
HOTARARE
cu privire la : aprobare inchiriere prin ricitatie pubrica

a unui spatiu din domeniul public

Consiliul Local al orasului piatra Olt
Avand in vedere :

- Raportul de specialitate nr.14036120.04.2018 al serviciului Arhitectura, Urbanism si AmenajareaTeritoriului cu propunerea de aprobare inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu din domeniulpublic;
- Prevederile art'14 dinregea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr.2l3lt99g,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art'36 alin (5) lit. (a) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald,republicatd, modificata si completata;

- 
^Raportul 

comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului piatra olt ;In temeiul art' 45(3) si art.115 din Legea nr.2r5l200l privind administrafia public6 locald,republicatS, modificata si completata.

HOTARASTE:

Art' 1' Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 20mp , cudestinatia farmacie umana,in sat Piatra, oras Piatra olt, str.Traian,nr.113, in incinta DispensaruluiUman.
Art. 2.Se aproba caietul de sarcini pentru ricitatie anexa nr.l

anexa nr.2, la prezentahotarare.
Art- 3,S9 aproba taxa garantie de participare in suma de 200 rei.
Art'4'Se imputerniceste Primarul orasului PiatraOlt sa semneze contracful de inchiriere cupersoana castigatoare a licitatiei.

ROMANIA
ruDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

Hotarare a fost adoptata
Nr. 40127.04.2018

si instructiunile catre ofertanti

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica :- Institutiei Prefectului judetului Olt- Primarului orasului piatra Olt
Local

EDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR

cu l5 voturi pentru



ANEXA 1 LA HCL NR.4O/27.0 4.2018

CAIET DE SARCINI
Cu privire la inchirierea prin licitatie publica

a unui spatiu din domeniul public

I. OBIECTUL CONTRACTULUI :

obiectul contractului este inchirierea spatiilor din domeniul public al orasului piatra olt cudestinatie farmacie umana,situate ,in sat Piatra , oras Piatra olt, str.Traian, in incinta Dispensarului
Uman, in suprafata de 20 mp.

2. DURATA CONTRACTULUI
spatiul mentionat la pct. I se inchiri azape o durata de 5 ani.

3. ELEMENTELE DE PRET
Pretul minim al chiriei va fi de 2g0 lei lunar

rata inflatiei si a fost stabilit de HCJ NL.220lzr.lz.2afi.
. Chiria va fi indexata anual in functie de

Modul de achitare al pretului cat si clauzele pentru nerespectarea obligatiilor de plata sevor stabili prin contractul de inchiriere .

4.CONDITIILE DE MEDIU
Chiriasul poartatoata responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legale in domeniulprotectiei mediului.
s.INCETAREA INCHIRIERII
5.1. La expirarea duratei stabilite .

5.2-ln cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre chirias .
5.3.Modificare4 activitatii prevazute in obiectul inchirierii .

6. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel aparute intre partile contractante in cursul derularii contractului deinchiriere sunt de competenta instantelor judecatoresti 

.

7. OBLIGATIILOR PROPRIETARULUI
7'1'Sa nred11 spatiul inchiriat pebazade proces verbal de predare primire;
7 '2'Sanu tulbure pe chirias in exercitiul drepturilor rcntltatedin contractul de inchiriere

, 
8.OBLIGATIILE CHIRIASULUI
Chiriasul se obliga :

a' sa foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei prevazute in contract.
b. sa suporte costul energiei electrice,prin contract direct cu S.c. cEZ;
c. va asigurapazabunurilor inchiriate ;

: r . .d' nu are drept sa cesioneze sau subinchirieze sub sanctiunea nulitatii contractului de derncnlnere
e' sa asigure functionarea in deplina siguranta a instalatiilor si sa obtina toate avizeleprevazute de lege si normele in vigoare;
f. sa respecte prevederile legale ale normelor pSI;

La expirarea contractului chiriasul va restitui bunul in starea in care l-a primit , conform
procesului-verbal.

9. DISPOZITII FINALE
9.l.Achitarea integrala a debitelor pe care le are fata de bugetul local;
9.2. Sa achite chiria la valoarea actualizata
9.3. Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de inchiriere .
9'4' Obtinerea tuturor avizelor tehnice pentru functionarea investitiei privesc pe chirias
9'5'Toate lucrarile de racordare la retelele tehnico-edilitare pentru functionarea investitiei privesc



9'6. Garantia de participare la licitatie este de 200 lei,caiet de sarcini - 50 lei
9.7.Taxa de participarelalicitatie este 100 lei.
9'8'Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau fizice care au debite fata de ConsiliulLocal Piatra Olt;
9'9'In vederea inscrierii la licitatie ofertantul trebuie sa faca dovada platii:

a) caietul de sarcini;
b) garantia de participare;
c) taxa de participare.

9'l0'Daca din diferite motive licitatia se amana, se revoca sau se xruleazadecizia deanumare ,revocare sau anulare nu poaate fr atacatade ofertanti.In acest caz ofertattilor li se vainapoia in termen de 5 zile garantia de participare la licitatie si contravaloarea documentatiei delicitatie pebazade cerere scrisa si inregistratu l, Pri.*ia orasului piatra Olt.

DE SEDINTA,



Anexa 2 la HCL nr.40127 .04.20 1 g

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
Privind licitatia publica pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 20 mp

Ofertantii interesati in
suprafata de 20 mp situat in sat piatra 

,

depune la sediul Consiliului
perioada_,optiunea pentru
data de ,care urtneazaafi,

a participa la licitatia publica pentru inchirierea unui spatiu in
oras Piatra oll str.Traian, in incinta Dispensarurui Uman , jud.ort , vor
Local al orasului piatra Olt ,str. Florilor,nr.2,in

inchirierea spatiului nominalizat in ziarul din
supus licitatiei publice pentru inchiriere.

l.Conditii de eligibilitate
a)documente care dovedesc inregistrarea:

- pentru persoane juridice,certificatul emis deoficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Teritorial

- pentru persoane ftzice,carte de identitate sau buletin
b)certificate constatatoare privind indeplinirea de plata a impozitelor si taxelor locale
c)dovada achitarii taxei de 100 lei reprezentand ta;a de participare la licitatie
d)dovada achitarii garantiei de participare la licitatiein suma de 200 lei.
e)dovada achitarii caietului de sarcini in suma de 50 lei

2. P r ezentarea ofertelor
Licitatiapublica va avealoc in ziua . ,ora 1 l,00rla sediul consiliului Local al orasuluiPiatra olt,la care se vor prezentu of"ttuntG@E rturtii u""rto ra careuo. pr"r"rrta un document deimputernicire.
l.Ofertantii vor depune la sediul primariei orasului

exterior si unul interior care sa contina:
Piatra Olt 2 (doua) plicuri inchise si sigilate ,unul

- plicul exterior va cuprinde plicul interior (care contine oferta pret) si urmatoarele documente:
a) documentul care dovedeste inregistrarea la Oficiul RegistruluiComertului
b) certificahrl constatator privind indeplinirea de plata a impozitelor si taxelor locale
c) dovada achitarii taxei de 100lei reprezentand taxa de participare la licitatie
d) dovada achitarii garantiei de participare la licitatie stabilita in caietul de sarcini in suma de 50lei;
e) formular oferta conform anexa

2' Ofertantul transmite oferta intr-un plic sigilat,pe plic se va scrie adresa Consiliului Local alorasului Piatra olt si va contine documentele solicitate mai sus,lipsa unui document atragerespingerea
.ofertei.

3' ofertantul va suporta toate cheltuielite aferente elaborarii prezentaiiofertei sale.4' Dac'aoferta nu corespunde cerintelor licitatiei aceasta va firespinsa de catre comisia de licitatie.5' Comisia de licitatie allege oferta care prezinta pretul cel mai mare de chirie ce va fi consamnatintr-un proces-verbal .

consiliul Local al orasului Piatra olt va informa ofertantul castigator despre alegerea sa si anuntareacelorlalti ofertanti despre respingerea ofertelor.In legatura cu oferte.-le se pricizeaza urmatoarele:- oferta teprezintaangajamentul ferm al ofertantului in conformitaL cu documentele licitatiei ,estesecreta si se depune in vedereaparticrparii la licitatie- oferta trebuie sa fie ferma,
- revocarea de catre ofertant a ofertei dupa adjudecare ca oferta castigatoare atrage pierderea

garantiei de participare
- ofertele aflate sub pretul minim de pornire la licitatie vor fi excluse,- numarul minim al ofertantilor va fi de doi,

3. Desfasurarea licitatiei
Se incepe procedura prin urmatoarele etape:



l.Se verifica existenta actelor doveditoare de plata a garantiei , a caietului de sarcini si documentele
pentru licitatie.

2.Se verifica identitatea ofertantilor pebaza de act de identitate;
3. Se verifica ofertele financiare(se verifica daca s-au depus toate documentele.
4. Spatiul se adjudeca celui care are cea mai buna oferta .

5. In cazul in care 2 oferte sunt egale, in termen de 15 minute se depune o noua oferta financiara si
este declarat castigator cel cu oferta cea mai mare.

6. Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei va incheia un proces verbal de adjudec are in2
exemplare.

7. Contractul se va serlna in termen de 30 zile de la adjudecarea spatiului.
In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei,nu sunt prezenti 2 ofertanti
licitatia se repeta.Dacalalicitatie se prezinta un singur ofertant licitatia se amana.
In ambele cazurt se va organizao notalicitatie ,iar daca se prezinta un singur ofertant acestuia i se va
atribui spatiul in conditiile prevazute in caietul de sarcini.Contractul se incheie in termen de 30 zile de
la data adjudecarii.
4. Garantii

In vederea participarii la licitatie ofertantii sunt obligate sa depuna la Consiliul Local taxa si
garantiade participare . Ofertantilor necastigatori li se restitue garintiade participare in termen de
maxim 5 zile de la data informarii de respingere a ofertei lor. Garantia de participare la licitatie in
suma de 200 lei,caietul de sarcini in in suma de 50 lei si taxa de participare in suma de 100 lei se
pierd daca ofertantul castigator nu se prezintalasediul Consiliului Lotal al orasului piatra Olt
pentru perfectarea contractului de inchiriere.

EDINTE DE SEDINTA,



Anexa 3 la HCL nr.40127.04.201g. CONTRACT DE INCHIRIERE

I. PARTILE CONTRACTANTE:
Intre Consiliul Local al orasului Piatra Olt ,reprezentat de d-l TUDOR UDRESCU -primarulorasului Piatra Olt si -reprezentant al --.- ,la data de

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art'1'Locatorul inchiriaza chiriasului un spatiu in suprafata de20mp , inin sat piatra 

, oras piatra olt,str'Traian, in incinta Dispensarului Uman, avand ca o6iect de activitate farmacie umana, pe o perioada de5 ani.

III. TERMENUL CONTRACTULUI
Art.2. inchirierea va incepe la data de si se va sfdrqi la data de

IV.CHIRIA,MODALITATI DE PLATA,PENALITATI
Art.3. chiria este de _lei /luna.chiria poate fi modificata conform HCL si va fi comu nicatachiriasului in termen de 30 zile de la intrareu irrigrr*" a HCL .pentru intocmirea actului aditional demodificare a chiriei . Neacceptarea modificarii chlriei de catre locatar uirugdupa sine rezilierea\* contractului de inchiriere. a

Art' ' Achitarea contravalorii chiriei se face la casieria Primariei orasului piatra olt pana inziuade 5 alelunii pentru care se plateste chiria.
Art'5'Neplata in termen a chiriei atrage platapenalitatilor de 0,1 Yo /zi intarziere,calculate la suma datoratapana la data achitarii.
Penalitatile se calculeaza incepand cu data de 06. ale lunii pentru fiecare plata. cand.intarurerea platiichiriei depaseste 60 de zile,contractul se considera reziliatde drept.

V. OBLIGATIILE LOCATORULUI
ART.6.Locatorul se obliga:

- sa predea pebaza de proces -verbal de predare -primire spatiul cu toate accesoriile sale in starecorespunzatoare destinatiei pentru care afost inchiriat;- sa controleze periodic daca locatarul respecta obligatiiie privind mentinerea curateniei.daca
functioneazapebazaavizelor si autorizatiilor necesare,daca-si respecta obligatiile ce decurg dinobiectul contractului inclusiv si/sau activitatea de depozitare inluirl spatiulii inchiriat de natura. sa perturbe circulatia normala a pietonilor sau a vehiiulelor. l

- VI.OBLIGATIILE LOCATARULUI
Art'7 ' - sa foloseasca spatiul inchiriat conform destinatiei prevazute in contract

- schimbarea de catre locatar a destinatiei spatiului,i, tot ,uu in parte ,se sanction eaza c..reziliereacontractului din vina exclusiva a locatarului si are drept consecinta evacuarea neconditionata;
- sa efectueze la timplucrarile de intretinere sireparatii curente;
- sa asigure curatenia in interior si in jurul spatiului,deratizareasi salubrizarea acestuia;
- sa asigure paza bunurilor inclusiv contra incendiilor; 

*vvvvsrw'

- sa nu blocheze caile de acces prin depozitaride materiale de orice fel;
- sa plateasca chiria la timp prevazutade art.3;
- la expirarea.termenului pentru care a fost incheiat contractul sa restituie spatiul inchiriat in

starea in care a fost primit;
- sa respecte prevederile normelor I.S.U
- sunt interzise,fara aprobarea scrisa a locatorului transformarea de orice natura in interior sau inexteriorul spatiului ,constructie de noi cladiri sau adaosuri la cele eiistente;

in cazul de distrugere a spatului inchiriat,locatarul va plati locatorului o despagubire egala cu' valoarea acestuia,re actuarizatain momentri airt*garttt 
-* rvvsrvrurur v swrv.tsLrurrc; r'

VII. ALTE OBLIGATII



Art'8' Se interzice cu desavarsire stabilirea de catre locatar a domiciliului sau sediului social in spatiulinchiriat. sr Dvvrqr r'i

Art'9'Tacita relocatiune nu opereaza.depunerea sau primirea unor sume de bani in contul contracului faraacordul locatorului ,nu pot avea caefect prelungirea sau modificare a cauzeloracestuia.
Art'10' Locatarul este obligat fara o alta formalitate cala expirarea termenului pentru care a fost incheiatcontractul sa elibereze in termen de 5 zile spatiul inchiriat , in acelasi termen de 5 zile trebuie eliberatspatiul si in cazul rezilierii.

Dupa expirarea termenului de 5 zile prevazut la aliniatul l,locatorul procedeaza fara indeplinirea altorformalitati la evacuarea administrative a-locatorului pe cheltuiala acesfuia.
VIII. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
Art' l l.Prezentul contract de inchirier e inceteazain urmatoarele cazuri:- expirarea perioadei de valabilitate pentru care a fost incheiat;- cand in derularea contractului intervine o cavzade forta majora constatata si invocata in conditiileI ..

teglt;
- pe bazaacordului partilor;

Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte cavzade incetare cu 15 zile inainte de ladata de la care urrneazasa inceteze;
Rezilierea prezentului contract intervine in urmatoarele situatii :- nerealizarea sau modificarea in tot sau in parte a obiectului contractului de catre locatar:- neachitarea obligatiilor financiare in termin de 60 zile de la datar"uj"nt.i; 

--v v rvvsls^ 
'

- cand se constata nerespectarea uneia din obligatiile prevazut e ta i..l din prezenful contract.IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art-12- Partile se obliga sa execute prezentul contract cu buna credinta.

X. LITIGII
Art' 13' Eventualele neintelegeri in legatura cu interpretarea sau aplicarea prezentului contract se vorsolutiona pe cale amiabila sau dupa caz decatre instanta judecatoreasca de la sediul locatorului.

S-a incheiat prezentul contract de fata in 3 exemplare semnate de reprezentantii partilor.

LOCATOR, CHIRIAS,



OFERTANT

(denumire)

(adresa)

OFERTA

CATRE,
PRTMARIA ORASULUI PIATRA OLT

Domnilor,

l.Examinand caietul de sarcini:

Subsemnatul
reprezentant legal al

ofer chiria lunara in suma de
lei pentru inchirierea spatiului,situat in incinta Dispensarului Uman piatra .

2' In conformitate cu instructiunile pentru ofertanti inscrise in documentele licitatiei anexam:
- garantia de participare la licitatie in suma de

ff. din

- caietul de sarcini la licitatie in suma de

m. din

- taxa de participare la licitatie in suma de lei conform chitantei
nr. din

3' Pana la incheierea contractului intocmit si semnat de dumneavoastra aceasta oferta impreuna cu
acceptarea ei in scris de catre dumneavoastra va constituiun angajament ferm.

Semnatura

lei conform chitantei

lei conform chitantei


