ROMANIA
JUDI]TUL GORJ
COMUNA SCOARTA

coNisrLIULLocAL

HorAnAnr

privind inchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta, sat Scoafta, aflat in proprietatea Comunei
Scoarta (parte/parter Dispensar Uman Scoarta) pentru amenajarea unui cabinet sanitar - veterinar
Consilliul Locol ol comunei Scoortojudelul Gorj;
Avdnd tn vedere:

-

expunerea de rnotive a Primarului comunei Scoarta. prin care se propune inchirierea imobitului situat in
localitatea Scoafta, sat Scoafta, aflat in proprietatea Comunei Scoarta (parte/parter Dispensar Uman Scoafta)
pentnr amenajarea unui cabinet sanitar - veterinarq
- rapoartele de avizare ale cornisiilor de specialitate al ConsiliulLri Local Scoarta:

tn conformitate cu prevederile:
- art.l4. art.i5 qi ar1.l6 din Legea nr.21311998 privind proprietatea publica gi regirnul juridic al

acesteia.cu

mod if rcarile ulterioare;

-

art.:i6 alin.(2) lit.c)

. alin.(5) Iit.a) $i ale art.l23 din

Legea nr.21512001 privind adrlinistralia pLrblica locala

republicata,cu rnodificdrile gi complectdrile ulterioare:

in temeiul prevederilor art. 45 alin.(3) qi ale art.115 alin.(l) lit.b) din Legea 21512001a administra(iei
publice locale, republicati, cu modificflrile gi complectirile ulterioare;

HorAnAgrE:
Art,1. Se aprobd inchirierea prin licitatie publicd cu strigare a irnobilului situat in localitatea Scoarta. sat
Scoarta, aflat in proprietatea Comunei Scoarta (par1e/parter Dispensar Uman Scoarta) peutru arnenajarea unui
cabinet sanitar - veterinar;

Art,2.Se aproba Regulamentul de inchiriere a imobilulLri prevazut la aft.1. aflat in proprietatea UAT Comuna
Scoarta. in forma prezentatd in anexa nr. l, pafie integranta din prezenta hotdrdre:
Art,3. Se aprobd raporlul de evaluare nr.5'73 din 04.12.2018 intocrnit de S.C. Consulting Compan1,s.r.l. si
inregistrat la Primaria Scoafta la nr. 13451 din 06.12.2018 pentru inchirierea imobilului situat in localitatea
Scoarta, sat Scoafta, aflat in proprietatea Comunei Scoarta (pafie/parter Dispensar Uman Scoarta) pentru
anrenajarea unui cabinet sanitar - veterinar confonn anexei 2 laprezerfta hotarare;
Art,4 Se aprobd preful de pornire al licitaliei pentru inchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta. sat
Scoarta, aflat in proprietatea Comunei Scoafia (parte/parter Dispensar Uman Scoarta) pentru arnenajarea uuui
cabinet sanitar - veterinar la 200lei/lund conform raportului de evaluare mentionat la articolul 3 din prezenta
hotarzLre;

Art,S.Termenul de inchiriere al spaliului ce face obiectul prezentei hotdrAri este de 4 ani cu actualizarea
pretului cu indicele de inflatie conform contractului;
Artl.6. Se mandateaz5 primarul Comunei Scoafta. dl.Stamatoiu lon-Grigore ca in numele Ei pentru Comuna
Scoarta sd incheie gi sd semneze contractul de inchiriere cu ofertantul declarat cAgtigdtorul licitaliei de catre
comisia de licitalie;

Art.T,Prezentasecomunica PrirnarulLri cot.r.tunei Scoafia.lnstitutiei PrefectLrlui .ludetLrlui Gorjsi seaducela
cunogtin{a publica prin pLrblicarea pe pagina de internet 11rl}.pl-lt!l,a! rallearta.Ig ;
fuiltlrure o.fbsr acloptcttu clt lttl nttntar cle L ,,trlttrt pentru.
r,oturi impotit'a , '
abttneri clin malul cle l3 cctnsilieri in firnctie.
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DOCUMENTATIE (REG ULAMENT)
privind organizarea gi desfrqurarea licitaliei publice pentru inchirierea imobilului situat in localitatea
Scoarta, sat Scoarta, aflat in proprietatea Comunei Scoarta (parte/parter Dispensar Uman Scoafta C.F.-36751)
pentru amenajarea unui cabinet sanitar

-

veterinar

SECTIUNE,d I
INFORMATII GENERALE

l.oBIEC:TUL LrCrTAlrEt

:

tnchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta, sat Scoarta aflat in proprietatea Comunei Scoarla ( parte/parter Dispensar
Uman Scoarta) pentru amenajarea unui cabinet sanitar - Ieterinar ,conform schitei anexate prezentei.
2.FORMA DE LrCrTAfrE:
Licitaliei deschisI competitivS, cu strigare qi adjudecare la cel mai mare pret oferit.
3.ORGA NIZATORUL LICITAJIEI :
Primdriia comunei Scoarta
Sediul:l-ocalitatea Scoarta nr.

l

l

0 telefon lfax :0253280222 CIJI4448431

4.BAZA LEGALA:
Legea nr.215(2001 privind administralia publicd local6,republicatA cu rnodificdrile qi complectdrile ulterioare;
Legeaw.213l1998 privind proprietatea publicd qi regimul juridic al acesteia cu modificirile ulterioare

SECTIUNEA

I1

Regulament de organizare gi deslEqurare a licita(iei pentru inchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta, sat Scoarta
aflat in proprietatea Comunei Scoarfa ( parte/parter Dispensar Uman Scoarta - C.F. - 36751) pentru amenajarea unui cabinet
sanitar -,reterinar

Art. 1 (l) Prezentulregulament stabilegte modalitatea deinchiriere a imobilului situat in localitatea Scoarta, sat
Scoarta, aflat in proprietatea Comunei Scoarta (partelparter Dispensar Uman Scoarta- C.F. - 36751) pentru
amenajarrea unui cabinet sanitar

- veterinar;

Art.2 (l)Inchirierea spaliului serealizeazl,inbazaunuicontractincheiatcupersoanafizicdorijuridicdsaucuasociereade
persoane fizice sau juridice, conform prezentului regulament.
(2) Mai multe persoanefizice sau juridice au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna,fardafi obligali s6
igi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
(3) ln c,azul in care oferta comunf, este declarati cdgtigdtoare, titularul dreptului de proprietate are obligalia de a solicita ca
asocierea sd fie incheiatd qi semnatd in forma autenticd inainte de data semndrii contractului.
(4) La lticitalie pot participa persoanele care au constituit garanJia de participare qi care desldgoari activitate sanitar veterinarar.

Aft. 3 (l ) Licitalia publicd

se va desfrgura dupd metoda

mare pref oferit.
(2) t'asul de licitalie in urcare va

fi de 10 lei din prelul

licitaliei deschise competitive, cu strigare gi adjudecare la cel mai
de pornire al

licitaliei.

Art.4' In sensul prezentului regulament, termenii gi expresiile de mai jos au

urmdtoarele semnificalii:
a) contract de inchiriere - contractul prin care o persoan6, numiti locator, se obligi sd asigure celeilalte p64i, numita locatar,

folosinia unui bun pentru o anumitd perioadi, in schimbul unui pret, denumit chirie:
b) bunuri imobile - spaliu in care se desligoard activitate sanitar veterinara;
c) inilierea procedurii de inchiriere - data publicdrii invitaliei de participare in mass-media gi pe site-ul instituliei;
d) licitalie publicl - procedura de atribuire a contractului de inchiriere in care titularul dreptului de proprietate analizeazd gi

evalueazE ofertele depuse gi stabilegte oferta cdgtigdtoare;
e) procedrura de inchiriere - etapele ce trebuie parcurse de titularul dreptr"rlui de administrare/proprietar pentru incheierea
contractul ui de inchiriere;
f) oferta- actuljuridic prin care o persoanS fizici, persoanijuridicd sau ilsociere de persoane fizice saujuridice i;i manifesta
voinJa de a se angaja din punct de vederejuridic intr-un contract de inchiriere;
g) ofertant - orice persoana fizica,juridicd sau asociere de persoane fizice saujuridice, de drept privat sau public care a/au depus
oferta in termenul de depunere al ofertelor indicat in anunf.
h) zile - z:ile calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ci sunt zile lucratoare; termenele exprimate in zile sunt
conform reglementdrilor Codului de proceduri civil6.

Art.Si (l)Titularul dreptului deproprietateini\iazdproceduradeinchiriereprinanun(publicatmass-mediagi pesite-ul
propriu.

Art.6 .(1) Documenta(ia de inchiriere con(ine in mod obligatoriu umrdtoarele secfiuni
a) caietul de sarcini;

:

b) propunerea de contract;
c) formulnre si modele;
(2) Caietul de sarcini este cuprins in anexa nr,

I la prezentul regulament qi con{ine in mod obligatoriu urmdtoarele:
a) datele de identificare ale titularului dreptului de proprietate;
b) descrierea imobilului situat in localitatea Scoarta, sat Scoarta aflat in proprietatea Comunei Scoa(a ( parte/parter Dispensar
Uman Scr:arta);
c) condiliile gi regimul de exploatare a bunului inchiriat;
d) pretul minim de pomire al licitatiei, respectiv chiria minima;
e) criteriul de atribuire utilizat, respectiv prelul cel mai mare;
f) cerin[ele privind cal i fi carea ofertanli lor;
g) cuantumul garantiei de participare;
h) destinalia bunurilor care fac obiectul inchirierii;
i) interdic!ia subinchirierii sau cesiondrii bunului'
j j durata iirchirierii;
k) posibilitatea prelungirii duratei contractului de inchiriere pebazd de act adilional;

l) facilit6lile suplimentare;
m) perioada de valabilitate a ofertei ;
n) reguli li:rmale de prezentare gi depunere a ofertelor.

Art. 7, (l) Garan{ia de participare se constituie de c6tre ofertant in scopul protejirii titularului dreptului de proprietate fald de
riscul unui eventual comportament necorespunzdtor al acestuia, pdni la termenul limitd de depunere a ofertei.
(2) Garanfia de participare este obligatorie gi se constituie in numerar, la casieria Primdriei comunei Scoarta.
(3) ValoeLrea garanfiei de participare se va constitui la nivelul pre]ului de pornire al licitaliei.
(4) Gararr;ia de participare se restituie, in cazul ofertan{ilor a c6ror oferth nu a fost declaratd cdgtigdtoare, in termen de maximum
30 zile lucrdtoare de la data semnirii contractului de inchiriere.
(5) Garanlia de participare constituitd de ofertant se refine in urmitoarele situa]ii:
a) cdgtigdtorul licitaliei nu semneazd contractul de inchiriere in termenul de valabilitate a ofertei;
Art.8.(l) Titularul dreptului de proprietate are obligalia de a transmite spre publicare in mass media gi pe site-ul propriu, cu
cel pufin '7 d'e zile inainte de data fixatd pentru organizarea licitaliei, cel pu{in urmdtoarele date:
a) denumirea 9i sediul titularului dreptului de proprietate;
b) obiectul gi durata inchirierii;
c) condi(iiile de participare;
d) cuantumul gi forma garanliei de participare;
e) data, aclresa gi ora limitd de depunere a ofertelor, data gi locul deschiderii acestora;
f) modul de oblinere a documentatiei de inchiriere.
(2) Persoanele care manifestd interes de participare la licitalie depun la registratura Primiriei comunei Scoarta, pdna la data gi
ora limitd stabilitA , un plic inchis gi sigilat care conline formularul de ofert6, precum gi documentele solicitate prin caietul de
sarcini. Pe plic se mentioneazd numele gi prenumele/denumirea gi adresa ofertantului, menJiunea "LICITATIE pENTRU

INCHIRIF]RE CABINET VETERINAR''"
(3) In perioada cuprinsl intre data publicirii anunJului gi data limitd de depunere a oferrelor, titularul dreptului de proprietate
are obligatia de a asigura oricdrei persoane interesate accesul la documentalia de inchiriere.
(4) Dooumentafia de inchiriere se ob{ine prin ridicarea de cdtre cei interesali, intre orele 10.00-14.00 de la registratura
Primdriei comunei Scoarta sau poate fi accesati de pe site-ul instituliei www.primariascoarla.ro
(5) In cazul in care devine necesar6 prelungirea termenului de depunere a ofertei ca urrnare a unor modificdri fa16 de
informaJiile deja publicate gi incluse in documentaJia de inchiriere sau ca urmare a apa(iei unor motive obiective justificate,
9i
titularul dreptului de proprietate are dreptul de a prelungi termenul de depunere a ofertei.
(6) Oferta se elaboreaza in conformitate cu prevederile din documentalia de inchiriere gi trebuie sd cuprind6 detaliat toate
condiliile prevdzute in caietul de sarcini, si fie completd, f-erm6, reald gi serioas6. Oferta gi toate formularele depuse se semneaz6

in originali gi dupi caz se stampileazdpe fiecare pagin6.

(7) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare gi alte documente care se impun prin procedura de inchiriere, se
transmit in scris cdtre titularul dreptului de proprietate.
(8) Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii.
(9) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele m,cdalit6li :
(a) prin pogti (cu confirmare de primire, dupi caz);
(b) prrin fax , cu confirmare de primire;
(c) prin combina{ia celor prevdzute la literele a) b).
Titularul dreptului de proprietate are dreptul de a impune in documenta{ia de inchiriere, modalit6lile de comunicare pe care
intenJioneazi si le utilizeze pe parcursul aplicarii procedurii de inchiriere.
(10) Titularul dreptului de proprietate va exclude din procedura de inctririere ofertantul care prezint6 informalii false in scopul
indeplinirii criteriilor de calificare sau nu prezint5 informa{iile solicitate cle catre acesta.
Art. 9). (1) Oferlele depuse se analizeazd, gi se evalueazd de cdtre o comisie, numiti in acest scop prin dispozilia primarului
comunei Sicoarta, denumitd in continuare comisia de evaluare.
(2) Comisia de evaluare este formatd dintr-un numdr de 3 membri si un secretar fara drept de vot; Dintre membrii cu drept
de vot unuLl este presedintele comisiei .
(3) Atribuliile comisiei de evaluare sunt:

a) verificarea indeplinirii condiliilor de participare de citre ofertanli, inclusiv a termenului in care ofertele au fost depuse;
b) deschiderea ofertelor;
c) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme gi a motivelor care stau la baza respingerii acestora;
d) verifica.rea ofertei in corelatie cu cerin(ele caietului de sarcini;
e) intocmirea procesului-verbal prin care se stabilegte oferta cdqtig6toare;
f) in cazurijustificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaliei.

(4) Oferta este considerati inacceptabild in urmatoarele situalii :
(a) a fost depus[ dupl data gi ora limitd de depunere sau la o altd adres[ dec6t cea stabiliti in anunf ;
(b) nu este insotiti de garanlia de participare, conform documentaliei de inchiriere ;
(c) a fost depusi de un ofertant care nu indeplinegte una sau mai multe dintre cerin(ele de calificare stabilite prin documentatia de

inchiriere ;
(d) ofertantul nu deslEgoar6 activitate in domeniul sanitar-veterinar;.
(5) Oferta este consideratd neconformd in urmatoarele situalii :
(a) nu satisface in mod corespunzator cerinlele caietului de sarcini;
(b) confinLe propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de titularul dreptului de proprietate care sunt
dezavanterioase pentru acesta, iar ofertantul nu acceptd renunlarea la clauzele respective.
(6) Cornisia de evaluare este legal intrunitA numai in prezenta tuturor membrilor, iar deciziile se iau numai cu votul majoritalii
acestora.

(7) Se'vor lua in considerare ofertele depuse de ofertan(i pdnd la data qi ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor. Nu se
accepta c,:)mpleteri ulterioare. Eventualele clarificari gi documente suplimentare clarificatoare solicitate de comisia de evaluare
nu sunt considerate completari ale ofertei depuse.
Art.l0'(l) Decizia comisiei de evaluare cu privire la oferta cdgtigitoare se consemneazi in procesul verbal de evaluare a
ofertelor. Procesul verbal va contine urmatoarele informalii :
(a) denumirea gi sediul titularul dreptului de proprietate;
(b) obiectul contractului de inchiriere ;
(c) denumirea (numele) ofertantilor ;
(d) prelul de pornire al licitaliei;
(e)denumirea (numele) ofertanlilor respingi gi motivele care au statlabaza acestei decizii
(f) modilicdrile gi retragerile de oferte ;
(g) denumirea ofertanlilor a ciror oferti a fost declarata cagtigdtoare ;
(h) clasannentul in functie de prelul ofertat :
(i) daca erste cazul, justificarea hotdrArii de anulare a procedurii ;

;

a.lte precizdri pe care comisia de evaluare le considerd necesare.
(2) Procesul-verbal se semneazd de cdtre membrii comisiei gi de citre ofertan{i/ reprezentanlii ofertanfilor gi care se
legitimeazd cu buletin/carte de identitate sau imputernicire/delegatie, dupd, caz.
(3) Dupi anuntarea verbald a cSgtigdtorului de citre pregedintele comisiei de licitalie, licitalia se declard inchisd.
Art. ll (1) Licitalia se poate desligura in situalia in care pdni la data limiti de depunere a ofertelor au fost depusa chiar si o
singura ofbrta iar chiria se stabilegte de comun acord, IEri a putea fi mai micd dec6t prelul de pomire al licitaliei.
Art. 12 Rezultatul licitaliei se publicd pe site-ul Primdriei comunei Scoar.ta
Art. 13, (1) Orice ofertant care a participat la licitalie poate formula, in scris, o contestaJie, in termen de 1 zile lucrdtoare,
calculate de la data publicirii rezultatului licitaliei gi care se depune la registratura Primdriei comunei Scoafta.
(2) Solu(ionarea contesta[iilor se face in termen de maximum 3 zile lucrdtoare de la data inregistrarii de cdtre o
comisie constituite in acest scop prin dispozilia primarului, iar rezultatul se comunicd in scris celor in cauz6.
(3) Din comisia de solutionare a contestaliilor nu pot face parte persoanele care au analizatqi au evaluat ofertele.
(4) in situalia in care comisia de solu(ionare a coniestaliiloi conitatejustelea contestatiei/contestaJiilor, Primarul
dispune, la propunerea pregedintelui Comisiei, fie repetarea procedurii, fie adjudecarea licitaliei de cdtre participantul care a
oferit pret;ul imediat inferior.
Art.l4 Dupd implinirea termenului de contestare sau dupi solulionarea irevocabilS a contestaliei, titularul dreptului de
proprietale are obligalia de a incheia contractul de inchiriere, in formd scrisd, cu ofertantul a cdrui oferti a fost stabilita ca fiind

O orice

cdgtigdtoare.

Art.l5 Refuzul ofertantului declarat cdgtigdtor de a incheia contractul de inchiriere in termen de 3 zile lucrdtoare de la
implinirea termenului de contestare sau dup6 solulionarea irevocabil6 a contesta{iei (dupi caz), atrage re}inerea garanliei de
participare la licitalie.
Art. I 6 in situalia in care ofertantul declarat cdgtigitor refuzd incheierea contractului de inchiriere in forma propusi prin
documenl.ia de inchiriere gi/sau acceptatd de proprietar sau daci nu se prezinti in termenul previzut la art.1 5 pentru incheierea
contractului de inchiriere, titularul dreptului de proprietate poate incheia contractul cu ofertantul clasat pe locul urmitor sau
repeti liciitaJia, dupd caz.
Art.l7 Contractul de inchiriere va cuprinde prevederile din Contractul - Cadru gi alte clauze din Caietul de sarcini, fir6 s6
contravind obiectivelor inchirierii.
Art.l8.Ofertantul igi asumd rdspunderea exclusivd pentru legalitatea gi autenticitatea tuturor documentelor prezentate in
original gi,/sau copie.
Art.l9.Modelul cadru al contractului de inchiriere este cel prevlzut in anexa nr.2la prezentul regulament.

CAIET DE SARCINI
pentru ilnchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta, sat Scoarta, aflat in proprietatea Comunei Scoarta
(parte/parter Dispensar Uman Scoarta) pentru amenajarea unui cabinet sanitar veterinar c.F. - 36751

-

-

CAPITOLUL A. Datele de identificare ale titularului dreptului de proprietate
Prezentul Caiet de Sarcini s-a intocmit in vederea organizlrii unei licitalii care are ca obiect inchirierea imobilului situat
in localil.atea Scoarta, sat Scoarta, aflat in proprietatea Comunei Scoarta (parte/parter Dispensar Uman
Scoarta- c.F. - 36751) pentru amenajarea unui cabinet sanitar - veterinar
CAPITOLUL B. Descrierea bunului imobil/spaJiului care face obiectul inchirierii
Imobilul este situat in centrul satului Scoartadin Comuna Scoarta, la parterul cladirii in

care este situat si Dispensarul Uman
3675 1 insa spatiul care se inchiriaza nu comunica cu cabinetele medicale si are intrare separata fiind alcatuit
din mai multe incaperi cu o suprafata totala de 43.27mp si cu grad de finisare inferior;
Spaliuf dispune de energie electrica , canalizare si apa menajara iar incalzirea se realizeaza cu sobe de teracota.

Scoarta- C.F.

-

cAPIToI-uL c. Condifiile

gi regimul de exploatare ale spafiilor inchiriate
Spaliul va avea destinatia de cabinet sanitar - veterinar .
krcatorul/ Chiriasul nu are dreptul de a schimba destinalia spatiului pe toata durata inchirierii.
DesAsurarea ae catre
I-Q.QAlgIuLLi/proorietarului. d5 dreptul acestuia si considere contractul de inchiriere reziliat.
Cheltuielile privind amenajarea spatiului in vederea oblinerii Autorizatiei Sanitare de Functionare . vor
tSl4Ltlalqrle chirias. neputan
din cuantumul chiriei.
De asemenea. tocatar
acesta s[ poatd fi folosit in scopul pentru care a fost inchiriat.locatorul neputdnd fi
^^-^

t^^^+^-..1

)^-^^.^

I

- -Y :

fi

suportate in

,

fi

!4541ci.na sa. locatorul neput6nd fi oblieat s[ suporte costul acestora.
lqsAlqlgllChiriasul are obligatia incheierii de contracte pentru utilitati separat.

CAPITOLUL D. Preful minim de pornire al licitafiei, respectiv chiria miniml
Pre{ul minim de pornire al licita(iei este de 200lei/luni.

CAPITOLUL E. Criteriul

de

atribuire utilizat

Criteriul de atribuire este prelul cel mai mare oferit .
Licitalia se va deslEgura dupr metoda licitaliei publice, deschis6, competitivi, cu strigare gi adjudecare la cel mai mare pret
oferit.
Pasul de licitalie, in urcare este de l0lei din prelul de pornire al licitaliei.

CAPITOLUL F. Cerinfele privind calificarea ofertanfilor
Ofertanlii trebuie sd indeplineasci urmdtoarele condilii:
I ) si fie persoane/asociere de persoane fizice sau juridice autorizate

si

desfbgoare

activitali in domeniul sanitar

veterinar;

-

si

facS dovada c6 este autorizat sd desligoare activitiJi in domeniul sanitar - veterinar.
termenul limita de depunere a ofertei sd aibi constituitA garanlia de participare la licitalie;
4 ) sd prezinte in ofertS, detaliat, activitatea care se va desfEgura in spaJiul care constituie obiectul inchirierii;
5;) sI prezinte, in copie, atestat de liberi practicd precum gi copia dupd actul de identitate.
[)e asemenea:
2))

3.t p6nd la

Ofertanlii vor prezenta formularul de ofertd - Formular Fl
Ofertanlii vor prezenta Declarafia de participare - Formular F 2
Ofertanlii trebuie s5 prezinte Figa Ofertantului . Formular F 3.
(lfertanlii trebuie sdfocd dovuda constituitii garanliei de participare.
In cazul in care ofertantul este persoanijuridici, acestea se completeazd cu:
-certificat de inregistrare fisca15 emis de oficiul registrului come(ului;
-certificate constatatoare privind indeplinirea obligaiilor exigibile de platd a impozitelor gi taxelor cdtre bugetul local;
-si facd dovada cd are angajat personal de specialitate pentru profilul sanitar-veterinar pentru care depune oferta de
l:icitalie;
Se iau 'in considerare actele depuse de ofertant pdni la data gi ora
completdri ulterioare, dup[ data des{iqurlrii licita}iei.

limiti stabilitd pentru depunerea ofertelor. Nu se accept6

in cazul in

care nu sunt depuse toate actele solicitate, ofertantul nu va putea participa la etapa de licitalie competitiva cu

strigare.

CAPITOLUL G. Cuantumul garanfiei de participare;
Garantia de participare se constituie de cf,tre ofertant in scopul protejirii titularului dreptului

de proprietate fa15 de riscul unui
eventual oomportament necorespunzdtor al acestuia, pdnl la termenul limiti de depunere a ofertei.
Garanlia de participare este obligatorie gi se constituie in numerar, la casieria Primdriei comunei Scoarta .
Programurll de funclionare al casieriei este :
luni-joi intre orele: 8,00 - 16,00

vineri intreorele:8,00 16,00
Valoare,a garantiei de participare este de 200 lei. (nivelul prelului de pomire al licitaliei).
Locatarul/chiriaqul are obligalia sI prezinte, la data incheierii contractului dovada constituirii garanliei pentru buna execulie a
contractului, in lei, valabili pe durata contractului, pentru acoperirea obtigaliilor neexecutate.

-

CAPITOLUL H. DestinaJia bunurilor care fac obiectul inchirierii
Destinafia spa{iului de inchiriat este pentru desldgurarea de activitSli sanitar
vigoare.

-

veterinare,

in conformitate cu legislalia in

Locatorul/ Chiriagul nu are dreptul de a schimba destinaJia spaliului pe toata durata inchirierii.

CAPITOLUL I. Interdicfia subinchirierii sau cesionirii bunului
Subinchirierea in tot sau in parte a bunului imobil inchiriat sau cesiunea contractului de inchiriere unui te4 este interzisi.

CAPITOLUL J. Durata inchirierii
Durata inchirierii este de 4 ani

;

CAPITOLUL K. FacilitlJile suplimentare- Nu

sunt.

CAPITOLUL L. Perioada

de valabilitate a ofertei qi a garanfiei de participare
Perioacla de valabilitate a ofertei gi a garanfiei de participare este de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

CAPITOLUL M. Reguli formale de prezentare gi depunere a ofertelor. Data, ora gi locul depunerii, respectiv

a

deschidenii ofertelor.

Reguli formale de prezentare gi depunere a ofertelor
Persoanele care manifestd interes de participare la licitalie depun la registratura Primdriei comunei Scoarta, p6n6 la data gi ora
limit6 stabilitd in anun[ un plic inchis gi sigilat care conline formularul de ofert6, precum qi documentele soliciiate prin caietul de
sarcini.

Pe pli; se menfioneaz[ numele gi prenumele/denumirea gi adresa ofertantului, men]iunea "LICITATIE pENTRU
^
INCHIRITiRE
CABINET VETERINAR ", precum gi spatiul care face obiectul licitaliei.
In perioada cuprinsd intre data publicdrii anun{ului gi data limit6 de depunere a ofertelor, titularul dreptului de proprietate are
obligalia,Je a asigura oricdrei persoane interesate accesul la documentaJia de inchiriere.
Docunlentalia de inchiriere se obline prin ridicarea de citre cei interesati, intre orele 10.00--14.00 de la registratura prim6riei
comunei licoarta .
In cazul in care devine necesard prelungirea termenului de depunere a ofertei ca urmare a unor modific6ri fali de informaliile
deja publicate gi incluse in documentalia de inchiriere sau ca urmare a apa4iei unor motive obiective gi justificate, titularul
dreptului de proprietate are dreptul de a prelungi termenul de depunere a ofertei.
Oferta se elaboreaza in conformitate cu prevederile din documentaJia de inchiriere 9i trebuie sd cuprindd detaliat toate
condiJiile prevdzute in caietul de sarcini, si fie completd, fermi, real6 gi serioasd. Oferta gi toate formularele depuse se semneaz6
in original pe fiecare pagin6.
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare gi alte asemenea, trebuie transmise in scris cAtre titularul dreptului de
proprietate
Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii.
Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalitdli :
(a) prin pogt6 (cu confirmare de primire, dac6 este cazul);
tib) prin fax, cu confirmare de primire;
tic) prin orice combinafie a celor prevazute la literele a)

-

b).

l'itularul dreptului de proprietate va exclude din procedura de inchiriere ofertantul care prezint6 informaJii false in
scopul incleplinirii criteriilor de calificare sau nu prezintl informaliile solicitate.

Condifii pentru participanfii la gedinfa de deschidere:
Pot participa la gedin{a de deschidere a ofertelor ofertan}ii care au dreptul de a licita oferta sau reprezentanti

imputemioili in scris ai acestora, care vor prezenta imputemicirea scrisi gi o copie de pe actul de identitate.

Formular F

1

OFERTANT

FORMULAR DE OFERTA
pentru inchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta, sat Scoarta, aflat in proprietatea Comunei Scoarta (parte/parter
Dispensar Uman Scoarta C.F.-36751) pentru amenajarea unui cabinet sanitar - veterinar

lei / luna ftrd TVA.
(pretul in cifre si litere)

.

Men(iondm faptul cd in cazul in care oferta noastrd va fi declarati cdgtigStoare ne obligdm s6 acceptem
index6rile/actualizarile stabilite prin acte oficiale ale locatorului gi modalitatea de achitare a chiriei stabilite de c6tre acesta.

Nume, prenume

ln calitate

de

Formular F 2

OFERTAI\IT

DECLARATIE DE PARTICIPARE
pentru inchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta, sat Scoarla, aflat in proprietatea Comunei Scoarta (parte/parter
Dispensar Uman Scoarta C.F.-36751) pentru amenajarea unui cabinet sanitar veterinar

-

CItre,
Comuna Scoarta
IJrmare a anunlul publicitar apdrut in publica(ia
din data de
Prin prezenta,
Subsemnatul(a)/ Noi
(denumirea ofertantului)
ne manifestim intenlia fermd de participare la licitalia pentru inchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta, sat Scoarta,
aflat in proprietatea Comunei Scoarta (parteiparter Dispensar Uman Scoarta C.F.-36751) pentru amenajarea unui cabinet sanitar
ora _ de catre Primlria Comunei Scoarta.
- veterinetr , organizatd in qedin!6 public[ la data _

Am luat cunogtinli de condiliile de participare la licitalie, a conditiilor pentru incheierea sau incetarea contractului, a
condiliilor respingerii ofertei, de pierdere a garanliei de participare la licitafie, previzute in instruc{iunile de licitalie gi ne
asumlm responsabilitatea pierderii lor in condiliile stabilite.
Oferta noastri este valabili pdni la data de
La locul, data gi ora indicati de dumneavoastrA pentru deschiderea ofertelor din partea noastre va participa un reprezentant

autorizat sd ne reprezinte gi sd semneze actele incheiate cu aceastd ocazie.
Data
Ofertant

OFERTA.\T

Formular F

3

FI$A OFERTANTULUI
pentru inchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta, sat Scoarta, aflat in proprietatea Comunei Scoarta (parte/parter
Dispensar Uman Scoarta C.F.-3675 1) pentru amenajarea unui cabinet sanitar veterinar

-

I ) Ofertant
2) Sediul societdlii sau adresa

3) Telefon

_

4) Reprezentant legal
5) Functia
6) Cod fiscal
7) Nr. Inregistrare la Registrul Come(ului
8) Nr. Cont
9) Banca
l0) Capitalul social (mil. lei)
l1) Cifra de afaceri (mil. lei)
12) Sediul sucursalelor (filialelor) Iocale -dacd este cazul

l3) Certilicatele

de

inmatriculare a sucursalelor locale

Data
Ofertant

CONTRACT OE iNCUTNTNRT
-model-cadrupentru inchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta, sat Scoarta, aflat in proprietatea Comunei Scoarta (pate/parter
Dispensar Uman Scoarta C.F.-36751) pentru amenajarea unui cabinet sanitar

-

veterinar

Cap.I
Pirfile contractante
1.1 Comuna Scoarta
Grigore

,

cu sediul in localitatea Scoarta, satul Scoarta, nr.ll0, cod fiscal 4448431, avdnd contul
deschis la Trezoreria Orasului Tg Carbunesti , reprezentat prin Primar - Stamatoiu Ion-

, in calitate de locator/proprietar,

9i

1.2. D-nul/D-na

domiciliat in

titularalcabinetuluil.@edico-sanitare.ury,..........t.n.Ji.iliiiur*iui

CNP ............., medicul

asocierii .,....., cu sediul in ........., inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale
sub nr. ......... din ....................., cod
fiscal ......,,....... din ............, avdnd contul deschis 1a............, in calitate de locatar/chiriag,
au convenit incheierea prezentului contract de inchiriere, cu respectarea urmitoarelor clauze:

Cap.

II - Obiectul

contractului

r\rt.1
Obiectul oontractului de inchiriere il constituie pentru inchirierea imobilului situat in localitatea Scoarta, sat Scoarta, aflat in
proprietatea Comunei Scoarla (parteiparter Dispensar Uman Scoarta C.F.-36751) pentru amenajarea unui cabinet sanitar
veterinar in suprafata de 43,27mp pentru amenajarea unui cabinet sanitar - veterinar conform schilei anexa la prezentul
contract si care face parte integranta din contract .
1.2. Predarea-primirea bunului inchiriat se va consemna in procesul-verbal de predare-primire, care va fi semnat de pe4ile
contractante.
1.3. Ilste interzisi subinchirierea in tot sau in parte, unei te4e persoane, a spaliului care face obiectul prezentului contract de

M

inchiriere.

Cap.

III

- Scopul contractului

Art.2
2.1. Bunul imobil inchiriat este dat in folosinla locatarului pentru desfiqurarea de activiteli sanitar - veterinare.
2.2 Locatorul/ Chiriagul nu are dreptul de a schimba destina(ia spaliului pe toata durata inchirierii.
2.3.DesfIlurarea de c6tre chiriaq gi a altor activitdli decAt cele men{ionate prin contract, {Eri acordul scris al locatorului/
proprietarului, di dreptul acestuia sd considere contractul de inchiriere reziliat de plin drept, fbri vreo altd formalitate
9i fird
interventia instan(ei de judecat[.

Cap. IV - Durata contractului

Art.3
3.1 Contractul se incheie pe o duratd de 4 an, cu incepere de la data semnirii contractului.
3.2 La expirarea termenului, locatorul are dreptul sa solicite fie reinoirea contractul, fie sd solicite predarea spa(iului cu
toate amenaj 6rile efectuate,fird a pretinde contravaloarea acestora.
3.3 Contractul de inchiriere se reinnoieqte in conditiile stabilite de Consiliul Local Scoarta la cererea scris6 a locatarului,
licuti cu cel pu(in 30 de zile calendaristice inainte de expirare, in situaJia in care locatarul gi-a indeplinit in totalitate obligaliile
din contractul inilial.
3.4 In eventualitatea in care decide prelungirea contractului, locatorul are dreptul s6 modifice cuantumul chiriei care se va
stabili de cetre autoritefile deliberative , frrd insd ca aceasta s6 poatdL fi diminuatd.
3.5 Tacita relocaliune nu opereazS.
Clap. V-PreJul contractului qi

modaliti(ile de plati

Art.4
Cuantumul chiriei lunare este de
lei/lund, stabilit prin licitalia deschisi cu strigare 9i adjudecare la prelul cel
mai mare oferit, din data de
., care va fi achitatd lunar cel mai tdrziu pdn6 in ultima zi a fiecdrei luni. plata
chiriei se va face in baza contractului . Pretul contractului se actualizeaza anual la fiecare I 2 luni de la data incheierii prezentului
contract prin indexare cu rata inflatiei comunicata de INS . Indicele de referinta al inflatiei la calculul pretului este aferent lunii
anterioare in care s-a incheiat prezentul contract.

Art.5
Plata chiriei se va face in numerar, la casieria Prim[riei comunei Scoarta ,inbaza contractului sau prin ordin de plat6,
la Trezoreria orasului Tg carbunesti , in contul Locatorului comunicat de acesta.

Cap.

VI

Drepturile 9i obligafiile

plrfilor

r\rt. 6 -Drepturile locatorului:
6.1. Locatorul are dreptul sI inspecteze/verifice

pe tot parcursul deruldrii contractului bunul imobil inchiriat, de c6te ori

considerd necesar.

6.2. in situalia efectulrii lucririlor de investifii gi reparalii capitale, verificarea se va face in prezen{a locatarului sau
reprezentantului/reprezentanlilor acestuia gi in baza unei documentatii de executie aprobati in condiliile actelor normative.

Art.7
Drepturile locatarului
Lc'catarul are dreptul de a exploata

in mod direct, pe riscul gi pe r6spunderea

prezentului contract de inchiriere, pe intreaga duratd a acestuia.

sa, bunul imobil care face obiectul

Art.8
Locatorul/proprietarul
a.)

si

se

obligi:

predea chiriagului bunul imobil/spa{iul inchiriat,

in confonnitate cu prevederile contractuale;

in maxim l0 zile calendaristice de la data semndrii contractului,

b) s6 asigure folosin{a linigtitd qi util6 a bunului imobil/spaliului inchiriat, pe toata durata contractului;

c) si notifice locatarul despre aparilia oriciror imprejurdri de naturl si aduc6 atingere drepturilor sale, dac6 are

cunogtinfi despre aceasta;
d) s6 se ablini de la orice fapt care ar impiedica, diminua sau stdnjeni folosinJa linigtitd gi utili a spa{iului inchiriat.

Art.9
Locatarul/chiriagul

se

obligl:

a) si intrebuinteze, pe toatd durata inchirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu buna-credinte
$i potrivit destinaliei
care rezultd din contract, purtdnd rdspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
b) si execute la timp gi in bune condilii lucrdrile de intreJinere gi reparalii a spaliului din banii sii astfel in cit acesta sA
poati fi utilazat in scopul pentru care s-a inchiriat,respectiv cabinet sanitar - veterinar. in cazul in care pentru func(ionarea
spaliului conform destinaliei stabilite sunt necesare executarea unor lucrdri de amenajare suplimentard, toate chjtuielile
efectuate vor fi in sarcina locatarului , locatorul neputdnd fi obligat sE suporte costul acestora.
c) si pl5teasci chiria in cuantumul gi la termenele stabilite in contract,precum gi impozitul aferent spatiului inchiriat in
conformitatea cu prevederile legale;
d) sd nu tulbure desftgurarea celorlalte activit6fi din cadrul imobilului
e.l sd rdspundd pentru distrugerea total6 sau pa(ialA a spa{iului inchiriat, care s-ar datora culpei sale;
f) sE permitd locatorului sd controleze modul in care este utilizat spaJiul inchiriat gi starea acestuia ori de cAte ori acesta
consider6 necesar;
g') si nu aducl modificdri bunului imobil inchiriat, dec6t cu acordul prealabil, in scris, al locatorului gi cu respectarea
legislaliei in vigoare, respectiv obqinerea autorizaliilor necesare:
h.) sd restituie bunul imobil la expirarea/incetarea din orice cauzd a contractului de inchiriere, cu amenajarile, dotarile
funclionale aflate ftri a putea solicita sI fie despdgubit pentru acestea;
i) sd rdspundd integral pentru deteriordrile aduse spatiului de cdtre persoanele aduse de acesta in spa(iu. precum

vizitatorii

prepugi i,

etc. ;

j ) si execute la timp 9i in condi{ii optime reparaliile de intref inere a spaJiului inchiriat, inclusiv ale instalaliilor accesorii
acestuia care permit fumizarea utilite(ilor pe cheltuiala sa.
k.t sd suporte, pe toatd durata contractului, cheltuielile aferente utilitetilor consumate pentru folosinla spaliului inchiriat;
l)incazul incetarii contractului dinoricemotiv, si facddovadafaptului cinuarerestaniec6trefumizorii deutiliteli;
m) cheltuielile privind amenajarea spafiului in vederea obfinerii AutorizaJiei Sanitare de Funcfionare a cabinetului
sanitar- r'eterinar sau a altor autorizatii necesare functionarii cabinetului veterinar vor fi suportate in totalitate de chiriag,
neputdnd fi solicitatd preluarea acestora de cdtre locator sau scdderea din cuantumul chiriei.
n) si men(ini destinalia spatiului, respectiv desfbgurarea de activiti{i sanitar - veterinare.

Art.

10

Garanfia de bun5 execu(ie
Cap.

-

nu este cazul;

VII
Rlspunderea contractual6, penalit6fi qi daune-interese

Art. ll
in caz

cle neexecutare sau executare necorespunzdtoare a oricdreia dintre obliga{iile Iocatarului, locatorul are dreptul de a

rezilia contractul de drept,
inchiriat"

ftri

notificare gi fErd interven{ia instan}elor de judecatd si de a intra imediat in posesia imobilului

Art,

12

Pentru neplata chiriei in termenul previzut in contractul de inchiriere se va percepe o dobdndl penalizatoare in cuantum de 0,25
%o din suma restant[, pentru fiecare zi de intdrziere, pdni la plata integrali a acesteia fara ca totalul sumei de plata adica chirie
si penalitati sa depaseasca dublul valorii chiriei pentru I an de zile;

Art"

13

Partea in culp[ se obligd sd pldteasci despigubiri propo(ionale cu paguba suferitd de cealaltl parte pentru nerespectarea
sau totalS ori pentru indeplinirea defectuoasd a clauzelor contractuale.

pa(iali

Cap. VIII
Rezilierea contractului

Art. l4
in cazul in care s-a dep6git cu

peste 60 de zile calendaristice, termenul de platd a chiriei gi/sau a contravalorii utilitetilor sau in
cazul nerespectlrii oricireia dintre obligaJiile contractuale asumate de locatar, locatorul are dreptul de a rezilia contractul de
drept, ftrri punere in intdrziere, frrd notificare qi ftrd interven{ia instantelor dejudecati gi dator6nd eventuale daune-interese.

Cap.IX
ForJa majorl
r\rt. 15
Fo4a majori, exonereazd de rdspundere partea care o invoc6, in condiliile legii.
Partea care invocd fo4a majord este obligatd s6 notifice celeilalte peti, in termen de 48 (patruzecigiopt) ore, producerea
evenimentului 9i sd ia toate mdsurile posibile in vederea limitdrii consecinJelor lui. Ulterior acestui moment, pd(ile sau un
reprezentant al acestora vor confirma printr-un inscris realitatea gi exactitatea cauzei de fo46 majo16.
Daci in termen de 30 (treizeci) zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, pd(ile au dreptul s6-gi notifice incetarea
de plin drept a prezentului contract, lir6 ca vreuna dintre ele sI pretindd daune-interese.

Cap. X

Subinchirierea gi cesiunea

Art. l6
Subinchirierea in tot sau in parte a bunului imobil inchiriat sau cesiunea contractului de inchiriere unui te4 este interzis6.

Cap. XI
I ncetarea contractului

Art. l7
Prszentul contract de inchiriere inceteazdin urmdtoarele situalii:
a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, dac6 p64ile nu convin in scris prelungirea acestuia, in condiliile prezentului
contract;
b) in cazul nerespectlrii obliga{iilor contractuale de citre locatar, prin reziliere unilaterala de citre locator;
c) la disparilia, dintr-o cauzd, de fo(6 majord, a bunului inchiriat sau in cazul imposibilitdlii obiective a locatarului de a-l
exploata, prin renun{are, fErd plata unei despdgubiri;
d) locatarul poate denunfa unilateral contractul de inchiriere pentru motive personale. notificAnd locatorul cu 30 de zile inainte de
data denunldrii;
e) schimbarea destinaJiei spatiului in timpul deruldrii contractului atrage rezilierea de drept a acestuia;
f) in cazul in care, in mod nejustificat, pe parcursul derulErii contractului, locatarul nu desfEgoard activitate sanitar veterinara
efectivi pe parcursul a trei luni consecutive.

Art.

18

La expirarea termenului pentru care a fost incheiat, contractul inceteazS, de drept, tacita relocaliune nu opereazd.
C:ap.

XII

I-itigii
Art. 19

(l) P6(ile contractuale vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin conciliere direct6, orice
neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturi cu indeplinirea contractului. Pentru rezolvarea litigiului
pe cale amiabili, p64ile se vor sesiza in scris gi in termen de7 zile calendaristice de la data sesizlrii, se vor intruni in acest sens.
(2) Dacd dupd conciliere p[(ile nu reu$esc sd rezolve in mod amiabil divergen]ele contractuale apirute, pot solicita ca
litigiul si fie solu(ionat de cdtre instanlelejudecdtoregti competente,
Cap.

XIII

Dispozifii finale

Art.20
l,egea aplicabil6 prezentului contract este legea romdni.

A^rt.2l
Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adilional semnat de ambele pd(i.

lr.rt.22

(l)

Orice comunicare intre p6(i trebuie expediatl la adresele menfionate in cap. I, prin pogti (recomandati, cu
confirmare de primire, dupl caz), prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acesteia. in situatia in care comunicarea se
face prin poltl, aceasta va fi consideratd primitd la data mentionati pe confirmarea de primire, iar in cazul in care comunicarea
se face prin fax, aceasta va fi consideratd recep(ionatd in ziua expedierii, sub condilia confirmdrii primirii acesteia.
(2) Prevederile prezentului contract se completeazi cu dispoziliile legale in materie.
(3) In cazul in care contractul inceleazd. se obligi si predea bunul inchiriat la expirarea termenului qi si elibereze
spatiul, in stare corespunzitoare,fErd a pute emite pretenlii financiare.

Art.23
Documentele anexd la contract constituie parte integrantd din acesta gi sunt urmdtoarele:
I ) Releveul spaliului inchiriat.

Art.24

Prezentul contract de inchiriere s-a incheiat astdzi
unul pentru fiecare parte.

, in 2 (doud) exemplare originale,

Locator,

Locatar,

COMUNA SCOARTA
Primar,
Stamatoiu Ion- Grigore

Sef Birou Financiar - Contabilitate
Isdrariu Maria

Avizat
Consilier Juridic
Popescu Luiza - Mihaela

Preqedinte de gedinfi,
Costaiche Petre

Contrasemneazl Secretar

*':'ffi^),
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