ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREA Nr.
Din --------------------2017

Privind : inchirierea terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în
anul 2018.
Iniţiator: Constantin Catalin Hurdubae , Primarul municipiului Tecuci,
judeţul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui:O6i din R1 _2017
Consiliul local al municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi,intrunit in sedinta
indatade
12
2017.
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului,inregistrata
sub nr064_din.V,22017
Având în vedere raportul de specialitate nr___ 269
din_« 2 2017.
întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat;
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr.
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 local ă,
republicata in 2007;
In baza 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 af1at 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 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 închirierea terenului arabil va fi de 650
lei/ha/an.
Art.6.Taxa de închiriere pentru terenui arabil se va achita integral pana la 30.06
a anului pentru care se datoreaza si va putea f1 actualizata anual prin hotararea
Consiliului local.
Art.7. Jn cazul. neofertarii intregii suprafete a parcelei aceasta se va inchiria
fractionat in functie de solicitari.
Art.8. Pentru contractele af1ate in derulare avand ca obiect terenul arabil
proprietatea UAT Municipiul Tecuci contravaloarea chiriei pentru anul 2018 se va

indexa cu rata infatiei decernbrie 2017-decernbrie 2016 dar nu va fi rnai rnica de 800
Ieilhalan.
Art.9. Anexele 1 - 4 fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre.
Art. 1O.Orice prevedere contrara prezentei se abroga.
Art. 1 1. Prezenta hot ărâre va fi dus ă la îndeplinire, prin grij a Primarului
municipiului Tecuci.
Art. 12. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija
secretarului municipiului Tecuci

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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Jr. Valerica otache
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Privind: inchirierea terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în
1Tl1l

901

Terenul arabil af1at in proprietatea municipiului Tecuci a facut obiectul
procedurilor de inchiriere prin licitatie publica atat in anul 2016 cat si pe parcursul
anului 2017.
O mare parte din suprafaţa arabila este la aceasta data inchiriata catre
persoane fizice si juridice ce isi desfasoara activitatea in domeniul agricol dar exista si
amplasamente ce nu au fost solicitate pana Ia aceasta data.
Licitatia publica este procedura optima pentru valorificarea la maxim a
bunurilor apartinand municipiului Tecuci.
Termenul contractelor de închiriere încheiate în cursul anilor 20 1 6-20 1 7
este de cinci ani cu posibilitatea actualizarii contravalorii chiriei prin hotararea
Consiliului local.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. ,,c şi alin. 5, lit. ,,bdin
Legea nr. 2 1 5/200 1, privind administra ţia publică locală, prin care se stipuleaz ă faptul
că de administrarea domeniului public şi privat al localit ăţii răspunde Consiliul local,
se impune necesitatea dezbaterii şi adoptării modalităţii de folosire a terenului arabil
pe suprafeţele af1ate în 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 în aceast ă perioadă.
Faţă de aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobarea Consiliului
local, prezentul proiect de hot ărâre.

PRIMAR,
Catain cjirdubae
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ROMANIA
JUDEŢUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Nr.
2.2
3O&9 DIN

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: inchirierea terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în
anul 2018.

În conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. ,,c şi alin 5, lit. b din Legea
215/2001, privind administraţia publică locală, s-a întocmit prezentul raport de
specialitate cu privire la necesitatea, oportunitatea şi legalitatea dezbaterii şi aprobării
prezentului proiect de hot ărâre în legătură cu folosirea terenului arabil în anul 2017.
Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,lit.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă în
2007 privind administraţia publică locală, consiliul local administrează domeniul
public şi privat al localităţii.
In conformitate cu art. 123 (1), Consiliile locale şi consiliilejudeţene hotărăsc ca
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local saujude ţean, dup ă
caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, s ă fie
concesionate ori s ă fie închiriate.
Având în vedere aceste considerente, consider c ă proiectul de hot ărâre
întruneşte condiţiile de legalitate.

SEF SADPP,
ing.

nGradea
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ANEXA NR.
LAHCL...........................

TERENURI ARABILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TECUCI

1

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

T25,p95
T44,p146
T44,p146/1
T47,p171/2
T 47, p 170/1
T 50, p 185/1/1
T50,p 18512/11
T 5 1, p 190/3
T52/1,p 191/1/1
T52/2,p 193/15
T 52/2, p 192/2/13/2
T52,p192
T 56/2, p 185/1/1
T70,p257/11
T83,p312/1
T 87/1, p 420/1/38
T 91/5, p43818
T 98/1, p 463/1/43
T 132, p 673/1134
T 160, p 930/3
T160,pl
Str.. Ana lpătescu
T 160 Pod Criviţeni
TOTAL

2,70ha
0,15ha
0,35ha
1,43ha
0,32 ha
1,25 ha
1,05ha
0,54 ha
1,I2ha
1,00ha
2,06 ha
11,23ha
0,99 ha
1,00ha
0,86ha
0,55 ha
1,00 ha
0,50 ha
1,15 ha
1,25 ha
4,00ha
0,67 ha
0,83 ha
36 ha

Ni.
l.A II.(.

Nl

CAIET DESARCINI
inchirierea terenului arabii atiat în propaetatea UAT Munidpiul Tecuci în anul 2018
CAP. l. OI3IECTUL ÎNCHIRIERII
11. Terenul care urmează a fi îachitîat se află situat pe tetitoriui adrninistratîv ai municipiului Tecua
paroela

ta*laua

..... ,

12. Tereriul care faoe obiectul îridiir.erii se alla in administrarea Consiliului Local Tecuci având
suprafaţade
1.3. Terenul are ca destinatie: folosin ţă agtîcolă
Cap. 11 MOTIVATIA ÎNCHIRIERII
Motivele de ordln legislaliv, economic, llnandar si social care impun închrîerea unor bunuri terenurî, sunt umiătoaele:
- prevedetîle art. 36., alin. 5,Iît. b din Legea nr21512001, ptivind administra ţia publică locală;
- prevederile att 123 alîn. 1 şi 2 din Legea 21512001,consiliile locale şi consiliilejudeţene hotărăsc
ca bunurile oe aparţia domeniuluî public sau ptivat, cle interes local sau judeţean, după caz, să fie
date în administrarea regillor autonome şi înstituljllor publioe, să fie concesionate ori s ă f*e închiiate
Iadiîtierea se faoe pnn licit4e publîcă, orga*iîzată în oonciiţiîle legiî..
Cap.1Ii. ELEMENTE DE PRE Ţ
lIi.l. Preţul de pomire aI IiCîtaIjei este de 650 eilhapre ţ stabilit conform I-LC.L
1112 Garanţia de participare Ia Iicîtaţie este de 10% din valoarea total ă a chitiei , calculat ă la preţul
de pomire, se reline de proprîetar pân ă în momentul încheierii contractului de închiriere urmând ca
după aceastâ dată garanţla să constituie avans din preţul cte închiriere datorat de china ş.Chisiasul
are obligalia de a constîtui la semnarea contractului o garanlîe in echivaientul a trei rate
lunare..Aceasta se restituie Ia rezilierea conlractului in cazul in care nu exista debite restante ale
chîtîasului afereate contractului
Ut.3. Valoarea chirieî va 1i achitată pana la data de 3006 ale anului pentru care se
datoreazaNepiata la termen atrage penalîtatî de 0,2 % pe zî de întarzierelntarzierea la plata mai
mult de 90 de zîle atrage rezilierea de drept a contradului
Cap. lV. CONDIŢII DE MEDIU
Chiriaşul poartă întreaga responsabiitate pentru respectarea prevederiior legae în dornenul
protectieî mediului.

V. ORI lGA 1IL[. PA11
V. 1 Pi opTi(1aui are urm ă oaie1 obig1
a - S ă predea chiria şului 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
contcactul de închiriere.
V.2. Ofertantul are urmâtoarele obliga ţii:
a. - achttarea mtegrală a debitelor pe care le are fa ţă de bugetul local..
V.3 Chinasul are obtîgatia de a achîta valoarea chiiîeî ia termenete stabilite si sa plateasca taxa pe
teren asirailat impozitului conformCodului fiscal Chitiaşul are obligaţia să elibereze terenul în cazul
în care aoesta piimeşte altă destînaţie (concesîonare, vânzare, reconstituire conform Legii 1012001,
etc), fără plata de daune, conlractul reztliindu-se de drept.
Cap. Vt. OISPOZIŢU FI1(ALE
Vt.1 Orepturile şi îndatoante părţilor se stabilesc piin coritractut de închiriere
VL2 Caietul de sarcinî, jidusiv toatedocumentele neoesare Iicitaljet se pun la dîspoziţia solicitan(ului
coatra sumet de5Olei.
V11.3 Ofeitanţîi la licîtaţîe vor adiita taxa de pailic*pare la licitaţîe în valoare de 100 lei
V14. Ofeitanţii la Iicitaţie vor prezeata. 1a dosawl dep*is penlru Iicitatje dovada achitarii gar ănţieî de
participare la licitalje.. Aoeasta se restituie, la ce*ere, celor care nu au castigat lîcitatia.
V15iai1iciparea Ia licitatje a Ofertantjlor este Conditjonat ă de achitarea integrai ă a debitelor pe caie
Ie au faţâ de bugetul Iocat, achitauea documenta ţiei delicitalje şi a garanţiei de participare.
Vt.6.Nu vor patticipa Ia licîtaţie persoaae(ejuiittioe sau persoane(e tizioe caie: arde(ite fa ţă de
ti$unicîpiul Tecua sau suntîa Iiiigiî cu aoesta au fost adjudocături a1 uaei lîcilaţii aateiioare şi nu au
îacheîat contract cu ruuaic*piul Tecua,nu au achitat contravaloarea caietutuî de sarcini,a taxet de
participare si a garanliei de pa*ticipare.
Vt.7. Dacă dîn difeiite motîe Iicita ţia se amână, se revocă sau se anutează, decizia de amânare,
revocare sau anuiare nu poate 11 atacată de ofertaatj.în acest caz ofertan ţiior li se va înapoia în
termea de ancî ztte garaatja de paitîcipare Ia licita ţîe şî contravaloarea documentaţiei de licitaţie pe
baza unet ceresi scrise şi înregistrarea la Ptim ăna Munidptuiuî Tecud.
Vl.8. Piin însciierea ta ticitaţie toate conditjiie impuse piin caietele de sarcîni se consider ă însuşite de
ofertanţi.

INSTRUCŢ1UN1 PENTRU OFERTAN ŢI

1.
[icitaţia publică organizat ă pentru închirierea unui lmobil situat în municipiul Tecuci,
II>Suprafata
se va desaşura în data de
, ora 10.00, la sediul
Municipiului Tecuci, strada 1 Decenibrie 1918, nr. 66. •
Depunerea documenta ţiilor pentru licitaţie se va face pân ă la data de
••
ora 900,
ln regîstratura Municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 66.
l n vederea participării la licitaţie, ofertantul trebuie s ă plătească:
- garan ţia de participare la Iicita ţie, în sumă de 1 O% din valoarea total ă a terenului, calculat ă la preţul
de pomire şl depusă casieriaprim ăriei.
- caietul de sarcini aferent Iicita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă de 50 lei, la
casiera prim ăriei
- taxa de participare Ia licitaţie 100 Jei, la casieria prim ăriei.
Preţul de pornire la licitaţie este de:
- 650 Iei Ha/an
Ofertanţii vor depune Ia sediul Municipiului Tecuci dou ă plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi
.
unul interior care vor con ţine:
- plicul exterior va cuprinde plicul interior(care con ţine oferta de preţ) şi următoarele documente:
- copie xerox după:
Pentru persoanejuridice
certifîcat de înregistrare fiscal ă, certificat de înregistrare la Registrul
- dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Iocal aI municipiului Tecuci;
- certificat fiscal prin care s ă se ateste faptul c ă nu are datorii bugetare fa ţă de DGFP, muiicipiu1
Tecuci.
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea cle re şedinţă a ofertantului;
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii ofertanţiior ş i
nu de ace ştia personal.
- copie xerox după chitanţele care atestă plata caietului de sarcni, a documentaţiei pentru licitaţie şi a
garanţiei depuse.
Pentru persoane fizice.
- actul de identitate
- copie xerox dup ă chitanţele care atestă plata caietului de sarcini, a documentaţiei pentru iicita ţie şi a
garanţiei depuse.
- dovada că nu sunt în Iitigiu cu Municipiul Tecuci.
- actul autentic de reprezentare, în cazril în care ofertele sunt ctepuse de îrnputernici ţii ofertanţilor ş i
nu de aceştia personal.
- certificat fiscal prin care s ă se ateste faptul c ă nu are datorii bugetare faţă de DGFP, Municipiul
Tecuci.
Ccrtificalelc fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatca de re şedinţă a ofertantului
- Ofertcic dcpuse de persoane care nu particip ă la licitaţie în ciata stabilit ă, nu vor fi luate în calcul,
urmind a fi returnate.

• [.
DESFĂŞURAREA Lcr[A.Ţ IEI;
Se începe licitaţia parcurgând urm ătoarele etape:
l. se verifică existenţa actelor doveditoare de plat ă a garanţîei, a caietului de sarcini şi a
docurnentaţiei pentru licitaţie.
2. se verifică identitatea ofertan ţîlor pe baza buletinului de identitate/c ărţii de identitate/adeverin ţei
3. se verifică ofertele financiare depuse (vor fi verificate doar ofertele financiare a participan ţilor ce
au depus toate documentele necesare particip ării la icitaţie).
4. irnobilul se adjudecă acelui ofertant carc a f ăcut cea rnai mare ofert ă.
S. în cazul în care dou ă oferte financiare sunt egale, ofertan ţii afiaţi la egalitate vor depune în ternien
• de 15 rninute, o nouă ofer(ă financiară şi declarat câştigător, va fi cel cu oferta financiar ă mai rnare..
6. cornisia de organizare şi desf şurare a licitaţiei va încheia un proces - verbal de adjudecare, în dou ă
exernplare.
7. Părţile se vor prezenta în tennen de 30 zile dup ă adjudecare, în vederea încheierii contractului de
închiriere, pe baza procesului - verbal de adjudecare, in caz contrar castigatorul va pierde garantia
care se va face venit Ia buget local.
De asernenea, în cazul în careia data şi ora anunţată pentru desf şurarea licitaţiei, este înscris
un singur ofertant, Iicitaţia se ainnă. La urrnatorulterinen daca va fi inscris acelasi unic ofertant
acesta va fi declarat castigator in conditiile in care docurnentatia va fi completa si va corespunde
caietului de sarcini. .
In ainbele cazuri se va organiza o nou ă licitaţie, cu respectarea prezentei rnetodologii,, în
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.
Contractul de închîriere se va încheia în . termen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării.
Neseinnarea de către adjudecător a contractului în terinenul stabilit duce Iapierderea garan ţiei
de participare ce se va face venit Ia bugetul Iocal şi disponibilizarea Iotului de teren pentru o nouă
licitaţie.
Pentrti ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de îndiiriere, garanţia depusă penlru
înscrierea Ia licitaţie se va reţine şi va constitui avans din garan ţia de conlract.
Nu se pot înscrie la licitaţie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecători ai unei
licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu inunicipiului Tecuci, se afi ă în litigiu cu acesta, au
datorii faţă de bugetul local sau de stat.
Din taxa de participare Ia licita ţie se suportă cheltuielile privind organizarea licitaţiei(anunţuri
publicitare, cheltuieli rnateriale - furnituri de birou).
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din
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
pentru terenul arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci

Între Municipiul Tecuci, reprezentat prin Cătălin Constantin Hurdubae,
având iiincţia de priniar,în calitate de proprietar si ................ posesor al C.I. seria
nr. ........... CNP ............ ,eliberat de SPCLEP.......la data de ......., în
calitate de chiria ş, a intervenit prezentul contract de închiriere,în baza HCL
nr ............ i 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. Pretul chiriei este de .........leilha/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 ii actualizat ă 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 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 .....
Iei.
4. CLAUZE CONTRACTUALE
Riscurile în caz de calamit ăţi ( secetă,inundaţii,îngheţ) nu afecteaz ă obligaţiile
pe care le are chiriau1 fa ţă de proprietar,conform prezentului contract.
Chiriau1 se obligă să nu amplaseze construc ţii pe terenul închiriat,s ă nu
degradeze solul,s ă nu-1 cultive cu alte plante decât cele specificate în contract.
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La expirarea perioadei de închiriere ,chiriau1 este obligat s ă predea terenul
liber de orice cultur ă sau resturi agricole( coceni, vrejuri,etc).
Este interzis ă subînchirierea sau cedarea în tot sau în parte a contractului de
închiriere.
5. Eventualele lucrări de îmbunătăţire ,arneliorare a terenului închiriat f ăcute de
chiria,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
închiriat.
7. Lucrările de întreţinere a solului( arat,discuit,etc.) vor fi efectuate pe
cheltuiala chiriasului.
8. Nerespectarea de c ătre chiriaş a întinderii si limitelor suprafe ţelor
închiriate,potrivit prezentului contract atrage dup ă sine rezilierea acestuia si plata de
daune pentru pagubele produse.
9. Renunţarea chiriaşului la contract înainte de expirarea perioadei de închiriere
duce la pierderea de c ătre acesta a chiriei achitate.

10.Chiriaşul are obligaţia să elibereze terenul în cazul în care acesta prirnete altă
destinaţie (concesionare,restituire conform Legii 10/2001 etc.), fără plata de daune,
contractul reziliindu-se de drept.
11. Nerespectarea clauzelor de mai sus atrage dup ă sine rezilierea contractului
plata de daune prevăzute de lege.

si

12. Prezentul contract se completeaz ă cu prevederile caietului de sarcini ce face
parte integrantă din contract.
Prezentul s-a încheiat în trei exemplare,ast ăzi ............
CHIRIAŞ,

PROPRIETAR,

PRIMAR,
Cătăiin Constantin Hurdubae

DIRECTOR GENERAL
Nicoleta Ţăpoi

Ş EF SERVICIU ADPP
Lucian Gradea

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
Arh. Vasilică Crăciun

CONSILIER,
Dorin Diaconiţă
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