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HOTARARE
privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea
inchirierii unui spaţiu din cadrul Dispensarului uman Corbu, situat in
comuna Corbu, str.Principala nr.287 ce face parte din domeniul public al
comunei Corbu, pentru amenajarea unui punct farmaceutic
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 04.08.2016;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere prevederile art.14 si art.15 din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare precum şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), ale art. 45 alin.
(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea inchirierii unui
spaţiu in suprafata de 88,50 mp din cadrul Dispensarului uman Corbu, situat in
comuna Corbu, str.Principala nr.287 ce face parte din domeniul public al
comunei Corbu, pentru amenajarea unui punct farmaceutic.
Art.2 Imobilul prevazut la art.1 se inchiriaza pe o durata de 2 ani, cu posibilitatea
prelungirii, iar pretul de pornire la licitatie este de 180 euro/luna (803 lei/luna)
conform raportului de evaluare intocmit de S.C. GECO MEC 2003 S.R.L., expert
evaluator dr.ing.Dogarescu George.

Art.3 Aprobarea documentatiei de participare la licitatia publica deschisa
prevazuta in anexa nr.1 -caietul de sarcini si anexa nr.2- studiul de oportunitate ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 Caietul de sarcini va putea fi achizitionat la pretul de 150 lei, taxa de
inscriere la licitatie este de 350 lei, iar garantia de participare este de 500 lei.
Art.5 Comisiile de licitatie, data si locul organizarii licitatiei publice vor fi stabilite
prin dispozitia primarului.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se insarcineaza
executivul.
Art.7 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.71 /04.08.2016

CAIET DE SARCINI
pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din cadrul
Dispensarului uman Corbu cu destinatia farmacie
I. Informatii generale privind obiectul inchirierii
Obiectul prezentului caiet de sarcini este inchirierea prin licitatie publica a
unui spaţiu care se află în cadrul Dispensarului uman Corbu situat in comuna
Corbu, str.Principala nr.287, judetul Constanta, cu destinatia farmacie, imobil ce
aparţine domeniului public al comunei Corbu.
1.1. Descrierea si identificarea bunului ce urmeaza a fi inchiriat:
Bunul ce urmeaza a fi inchiriat este un spatiu liber in suprafata de 88,50
mp din imobilul situat in comuna Corbu, str.Principala nr.287, pentru amenajarea
unui punct farmaceutic.
Accesul la acest spatiu este realizat prin holul care este comun cu
cabinetele medicale .
II. PROCEDURA APLICABILA
Licitatie publica deschisa cu depunere de oferte- In conformitate cu
prevederile art.14 si art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare precum şi
cele ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), ale art. 45 alin.
(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei se face prin licitatie publica.

II. DURATA ÎNCHIRIERII
Durata închirierii este de 2 ani, la expirarea termenului, contractul poate fi
reînnoit cu acordul ambelor părţi, cu jumătate din perioada iniţială.
Solicitarea privind prelungirea contractului de concesiune va fi prezentată
Consiliului local cu cel puţin … luni înainte de expirarea acestuia.
III. ELEMENTE DE PREŢ
Preţul minim pentru închiriere, care reprezintă şi preţul de pornire la licitaţie
este de 180 euro/luna (803 lei/luna) conform raportului de evaluare intocmit de
S.C. GECO MEC 2003 S.R.L., expert evaluator dr.ing.Dogarescu George.
In caz de intârziere la plata chiriei se vor calcula majorari de intarziere de
2% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incapand cu ziua imediat urmatoare
celei in care a fost stabilit termenul de plata.
În caz de neplată a chiriei pe o perioadă mai mare de 2 luni, se va
proceda la rezilierea contractului prin dispoziţia primarului.
IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract,
prin acordul scris al părţilor.
Închirierea încetează de drept la expirarea duratei stipulată în contract.
În cazul neprelungirii contractului, chiriaşul are obligaţia să predea bunul
care a făcut obiectul contractului gratuit şi liber de orice sarcini.
În situaţia în care pentru nevoi de interes local spaţiul închiriat va fi
destinat altor scopuri, contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către
proprietar, după înştiinţarea chiriaşului cu 60 de zile înainte.
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale părţile pot solicita instanţei
de judecată rezoluţiunea contractului de închiriere.
V. CONTROLUL
Controlul general al respectării de către chiriaş al caietului de sarcini şi a
obligaţiilor asumate prin contractul de închiriere, se efectuează de către părţi şi
de către

organele abilitate de lege.
Drepturile locotorului de a monitoriza şi controla respectarea standardelor
minime de calitate şi a legislaţiei privind asistenţa socială precum şi modul în
care este satisfăcut interesul public, se va realiza de o comisie a cărei
componenţă şi atribuţii se vor stabili prin dispoziţia Primarului.
Consemnarea verificărilor se va face în procese- verbale încheiate de
personalul responsabil.
VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Impotriva licitatiei, pana la momentul adjudecarii, se va putea face
contestatie, de catre orice persoana interesata la instantele competente.
Litigiile de orice fel apărute între păţile contractante în cursul derulării
contractului sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă nu pot fi rezolvate
pe cale amiabilă între părţi.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de închiriere.
****
Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în conformitate cu prevederile
următoarelor acte normative:
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr. 213/1998 actualizata, privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, actualizata.
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Anexa la H.C.L. nr.71/04.08.2016
INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI
pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din cadrul
Dispensarului uman Corbu cu destinatia punct farmaceutic

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Scopul acestor instrucţiuni este de a crea cadrul organizatoric şi de a
asigura metodologia unitară de prezentare a ofertelor, desfăşurarea licitaţiei şi de
adjudecare a ofertelor in vederea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu in
suprafata de 88,50 mp din cadrul Dispensarului uman Corbu, situat pe strada
Principala nr. 287, localitatea Corbu de Sus, comuna Corbu, judetul Constanta,
aparţinând domeniului public al comunei Corbu cu destinatia punct farmaceutic.
1.2. indentificarea imobilului este prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta documentaţie.
CAP. II ORGANIZAREA LICITAŢIEI
2.1. Comuna Corbu iniţiază procedura de inchiriere a unui spaţiu din cadrul
Dispensarului uman Corbu situat pe strada Principala nr.287, localitatea Corbu,
com. Corbu, jud. Constanţa.
2.2. Inchirierea se va face prin procedura licitaţiei publice deschise –
licitaţie prin care orice persoană fizică sau juridică, română sau străină poate
prezenta o ofertă
2.3. Anunţul licitaţiei va fi publicat prin grija proprietarului în cotidianul de
circulaţie naţională “Bursa” şi cotidianul de circulaţie locală “Ziua de Constanţa”.

2.4. Licitaţia publică deschisă va avea loc la o dată şi oră stabilită prin
Dispoziţie emisă de Primarul comunei Corbu, la sala de sedinţe a Centrului de
tineret din str. Principală nr. 23 (în spatele căminului cultural Corbu de Jos)
2.5. Prezentarea ofertelor se face la sediul locatorului până la data de
..............., ora .........
CAP. III STABILIREA COMISIEI DE EVALUARE
3.1. Comisia de analizare şi evaluare a ofertelor se va stabili prin Dispoziţie
emisă de Primarul comunei Corbu, domnul Gălbinaşu Marian.
3.2. Reprezentanţii autorităţii publice locale şi invitaţii care sunt soţ/soţie,
rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu persoanele fizice participante la
licitaţia publică, cu asociaţii, cu acţionarii care deţin poziţii de control în societăţile
comerciale participante la licitaţia publică, precum şi cu administratorii sau
cenzorii acestora, nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.
3.3. Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să dea o declaraţie de
compabilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după
termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, care se va păstra la
dosarul licitaţiei. În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare va
propune înlocuirea persoanei incompatibile.
3.4. Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:
a) analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi
documentelor depuse
b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia
c) analizarea şi evaluarea oferetelor,
d) întocmirea proceselor – verbale prevăzute la prezentele norme
metodologice
e) desemnarea ofertei câştigătoare
3.5. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenta tuturor
membrilor.
3.6. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai în baza
documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.7. Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea
datelor, informaţiilor şi documentelor cuorinse în ofertele analizate.
Nu se pot înscrie la licitaţie:
•
•
•
•

adjudecatarii care nu au încheiat contracte de închiriere la licitaţiile
anterioare;
persoanele juridice sau fizice care au debite faţă de Primăria Corbu;
persoanele care sunt în litigii cu Primăria Corbu;
persoanele care au datorii faţă de DGFP, Primăria Corbu, Direcţia Muncii,
Casa de Sănătate.
CAP. IV DEPUNEREA OFERTELOR
4.1. CERINŢE IMPUSE DE ORGANIZATOR
1. Ofertanţii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine, care vor
face dovada calificarii:

diploma, certificatul de studii, sau un alt titlu de

acreditare;
2. Ofertantii vor prezenta un raport de activitate din care sa rezulte
desfasurarea unei activitati similare;
Prezentarea ofertelor - condiţii de eligibilitate
Ofertele vor fi redactate în limba română.
Persoanele juridice sau fizice care au litigii cu autoritatea publică, ce are
calitatea de vanzator sau care au debite neonorate către Consiliul local al
comunei Corbu, nu au dreptul de a participa la sedinţele de licitaţie publică sau la
cele de negociere directă, după caz.
Ofertanţii transmit ofertele lor într-un plic sigilat pe care se va indica obiectul
inchirierii pentru care este depusă oferta şi care se înregistreză, în ordinea
primirii lor, în registrul “Oferte”, precizându-se data.
4.2. PLICUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ:
A. Documente pentru ofertanţii persoane fizice:
1. Cerere de participare la licitatie;
2. Copie dupa actul de identitate;

3. Ofertantii vor depune certificate fiscale de la adresa de domiciliu si de la
Administratia fiscala de care apartin;
4. Xerocopie după chitanţele care dovedesc achitarea caietul de sarcini, a
taxei de participare si a garanţiei de participare la licitaţie publica.
5. Formular oferta.
B. Documente pentru ofertanţi persoane juridice :
1. Cerere de participare la licitatie;
2. Documente care să ateste forma juridică a ofertantului:
- certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul în raza căruia se află sediul social al ofertantului ;
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului;
3. Acte doveditoare ale stării materiale şi financiare care să ateste
capacitatea de a amenaja un punct farmaceutic.
- certificate constatatoare emise de instituţiile abilitate care să confirme
achitarea obligaţiilor exigibile de plată faţă de bugetul local şi bugetul consolidat
al statului la zi;
- declaraţie pe proprie răspundere că nu este în procedură de reorganizare
sau lichidare judiciară;
4.

Împuternicire

pentru

reprezentantul

societăţii,

dacă

nu

este

reprezentantul legal al acesteia;
5. Copie după chitanţele care dovedesc achitarea caietului de sarcini, a
taxei de participare şi a garanţiei de participare la licitaţie;
6. De asemenea plicul va conţine şi oferta propriu-zisă şi va fi semnată
de ofertantul persoană fizică/juridică.
Oferta va cuprinde:
- pretul oferit pentru inchirierea spatiului in suprafata de 88,50 mp din cadrul
Dispensarului uman Corbu de Sus, str.Principala nr.287, exprimat in euro fara
T.V.A.
Ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire, prevăzut în
anunţul publicitar, vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a

fi deschise.
Plicul va fi inscripţionat cu:
-

numele sau denumirea ofertantului

-

adresa organizatorului licitaţiei

-

denumirea licitaţie publică deschisă pentru care se depune oferta,
respectiv zona în care se află şi suprafaţa.

Participanţii la licitaţie vor suporta integral taxa de participare la licitaţie în
cuantum de 350 lei.
Caietul de sarcini şi Instrucţiunile se pun la dispoziţia solicitanţilor contra
sumei de 150 lei
Garanţia pentru participarea la licitaţie este de 500 lei.
CAP. V DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI
5.1. La data de ……….., ora ………….., la sediul Centrului de tineret (sala
de sedinte) din str. Principala, nr. 23 (in spatele Caminului Cultural), vor fi
prezenţi membrii Comisiei de licitaţie şi ofertanţii.
5.2. Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie
participarea a cel puţin 2 (doi) ofertanţi.
5.3. După primirea ofertelor, în perioada anunţată şi înscrierea lor în ordinea
primirii în registrul “Candidaturi şi oferte” plicurile închise şi sigilate vor fi predate
comisiei de evaluare, constituită prin dispozitie de primar, la data fixată pentru
deschiderea lor prevăzută în anunţul publicitar;
5.4. Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică;
5.5. După deschiderea plicurilor, comisia de evaluare elimină ofertele care
nu conţin totalitatea documentelor şi datelor cerute în “Instrucţiunile privind modul
de elaborare şi prezentare a ofertelor” şi întocmeşte un proces-verbal, în care se
menţionează rezultatul deschiderii plicurilor respective;
5.6. Criteriul de atribuire: este oferta cea mai avantajoasă din punct de
vedere financiar;
5.7. Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte un raport
care cuprinde descrierea procedurii de cumparare şi operaţiunile de evaluare,

elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului
câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant,
cauzele respingerii.
5.8. În cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui
câştigător, se va consemna această situaţie într-un proces verbal şi se va
organiza o nouă licitaţie;
5.9. Dacă nici cea de-a doua licitaţie nu a condus la desemnarea unui
câştigător, aceasta se va consemna într-un proces - verbal care va constitui
temeiul pe baza căruia Comisia de evaluare va recurge la procedura de
negociere directă;
5.10. În baza procesului – verbal în care se menţionează ofertele valabile,
ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii
acestora din urmă de la procedura de atribuire, comisia de evaluare întocmeşte
în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite cumparatorului;
5.11. După primirea raportului comisiei de evaluare, vanzatorul, în termen
de 3 zile lucrătoare informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale
căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.
CAPITOLUL VI INFORMAŢII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE
6.1. Criteriul de atribuire: este oferta cea mai avantajoasă din punct de
vedere financiar.
6.2. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom numai pe baza
documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
6.3. Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte
regulile privind conflictul de interese;
6.4. Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea
datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.
CAP. VII PROCEDURA DE CONTESTARE A LICITAŢIEI PUBLICE
7.1. Împotriva licitaţiei până la momentul adjudecării, se va putea face
contestaţie de către orice persoană interesată la instantele competente.

7.2. Fiecare ofertant va primi o copie după procesul-verbal de adjudecare.
7.3. Pentru soluţionarea eventualelor contestaţii, locatorul va numi o
comisie de contestaţie în baza unei Dispoziţii emisa de Primarul comunei Corbu.
CAP.VIII

CONDIŢII

CE

TREBUIE

ÎNDEPLINITE

DE

CĂTRE

ADJUDECATARUL LICITAŢIEI
8.1. Obligaţiile locatarului
- locatarul are întreaga resposabilitate în ceea ce priveşte respectarea
legislaţiei în vigoare cu privire la P.S.I., protecţia mediului şi persoanelor.
- să achite integral debitele pe care le are faţă de bugetul local până la
încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi cele care decurg după
încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
- să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu-zise ale actului,
taxele de timbru şi de autentificare – onorariul notarial, de publicitate imobiliară,
etc.
- locatarul are obligaţia de a a se înregistra cu contractul de inchiriere în
maxim 30 de zile la compartimentul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei
comunei Corbu.
- Sa respecte un program de functionare intre orele 8,00-20,00.
8.2. Obligatiile locatorului
- locatorului are obligaţia de a nu tulbura pe cumpărător în exerciţiul
drepturilor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare
- de asemenea, locatorul garantează pe locatar că bunul inchiriat nu este
sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat
CAP IX DISPOZIŢII FINALE
Contravaloarea caietului de sarcini şi a taxei de participare devine venit la
bugetul local, iar garanţia de participare se eliberează în termen de maxim 30 de

zile de la data intocmirii procesului-verbal de adjudecare pentru ofertanţii
declaraţi necâştigători, iar pentru ofertantul a cărui ofertă a fost adjudecată,
garanţia de participare se constituie parte a avansului ce trebuie plătit
vanzatorului.
Suma obtinuta in urma inchirierii spatiului din cadrul Dispensarului uman in
suprafata de 88,50

mp situat in localitatea Corbu, str. Principala, nr. 287,

comuna Corbu, jud. Constanta devine venit la bugetul local.
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