 
garanţiei depuse. 
Pentru persoane fizice. 
- actul de identitate 
- copie xerox dup ă  chitanţele care atest ă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţie ş i a 
garanţiei depuse. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu Municipiul Tecuci. 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împutemici ţii ofertanţilor ş i 
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. 	 . 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţ iile abilitate din localitatea de re şedinţă  a ofertantului. 
- Ofertele depuse de persoane care nu particip ă  la licitaţie în data stabilită, nu vor, fi Iuate în calcul, 

urmând a fi retumate. 
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l. 	l)Isl Ăş lJlARl:A LICllAI l]. 
c înccpe licit ţ ia iarci g(iiid urin ă tuareie etape: 
. se verilic ă  existen ţa aetel()l -  (Iuvedit()are de plat ă  a garan ţiei, a caietului de sarcini ş i a 

docu mcnta ţ ici pcntru i ici ta ţ ie. 
2. se vcri lic ă  identilatea oer1an ţ iloi pe baia b[Iietinului dc idcntitate/cărţ ii de identitate/adeverin ţei. 
3. se vcrilică  olertele liiianciare depiisc (vur 1i verilicate doar ofertele financiare a participan ţilor ce 
au depus toate. documentele necexarc particip ă rli la licita ţ ie). 
4. imobilui. sc adjudec ă  acelui olr1an1 carc a liciit cea niai marc ofert ă . 
5. în cazul •în carc dou ă  olertc linaiiciarc sut cgalc, olitan ţ ii atia ţ i la cgalitate vor depune în termen 
de 15 minute, o fl()U ă  oleri ă  linanciară  ş i dcclarai câiigtor, va li ccl cu oferta financiar ă  mai mare. 
6. comisia de organizarc ş i dcsl şurarc a liciia ţ ici va încheia iin proces - verbal de adjudecare, în dou ă  
exemp!are. 
7. Părţile se vor prezeflta în tcrmen dc 3() iile dup ă  adjudccarc, în vcdcrca încheierii contractului de 
închiriere, pe baza procesului - verbal de adjudccarc, in caz contrar castigatorui va picrde garantia 
care se va face venit la buget local. 

De asemenea, în cazul în care Ia data ş i ora anun ţa ă  pentru cle1i5 şurarea licita ţiei, este înscris 
un singur ofertant, licitaţia se amână. La urmatorul tcrrncn daca va 11 inxcris acelasi unic ofertant 
acesta va• fi declarat castigator in conditii1e in care docurnentatia va li complcta si va corespunde 
caietului de sarcini. 

In ambele cazuri se va organiza o nou ă  licitaţie, cu respectarca prcientei metodologii, în 
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini. 
Contractul de închiriere se va încheia în termen de niaxim 30 zile, de la data adj udec ă ri i. 

Nesemnarea de c ătre adjudecător a contractului în termenul stabilit duce Ia picrderca garan ţ iei 
de participare ce se va face venit la bugetul Iocal şi disponibilizarea lotului de tercn pcnt.iu o iiou ă  
licitaţie. • • . • . • , 

Pentruofertantul care a. adjidecat şi a încheiat contractul de închiriere, garan ţ ia depusă  pcntru 
înscrierea la licitaţie se va reţine şi va• constitui avans din garanţia de contract. 

Nu se pot înscrie la Iicitaţie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudec ători ai uiiei 
licitaţii ariterioare . şi nu au încheiat contract cu municipiuluî Tecuci, se afi ă  în litigiu cu acesta, au 
datorii faţă  de bugetul local sau de stat. 
Din taxa de participare la licitaţie se suportă  cheltuielile privind organizarea Iicita ţ iei(anun ţuri 
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou) 

- 	 . 
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JIJDEŢUL GALAŢI 	 Te10372-364111,fax0236-816(54, 	
.. 

MUNICIPIUL TECUCI 	 web wwwprimariatecuci ro, 	
ROiVÂNlA 

P R I 1VI A R 	 registraturamunicipiu1tecuci.ro 	19182018ISĂPBĂTORIMÎMPREUNĂ  

Nr. 	/ 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

pentru terenul arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci 

Între Municipiul Tecuci, reprezentat prin Cătălin Constantin Hurdubae , având 
funcţia de primar,în calitate de proprietar si 	 cu domiciliul în 
legitimată  cu 	seria 	nr. 	,eliberată  de 	la data de , în calitate de chiria, a 
intervenit prezentul contract de închiriere,în baza procesului verbal de adjudecare licita ţie nr. 

1. Obiectul contractului îl constituie închirierea suprafe ţei de 	ha. teren arabil situat 
în tarlaua 	, în vederea cultiv ării cu plante anuale. 

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

2. Preţul chiriei este de 	lei/an. 

3. Contravaloarea chiriei pentru terenul arabil se va achita integral pân ă  la data de 30.06. 
a anului pentru care se datoreaz ă  si va putea fi actualizat ă  anual prin hotărârea Consiliului 
Local.Chiria se poate modifica unilateral de c ătre proprietar în baza unei hot ărâri a 
Consiliului Local. Neplata la termen atrage penalit ăţi de 0,2% pe zi de întârziere.Chiriau1 va 
achita plata impozitului aferent terenului închiriat conform Codului Fiscal. 

La semnarea contractului de închiriere se va achita o garan ţie în sumă  de lei. 

4. CLAUZE CONTRACTUALE 

Riscurile în caz de calamit ăţi ( secetă,inundaţii,îngheţ) nu afectează  obligaţiile pe care le 
are chiriau1 faţă  de proprietar,conform prezentului contract. 

Chiriau1 se obligă  să  nu amplaseze construc ţii pe terenul închiriat,s ă  nu degradeze 
solul,să  nu-1 cultive cu alte plante decât cele specificate în contract. 

La expirarea perioadei de închiriere ,chiriau1 este obligat s ă  predea terenul liber de orice 
cultură  sau resturi grico1e( coceni, vrejuri,etc) 

Este interzisă  subînchirierea sau cedarea în tot sau în parte a contractului de închiriere 



5. Eventualele lucr ări de imbunătăţire ,ameliorare a terenului inchiriat f ăcute de 
chiriaş ,vor fi suportate de acesta,f ără  posibilitatea recuper ării cheltuielilor prin reducerea din 
chirie. 

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

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

8. Nerespectarea de c ătre chiria ş  a intinderii şi limitelor suprafe ţelor inchiriate,potrivit 
prezentului contract atrage dup ă  sine rezilierea aces -tuia şi plata de daune pentru pagubele 
produse. 

9. Renunţarea chiria şului la con-tract 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 in care acesta prime şte altă  
destinaţie ( concesionare,restituire conform Legii 10/2001 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 con-tract se completeaz ă  cu prevederile caietului de sarcini ce face parte 
integrantă  din contract. 

Prezentul s-a incheiat 'in trei exemplare,ast ăzi 

	

PROPRIETAR, 	 CHIRIAŞ , 

PRIMAR, 

	

DIRECTOR GENERAL, 	DIRECŢIA ARHITECT ŞEF, 

	

ŞEF SERVICIU ADPP, 	CONSILIER, 	 CONSILIER JURIDIC, 


