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ML;NICIP11:1, TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOT Ă RÂREA Nr. 
din 	 201 -  

Privind: inchirierea prin licita ţie publică  a unei suprafe ţe de teren situată  in  
Municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.30C, apar ţinând domeniului  
privat al municipiului .  

Iniţiator : Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectu1ui:A23 	dinc2. evf.  2018; 

Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul alaţi, intrunit in şedinţa 
	în data de 	 2018; 

Având in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului: inregistrată  sub 
nr.  f/423 .--   din 0 ,9e . 2018; 

Având in vedere raportul de specialitate intocmit de Serviciul 
Administrarea Domeniului Public şi Privat: înregistrat sub nr., /13k-  	din 	. 
0(9g.  2018 

Avânfl- in vedere raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate 
nr. 	 

Având in vedere prevederile art. 36, alin. 5, lit. „b". şi art. 123 alin. 1 ş i 
2 din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicat ă  in 2007; 

_ 	in baza art. 45; alin3 , ş i art.1-15, alin. 1, lit. „b" din Legea nx. ,215/2001 
a administraţiei publice locale, republicat ă  în 2007; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l. Se aprobă  inchirierea prin licita ţie publică  a terenului in suprafa-ţă  
de 33,00 mp., situat in strada 1 Decembrie 1918, nr.30C, identificat conform 
anexei 1 la prezenta hot ărâre. 

Art.2. Se aprobă  caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru desfăşurarea 
licitaţiei, conform anexe nr.2 la prezenta hot ărâre. 

Art.3. Preţul minim de pomire a licitaţiei este de 13,53 lei/mp/lun ă , 
conform HCL 170/2005. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului 
municipiului Tecuci. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  prin grija secretarului 
municipiului Tecuci 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ  

SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXP,UNKRE DE MOTIVE 
d-49,9,570 0,9 2P./.0) 

Privind: inchirierea prin licita ţie publică  a unei suprafe ţe de teren situat ă  in 
Municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.30C, apar ţinând domeniului  
privat al municipiului.  

Terenul ce face obiectul prezentului proiect .de hotărâre este situat la 
intersecţia străzilor Maior Genoiu i 1 Decembrie 1918, in zona fostei gr ădiniţe 
nr.l. Acesta aparţine domeniului prival al Municipiului Tecuci, conform HCL 
nr. /2018. 

Prin adresa nr.75333 din 10.09.2018, numita Constantinescu Rodica , 
domiciliată  in Tecuci, 	 , a solicitat concesionarea unui

•- 	,.tetensituatînzona men ţionată  mai sus. 
in partea de sud a aces -tui amplasament se afl ă  două  spaţii comerciale, dar 

in partea de vest se afl ă  imobilul ce a avut destina ţia de grâcliniţă, imobil ce nu a 
primit până  la această  dată  o destinaţie de către foştii proprietari, ceea ce impune 
valorificarea sa printr-un act administrativ de gestiune pe durat ă  scurtă, respectiv 
inchirierea. Operaţiunea de inchiriere poate asigura amplasare unei construc ţii 
provizorii, in limitele prev ăzute de lege. 

Pentru o valorificare cât mai eficient ă  a suprafeţelor de teren libere de 
construcţii şi atragerea de veni -turi suplimentare la bugetul local, consider oportun 
proiectul de hotărâre. 

in consecinţă, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
municipiului Tecuci, proiectul de hot ărâre în forma prezentată . 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUC1 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

Nr.d2/0?3,6  din  003 Ş  2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: inchirierea prin licitaţie publică  a unei suprafeţe de teren situată  in  
Municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.30C, apar ţinând domeniului  
privat al municipiului.  

Terenul propus spre inchiriere apar ţine domeniului privat al 
municipiului Tecuci, şi este si-tuat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 30C i are o 
suprafaţă  de 33 mp. 

Construcţia care se va amplasa va avea caracter provizoriu, iar prin 
certificatul de urbanism vor fi solicitate toate avizele şi acordurile prevăzute de 

- legislaţia in -rwigoare s. atât pentru- amplasare, cât şi pentru funcţionarea 	- 
corespunzătoare a activităţii comerciale. 

Conform prevederilor art. 36, alin. 5, lit. "b" şi art. 123, alin. 1 şi 2 din 
Legea nr. 215/2001, a administra ţiei publice locale, republicată  in 2007, 
terenurile apar ţinând domeniului privat al unităţilor administrativ teritoriale pot fi 
inchiriate prin licitaţie publică . 

Având in vedere cele de mai sus, considerăm că  proiectul de hotărâre 
indeplineşte condiţiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU, 
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CA1ET D E SA EC1XI 

Privind: închirierea prin licita ţie publică  a unei suprafe ţe de teren situat ă  în 
Municipiul Tecuci, strada 1 Decernbrie 1918, nr.30C, apaiinând dorneniului 
privat al rnunicipiului 

CAP. I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII : îl constituie închirierea terenului în suprafa ţă  de 33 mp, 
situat în Tecuci, str. 1 Decernbrie 1918, nr.30C 

Cap. 11. MOTIVATIA ÎNCHIRIERII 
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun închirierea unor 

bunuri terenuri, sunt următoarele: 
- prevederile art. 36, alin. (5) lit. b şi art. 123, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată  în 2007; 
Inchirierea se face prin licita ţie publică, organizată  în condiţiile Iegii. 

Cap.III. ELEMENTE DE PREŢ  

111. 1. Preţul de pornire al Iicitaţiei este de 1 3,53 lei /mp/kmă. 

111.2. Garanţia de participare la licitaţie în sumă  de 1 500 lei, depusă  de ofertantul câ ştigător, se 
reţine de proprietar pnă  în momentul încheierii contractului de închiriere, urmând ca dup ă  
această  dată, garanţia să  se constituie avans din pre ţul de închiriere datorat de chiria ş . 

Cap. IV. CONDIŢII DE MEDIU 
• 	

Chiriâşul 	tă  nteăg 	 11 îidiu1 
protecţiei mediului. 

CAP. V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR. 

v.1. Proprietarul are următoarele obliga ţii: 

a. - Să  predea chiriaşului bunul închiriat pe baza unui proces verbal de predare — primire. 

b. - Proprietarul are obligaţia de a nu tulbura pe chiria ş  în exerciţiul drepturilor rezultate din 
contractul de închiriere. 

V.2. Chiriaşul are următoarele obligaţii: 

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

b. - să  achite chiria, la valoarea adjudecat ă  si impozitul datorat conform Codului fiscal.; 

c. - să  obţină  toate avizele necesare ainplas ării construc ţiei pe răspunderea si cheltuiala sa, 
neobţinerea acestora ducând la rezilierea contractului fr ă  nici o preten ţie din partea acestuia 

d. - să  eiibereze spaţiul în cazul în care acesta prime şte altă  destinaţie (concesionare, vânzare, 
reconstituire, conform Lcgii nr. 1 012C0 i, etc.) ără  plata de daune, contractul reziliindti-se de 
drept. 

e. - să  se arezite în vederea incheierii ccntractvlui de închiricre în termen de 3C de zile de Ia 
data adjudec.ării iirobiIuiui. 



C. V 1)10ZITII FINALE 
Vi.: Dreptur;1e si indatorirfle p ărţilor se stabilesc prin contractui de inehiriere. Tennenui de 
inchiriere ffind de un an de la sernnarea contractului, cu posibilitatea de prelungire cu acordui 
părţ ilor. 

VI.2 Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei se pun la dispozi ţia 
solicitantului contra cost, în valoare de 50 lei. 

VI.3 Ofertanţii, la licitaţie vor achita taxa de participare in sum ă  de 100 lei. 

VI.1 .0fertanţii, la ficitaţie vor prezenta, la dosarul depus, garan ţia de participare în cuantum 
de 1500. 

VI.5. Participarea la licita ţie a ofertan ţilor este condiţionată  de achitarea integral ă  a debitelor pe 
care le au faţă  de bugetul local, achitarea documenta ţiei de licitaţie şi a garanţiei de participare. 

NerespeCtarea documenta ţiei conform instruc ţiunilor către ofertanţi duce la eliminarea 
ofertantului. 

VI. 6. Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fa ţă  
de DGFP, de Municipiul Tecuci sau sunt în litigiu cu Municipiul Tecuci, au fost adjudec ători ai 
unei licitaţii •nterioare ş i nu au incheiat contract cu Municipiul Tecuci. 

VI.7. Dacă  din diferite motive licitaţia se amână, se revocă  sau se anulează, decizia de amânare, 
revocare sau anulare nu poate fi atacat ă  de ofertanţi. in acest caz ofertanţilor li se va inapoia în 
termen de cinci zile garanţia de participare la licita ţie şi contravaloarea documenta ţiei de 

pe baza unei cereri scrise şi inregistrate la Municipiul Tecuci. 

VI.8. Pnn Inscrierea la licttaţţe, toate condi ţhle impuse prm ca ţetele de sarchu se considera 
Insuşite de ofertanţi. 

VI. 9. in vederea particip ării la licitaţie ofertantul trebuie s ă  facă  dovada plăţii: 

o garanţia de participare la licitaţie; 
o caietului de sarcini aferent licitaţiei, inclusiv toate documentele necesare 

licitaţiei 
o taxa de participare la licitaţie; 

- 	( garanţia de participare, valoarea caietului de sarcini şi taxa de participare la licitaţie, 
se vor achita la casieria Municipiului Tecuci). 

ŞEF SERVICIU, 	 CONSILIER 



ST11CClUX1 T1ENT1U OFE1TAX Ţ I 

Licitaţia pubiică  organizată  pentru închirierea irnobilului(teren) situat în Tecuci, 
str. 1 decernbrie 1918, nr.30C, conforrn schi ţei anexă , 	se va desfăşura în data de 

ora 	la sediul Municipiului Tecuci, strada 
Decembrie 1918, ni.. 66. 
Depunerea documenta ţiilor pentru licitaţie se va face pân ă  la data de 	ora 

la sediul Municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 
In vederea particip ării la licitaţie, ofertantul trebuie s ă  plătească : 
- garanţia de participare la licita ţie, în sumă  de 1 500 lei depusă  casieria municipiului Tecuci. 
- caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă  de 50 
lei, la casieria Municipiului Tecuci. 
- taxa de participare la licitaţie 100 lei, la casieria prim ăriei. 
Preţul de pornire la licitaţie este de: 
- 13,53 lei/mp/lună  
Ofertanţii vor depune la sediul Municipiului Tecuci două  plicuri închise şi sigilate, unul 
exterior şi unul interior care vor conţine: 
- plicul exterior va cuprinde plicul interior(care con ţine oferta de pre ţ) şi următoarele 
documente: 
-copiexeroxdupă : 	 . 
Pentru persoane j uridice 
- act constitutiv al societ ăţii(statut/contract), certificat de înregistrare fiscal ă, certificat de 
înregistrare la Registrul Comer ţului. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu municipiul Tecuci; 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul c ă  nu are datorii bugetare fa ţă  de DGFP, 
Municipiul Tecuci. 
Certrfcate1e fiscale vor fi eliberate şr de instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a 
ofertantului şi vor fi depuse în forma originală ; 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii 
ofertanţilor şi nu de aceştia personal. 
- copie xerox după  chitanţele care atestă  plata caietu1ui de sarcini, a documenta ţiei pentru 
licitaţie şi a garanţiei depuse. 
Pentru persoane fizice. 
- actul de identitate 
- copie xerox după  chitanţele care atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru 
licitaţie şi a garanţiei depuse. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu Municipiul Tecuci. 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii 
ofertanţilor şi nu de ace ştia 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 instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a 
ofertantului şi vor fl depuse în forrna original ă . 
- Ofertele depuse de persoane care nu particip ă  la licitaţie în data stabilită, nu vor fi luate în 
calcul, urmând a iI returnate. 

I. 	DESFĂŞURAREA LICITATIEI. 
Se începe licitaţia parcurgând urri ătoare1e etape: 
1. se verifică  existenţa actelor doveditoare de plat ă  a garanţiei, a caietului de sarcini si a 
docurnentaţiei pentru Iicitaţie. 
2. se verific ă  identitatea ofertan ţilor pc baza buletinuivi de identitate/c ărţii de 
identitate!adeverin ţei. 
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cairi r care cou ă  ocre inancare surl c ăc oer1arir aiai ia eeaiate or depune îr 
iel-nlen dc 15 minule. o nou ă  ofertă  fînanciar ă  ş i dcciarai câ şiigălor va fî cel cu oferta 
fîrianciar ă  nai rnare. 
6. comisia de organizare ş i desfaşurare a licita ţiei va încheia un proces - verbal de adjudecare, 
în două  exemplare. 
7. Părţile se vor prezenta în termen de 30 zile dup ă  adjudecare la un birou notarial, în vederea 
încheierii contractului în formă  autentică, pe baza procesului - verbal de adjudecare a caietului 
de sarcini, in caz contrar câtig ătoru1 va pierde garan ţia care se va face venit la buget Iocal. 
De asemenea, în cazul în care la data şi ora anunţată  pentru desfăşurarea licitaţiei, este înscris 
un singur ofertant, licita ţia se amână. La următorul termen daca va fi înscris ace1ai unic 
ofertant acesta va fi declarat câtig ător in condi ţiile in care documentaţia va fi completa si va 
corespunde caietului de sarcini. 
In ambele cazuri se va organiza o nou ă  licitaţie, cu respectarea prezentei metodologii, în 
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini. 
Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării. 
Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garan ţiei 
de participare ce se va face venit la bugetul local şi disponibilizarea lotului de teren pentru o 
nouă  licitaţie. 
Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de închiriere, garan ţia depusă  pentru 
înscrierea Ia licita ţie se va reţine şi va constitui avans din pre ţul de vânzare datorat de 
cumpărător. 
Nu -se pot înscrie la licita ţie -  persoanele fizice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei 
licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul local al municipiului Tecuci. 
Din taxa de participare la licita ţie se suportă  cheltuielile privind organizarea licita ţiei(anunţuri 
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou). 
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