ROMANIIA

JUDETUL SA'I'U-MARE
CONSILIUL tOCAt AL COl\4UNEI CAMARZANA

HOTARAREA NR.

34l2019

cu privire Ia aprobarea inchirierii prin licitalie publici a unui spa;iu aparlin6nd domeniului
public al comunei Cimirzana

Consiliul Local Cimirzana
AvAnd in vedere
- Referatul de aprobare nr.3429 /L9.09.201,) 9i Proiectul de hotdrdre nr.3430 /19.09.L9,
intocmite de primarul comunei Cimirzana
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului gi
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cimirzana
Prevederile
art.861 alin.(3J din Legea nr.2:.87 /2009 privind Codul Civil, republicati
- Prevederile art.20 alin.(1) lit."e" din Legea nr.273/2006 privind finangele publice locale, cu
modificirile gi completdrile ulterioare;
AvAnd
in vedere prevederile art. 108 lit."c", art.129 alin.(2) lit."c" coroborat cu alin.(6) lit."a",
aft.286, art297 alin.(1J tit."c", art.332, art.li33, art.334-344, din Ordonanla de Urgenli a
Guvernului nr.57 /2019 privind Codul adrninistrativ

in temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit!'a", art.l97 alin.(l), alin.(2) art.243 alin.(1], lit."a"
din Ordonanga de Urgenli a Guvernului nr.57 /201.9 privind Codul administrativ
HoTARI$rE
Art.

1.

Art.2.

Art.3.
Art.4.
Art.5.

aprobi inchirierea prin licitalie publici a unui spatiu in suprafali de 30 mp, situat
in clidirea in care igi desfdgoari activitatea consiliul local gi primiria Cdmirzana, din
strada Principald nr. 338 , in scopul desEgurdrii de activitSli pogtale.
inchirierea spaliului din imobilul previzut la art.1 din prezenta hot5rare se face pentru
o perioadi de 5 ani, incepdnd cu data semnirii contractului de inchiriere, cu
posibilitatea prelungirii prin act adirionerl, prin acordul pirgilor, pe baza aprobdrii
Consiliului local Cimirzana.
Nivelul minim al chiriei care reprezintl 9i prelul de pornire al licitaliei este de 15
lei/lund, echivalentul a 0,50 lei/m pitrat.
Se aprobi Caietul de sarcini gi modelul contractului de inchiriere a spaliului prevazut
la art.1, conform Anexelor 1 gi 2, parte integrantd din prezenta hotirAre.
Se aprobi constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor in urmitoarea
componen!i:
- Popa Ioan, viceprimarul comunei Cimirzana - pregedintele comisiei
- BrAndugan Ovidiu-Cilin, administrator public - membru
- Bura Ioan - consilier local - membru
- Dobrag Ioan - consilier local - membru
- Paul Vasile - consilier local - membru
- Fazica lrina, referent in cadrul Compartimentului Contabilitate 9i achizilii publice ,
membru supleant, in cazul indisponibilitelii pregedintelui comisiei
- Calin Vasile - consilier local, membru supleant in cazul indisponibilitifii unui
Se

membru al comisiei cu exceplia pregedintelui comisiei.

Art'

6'

Art.7.

Primarul comunei cdmdrzana gi membrii comisiei previzu;i la art.S vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotirdri.
Prezenta se comunici la: Institulia Prefectului - Judelul Satu Mare, Primarul Comunei
Cdmirzanamembrilor comisiei gi se va aduce la cuno$tinla publici prin afigare la
sediul Primiriei Cdmlrzana gi prin publicarea pe pagina de internet a primiriei.
Cimirzana: ?6.09.2019

Pre$edinte de 9edintr5,

ContrasemneazS,
Secretar general UAT,
Honca Qiistina-Mariana

orrr)

>\\

bl\

(eE*.y

Prezenta hoter6rc

a

fost adoptatd

cu respectarca prcvederilor art l39 alin.(3)

lit.'?' din

administrativ
Total consilieri:

l0

Prezenli:8

.,\bsenli:2

Pentru:8

o.U.c. nr.

57

/z1t9 privind

impo*ivd:o

Codul

Ablinere:o
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CAIET DE SARCINI

Pentru participarea la licitalia publici organizati pentru inchirierea unui
spafiu apartinAnd domeniului public al comunei Cdmirzana, in scopul
desfisurdrii de activitili pogtale

1. OBIECTULiNCHIRISNII
Obiectul inchirerii il constituie un spatiu in suprafa!5 de 30 mp situat in clidirea
in care isi desfdsoari activitatea consiliul local gi primiria cimbrzana, din strada
Principala nr. 338, in scopul desfiquririi de activitSli pogtale.

2.

LOCUL DE DESFA$URARE
La sediul Primiriei / Consiliului Local al comunei Cimirzana nr. 338, judelul
Satu-Mare la data de ..........,.............ora ..................

3. CONDITII

DE PARTICIPARE:
3.1. Are dreptul de a participa la licjLtatie orice persoanafizicasau juridica,
romana sau straina, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a. a platit toate taxele privind partic:iparea la licitatie, inclusiv garantia de
participare.Taxa de participare este in cuantum de 10 lei gi nu se
returneazi. Taxa se achiti la casieria primlriei Cimirzana.

b. si achite taxa de garanlie in valoare de 100 lei care se returneazi la
finalizarea licitatiei; persoana care a cAgtigat licitalia gi ulterior renunli va
pierde taxa de garantie

c. sd fie o persoani cu capacitate de exerciliu deplini, si fie o

persoand

responsabili gi serioasi
d. a depus oferta sau cererea de participare la licitatie, impreuna cu toate
documentele solicitate in documentatia de atribuire, in termenele
prevazute in documentatia de atribuire
e. are indeplinite la zi toate obligatiite exigibile de plata a impozitelor, a
taxelor si a contributiilor catre bugetul consolidat al statului si catre
bugetul local;
f. nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare,
3.2. Nu are dreptul sa participe la licitatie persoana care a fost desemnata
castigatoare la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale
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unitatilor administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori
nu a platit pretul, din culpa proprie. Restrictia opereaza pentru o durata de 3 ani,
calculata de la desemnarea persoanei respective drept castigatoare la licitatie.
4.PRETUL MINIM DE PORNIRE A LICIII'ATIEI
4.1. Prelul minim de pornire a licitaliei c'ste de 15 lei/luni.
4.2. Garan\ia este obligatorie 9i se stabile;te la nivelul contravalorii a doud chirii.

iIVCUITTNII
inchirierea spaliului din imobilul previzut la punctul l din se face pentru o
perioadd de 5 ani, incepAnd cu data semnirii contractului de inchiriere, cu
posibilitatea prelungirii prin act adilionirl, prin acordul pirfilor, pe baza aprobrrii
Consiliului local Cimirzana.
5. TERMENUL

inCHtRrrrur $I MODALITA',TTLE DE PLATA
6.1Pre!ul inchirierii-chiria-pentru folosirea spafiului pentru activitili pogtale este
6. PRETUL

de 15 lei / lund.
6.2 Plata chiriei se face lunar, la casieria Primiriei cimirzana, cel tarziu in ultima
zi lucritoare a lunii pentru care se face prlata.
6.3 Neplata chiriei pe o perioadi de trei luni consecutive autorizeazi pe locator si
ceard rezilierea contractului dupi o notificare prealabild.

7. CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTMCTULUI DE INCHIRIERE
Criteriile de atribuire a contractului de inchiriere sunt:
aJ cel mai mare nivel al chiriei - 100/o
b) capacitatea economico-flnanciara a ,cfertantilor - 40%o
c) protectia mediului inconjurator - 20%o
d) condifii specifice impuse de natura bunului inchiriat - 300/o

8.

INCHEIEREACONTRACTULUI
8.1 Contractul de inchiriere cuprinde cla.uze de natura sa asigure folosinta
bunului inchiriat, potrivit specificului acrestuia.
8,2 Contractul se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii.
8.3 Contractul cuprinde clauze privind despagubirile, in situatia denuntarii
contractului inainte de expirarea termenLului.
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8.4.Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal in termen de maximum
30 de zile de la data constituirii garantie,i.

9. OBrrcATrrLE PARTTLOR

9.l.Locatorul

se

obligi

:

. s; predea bunul pe baza de proces-verbal, in termen de 30 zile de la
constituirea garan[iei;
. si incaseze chiria, in conformitate cu dispoziliile contractului de inchiriere;
. si menlini bunul in stare corespunzitoare de folosinfi pe toata durata
inchirierii, potrivit destinatiei sale, gi

o
o
r

si

suporte cheltuielile reparaliilor

necesare in acest scop;

sa controleze executarea obligatiilor titularului dreptului de inchiriere gi
respectarea condifiilor inchirierii, avand dreptul se constate, ori de cate ori
este nevoie, fdri a stanjeni folosinla bunului de citre titularul dreptului de
inchiriere, starea integritatii bunului gi destinalia in care este folosit;
si asigure folosina netulburatd a brunului pe tot timpul inchirierii.
si suporte sarcinile gi impozitele asupra bunului inchiriat precum gi
utilitSlile, respectiv energia electrici, incilzirea etc

9.2. Locatarul se obligi:
. sd nu aduca atingere dreptului der proprietate publici prin faptele gi actele
juridice sdvArgite;
o si foloseasci spaliul inchiriat pentru activitefi pogtale, destinafia neputdnd

.
.
o
.
.
o

fi schimbati;
se plateasca chiria, in avans, in cuantumul si la termenele stabilite prin
contract;
sa constituie garantia in cuantumul, in forma si la termenul prevazut in
caietul de sarcini;
sa solicite locatorului reparatiile necesare pentru mentinerea bunului in
stare corespunzatoare de folosinta sau contravaloarea reparatiilor care nu
pot fl amanate;
sa execute la timp si in conditii optime lucrarile de intretinere curente si
reparatii normale ce ii incumba, in vederea mentinerii bunului inchiriat in
starea in care l-a primit in momentul incheieriicontractului;
sa restituie bunul, pe baza de proces-verbal, la incetarea, din orice cauza, a
contractului de inchiriere, in starea tehnica si functionala avuta la data
preluarii, mai putin uzura aferenta exploatarii normale;
sd nu tulbure desfEgurarea celorlate activitSli desffigurate in clidirea in care
se afli spaliul inchiriat;
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9.3. Neplata chiriei, precum gi orice alti prevedere incilcati referitoare la
neindeplinirea obligaliilor contractuale de cdtre locatar di dreptul locatorului la
re!inerea contravalorii acesteia din garan!ie. Titularul dreptului de inchiriere este
obligat s5 reintregeasci garan!ia.

Cimirzana: 26.09.2079
Prepedinte de gedin!d,
consilier,

W

Contrasemneazi,
Secretar general UAT,
Honfl Cristina-Mariana

Yw-
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CONTRACT T'E iNCHIRIERE
Nr..............din

1. PARTILE CONTRACTANTE:

PRIMARIA COMUNEI CAMARZANA cu Sediul in Iocalitatea CAMARZANA nr.338
jud.Satu Mare reprezentati legal prin primar - IONICI FLORIN-DUMITRU in
calitate de locator, pe de o parte
9i

cu
..............,.......................;

I

..../

CNP

....../...........,

sediul/domiciliul

reprezentati

locatar/chiriag pe de alti parte.

prin

in

localitatea

administrator

in calitate de

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

0biectul contractului il constituie inchir:ierea unui spaliu in suprafa!5 de 30 mp,
situat in clddirea in care i;i desfSgoa::d activitatea consiliul local gi primiria
Cimirzana, din strada Principali nr.338, in scopul desfSgurdrii de activiti[i
postale.
3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Contractul se incheie pe o perioadi de 5 ani, incepAnd cu data

de

.si pAni Ia data de

3.2 Cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea exltiririi termenului pentru care s-a incheiat
prezentul contract, locatarul se obligi sii se prezinte la locator pentru a stabili cu
acesta conditiile de restituire a spafiului (ziua, ora] $i pentru a stinge eventualele

datorii.
3.3 Prelungirea contractului se poate

fac:e, cu

acordul pirfilor, prin act adigional.

4. PRETUL CONTRACTULUI gI MODALITATILE DE PLATA
4.1Pretul inchirierii-chiria-pentru folosjrea sap!iului pentru activitili pogtale este
de ................ lei / lun5.
4,2 Plata chiriei se face lunar, la casieria Primdriei Cdmirzana, cel tArziu in ultima
zi lucritoare a lunii pentru care se face p lata.
4.3 Neplata chiriei pe o perioadi de trei luni consecutive autorizeazd pe locator si
ceari rezilierea contractului dupi o noti[icare prealabilS.

Anexa nr.2 la HCL nr. 34/26.09.2019

5. OBLTcATTTLE LOCATORULUT
Locatorul se obligd :

o si predea bunul pe baza de proces-verbal, in termen de 30 zile de la

.
o
o

constituirea garan!iei;
sd incaseze chiria, in conformitate cu dispoziliile contractului de inchiriere;
si menlini bunul in stare corespunzitoare de folosinli pe toata durata
inchirierii, potrivit destinatiei sale, gi si suporte cheltuielile reparaliilor
necesare in acest scop;
sa controleze executarea obligatiilor titularului dreptului de inchiriere gi
respectarea condiiiilor inchirierii, avAnd dreptul si constate, ori de cAte ori
este nevoie, firi a stAnjeni folosinla bunului de cdtre titularul dreptului de
inchiriere, starea integritatii bunului gi destinalia in care este folosit;
sd asigure folosina netulburatd a bunului pe tot timpul inchirierii.

.
o si suporte sarcinile gi impozitele

asupra bunului inchiriat precum gi
utilitalile, respectiv energia electrici, incilzirea etc

6.OBLIGATIILE LOCATARULUI :
6.1. Locatarul se obligd :
o si nu aduca atingere dreptului de proprietate publici prin faptele gi actele
juridice sivArgite;
o sI foloseasci spaliul inchiriat pentru activiteli pogtale, destinafia neputAnd
fi schimbat5;
si plateasca chiria, in avans, in cuantumul si la termenele sabilite prin
contract;
sa constituie garantia in cuantumul, in forma si la termenul prevazut in
caietul de sarcini;
o sa solicite locatorului reparatiile necesare pentru mentinerea bunului in
stare corespunzatoare de folosinta sau contravaloarea reparatiilor care nu
pot fi amanate;
sa execute la timp si in conditii optime lucrarile de intretinere curente si
reparatii normale ce ii incumba, in vederea mentinerii bunului inchiriat in
starea in care l-a primit in momentul incheieriicontractului;
sa restituie bunul, pe baza de proces-verbal, la incetarea, din orice catza, a
contractului de inchiriere, in starea tehnica si functionala avuta la data
preluarii, mai putin uzura aferenta exploatarii normale;
o si nu tulbure desfSgurarea celorlate activitili desEgurate in clidirea in care

r
.

.
.

se

afli

spagiul inchiriat;

6.2. Neplata chiriei, precum si orice alta prevedere incalcata referitoare la
neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre locatar dd dreptul locatorului la
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retinerea contravalorii acesteia din garantie. Titularul dreptului de inchiriere este
obligat sa reintregeasca garantia.
7. DTSPOZTTTT FTNALE

7.1Legea aplicabilS prezentului contract este legea romini.
7.2 orice modiflcare a prezentului contract se poate face numai prin act adifional
semnat de ambele pdrli.
7'3 clauzele prezentului contract se completeazi cu dispoziliile prevdzute in
caietul cu sarcini, prevederile codului civil precum gi cu celelalte acte normative
valabile la data executdrii contractului.
7.4 Litigiile ivite intre pe4i se vor soluliona de citre acestea pe cale amiabild, iar
in cazul in care acest lucru nu este posibil competenla revine instanlelor
judecitoregti de drept comun.

Prezentul contract s-a incheiat astlzi............................Ia sediul primiriei
Cimirzana, in doui exemplare, cAte unul pentru fiecare parte.
Anexa - proces-verbal de predare -primire face parte integranti din prezenful
contract gi se incheie in doud exemplare, cite unul pentru fiecare parte.
LOCATOR
PIlIMAR

LOCATAR

lonici Florin-Dumitru

Cimirzana: 26.09.2019

Pregedinte de gedinga,
co nsili e r,

ontrasemneazi,
Secretar general UAT ,
Honca Oii stina- Mariana
C

T*o
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Anexa la contractul de inchiriere
Proces verbal
de predare-primire a spaliului din loc. Cdmirzana, nr. 338, judegul Satu Mare

f

. in conformitate cu contractul de inchiriere inregistrat

sub nr............
din .................. se incheie prezentul proces verbal de predare-primire
intre Primdria comunei Cimirzana prin reprezentant ...............
.................................in calitate de proprietar, care predi
.....

tr

..................,...in calitate de chiriag care preia in
folosinli un spatiu pentru activitili pogtale cu o suprafagi de 30 mp.

2. Inventarul

gi starea in care se

predi

gi se primegte locuinfa sunt

urmitoarele:

aJ perefii, dugumelele gi tavanele (tencuieli, zugriveli, vopsitorii, tapete,
parchet etc.)

in stare buni
bJ ugile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, druckerele, broagtele, locurile de
lampi, aplice, tablourile electrice, globurile, candelabrele, etc.)

in stare buni
cJ instalalia de incllzire Iradiatoare, convectoare, conducte, conducte
aparente, sobe, centrali termicd proprie, etc.
in stare buni

d) instalatia sanitard (cazan, baie, duguri, vase, scaune,
in stare bund

capace WC, etc.J

e) altele neprevizute mai sus (dupaluri in perete, mobilier, aragaz, sobe
metalice de gatit, etc.)
nu este cazul
3.Acest proces verbal s-a intocmit
unul pentru fiecare parte.

astizi

............

in doud exemplare cAte
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Am predat,

Am primit,

:26.09 019

Pregedinte de ;;edin[5,
consilier,
Popa Ioan

I

Contrasemneazi,
Secretar general UAT ,
Honca Cristina-Mariana

t*

