Capitol IV
FORMULARE

Formular nr. I - Srisoare de înaintare
Formular nr. 2 - Fisa de informatii a ofertantului
Formular nr. 3 - Declaratie de eligibilitate
Formular nr. 4 - Formulam! de oferta

OFERTANTUL

Formular nr. I

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre ................................................................................................... .
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului privind închirierea prin licitatie publica a imobilului din loc. Otomani
nr. 231, C.F. 51137, Nr cad 51137 şi 51137-Cl, cu teren de 901 mp având o clădire de 147 mp
suprafaţă desfăşurată, aflat în domeniul public al Comunei Sălacea, în vederea unui punct de lucru
pentru

desfăşurarea

activităţii

economice,

nOI

(denumirea/numele ofertantului) cu sediul in ....................................... .. nr.......... , bi. ........ ,
sc ........ , ap ....... , CUI. ............................ va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand în original:
a) oferta de pret;
b) documentele de calificare solicitate prin documentatia de atribuire.
2. Documentul privind garantia de participare ............................ , in cuantumul si informa
stabilita de Dumneavoastra, prin documentatia de atribuire,
3. Opisul documentelor, în care se arata denumirea documentului si pagina la care se gaseste,
Mentionam ca ne-am insusit documentatia de atribuire pentru licitatia publica sine obligam ca
in cazul adjudecarii sa încheiem contractul de închiriere in termenul legal stabilit, in caz contrar
suntem de acord cu pierderea garantiei
ln speranta ca, oferta noastra este corespunzatoare siva satisface toate cerintele, va asiguram
de intreaga noastra consideratie.
Cu deosebit respect,
Data completarii ............................. .

Ofertant,

Formular nr.2

OFERTANT

(denumirea/numele)

FISA DE INFORMATU A OFERTANTULUI

I) Ofertant (denumirea/numele
ofertantului) ...................................................................................................... .
2) Sediul societatii sau
adresa ............................................................................................ .
3) Telefon/
fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Reprezentant

legal. ....................................................................................................... .
5) Functia

6) Cod fiscal

7) Nr. inregistrare la Registrul Comertului

8) Obiectul de activitate, pe domenii:

9) Cifra de afaceri globale pe ultimii 3 ani:
Anul
l

2018

2

2019

3

2020

Valoare la 31 decembrie
-lei-

Media anuala:

Data intocmirii ........................... .
Numele, prenumele si semnatura
reprezentantului legal

Formular nr.3
OFERTANT ............................. ............ .
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul(a) .......................... .......................... .... .

reprezentat

al

in calitate de ofertant la licitatia publica organizata pentru închirierea imobilului din localitatea
Otomani nr. 231, C.F. 51137, Nr cad 51137 şi 51137-Cl, cu teren de 901 mp având o clădire de
147 mp suprafaţă desfăşurată, aflat în domeniul public al Comunei Sălacea, în vederea
amenajării unui punct de lucru pentru desfăşurarea activităţii economice

sub sanctiunea

excluderii din procedura si a sanctiunilor declarati faptei de fals in acte publice, declar pe propria
raspundere ca:
nu sunt in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
mi-am îndeplinit obligaliile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetul de stat si bugetul local
in ultimii 2 ani nu am avut cazuri de îndeplinire in mod defectuos a obligatiilor contractuale,
din motive imputabile mie, nu am produs si nu sunt pe cale sa produc grave prejudicii
partenerilor;
nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea declarativ a unei instante
judecatoresti, pentrn o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentm comiterea unei
greseli in materie profesionala;
la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri, nu depun oferta individuala
si o alta oferta comuna,
informatiile prezentate autoritatii contractante in scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de
calificare si selectie nu sunt false.
Subsemnatul, cunoscand prevederile art.326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaratii,
declame

documentele depuse corespund realitatii si veridicitatii, ca informaliile furnizate sunt

complete si corecte în fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in
scopul verificarii celor declarate orice documente doveditoare de care dispunem.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data întocmirii ........................... .
Numele, prenumele si
semnatura
reprezentantului legal

Formular nr.4

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA DE PRET

1.Examinand caietul de sarcini, subsemnatul/reprezentat al ............................................................. .
cu domiciliul/sediul in ............................................................................................. .
in calitate de ofertant la licitatia publica deschisa organizata pentru a imobilului din loc. Otomani nr.
231, C.F. 51137, Nr cad 51137 şi 51137-Cl, cu teren de 90 l mp având o clădire de 147 mp suprafaţă
desfăşurată, aflat în domeniul public al Comunei Sălacea, în vederea amenajării unui punct de lucru
pentm desfăşurarea activităţii economice OFER UN PRET DE .................... lei/luna, reprezentand
valoarea chiriei imobilului pe luna.
2. In cazul in care oferta este stabilita castigatoare, ne obligam sa încheiem contractul de închiriere in
termenul stabilit de legislatia in vigoare
3. Pana la încheierea si semnarea contractului de închiriere aceasta oferta, împreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, va constitui un contract
angajant intre noi.
Data intocmirii .................... .

Numele, prenumele si semnatura
reprezentantului legal

CAP. V.

MODEL-cadru CONTRACT de ÎNCHIRIERE
pentru închirierea imobilului din loc. Otomani nr. 231, Carte Funciară nr. 51137,
Nr cad 51137 şi 51137-Cl, cu teren de 901 mp având o clădire de 147 mp suprafaţă
desfăşurată, aflat în domeniul public al Comunei Sălacea,
în vederea amenajării unui punct de lucru pentru desfăşurarea activităţii
economice

CAP.I
Părţile contractante
1.1 Primăria Comunei Sălacea, cu sediul în localitatea Salacea nr. 47, jud. Bihor, ,

telefon: 0259-463-014, fax 0259-463-275, e-mail: primaria.saiacea@gmail.com, cod fiscal 4 784300,
reprezentat de dl. HORV ĂTH Bela cu funcţia de primar, în calitate locator, este proprietarul exclusiv
al a imobilului din loc. Otomani nr. 231, C.F. 51137, Nr cad 51137 şi 51137-Cl, cu teren de 901 mp
având o clădire de 147 mp suprafaţă desfăşurată, aflat în domeniul public al Comunei Sălacea

reprezentat prin Pi mar HORV ATH BELA, în calitate de locator/ proprietar,
Şl

1.2. D-nul/D-na....................... domiciliat în .......... , CNP .............................. ,
reprezentant legal I administrator al societatii ...... ......... ...... SRL / SA, nr. Inmatriculare la
Registru Comertului: ................. cod fiscal... ................ având contul deschis la ............ , în
calitate de chiriaş (locatar),
au convenit incheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea
urmatoarelor clauze:

CAP. II
Obiectul contractului

ART. l
1.1. Obiectul contractului de închiriere il constituie amenajarea si funtionarea unui
punct de lucru a imobilului din loc. Otomani nr. 231, C.F. 51137, Nr cad 51137 şi 51137-Cl,
cu teren de 901 mp având o clădire de 147 mp suprafaţă desfăşurată, aflat în domeniul public
al Comunei Sălacea
1.2. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna in procesul-verbal de
predare-primire, care va fi semnat de partile contractante.
1.3. Este interzisa subînchirierea în tot sau în parte, unei terţe persoane, a terenului +
spaţiului de clădire care face obiectul prezentului contract de închiriere.

CAP. III

Scopul contractului

ART.2
2.1. Bunul imobil, teren + spatiul închiriat este dat în folosinţă locatarului pentru
desfăşurarea de activităţi economice a acesteia.
2.2 Chiriaşul (locatarul) nu are dreptul de a schimba destinaţia imobilului pe toata
durata închirierii, adică, imobilul teren + clădire va fi folosit pentru desfăşurarea de activitate
economică.
2.3.Desfăşurarea de către locatar şi a altor activităţi decât cele menţionate prin
contract, fără acordul scris al proprietarului, dă dreptul acestuia să considere contractul de
închiriere reziliat de plin drept, fără vreo altă formalitate şi fără intervenţia instanţei de
judecată, clauză înteleasă de părţi ca si pact comisoriu de gradul IV.

CAP. IV

Durata contractului

ART. 3

3.1 Contractul se incheie pe o durata de 20 (douăzeci) ani, cu începere de la data
semnarii contractului.
3.2 La expirarea termenului, locatarul are dreptul sa reînoiască contractul, fie să solicite
predarea imobilului cu toate amenajările efectuate, fără a pretinde contravaloarea acestora dat
fiind faptul ca acele reparatii au putut fi compensate cu plata chiriei.
3.3 Contractul de închiriere se reinnoieste cu acordul proprietarului, pentru o noua
perioada de maximum 5 ani, prin act aditional, la cererea scrisă a locatarului (chiriaşului),
făcută cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de expirare, in situatia in care chiriaşul si-a
îndeplinit in totalitate obligatiile din contractul initial.
3.4 1n eventualitatea în care decide prelungirea contractului, locatorul (proprietarul)
are dreptul sa modifice cuantumul chiriei care se va stabili de către autorităţile deliberative,
fără însă ca aceasta să poata fi diminuată.
3.5 Tacita relocatiune nu opereaza.

CAP. V

Pretul contractului si modalitatile de plata

ART.4
4.1. Cuantumul chiriei lunare este de ............. lei/lună, stabilit prin licitaţia publică
in plic sigilat şi adjudecare la preţul cel mai mare oferit, din data de .. ./. . ./2022, care va fi
achitată lunar cel mai tarziu pana in ziua de 30 a fiecărei luni.

ART.5
Plata chiriei se va face în numerar, la casieria Primariei comunei Salacea, in baza
facturii emise de Comuna Sălacea sau prin ordin de plată, la Trezoreria Municipiului
Marghita , în contul Proprietarului comunicat de acesta.

CAP. VI
Drepturile şi obligaţiile părţilor

ART.6

Drepturile proprietarului (locatorului):
6.1. Proprietarul are dreptul să inspecteze/verifice pe tot parcursul demlării contractului
bunul imobil închiriat, de câate ori consideră necesar.
6.2. Jn situatia efectuarii lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale, verificarea se va
face în prezenţa proprietarului sau reprezentantului/reprezentanţilor acestuia şi în baza unei
documentaţii de execuţie aprobată în conditiile actelor normative.

ART. 7

Drepturile chiriaşului (locatarului)
Chiriaşul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunul
imobil care face obiectul prezentului contract de închiriere, pe intreaga durata a acestuia.

ART. 8
Pproprietarul se obliga:
a) sa predea chiriaşului bunul imobil, teren + clădire, în maxim 15 zile calendaristice
de la data semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale;
b) să asigure folosinţa liniştită şi utilă a bunului imobil/spatiului închiriat, pe toată
durata contractului;

c) să notifice chiriaşul despre apariţia oricaror împrejurări de natură să aducă atingere
drepturilor sale, dacă are cunoştinţă despre aceasta;
d) sa se abtina de la orice fapt care ar impiedica, diminua sau stânjeni folosinţa
liniştită şi utilă a spaţiului închiriat.

ART. 9
Chiriaşul se obligă:
a) sa intrebuinteze, pe toata durata închirii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu bunăcredinţă şi potrivit destinaţiei care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate
pagubele produse din culpa sa;
b) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii a spaţiului
din banii săi astfel încât acesta să poată fi utilizat în scopul pentru care s-a închiriat.
c) să platească chiria în cuantumul şi la termenele stabilite în contract, precum şi
impozitul aferent imobilului închiriat conformitate cu prevederile legale;
d) să nu tulbure desfasurarea celorlalte activitati din cadrul / din împrejurul imobilului
e) să raspunda pentru distrugerea totală sau partială a spaţiului închiriat, care s-ar
datora culpei sale;
f) să permită proprietarului să controleze modul în care este utilizat spatiul închiriat şi
starea acestuia ori de cate ori acesta consideră necesar, nu doar in cadrul vizitei comisiei
pentru evaluarea lucrărilor de reparaţii şi modernizări ce ar putea fi socotite ca o contravaloare
a chiriei lunare;
g) să nu aduca modificări bunului imobil închiriat, decât cu acordul prealabil, în scris,
al proprietarului şi cu respectarea legislatiei în vigoare, respectiv obţinerea autorizaţiilor
necesare;
h) să restituie bunul imobil la expirarea/încetarea din orice cauza a contractului de
închiriere, cu amenajările, dotările funcţionale
i) să răspundă integral pentru deteriorările aduse spatiului de catre persoanele aduse de
acesta în spaţiul imobilului (teren+ clădire), precum prepuşii, vizitatorii etc.;
j) sa execute la timp si in conditii optime reparatiile de intretinere a spatiului închiriat,
inclusiv modernizarea instalatiilor ce deservesc utilităţile, printre care cele electrice,
accesoriilor acestuia care permit furnizarea curentului electric, cele din domeniul sanitar,
încălzire, etc acestea putând intra în compensare a contravalorii închirierii.
k) sa suporte, pe toata durata contractului, cheltuielile aferente utilitatilor consumate
pentru folosinta spatiului închiriat;
I) in cazul incetarii contractului din orice motiv, sa faca dovada faptului ca nu are
restante catre furnizorii de utilitati;
m) cheltuielile privind amenajarea spatiului in vederea obtinerii Autorizatiei Sanitare
de Functionare a spatiului închiriat, vor fi suportate in totalitate de chiriaş, neputând fi
solicitată preluarea acestora de catre propriatar sau scăderea din cuantumul chirei.
n) sa menţina destinatia spatiului, respectiv desfăşurarea de activităţi economice
conforme cu propriile coduri CAEN.
o) să facă demmersurile necesare pentru obţinerea tuturor avizelor de funcţionare a
activităţii profesionale pe care le desfăşoară, toate acestea fiind în sarcina sa.

ART. 10
Garantia de buna executie,
(1) Chiriaşul are obligaţia să prezinte, la data încheierii contractului de închiriere
dovada constituirii garantiei pentru buna executie a contractului, în lei, în cuantum de două
luni de chirie, valabila pe durata contractului, pentru acoperirea eventualelor pagube produse
ori neachitarea chiriei.
(2) Garanţia de bună execuţie se constituie prin depunere în numerar la casieria
Primăriei Comunei Salacea.
(3) Proprietarul se obligă să elibereze garanţia de participare, numai după ce
executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
(4) Garanţia de bună execuţie se reţine:

- în cazul in care chiriaşul nu achită contravaloarea chiriei, timp de 90 de zile;
- în cazul în care chiriaşul nu achită integral contravaloarea facturilor pentru utilităţi
timp de 90 de zile, inclusiv eventualele penalităţi pentru neplata sau plata cu întârziere a
acestora;
- în cazul in care la încheierea contractului, imobilul închiriat este deteriorat din
neglijenţa sau din vina chiriaşului .
(5) Proprietarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care
chiriaşul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, proprietarul are obligaţia de a notifica acest lucru
chiriaşului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
(6) Garanţia de bună execuţie se restituie în termen de cel mult 30 de zile de la
încetarea efectelor prezentului contract de închiriere, integral sau diminuata cu valoarea
reţinerilor efectuate în conformitate cu prevederile prezentului articol.
CAP. VII
Raspunderea contractuala, penalitati si daune-interese

ART. 11
In caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a oricareia dintre obligatiile
chiriaşului, proprietarul are dreptul de a rezilia contractul de drept, fara notificare şi fără
intervenţia instanţelor de judecata.

ART. 12
Pentru neplata chiriei în termenul prevazut în contractul de închiriere se va percepe o
dobândă penalizatoare în cuantum de O, 1% din suma restantă, pentru fiecare zi de întârziere,
până la plata integrala a acesteia. In situatia în care chiriaşul semnalează că sunt necesare a fi
efectuate lucrări de reparaţii şi modernizări, necesare pentru o optimă funcţionare şi
defăşurare a activităţii profesionale, va semnala acest fapt catre proprietar, iar Primăria
Sălacea va desemna o comisie pentru analiza necesităţilor ce mai trebuie efectuate, respectiv
va analiza valorea exacta a lucrărilor ce s-au efectuat, devizele lucrărilor, iar valoarea
respectivă va putea fi compensată la plata închirierii, până nu atinge cunatumul respectiv.

ART. 13
Partea in culpa se obliga sa plateasca despagubiri proportionale cu paguba suferita de
cealalta parte pentru nerespectarea partiala sau totala ori pentru îndeplinirea defectuoasa a
clauzelor contractuale.
CAP. VIII
Rezilierea contractului

ART. 14

1n cazul în care s-a depasit cu peste 90 de zile calendaristice, termenul de plată a
chiriei şi/sau a contravalorii utilităţilor sau în cazul nerespectării oricăreia dintre obligaţiile
contractuale asumate de chiriaş, proprietarul are dreptul de a rezilia contractul de drept, fără
punere în întârziere, fără notificare şi fără intervenţia instantelor de judecată, chiriaşul
pierzând garanţia pentru bună execuţie şi datorând eventuale daune-interese. Dacă lucrările de
reparaţii şi modernizări necesare functionarii optime se realizaeaza si sunt aprobate de catre
comisia numita de conducerea Primăriei Sălacea, atunci, această compensare cu valaorea
chiriei poate fi acceptată şi scuteste chiriaşul de plata în numerar a chiriei până când nu se
atinge valoarea echivalentă.
CAP. IX
Forta majora

ART. 15
Forta majora, exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48
(patrnzecisiopt) ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea
limitarii consecintelor lui. Ulterior acestui moment, partile sau un reprezentant al acestora vor
confirma printr-un înscris realitatea si exactitatea cauzei de forta majora.
Dacă in termen de 30 (treizeci) zile de la producere, evenimentul respectiv nu
inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
CAP.X
Subînchirierea

ART. 16
Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil sau subînhirierea contractului de
închiriere unui terţ este interzisă.
CAP.XI
Incetarea contractului

ART. 17
Prezentul contract de închiriere încetează în urmatoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, daca părţile nu convin în scris
prelungirea acestuia, în condiţiile prezentului contract;
b) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre chiriaş, prin reziliere
unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului;
c) la disparitia, dintr-o cauză de forta majora, a bunului închiriat sau în cazul
imposibilităţii obiective a chiriaşului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei
despăgubiri;
d) chiriaşul poate denunţa unilateral contractul de închiriere pentru motive personale,
notificând proprietarul cu 60 de zile înainte de data denunţării;
e) schimbarea destinatiei spatiului in timpul derularii contractului atrage rezilierea de
drept a acestuia;

ART. 18
La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul inceteaza de drept, tacita
relocatiune nu opereaza, putand fi prelungit numai prin act aditional, cu acordul părţilor, în
condiţiile precizate în prezentul contract.
CAP. XII
Litigii

ART. 19
(1) Părţile contractuale vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin conciliere directă, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului. Pentru rezolvarea litigiului pe cale amiabilă, părţile se
vor sesiza în scris şi in termen de 7 zile calendaristice de la data sesizării, se vor întruni în
acest sens.
(2) Daca dupa conciliere partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergentele
contractuale aparnte, pot solicita ca litigiul sa fie solutionat de catre instantele judecatoresti
competente.
CAP. XIII
Dispozitii finale

ART. 20
Legea aplicabila prezentului contract este legea română.

ART.21

Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act aditional semnat
de ambele parti.

ART. 22
(1) Orice comunicare intre parti trebuie expediata la adresele menţionate în cap. I, prin
depunere personală a adreselor semnate şi ştampilate, prin poştă (recomandata, cu confirmare
de primire, <lupa caz), prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acesteia. In situatia
in care comunicarea se face prin posta, aceasta va fi considerata primita la data mentionata pe
confirmarea de primire, iar în cazul in care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi
considerata receptionata in ziua expedierii, sub conditia confirmarii primirii acesteia.
(2) Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
(3) In cazul in care contractul inceteaza, chiriaşul se obligă să predea bunul închiriat la
expirarea termenului şi să elibereze spaţiul, în stare corespunzătoare, fără a putea emite
pretenţii financiare.

ART. 23

Documentele anexa la contract constituie parte integranta din acesta s1 sunt
urmatoarele:
1) Cartea funciară nr. 5113 7 Sălacea.
2) Plan de amplasament al imobilului

ART. 24

Prezentul contract de închiriere s-a încheiat astazi ............... , in 2 (două) exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.
Locator,
Proprietar,
COMUNA SALACEA
Primar,
HORV ĂTH BELA
Viza CFP

administrator

.C. 3312llotto lmp12X .Rb.,.
Marghita. str. l.b. Caregiel12 nr. 4.5'(t. CUI: 6207120
Nr. înregistrare

J ..../17.11.2021
CERERE

Către Primăria Comunei Sălacea
În aten{ia domnului prima,;
Stimate domnule primar Horvâth Bela,
Subsemnatul Alexandru SALAMON, în calitate de administrator al societăţii comerciale
S.C. BELLOTTO IMPEX S.R.L., din Marghita, firmă specializată pe producţia de echipamente
sportive, prin prezenta îmi exprim intenţia de a deschide un punct de lucru în comuna
dumneavoastră, în perioada imediat următoare.
Fiindcă această extindere a activităţii noastre ar aduce în perspectivă un beneficiu real şi
comunei Sălacea, avem speranţa că ne veţi putea sprijini prin punerea la dispozitie a unui spaţiu în
care vom putea să ne desfăşurăm proiectele pe plan mediu şi lung.
În speranţa unui răspuns favorabil a prezentei adrese, vă mulţumesc anticipat.
Cu respect,

/

Alexa, ru Salamon

--

Contact: Telefon:0741-129309
Email: salamon.alexandru@yahoo.com
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Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 51137 / UAT Sălacea

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BIHOR
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Marghita
Localitate: Marghita, Adresa: str. Eroilor nr. 9, Cod postai: 415300, Tel: 0259362599
Nr.cerere
Ziua

11

Luna

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară
pentru
Imobil număr cadastral 51137 / UAT Sălacea
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Otomani, Nr. 231, Jud. Bihor

21073
08
2021

Anul

Nr. topografic:377/2, 378/2
Comuna/Ora /Munici iu: Sălacea
Observaţii / Referinţe

Nr. cadastral
Suprafaţa măsurată
51137
901
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL

50910

6

7

Cl
2

51137

I
(

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 51137 / UAT Să/acea

lncadrare in zonă
scara 1:500

Document care conţine date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 51137 I UAT Să/acea

Date referitoare la teren
Crt

Categoria de
folosinţă

Intra
vilan

1

curti constructii

DA

TOTAL:

Suprafaţa

Tarla

(mp)

Parcelă

Observaţii / Referinţe

901

901

Date referitoare la constructii
Crt

Numar

Destinaţie
construcţie

Al.1

51137-Cl

constructii de locuinte

Situaţie
juridică
147 Cu acte

Supraf. (mp)

Observaţii / Referinţe
Casa de locuit(P)

Lungime Segmente
1) Valorile lunoimilor seomentelor sunt obtinute din 1roiecţie în plan.
Punct
Punct
Lungime segment
început
sfârşit
<-(m)
1
2
34.912
15.133
2
3
4
3.262
3
5
1.819
4
15.06
6
5
7.822
7
6
7
8
4.331
21.894
9
8
9
10
16.095
11
6.478
10
10.579
1
11

.

,..,.. Lung1m1le segmentelor sunt determinate m planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
- Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte
funciară al OCPI BIHOR la data: 10-11-2021
Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condiţiil_e Legii cadastrului şi
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată.
Consilier/Inspector de specialitate,
OCTAVIAN PAVEL

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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21073
08
11
2021

Carte Funciară Nr. 51137 Să/acea

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Otomani, Nr. 231, Jud. Bihor
Nr. Nr. cadastral Nr.
topografic

Crt
Al

51137

Suprafaţa* (mp)
901

Observaţii/ Referinţe
Teren neîmprejmuit;

Construcţii

Crt

Nr cadastral
Nr. topografic

Adresa

Observaţii / Referinţe

Al.1

51137-Cl

Loc. Otomani, Nr. 231, Jud. Bihor

Nr. niveluri:1; An construire:1910; S. construita la sol:147
mo: S. construita desfasurata:147 mo· Casa de locuit!Pl

B. Partea li. Proprietari şi acte

I

Referinţe

lnscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale I
de garanţie şi sarcini

Referinţe

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

21073 I 08/11/2021

Act Administrativ nr. 970, din 05/09/2002 emis de Guvernul Romaniei; Act Administrativ nr. 4892, din
08/11/2021 emis de Comuna Salacea·
Al
Intabulare. drept de PROPRIETATE, dobandit pnn Lege, cota actuala
j
82
1/1
1) COMUNA SĂLACEA • DOMENIUL PUBLIC
Al.1
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala
I
83
1/1
1) COMUNA SALACEA - DOMENIUL PUBLIC

C. Partea III. SARCINI

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
E,trase pentru inform.ire on-line la adresa epay.ancpl.ro
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Carte Funciară Nr. 51137 Comuna/Oraş/Municipiu: Să/acea

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

51137

901

Observaţii / Referinţe

- .

* Suprafaţa este determinata m planul de pro1ecţ1e Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL
50910
6

Cl

7

2

\

51137

50154

I. ---

--

J

I

I
I

J
l

. __.Jl
10..---

Date referitoare la teren
Categorie Intra
folosinţă vilan
curti
1
DA
constructii

Suprafaţa
(mp)

Nr

Crt

901

Tarla

Parcelă

Nr. topo

-

-

377/2, 378/2

Date referitoare la construcţii
Crt

Număr

Al.1

S1137-Cl

Destinaţie
construcţie
constructii de
locuinte

Supraf. (mp)
147

Situaţie
juridică

Observaţii / Referinţe

Observaţii / Referinţe
An construire:1910; 5. construita la sol:147 mp;
Casa de
locuit/PI

Cu acte 5. construita desfasurata:147 mp;

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment

1

2

34.912

2

3

15.133

3

4
5

3.262

4

<• (m)

1.819

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
F.>.trase pent,u informMe cn-llne i i:1dresa epay.ancpl.ro
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Carte Funciară Nr. 51137 Comuna/Oraş/Municipiu: Să/acea

Punct
început

5
6
7
8
9
10
11

Punct
sfârşit

Lungime segment

6
7
8
9
10
11
1

<• (m)

15.06
7.822
4.331
21.894
16.095
6.478
10.579

""" Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
- Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiiie legii.
S-a achitat tariful de O RON,-, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.
Data soluţionării,
10-11-2021
Data eliberării,
_/_/_

Asistent Registrator,
CALIN-MIRCEA BENŢE
(parafa şi semnatura)

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
E trase pentru informare on-line la ,1dresa epay.ancpl.ro

Referent,

(parafa şi semnatura)
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primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

HOTĂRÂREA
Nr. 11 / 14.02.2022
privind aprobarea Închirierii prin licitaţie publică a a proprietăţii imobiliare spaţiu
comercial parter bloc, Loc. Sălacea nr. 37, Jud. Bihor, CF 51040 CAD. 51040-Cl,
proprietate aflată În domeniul public al comunei Sălacea destinat unui magazin de
desfacere pentru mărfuri alimentare şi nealimentare
Consiliul Local al Comunei Sălacea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.02.2022,
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Sălacea înregistrat cu nr. 602 din data de
07.02.2022 în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind aprobarea închirieii prin
licitaţie publică a imobilului clădire Spaţiu comercial la parterul blocului P+2E - cu S.c. = 235
mp, S.u. = 168 mp - din proprietatea Domeniul Public Comuna Sălacea conform CF 51040,
Nr. cad.510401-C 1 destinat unui magazin de desfacere pentru mărfuri alimentare şi
nealimentare
- raportul de specialitate nr. 603/07.02.2022 întocmit de şef-serviciu Lucia Avram
- raportul de evaluare înregistrat la Primăria Comunei Sălacea sub nr. 601/07.02.2022
]ntocmit de HAIER Magdolna, evaluator autorizat AVEMAR, legitimaţie ANEV AR nr.
13085/2021
- adresa înaintată de societatea comercială UNICARM SRL pentru înfiinţarea unui magazin
cu produse alimentare şi nealimentare pe teritoriul comunei Sălacea, având număr de
înregistrare intern 2303/25.05.2021
- proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a clădire Spaţiu
comercial la parterul blocului P+2E - cu S.c. = 235 mp, S.u. = 168 mp - din proprietatea
Domeniul Public Comuna Sălacea conform CF 51040, Nr. cad.510401-C 1 în vederea
amenajării unui spaţiu comercial însuşit de domnul primar Horvath Bela,
Având în vedere prevederile art. 297 alin (2), art. 333-335, art. 340 din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
comnpletările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 108 lit. b), art. 129 alin. (2) lit.c) alin.(6) lit.b) şi att. I 39
alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRASTE;
Art. I. Aprobarea închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului clădire Spaţiu comercial de
la parterul blocului P+2E - cu S.c. = 235 mp, S.u. = 168 mp - din proprietatea domeniului
public al Comunei Sălacea conform CF 51040, Nr. cad.510401-C l destinat unui magazin de
desfacere pentru mărfuri alimentare şi nealimentare
Art.2. Însuşirea Raportului de evaluare întocmit de de HAIER Magdolna, evaluator autorizat
AVEMAR, legitimaţie ANEV AR nr. 13085/202 l
Art. 3 Aprobarea documentaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini privind închirierea, prin
licitaţie publică, a imobilului mentionat la articolul l din prezenta, conform anexei 2, care
face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre
Art.4. Aprobarea preţului minim al închirierii de 1660 lei/lună, de la care pleacă licitaţia
publică pentru închirierea imobilului menţionat la art. I.
Art.5. Aprobarea duratei contractului de închiriere de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire
prin act adiţional fară a depăşi, conform art. 1783 din Codul civil, durata maximă a locaţiunii,
respective de 49 de ani.
Art. 6 Împuternicirea primarului comunei Sălacea, dl Horvath Bela, pentru a semna contractul
de închiriere cu persoana fizică ori juridică declarată câştigătoare a licitaţiei publice.
Art. 7 ( 1) Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor,
Primarului Comunei Sălacea.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea în Monitorul
Oficial Local al Comunei Sălacea, la adresa www.saJacea.ro

---,._-0
Preşedinte de şedinţă:
VIDA Atf
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., \

Contrasemnează Secretar eneral:

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

Proiect de hotarare
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a proprietăţii imobiliare spaţiu
comercial parter bloc, Loc. Sălacea nr. 37, Jud. Bihor, CF 51040 CAD. 51040-Cl,
proprietate aflată în domeniul public al comunei Sălacea destinat unui magazin de
desfacere pentru mărfuri alimentare şi nealimentare
Consiliul Local al Comunei Sălacea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 13.12.2021,
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Sălacea înregistrat cu nr.
602/07.02.2022 în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind aprobarea închirieii
prin licitaţie publică a imobilului clădire Spaţiu comercial la parterul blocului P+2E - cu S.c.
= 235 mp, S.u. = 168 mp - din proprietatea Domeniul Public Comuna Sălacea conform CF
51040, Nr. cad.510401-C l destinat desfăşurării activităţii comerciale într-un magazin de
desfacere pentru mărfuri alimentare şi nealimentare
- raportul de specialitate nr. 603/07.02.2022 întocmit de şef-serviciu Lucia Avram
- raportul de evaluare înregistrat la Primăria Comunei Sălacea sub nr. 601/07.02.2022
întocmit de HAIER Magdolna, evaluator autorizat AVEMAR, legitimaţie ANEV AR nr.
13085/2021
- adresa înaintată de societatea comercială UNICARM SRL pentru înfiinţarea unui
magazin pe teritoriul comunei Sălacea, având număr de înregistrare intern 2302/25.05.2021
Având în vedere prevederile art. 297 alin (2), art. 333-335, art. 340 din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
comnpletările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 108 lit. b), art. 129 alin. (2) lit.c) alin.(6) lit.b) şi art. 139
alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile şi completările ulterioare,
Primarul comunei propune Consiliului Local adoptarea următorului
cu următorul conţinut:

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobarea închirierea, prin licitaţie publică, a aprobarea aprobarea închirierii prin
licitaţie publică a imobilului clădire Spaţiu comercial la parterul blocului P+2E - cu S.c. = 235
mp, S.u. = 168 mp - din proprietatea Domeniul Public Comuna Sălacea conform CF 5 I 040,

Nr. cad.510401-C 1 destinat unui magazin
nealimentare

de desfacere pentru mărfuri alimentare şi

Art.2. Însuşirea Raportului de evaluare întocmit de de HAIER Magdolna, evaluator autorizat
AVEMAR, legitimaţie ANEV AR nr. 13085/2021
Art. 3 Aprobarea documentaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini privind închirierea, prin
licitaţie publică, a imobilului mentionat la articolul I din prezenta, conform anexei 2, care
face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre
Art.4. Aprobarea preţului minim al închirierii de 1660 lei/lună, de la care pleacă licitaţia
publică pentru închirierea imobilului menţionat la art. I.
Art.5. Aprobarea duratei contractului de închiriere de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire
prin act adiţional fară a depăşi, conform art. 1783 din Codul civil, durata maximă a locaţiunii,
respective de 49 de ani.
Art. 6 Împuternicirea primarului comunei Sălacea, dl Horvath Bela, pentru a semna contractul
de închiriere cu persoana fizică ori juridică declarată câştigătoare a licitaţiei publice.
Art. 7 (I) Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor,
Primarului Comunei Sălacea.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea în Monitorul
Oficial Local al Comunei Sălacea, la adresa www.salacea.ro

Avizat le alitate
Secretar general U.A.T
TATAI Ti

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

primari a. salacea@gmail .corn
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

Nr. 602 I 07.02.2022

REFERAT DE APROBARE
Prezentul referat de aprobare are Ia bază prevederile art. 6 alin(3) şi art. 3 din Legea
nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.136 alin(8) lit. "a" din
OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, reprezentând instrumentul de prezentare şi
motivare a proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a
imobilului a spaţiului comercial de la parterul blocului P+2E - cu S.c. = 235 mp, S.u. = 168
mp - din proprietatea Domeniul Publică a Comunei Sălacea conform CF 51040,
Nr. cad.510401-C 1 aflat în domeniul public al Comunei Sălacea, destinaţia acesteia fiind un
spaţiu de vânzare a produselor agro - alimentare şi nealimentare.
In situaţia actuală imobilul propus spre închiriere nu aduce niciun folos pentru comuna
noastră, nefiind exploatat în mod eficient. Astfel, în momentul de faţă când există solicitări
din partea unor potenţiali comercianţi pentru acest spaţiu, astfel că s-a creat o situaţie prielnică
care impune în mod evident valorificarea la un nivel superior a acestui imobil. Modul cel mai
avantajos pentru localitate este închirierea, pe o perioadă corespunzatoare strategiei autorităţii
locale, în schimbul unei chirii lunare, care constituie un venit garantat şi constant în bugetul
local pe perioada închirierii.
Motivul: Se acordă posibilitatea dezvoltării unor afaceri pe plan local.
Impactul socio-economic: angajare forţă de muncă
Impactul financiar: va asigura venituri de cel puţin 1660 lei I lună
Impactul asupra sistemului juridic: va trebui consemnat în inventar şi menţionat în cartea
funciară a imobilului schimbările survenite odată cu încheierea contractului de închiriere
Consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ: nu este cazul
Activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ: afişat la sediul primăriei
Măsuri de implementare: derularea licitaţiei publice privind închirierea
Faţă de cele arătate mai sus, în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) alin.(6) lit.b)
şi art. 139 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrative, cu modificarile si completările ulterioare, consider îndeplinite condiţiile pentru
a vă înainta proiectul de hotărâre în vederea adoptării hotărârii referitoare la închirierea prin
licitaţie publică a imobilui clădire Spaţiu comercial la parterul blocului P+2E - cu S.c. = 235
mp, S.u. = 168 mp - din proprietatea Domeniul Public Comuna Sălacea conform CF 51040,
Nr. cad.510401-C 1 în vederea amenyf •111\Ul:l., · unct de lucru dedicat desfăşurării activităţii
comerciale cu produse agro-alimen rutşi
lime tare.
·.
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PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

Nr. 603/07.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Închirierii prin licitaţie publică a imobilului clădire Spaţiu comercial la
parterul blocului P+2E - cu S.c. = 235 mp, S.u. = 168 mp - din proprietatea Domeniul Public
Comuna Să/acea conform CF 51040, Nr. cad.510401-Cl În vederea realizării unui punct de
lucru dedicat unui magazin de desfacere pentru mărfuri alimentare şi nealimentare
Având în vedere:
Prevederile art. 136 alin (8), lit. b) din OUG 57 /2019 privind Codul administrativ,
actualizat la zi,
Necesitatea proiectului:
văzând cererea înaintată de administratorul unei societăţi comerciale pentru
realizarea unui magazin cu produse alimentare şi nealimentare - cererea Unicarm
SRL din Vetiş, cu adresa nr. 4030/21.05.2021, înregistrată la Primăria Sălacea cu nr.
2302/25.05.2021,
Ţinând cont de faptul că, în general, activitatăţile autorităţilor administratiei publice
locale, în afară de sarcinile de administrare propriu-zise stabilite prin actele normative
specifice, trebuie să fie caracterizate şi prin aplicarea unui management economic bazat pe
o eficienţă sporită, care se referă inclusiv la modul în care sunt administrate şi exploatate
valorile materiale reprezentând bunurile din domeniul public şi privat, în folosul general al
cetăţenilor.
Consiliul local şi Primăria Comunei Sălacea, în calitatea de entitate raspunzătoare pe
plan local pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, are obligatia să
acţioneze în mod concret pentru asigurarea îndeplinirii, la nivelul pretins, a acestei funcţiuni.
În acest context se înscrie si necesitatea asigurării gestionării, administrării şi exploatării
bazate pe eficienţă şi profesionalism, a bunurilor imobile din proprietatea UAT-ului.
Spaţiul comercial ce face obiectul închirierii se situează în zona centrală a localităţii
Sălacea, având proprietar UAT Comuna Sălacea, spaţiul de la parter fiind în domeniul public
al comunei. Construcţia datează din anii '70- '80, având suprafaţă utilă (mp): 168, Suprafaţă
construita(mp): 235, suprafata desfasurata(mp) :435, lnaltime utila (m): 2.8 metri, respectiv,
Numar nivele cladire : P+2E

Descriere: Partea de constructie : cladire parter compartimentat, cu structura de
rezistenţă perete portanti din zidarie de caramida, fundaţii din beton, planşee din ciment,
acoperis tip terasă cu hidroizolatie, Finisaje: inferioare.
Partea de instalatii: - instalaţii electrice de iluminat:

-instalaţii sanitare: apă de la reţea, canalizare proprie
-instalaţii de incălzire
Practic, clădirea În general, şi spaţiul de la parter ce face obiectul Închirierii necesită
reparaţii capitale.
Imobilul nu are restricţii Înscrise în cartea funciară, astfel încât poate fi valorificat în
scopul propus.
În situaţia actuală imobilul propus spre închiriere nu aduce niciun folos deosebit
comunei, si implicit pentru cetăţenii noştri, acesta nefiind exploatate sau gospodărite în mod
eficient. Modul cel mai avantajos pentru localitate este închirierea, pe o perioada
corespunzătoare strategiei autoritatii locale, în schimbul unei chirii lunare, valoarea căreia se
stabileste astfel ca sa se rezolve pe de o parte exploatarea şi folosirea eficientă a imobilului,
iar pe de altă parte să rezulte obţinerea unor avantaje financiare pentru comună, prin
realizarea unui venit garantat şi constant bugetului local, şi totodată se crează posibilitatea
angajării forţei de muncă locale.
Totodată, se necesită a fi menţionat ca avantaj economic şi de mediu disponibilitatea
potenţionalilor investitori că, pe lângă asigurarea unei gestionari şi administrări
performante, să efectueze şi unele investitii pe care le consideră necesare în scopul utilizării
cât mai rentabile şi raţionale a bunului imobil închiriat. Aceasta şi din perspectiva faptului că,
un agent economic ce gestionează un magazin agro-alimentar & nealimentar va aduce un
anumit grad de dinamică în viaţa economică locală, angrenâdn şi alţi agenţi prin fabricarea a
diverse produse ori servicii.
De asemenea, existenţa unui magazi cu produse cât mai diversificate, proaspete şi de
o calitate medie & superioară va aduce un efect pozicitv asupra comunităţii locale, acest
element al exitenţei produselor insuficient reprezentate fiind semnalat deseori de cetăţenii
comunei noastre. Toate acestea însemană că pentru diverse produse sunt nevoiţi să meargă
în oraşele / municipiile din apropierea comunei. Ecistennţa unui magazin cu sortimente
diversificate ar fi un ajutor deosebit pentru locuitorii satelor comunei Sălacea.
Cele mai însemnate beneficii pe care le obţine Comuna Sălacea odată cu realizarea
închirierii sunt următoarele:
Administrarea eficientă a domeniului public şi privat al UAT Comuna Sălacea
Crearea unor locuri de muncă de către agentul economic care va exploata
imobilul închiriat
Valorificarea superioară a bunurilor în scopul dezvoltării generale a comunei
prin atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Folosirea si calificarea/recalificarea/specializarea
cointeresarea salariaţilor.
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Astfel, la stabilirea pretului minim al chiriei am luat în considerare cele două acte
normative menţionate mai sus precum şi raportul de evaluare înregistrat la Primăria
Comunei Sălacea sub nr. 601/07.02.2022 întocmit de HAIER Magdolna, evaluator autorizat
AVEMAR, conform careia valoarea de piaţă actuală se însemează la 1660 lei/ lună.
Ţinând cont de cele menţionate mai sus, estimăm că preţul minim al chiriei pentru
bunul imobilul să fie cel puţin de 1660 lei / lună, urmând ca oferta câştigătoare să
depăşească această sumă.
Durata propusă a închiriere este de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act
adiţional fără a depăşi conform art. 1783 din Codul civil durata maxima a locaţiunii,
respective de 49 de ani. Documentaţia de atribuire, prezentata în Anexă la prezentul raport,
este constituită din:
Caietul de sarcini,
Fişa de date a procedurii,
Formulare şi modele, urmând ca aceasta să fie pusă la dispoziţie, prin
multiplicare, tuturor persoanelor interesate care vor participa, conform legii,
la licitaţia publică.
de
cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru
Faţă
promovarea şi inscrierea pe ordinea de zi a sedinţei Consiliului local al Comunei Sălacea a
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de cele mentionate mai sus;
ln temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificarile ţi completarile ulterioare.
Propun
Consiliului Local al Comunei Sălacea
- Aprobarea închirierii, prin licitaţie publică a imobilului clădire Spaţiu comercial la parterul
blocului P+2E - cu S.c. = 235 mp, S.u. = 168 mp - din proprietatea Domeniul Public Comuna
Sălacea conform CF 5 I 040, Nr. cad.510401-C I destinat desfăşurării activităţii comerciale cu
produse agro alimentare şi nealimentare, pentru o perioadă mai lungă de timp, de 20 ani.
- Însuşirea de către consilierii locali a Raportului de evaluare întocmit de de HAIER
Magdolna, evaluator autorizat AVEMAR, legitimaţie ANEVAR nr. 601/07.02.2022 referitor
la imobilul de la parterul blocului din loc Sălacea nr. 37, jud Bihor
- Aprobarea documentaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini privind închirierea, prin
licitaţie publică, a imobilului din loc Sălacea nr. 37, conform anexei I
- Aprobarea preţului minim al chiriei de 1660 lei/lună, de la care pleacă licitaţia publică
pentru închirierii parterului imobilului din sat Sălacea nr. 37
- Aprobarea duratei contractului de închiriere la 20 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act
adiţional fără a depăşi conform art. 1783 din Codul civil durata maxima a închirierii,
respective de 49 de ani.
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PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.4 7
CIF.4784300

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

DOCUMENT ATIA DE ATRIBUIRE
privind închirierii prin licitaţie publică a proprietăţii imobiliare spaţiu comercial
parter bloc, Loc. Sălacea nr. 37, Jud. Bihor, CF 51040 CAD. 51040-Cl, proprietate
aflată în domeniul public al comunei Sălacea destinat unui magazin de desfacere pentru
mărfuri alimentare şi nealimentare

- Anexa nr. 1 HC.L. nr. l l I 14.02.2022Prezenta documentatie de atribuire stabileste etapele şi modul de organizare şi
derularea procesului de licitatie publică având ca obiect închirierea imobilului de la parterul
blocului din loc. Sălacea nr. 37, comuna Sălacea, aceasta fiind elaborate în conformitate cu
prevederile art. 334, alin I si 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
In temeiul prevederilor art. 108 lit. b), art. 129 alin. (2) lit.c) alin.(6) lit.a) şi art. 139
alin. I din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu
modificarile şi completările ulterioare,
Documentatie de atribuire a fost elaborata în conformitate cu prevederile art. 333-335
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Capitolul I
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL
U.A.T. Comuna Sălacea, având sediul în localitatea Sălacea nr. 47, jud. Bihor, telefon:
0259-463-014, fax 0259-463-275, e-mail: primaria.salacea@gmail.com, cod fiscal 4784300,
reprezentat de dl. HORVA. TH Bela cu funcţia de primar, în calitate locator, este proprietarul
exclusiv al imobilului cu destinaţia spaţiu comercial aflat la parterul blocului din sat Sălacea
nr. 37, Jud. Bihor, identificat prin CF 51040, Nr. CAD. 51040-Cl, proprietate aflată în
domeniul public al comunei Sălacea destinat unui magazin de desfacere pentru mărfuri
alimentare şi nealimentare
Capitolul II
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
11.1. Licitatia
Închirierea bunurilor proprietate publică a unitatilor administrativ-teritoriale se face pe
baza de licitaţie publică.
În conformitate cu art. 335 din OUG 57/2019, pentru desfăşurarea procedurii de
licitaţie publică se parcurg urmatoarele etape:

1. Autoritatea contractanta are obligatia să publice anunţul de licitatie în Monitorul
Oficial al Romaniei, partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de
circulatie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii
electronice
2. Anunţul se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de
data limită pentru depunerea ofertelor
3. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de
atribuire.
4. Autoritatea contractantă are obligatia de a răspunde în mod clar, complet şi fără
ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioada care nu trebuie să depaseasca 5 zile
lucratoare de la primirea unei astfel de solicitări.
5. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de
intrebarile aferente catre toate persoanele interesate care au obtinut, în conditiile prezentei
secţiuni, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a
solicitat clarificarile respective.
6. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 4, autoritatea contractantă are obligaţia de a
transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită
pentru depunerea ofertelor.
7. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând
astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la pct. 6,
acesta din urma are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care
perioada necesara pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia
de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
8. După primirea ofertelor, în perioada anunţată şi înscrierea lor în ordinea primirii la
registratura Primăriei Comunei Sălacea. Plicurile închise şi sigilate vor fi predate comisiei de
evaluare, constituită prin dispoziţia primarului comunei Sălacea la data stabilita pentru
deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul
respectivelor oferte numai după această dată.
9. Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică.
1O. După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică, comisia de evaluare
elimină ofertele care nu conţin în totalitatea documentelor şi datelor cerute. După analizarea
conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeste procesul-verbal în
care se va preciza rezultatul analizei.
12. Pentru continuarea desf'aşurarii procedurii de licitatie este necesar ca, după
deschiderea plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întruneasca conditiile solicitate. În
caz contrar autoritatea contractantă va anula procedura şi va organiza o nouă licitaţie, Pentru
cea de-a doua licitaţie va fi pastrată documentaţia de atribuire aprobată pentru prima licitaţie.
13. Deschiderea plicurilor interioare, care cantine oferta propriu-zisă, se face numai
după semnarea procesului-verbal prevazut la pct. 11 de către toţi membrii comisiei de
evaluare şi de către ofertanţi. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc
criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.

14. 1n urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de
valabilitate, secretarul acesteia întocmeste un proces-verbal în care mentionează ofertele
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora
din urma de la procedura de licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii
comisiei de evaluare.
15. În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct.14, comisia
de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autoritatii
contractante.
16. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare,
autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror
oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii, precum şi ofertantul declarat câştigător.
17. Autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul castigator, în
conformitate cu prevederile art. 341 din OUG 57 I 2019
18. În cazul în care licitatia publică nu a condus la desemnarea unui căţtigător, se va
consemna această situaţie într-un proces verbal şi se va organiza o nouă licitaţie.
19. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de
a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. Solicitarea de clarificări este propusă
de către comisia de evaluare şi se transmite de către autoritatea contractantă ofertanţilor în
termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.
20. Ofertanţii trebuie să raspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3
zile lucrătoare de la primirea acesteia, în caz contrar oferta lor este declarata neconforma.
Capitolul III
CAIETUL DE SARCINI
Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile impuse de către autoritatea contractantă
ofertanţilor care vor depune oferte la procedura de licitaţie publică deschisă, iniţiată în
vederea închirierii prin licitaţie publică a proprietăţii imobiliare spaţiu comercial aflat la
parterul blocului din Loc. Sălacea nr. 37, Jud. Bihor, identificat prin C.F. nr 51040, Nr. CAD.
51040-C 1, proprietate aflată în domeniul public al comunei Sălacea destinat unui magazin de
desfacere pentru mărfuri alimentare şi nealimentare
111.1. Informaţii generale privind obiectul închirierii
/Il.1.1. Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fle închiriat.
Bunul care urmeaza sa fie închiriat îl constituie imobilului cu destinaţie spaţiu
comercial aflat la parterul blocului din localitatea Sălacea nr. 37, Jud. Bihor, C.F. nr. 51040,
Nr. CAD. 51040-C 1, proprietate aflată în domeniul public al comunei Sălacea destinat unui
magazin de desfacere pentru mărfuri alimentare şi nealimentare. Planul de amplasament şi
delimitare a imobilului (anexa 2) si documentele privind înscrierea în cartea funciara (anexa
3), sunt anexate la prezentul caiet de sarcini.
Imobilul ce urmează a fi închiriat are ca principale caractere, următoarele: clădirea /
spaţiul comercial ce face obiectul prezentului caiet de sarcini se situează în zona centrală a
localităţii Sălacea, având proprietar UAT Comuna Sălacea, în domeniul public al comunei.

Construcţia datează din anii 1970-1980, cu o investiţie recentă anul precedent privind reţeaua
de curent electric.
În privinţa detaliilor construcţiei, trebuie specificat că acest spaţiu comercial de la
parterul blocului ce face obiectul închirierii se situează în zona centrală a localităţii Sălacea,
având proprietar UAT Comuna Sălacea, spaţiul de la parter fiind în domeniul public al
comunei. Construcţia datează are suprafaţă utilă (mp ): 168, Suprafaţă construita(mp) : 235,
suprafata desfasurata (mp):435, Inaltime utila (m): 2.8 metri, respectiv, Număr nivele cladire:
P+2E
Descriere: Partea de constructie, cladire parter compartimentat, cu structura de
rezistenţă perete portanti din zidarie de cararnida, fundaţii din beton, planşee din ciment,
acoperis tip terasă cu hidroizolatie, Finisaje: inferioare.
/11.1.2. Destinaţia bunului ce/ace obiectul Închirierii
Bunul imobil care urmează sa fie închiriat il constituie spatia! commercial de la
parterul blocului din sat Sălacea nr. 37, urmează a servi ca magazine cu produse alimentare şi
nealimentare pe plan mediu şi lung, termenul fixat de autoritate pentru închiriere fiind de 20
(douăzeci) ani.
1/LJ.3. Condiţiile şi regimul de exploatare a bunului imobil Închiriat.
Bunul imobil care face obiectul închirierii va fi destinat ca punct de lucru pentru
societate comercială ce urmează să desfăşoare activităţi de comerţ, ce să contribuie la
atractivitatea investiţională a comunei Sălacea în general, respectiv creşterea nivelului de trai
a comunităţii noastre. Destinaţia spatiului nu poate fi modificată pe durata derularii
contractului de îcnhiriere, trebuind să servească pentru desfăşurare activitate comercială cu
produse alimentare şi ne-alimentare. Cheltuielile privind amenajarea spaţiilor în vederea
desfăşurării activitaţilor specifice vor fi suportate în totalitate de chiriaş, cu menţiunea că
acestea vor putea fi compensate cu plata chiriei pe perioada derulării contractului de închiriere
dacă ele reprezintă lucrări de reparaţii şi modernizare necesare desfăşurării optime a activităţii
economice specifice, reprezentând dotări minime necesare, inclusiv prin cheltuieli legate de
utilităţi. La încetarea contractului de închiriere, amenajările realizate rămân în proprietatea
proprietarului.
Chiriaşul va obţine pe cheltuiala proprie toate avizele şi autorizaţiile necesare
funcţionării în locaţia închiriată pe toată durata contractului.
Pe parcursul desfăşurării activităţiilor specifice, chiriaşul va respecta toate
reglementările în vigoare cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, apărarea împotriva
incendiilor şi protecţia mediului, incluzând fără a se limita:
a) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările
ulterioare;
b) Legea nr. 30712006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi
completările ulterioare;
c) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu
modificările şi completările ulterioare;
d) Reglementarile europene referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, apararea
împotriva incendiilor si protectia mediului.

Chiriaşul este singur răspunzător de eventuale daune provocate terţilor ş1
proprietarului ca urmare a desfăşurării activităţii sale, urmând a suporta în integralitate riscul
şi contravaloarea despăgubirilor aferente.
Chiriaşul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenim
riscurilor profesionale, asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului propriu,
informării şi instruirii acestora în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării
factorilor de risc şi accidentare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Efectuarea
instructajelor în materie cade, exclusiv, în sarcina chiriaşului.
Încalcarea dispoziţiilor legale referitoare la securitatea şi sănatatea în muncă şi
apărarea împotriva incendiilor, pentru activităţile desfăşurate de personalul propriu, atrage în
sarcina chiriaşului întreaga răspundere administrativă, materială, civilă sau penală, după caz.
Chiriaşul nu poate utiliza, în vederea desfăşurării activităţii în îmobilului (spaţiu comercial)
închiriat, decât personal care se afla in raporturi de muncă stabilite de ele, potrivit legii. Orice
încalcare a acestei obligaţii atrage răspunderea exclusivă a chiriaşului (locatarului).
Utilităţiile (apa, energie electrică, canalizare, gaze naturale etc) de care dispune spaţiul
închiriat vor fi plătite de chiriaş de la data intrării în vigoare a contractului.
Pe baza contractului de închiriere, chiriaşul va avea obligaţia să încheie la alegere
contractele de furnizare utilităţi cu orice furnizor. În momentul finalizării contractului de
închiriere, chiriaşul are obligaţia să îşi rezilieze toate contractele de furnizare utilităţi încheiate
pentru bunurile ce fac obiectul licitaţiei.
III.2. Condiţii generale ale închirierii
JI/.2.J. Regimul bunurilor proprii respectiv a bunurilor utilizate de chiriaş în
derularea contractului de închiriere.
În derularea contractului de închiriere, bunul preluat de chiriaş îl constituie
proprietatea imobiliară definit printr-un spaţiu comercial aflat la parterul blocului din
localitatea Sălacea nr. 37, Jud. Bihor, identificat prin C.F. nr 51040, Nr. CAD. 51040-Cl,
proprietate aflată în domeniul public al comunei Sălacea destinat unui magazin de desfacere
pentru mărfuri alimentare şi nealimentare, cu o suprafaţă utilă de 168 mp, suprafaţă construită
de 235 mp.
La încetarea din orice cauză a contractului de închiriere, bunurile vor fi repartizate
dupa cum urmează:
bunul de retur, constând în imobilul închiriat, se va reîntoarce, gratuit în
posesia locatorului (autorităţii contractante) la starea initial + invetiţiile
realizate de locatar (chiriaş), după caz ;
bunurile proprii, constând din bunuri care au aparţinut chiriaş şi au fost
utilizate de către acesta pentru desfăşurarea activităţii profesionale pe durata
închirierii şi care la incetarea contractului rămân în proprietatea lui.
111.2.2. Obligatiil e privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare.
Chiriaşul are obligaţia de a respecta prevederile OUG m. 195/2005 privind protecţia
mediului, cu modificările şi completările ulterioare, pe toată durata derularii contractului.
Toate obligatiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislatiei în vigoare pe
parcursul derulării contractului de închiriere în desfăşurării activitaţilor propuse cad în sarcina

chiriaşului, motiv pentru care acesta va obţine pe cheltuiala sa avize, acorduri şi autorizaţii pe
care are obligatia să le respecte. Nerespectarea acestora atrage după sine sancţionarea şi/sau
aplicarea de către factorii interesaţi de amenzi contraventionale.
Chiriaşul are obligatia de a încheia contract cu operatorul licenţiat de salubrizare din
zonă şi are obligatia de a respecta legislaţia în vigoare privind nivelul zgomotului produs de
activitatea proprie în imediata apropiere a clădirilor învecinate. În caz de nerespectare,
autoritatea publică locală va fi îndreptăţită să aplice legislaţia în domeniu pentru care are
atribuţii, fără a se ţine cont că este parte contractantă.
//1.2.3 Obligativitatea asigurării exploatării in regim de continuitate şi permanentă.
Pe toată durata contractului de închiriere, chiriaşul are obligativitatea să asigure
întreţinerea şi exploatarea eficientă a bunului imobil închiriat. Imobilul va fi utilizat de către
chiriaş în mod continuu şi permanent pe toată durata de valabilitate a contractului, fără
modificarea destinaţiei acestuia, urmând ca restituirea să fie facută la starea tehnică şi
funcţională avută la data preluării, mai puţin uzura aferentă utilizării normale.
///.2.4. Interdictia subÎnchirierii bunului închiriat/posibilitatea subÎnchirierii, după caz.
Pe toata durata de valabilitate a contractului de închiriere este interzisă subînchirierea
imobilului total sau parţial, precum şi cesionarea dreptului de locaţiune. De asemenea,
imobilul închiriat nu poate fi grevat de vreo sarcină şi nu poate face obiectul vreunui contract
de asociere, colaborare ori a altui tip de contract încheiat de chiriaş cu terţi. Incălcarea acestor
cerinţe poate atrage rezilierea de îndată a contractului de închiriere, fără îndeplinirea vreunei
proceduri prealabile (cu excepţia notificarii încetarii contractului prin executor judecătoresc)
ori a altei formalităţi.
l/1.2.5. Durata închirierii.
Închirierea imobilului se va face pentru o perioada de 20 (douăzeci) ani, cu
posibilitatea de prelungire prin act additional cu câte 5 (cinci) ani fără a depăşi durată maximă
de 49 de ani, dacă sunt întrunite, cumulativ, urmatoarele conditii:
Chiriaşul solicită în scris acest lucru;
Chiriaşul nu are restante la plata chiriei;
Chiriaşul a respectat, fără exceptii, clauzele contractuale,
Chiriaşul nu este înregistrat cu debite privind taxele si impozitele locale;
Chiriaşul nu se afla în procedura de dizolvare ori lichidare, <lupa caz;
Închirierea decurge de la data semnării şi înregistrării contractului.
//1.2.6. Pretul minim al chiriei si modul de calcul al acesteia
Pretul minim al chiriei a fost stabilit având la bază raportul de evaluare înregistrat la
Primăria Comunei Sălacea sub nr. 601/07.02.2022 întocmit de evaluator autorizat AVEMAR,
doamna HAIER Magdolna, conform căreia valoarea de piaţă a chirie este de 1660 lei / lună.
Valoarea chiriei stabilită în urma licitaţiei va fi achitată de către chiriaş lunar, până la
data de 15 a luni urmatoare, şi se va actualiza anual cu rata inflatiei. În cazul în care chiriaşul
efectuează lucrări de reparaţii şi modernizare la clădire, pentru a avea condiţii minime
necesare pentru buna desfăşurarea a activităţii economice specifice, lucrări trebuie acceptate
în prelabil şi ulterior efectuării lor de reprezentanţii Primării Comunei Sălacea prin aprobarea
acestora, a valorii lor şi a devizelor de către o comisie numită prin dispoziţie de primarul în

funcţie. Aceste cheltuieli realizate şi necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a
activităţii specific, vor putea fi compensate cu plata chiriei, până în cuantumul valorii
reparaţiilor necesare şi care rămân ulterior încetării contractului în clădirea ce este
proprietatea publică a comunei.
Pentru neachitarea obligatiilor la termen se datoreaza penalitate calculata pentru
fiecare trimestru sau fractiuna de trimestru de întârziere, incepand cu ziua imediat următoare
scadentei şi până la data încasării sumei datorate în cuantum de O, I% din din suma datorata,
urmand ca dacă intarzierile depasesc 3 termene consecutive să se procedeze la retragerea
închirierii cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.
IIL2. 7. Natura si cuantumul garantiilor solicitate de proprietar
a. Garantia de participare
Cuantumul garanţiei de participare este în suma de 200 lei, şi se constituie prin
scrisoare de garanţie bancară, virament bancar (cu conditia confirmării de bancă) sau în
numerar, prin plata la caseria Primariei Comunei Sălacea, până în data deschiderii ofertelor
(exlusiv ziua deschiderii).
Neconstituirea garantiei de part1c1pare până la data şi ora limită de deschidere a
procedurii atrage după sine descalificarea ofertantului.
Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele situaţii:
dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia
în cazul ofertantului căştigător dacă acesta nu se prezinta în termen de 20 de
zile de la data la care locatorul a informat ofertantul despre alegerea ofertei
sale pentru semnarea contractului de închiriere.
Pentru ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată căştigătoare,
garanţia se va restitui în urma unei solicitări scrise. Garanţia de participare pentru ofertanţii
necâştigători se restituie în termen de maxim I Ozile de la comunicarea rezultatului.
Garanţia de participare constituită de ofertantul a carui ofertă a fost declarată ca fiind
caştigătoare, se restituie acestuia în termen de I O zile lucratoare de la data constituirii
garanţiei de bună execuţie.
b. Garanţia de bună execuţie contractuală,
b. Garantia de buna execuţie contractuală, conform prevederilor art. 334 alin.(5)
din Codul administrativ este obligatorie şi se stabileşte la nivelul contravalorii a două chirii şi
se constituie prin scisoare de garanţie bancară, virament bancar sau în numerar, in termen de 5
zile lucratoare de la semnării contractului de închiriere.
Valoarea garantiei de bună execuţie reprezintă conravaloarea chiriei la care se va
încheia contractual pentru 2 luni. Din aceasta sumă vor fi reţinute, dacă este cazul,
penalităţile şi alte sume datorate locatorului de catre locatar, în baza contractului de închiriere.
Neconstituirea garantiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data
încheierii contractului conduce la încetarea de drept a contractului fără a mai fi necesară
notificarea prealabilă din partea locatorului.
Garanţia de bună execuţie se reţine :

în cazul in care locatarul nu achită chiria timp de 90 de zile;
în cazul in care locatarul nu achită contravaloarea facturilor pentru utilitati
timp de 90 de zile
în cazul în care se constată deteriorarea stării fizice ale spaţiului închiriat.
Garanţia de buna execuţie se restituie in termen de 30 de zile de la încetarea
contractului de închiriere, în baza unei cereri scrise.
111.3. Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele
Perioada de valabilitate a ofertelor trebuie să fie 30 zile incepând cu data stabilită
pentru depunerea acestora.
Ofertele se redactează în limba romană şi pot fi transmise/depuse la sediul autoritatii
contractante situate la adresa localitatea Sălacea nr. 47, jud. Bihor, până la data şi ora stabilită
în anunţul de licitaţie
Oferta va fi transmisă/depusă în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior care va
cantine documentele prevazute în fişa de date a procedurii ţi dovada plăţii garantiei de
participare şi unul interior care va conţine oferta propriu-zisă semnata de ofertant.
Ofertele vor fi inregistrate în ordinea primirii lor, în registrul autoritatii contractante,
precizandu-se data şi ora depunerii.
Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusa oferta si va
trebui sa contina:
o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de
ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;
acte doveditoare privind calităţile şi capaciăţile ofertanţilor, conform
solicitărilor autorităţii contractante;
dovada plătii garantiei de participare.
Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se înscriu numele sau denumirea
ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.
Fiecare participant poate depune doar o singura ofertă într-un singur exemplar şi
semnat de către ofertant.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului şi are o valabilitate
de minim 30 zile calendaristice, începând cu data stabilita pentru depunerea acestora .
Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi pănă la data-limită
pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei,
inclusiv forţă majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
Oferta depusă la o alta adresa decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru
depunere se returnează nedeschisă.
111.4. Criterii de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei castigatoare
Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este: cel mai mare nivel al chiriei pe
lună.
111.5. Informatii referitoare la clauze de încetare a contractului de închiriere

Contractul de închiriere poate înceta şi inainte de ajungere la termen prin acordul scris
al ambelor părţi.
Pentru neplata chiriei la 3 termene consecutive, contractul se considera desfiintat de
plin drept, nefiind necesara interventia instantei judecatoresti.
Pentru nerespectarea obligaţiilor prevazute in contractul de închiriere de către una
dintre părţi, cealaltă parte poate solicita denunţarea contractului cu un preaviz de 15 zile, iar
partea in culpă datoreaza celeilalte parti daune - interese.
Închirierea poate înceta în cazul in care interesul national sau local o impune, prin
denuntarea unilaterala de către locator, cu un preaviz de 45 de zile.
Închirierea poate inceta la disparitia, dintr-o cauza de forta majoră, a bunului închiriat
sau în cazul imposibilitatii obiective a chiriaşului de a se folosi de bunurile imobiliare
închiriate, prin renunţare, rară plata unei despagubiri.
Închirierea poate înceta in alte situatii prevazute de lege.
111.6. Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii
IIJ.6.1. Drepturile si obligatiile locatorului
Autoritatea contractanta (locatorul), are urmatoarele drepturi şi/sau obligaţii:
a)
b)
c)

d)

e)

t)

g)

sa predea bunul pe baza de proces-verbal, în termen de maximum 30 de zile de la
data constituirii garantiei de buna executie;
să încaseze chiria, în conformitate cu dispozitiile contractului de închiriere;
sa beneficieze de garantia constituita de titularul dreptului de închiriere m caz
contrar sunt obligati sa restituie garantia la incetarea contractului;
are dreptul la retinerea contravalorii chiriei din garanţie de buna executie in cazul
neplatii la termen a chiriei precum si in cazul incalcarii prevederilor referitoare la
neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre titularul dreptului de închiriere.
Titularul dreptului de închiriere este obligat sa reintregeasca garantia.
sa mentina bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata închirierii,
potrivit destinaţiei sale, şi să suporte cheltuielile reparaţiilor necesare in acest scop;
sa controleze executarea obligatiilor titularului dreptului de închiriere şi
respectarea condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este
nevoie, fără a stânjeni folosinţa bunului de către titularul dreptului de închiriere,
starea integrităţii bunului şi destinaţia în care este folosit;
sa asigure folosinta netulburata a bunului pe tot timpul închirierii

1//.6.2. Drepturile si obligatiile clziriaşului
Titularul dreptului de închiriere (chiriaşul) are urmatoarele drepturi si obligatii:
a)

sa nu aducă atingere dreptului de proprietate ale Comunei Sălacea prin faptele si
actele juridice săvârşite;
b) să plateasca chiria, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract;
c) sa constituie garanţia de bună execuţie în cuantumul, în forma şi la termenul
prevăzut in caietul de sarcini;
d) din momentul în care autoritatea contractantă (locatorul), odată cu încheierea
contractului nu mai poate realiza reparatii şi modernizari necesare nu doar pentru
mentinerea bunului in stare corespunzatoare de folosinta, dar care se impun a fi
efectuate pentru derularea in mod optim a activitatilor profesionale,
contravaloarea reparatiilor care nu pot fi amanate si sunt necesare a fi realizate

copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante ale
societăţii comerciale;
certificate constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor
şi taxelor către bugetul de stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru
asigurările sociale de stat valabil la data deschiderii ofertelor;
dovada plăţii garanţiei de participare (copie);
scrisoare de înaintare;
fisa cu informatii privind ofertantul fără îngroşări, ştersături sau modificări
declaraţie de eligilibilite, semnată de ofertant, conform căreia documentele depuse
corespund realităţii şi veridicităţii, conform prevederilor art.326 din Noul Cod Penal
privind falsul în declaraţii.
Copie după cartea de identitate a administratorului / administratorilor
Documentele menţionte mai sus vor fi depuse într-un exemplar original, în primul plic
exterior sigilat, şi un exemplar copie-xerox.
Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisă, se inscriu numele sau denumirea
ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, <lupa caz si va contine
formularul de oferta.
Fiecare participant poate depune doar o singura ofertă.
Oferta va fi depusa intr-un singur exemplar si va semnat de catre ofertant.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului si are o valabilitate
de minim 30 zile calendaristice, incepand cu data stabilita pentru depunerea acestora .
IV.3. Desfasurarea procedurii de licitatie
Licitatia publica se va desfasura în conformitate cu prevederile art. 314 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ si descris la capitolul li.
IV.4. Informatii privind criteriile de atribuire aplicate, pentru stabilirea ofertei
castigatoare
Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este: - cel mai mare nivel al chiriei.
IV. 5. Informatii privind modul de calcul al punctajului criteriului de atribuire,
in scopul departajarii solicitantilor calificati
Calculul punctajului criteriului „Cel mai mare nivel al chiriei"
N = (Vof/ Vmax) x 100;
unde:
Vof - reprezinta valoarea chiriei oferita de licitant;
Vmax - reprezinta cea mai mare valoare a chiriei oferita de licitanti;
N - reprezinta numarul de punte obtinute, cu precizie de doua zecimale.
IV. 6. Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac
Tribunalul Oradea - Sectia de contencios administrativ si fiscal este competenta sa
solutioneze litigiile referitoare la atribuirea, încheierea si anularea contractului de închiriere.
Actiunea ce are ca obiect un litigiu referitor la procedura de atribuire se va depune la
Tribunalul Oradea, Sectia de contencios administrativ si fiscal in termen de 5 zile de la data
luarii la cunostinta a actului autoritatii contractante considerat nelegal.

Celelalte litigii referitoare la încheierea si anularea contractului de închiriere se vor
solutiona în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Judecatoria Marghita este competenta să solutioneze litigiile ce decurg din executarea
contractului de închiriere. Actiunea se va depune la instanta competenta in conformitate cu
prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare.
IV. 7. Anularea procedurii de licitatie
Autoritatea contractanta (locatorul) are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea
contractului de închiriere, dacă ia aceasta decizie înainte de data transmiterii comunicarii
privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si anterior încheierii contractului, in situatia
in care se constata in situatia in care se constata abateri grave de la prevederile legale care
afecteaza procedura de licitatie sau fac imposibila încheierea contractului.
Procedura de licitatie se considera afectata în cazul în care sunt îndeplinite în mod
cumulativ urmatoarele conditii:
in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de
licitatie se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor
prevazute la art. 311 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;;
autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective, fara
ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 311
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;.
Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica, in scris, tuturor participantilor la
procedura de licitatie, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat încetarea obligatiilor
pe care acestia si le-au creat prin depunerea ofertelor, cat si motivul concret care a determinat
decizia de anulare.
IV.8. Incheierea contractului
Contractul de închiriere cuprinde clauze de natura sa asigure folosinta bunului
închiriat, potrivit specificului acestuia.
Contractul se încheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii si cuprinde clauze
privind despagubirile, in situatia denuntarii contractului inainte de expirarea termenului.
Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de
zile de la data constituirii garantiei.
IV.9. Neincheierea contractului
Neincheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data
realizarii comunicarii poate atrage plata daunelor-interese de catre partea in culpa. Refuzul
ofertantului declarat castigator de a încheia contractul poate atrage <lupa sine plata daunelorinterese.
Daunele-interese mentionate mai sus se stabilesc de catre tribunalul in a carui raza
teritoriala se afla sediul autoritatii contractante, la cererea partii interesate, daca partile nu
stabilesc altfel.

In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului, procedura
de licitatie se anuleaza, iar autoritatea contractanta reia procedura, in conditiile legii,
documentatia de atribuire pastrandu-si valabilitatea.
In cazul in care autoritatea contractanta nu poate încheia contractul cu ofertantul
declarat castigator din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta
majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, autoritatea contractanta are
dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta este
admisibila. In cazul in care, nu exista o oferta clasata pe locul doi admisibila, procedura de
Iicitatie se anuleaza.
In situatia in care au avut Ioc modificari legislative care au ca obiect instituirea,
modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite nationale sau locale al caror efect se
reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului,
valoarea chiriei poate fi ajustata, Ia cererea oricarei parti, daca posibilitatea de ajustare a fost
prevazuta in documentatia de atribuire.

