ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTARAREA NR.21 /2015

privindăaprobareaăînchirieriiăprinălicitațieăpublic ăaăunorăimobile- construcții,ă
aflate în domeniul public al comunei Ozun
Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunităînăşedin aăordinar ăîn data de 12 martie 2015,
Având în vedereă expunereaă deă motiveă prezentat de primarul comunei Ozun şi
raportulădeăspecialitateăalăBirouluiăfinanciarăcontabil,ăachizi iiăpublice,ăimpoziteăşiătaxe,ă
În baza prevederilor art.14 din Legea nr. 213/1998ă privindă proprietateaă public ă şiă
regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” coroborat cu alin. (5) lit. „b”, art. 45 şi
art. 115 alin. (1) lit. “b” şiăart.ă123ădin Legea nr. 215/2001, alăadministra iei publice locale, cu
modific rile şiăcomplet rile ulterioare,

HOT

R

ŞTE

Art. 1. - Seă aprob închiriereaă prină licita ieă public deschis ă aă unoră imobileconstrucții situate în com. Ozun, sat Ozun nr. 599, la locul denumit Deruba.
Art. 2. - Pre ulă deă pornireă laă licita iei pentru obiectivul aprobat la art. 1 este cel
stabilit conform H.C.L. 4/2009 privind stabilirea cuantumul minim al chiriilor în mp, la
diferite obiective închiriate/concesionate laăpersoaneăfiziceăşiăjuridiceădinădomeniulăprivatăşiă
public al comunei Ozun,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
Art. 3 - Se aprob Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini, Instruc iunileă privindă
închiriereaăprinălicita ieăpublic ăaăobiectivelor prev zute în art. 1, conform anexelor nr. 1-3 la
prezentaăhot râre, dinăcareăfacăparteăintegrant .
Art. 4 - Seă aprob constituireaă comisieiă deă organizareă siă desf şurareă aă licita ieiă înă
urm toareaăcomponent :
- Bölöni Sándor, consilier local,ăpreşedinteleăcomisiei,ă
- Aczél Melinda Cecilia, secretar, membru al comisiei,
- Solymosi Melinda, consilier în Compartimentul achizi iiă publice,ă secretară ală
comisiei.
Art. 5 - Cuă aducereaă laă îndeplinireă aă prezenteiă hot râriă seă îns rcineaz ă membriiă
comisiei desemnate prin art. 4, precum şiă primarul comunei cu semnarea contractelor de
închiriere.
Ozun, la 12 martie 2015

Difuzare:






1ăex.ălaădosarăcuăhot râri
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar
1 ex. Membrii comisiei

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Dobri Hunor Attila

,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

Anexa nr. 1 la HCL nr. 21/2015
STUDIU DE OPORTUNITATE
Studiulăabordeaz ăurm toareleăinforma iiăprincipale:ă
(1) descrierea imobilului propus pentru închiriere;
(2)ămotiveleădeăordinăjuridic,ătehnic,ăeconomic,ăfinanciar,ăsocialăşiădeămediuăcareăjustific ă
închirierea imobilelor;
(3)ăinvesti iileăchiriaşului,ănecesareăpentruăexploatareaăimobilului;
(4) modalitatea de închiriere a imobilului;
(5)ăevaluareaăniveluluiăminimăaăredeven ei;ă
(6) durata închirierii;
(7)ătermeneleăprev zuteăpentruăparcurgereaăproceduriiăde închiriere,ăprecumăşiăalteăinforma ii.ă
Descrierea imobilului propus pentru închiriere.
- 1ăspa iuădeălocuitădeă87,53ămpă
- 1ăspa iuădeălocuitădeă48,81ămp
Motiveleădeăordinăjuridic,ătehnic,ăeconomic,ăfinanciar,ăsocialăşiădeămediu,ăcareăjustific
închirierea imobilelor:
a) din punct de vedere juridic: imobilele fac parte din domeniul public al comunei Ozun, sunt
administrate de Consiliul Local al comunei Ozun, sunt libere de orice sarcini juridice.
b) din punct de vedere tehnic: închirierea spa iuluiăareăcaăobiectăpentruădestina ieădeălocuin .
c)ădinăpunctădeăvedereăfinanciar:ăob inereaăprinămetodaăînchirieriiăaăunorăvenituriăpentruă
bugetul local.
Modalitatea de atribuire a contractului de închiriere:
Inăscopulăasigur riiăaccesuluiăunuiănum r câtămaiămareădeăofertan iăpoten iali,ăprecumăşiă
pentruăformareaăunuiăpre ădeăpia ăcâtămaiărealăalăniveluluiăredeven ei,ăseăpropuneăcaă
închirierileăs ăfieăatribuiteăprinălicita iiăpubliceădeschise,ăf r ăpreselec ie.
Nivelul minim a chiriei:
Chiriaăminim ăesteăceaăprev zut ădeăH.C.L.ă4/2009ăprivindăstabilireaăcuantumul minim al
chiriilor în mp,ălaădiferiteăobiectiveăînchiriate/concesionateălaăpersoaneăfiziceăşiăjuridiceădină
domeniulăprivatăşiăpublicăalăcomuneiăOzun,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
Nivelulăminimăvaăconstituiăbazaădeăpornireăaălicita iilorăpublice.
Durata chiriei:
Seăpropuneăoădurat ădeă5 ani, începând de la încheierea Contractului de închiriere, cu
posibilitate de prelungire conform legii.
Termeneleăprev zuteăpentruăparcurgereaăprocedurii:
Licita iaăpublic ădeschis ă– deschiderea plicurilor sigilate - poate avea loc în termen de 7 zile
deă laă dataă public riiă anun uluiă ală licita ieiă publiceă deschise.ă Seă propuneă caă în cursul lunilor
martie – aprilie s ăfieăparcurseălicita iileăprev zuteădeăInstruc iunileăaprobateăînăacestăsens.ă
***

Anexa nr.2 la HCL nr. 21/2015

CAIET DE SARCINI
1.Informa iiăgeneraleăprivindăobiecteleăînchirierii:
Suntălocuin eădeăserviciăaflateălaăimobilulănr.ă599ădinălocalitateaăOzun,ăloculădenumită
Deruba:
- 1ăcasaădeăserviciăcuăspa iulădeă87,53ămp
- 1ăcasaădeăserviciăcuăspa iulădeă48,81ămp
1.1.Descriereaăşiăidentificareaăbunuluiăcareăurmeaz ăs ăfieăînchiriat.ă
1.Locuin ă cuă oă suprafa ă deă 48,81mp, careă seă compuneă din:ă camer ă 14,70ă mp,ă dormitoră
12,25 mp, magazie lemne 18,86 mp.
2.Locuin ă cuă oă suprafa ă deă 87,53mp,ă careă seă compuneă din:ă buc t rieă 5,94ă mp,ă sufragerieă
19,68ă mp,ă dormitoră 12,15ă mp,ă magazieă deă lemneă 27,75ă mp,ă cote ă porciă 10,40ă mp,ă magazie
11,61 mp.
1.2.Destina iaăbunuluiăceăfaceăobiectulăînchirieri:
Bunurile ce fac obiectul închirierii sunt destinate pentru case de serviviu de locuit.
Condi iiădeăexploatareă
Prinăînchiriereaăspa iilorăConsiliulăLocalăurm reşteăs ăob in ăvenituriăsuplimentare la bugetul
s uăşiăs ăeviteădegradareaăimobilelor.ă
2.ăCondi iiăgeneraleăaleăînchirierii
Condi iileăgeneraleăaleăînchirieriiăsuntăprezentateădup ăcumăurmeaz :ă
2.1. Regimulăbunurilorăutilizateădeăchiriaş în derularea închirierii.
În derularea închirierii,ă bunulă preluată deă chiriaşă îlă constituieă dup ă cumă urmeaz :ă 48,81mpă
spa iu,ă 87,53ă mpă spatiu,ă laă încetareaă dină oriceă cauz ă aă contractuluiă deă închiriereă voră fiă
repartizate.
2.2.ăObliga iileăprivindăprotec iaămediului,ăstabiliteăconformălegisla ieiăîn vigoare.
Toateăobliga iileăcadăînăsarcinaăchiriaşului,ămotivăpentruăcareăacestaăvaăob ineăpeăcheltuialaăsaă
investi iileă întreprinseă deă elă necesareă pentruă bunaă derulareă aă activit iloră cotidieneă deă
exemplu:ăăasigurareaădeăutilit i:ăap ,ăenergieăelectric .
2.3.ăObligativitateaăasigur riiăexploat riiăînăregimădeăcontinuitateăşiăpermanen .
Peă durataă contractuluiă deă chirie,ă chiriaşulă areă obligativitateaă exploat riiă înă regimă deă
continuitateă şiă permanen ă aă construc ieiă închiriateă câtă şiă aă bunuriloră realizate prin grija
acestuia.
2.4. Durata închirierii.
Propunemăcaădurataăînchirieriiăs ăseăfac ăpeăoăperioad ădeă5ăani,ăcuăposibilitatea prelungirii.
Înăcazulăuneiăinvestițiiăpeăterenulăpeăcareăseăafl ăimobilulăînchiriat,ăConsiliulăLocalăOzunăîșiă
rezerv ă dreptulă deă aă reziliaă contractul,ă f r ă niciă oă obligațieă faț ă deă chiriași,ă cuă anunțareaă
prealabil ădeă30ădeăzileăaăacestora.ă

3.ăCondi iileădeăvalabilitateăpeăcareătrebuieăs ăleăîndeplineasc ăofertele.ă
Oferteleăseăredacteaz ăînălimbaăromân ;ă
Ofertan iiătransmit ofertele lor în plicuri sigilate, în ordinea primirii lor, în Registrul general
al Primariei Ozun, precizându-seădataăşiăoraădepunerii. Termenul de predare a plicurilor este
ziuaăanterioar ăzileiălicitației.ă Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluareăînăziuaăfixat ă
pentru deschiderea lor.
Ofertaă trebuieă s ă con in ă înă modă obligatoriu:ă numeleă sauă denumireaă ofertantuluiă precumă şiă
domiciliulăsauăsediulăsocialăalăacestuia,ădup ăcaz,ăprecumăşiăchiriaăoferit .ă
Pre ulă „minim” de pornire este calculat de Biroulă financiară contabilă dină cadrulă Prim rieiă
Ozun, șiăesteăde:
1. 513,16/an
2. 282.95/an
4. Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere:
Contractulăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii:ă
a) la expirarea duratei stabilite în contract,ă dac ă p r ileă nuă convin,ă prină actă adi ional,ă
prelungirea acestuia;
b)ăînăcazulăînăcareăinteresulăna ionalăsauălocalăoăimpune,ăprinădenun areaăunilateral ădeăc treă
concedent (art. 2.4 din caietul de sarcini)
c)ăînăcazulănerespect riiăobliga iilorăcontractualeăde c treăchiriaş,ăprinăreziliereaăcontractului;ă
d)ălaădispari ia,ădintr-oăcauz ădeăfor ămajor ,ăaăbunuluiăînchiriatăsauăînăcazulăimposibilit iiă
obiectiveăaăchiriaşuluiădeăa-lăexploata,ăprinărenun are,ăf r ăplataăuneiădesp gubiri.ă

Anexa nr. 3 la H.C.L.21/2015
INSTRUCTIUNI
privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere a bunurilor
din domeniul public al comunei Ozun
A. Procedura licita iei publice
1. Pentru desf şurarea procedurii licita iei publice este obligatorie participarea a cel putin 3 ofertan i.
2. Dup primirea ofertelor, în perioada anun at ăşiăînscriereaălorăînăordineaăprimiriiăîn Registrul general
alăPrim riei, plicurileăînchiseăşi sigilate vor fi predate comisieiădeăevaluare,ăconstituit ăprinăHot rârea
Consiliul Local Ozun nr. 21/2015 laădataăfixat pentruădeschidereaălorăprevazut ăînăanun ul publicitar
afişat laăsediulăPrim rieiăcomuneiăOzunăcu celăpu ină7 zileăînainteădeădesf şurareaălicita iei.
3. Şedin a de deschidere a plicurilor este public .
4. Dup deschiderea plicurilor, comisia de evaluare elimina ofertele care nu con in totalitatea datelor
cerute în “Caietul de sarcini”, respectiv ofertele care vin din partea unor persoane fiziceăşi/sauăjuridiceă
cu care U.A.T. Ozun a avut litigii pe obiectul nepl ii chiriei stabiliteă(câştigateădeăUATăOzunăînăfa aă
instan elorăjudec toreşti) si întocmeşte un proces-verbal, în care se men ioneaz rezultatul deschiderii
plicurilor respective.
5.ă Înă cazulă înă careă nuă exist cel pu in dou oferte calificate, Comisia de evaluare va men iona în
procesul-verbal acest fapt.
6. Criteriul de atribuire al contractului de închiriere esteăpre ulăcelămaiămareăoferit.
7. Pe baza evalu rii ofertelor, comisia de evaluare înşiruieăîn procesul verbal care cuprinde descrierea
procedurii de închiriere si opera iunile de evaluare, elementele esen iale ale ofertelor depuse si
motivele alegerii ofertantului câştig tor sau,ă înă cazulă înă careă nuă aă fostă desemnată câstig tor nici un
ofertant, cauzele respingerii.
8.ăÎnăcazulăînăcareălicita iaăpublic nu a condus laădesemnareaăunuiăcâştig tor, se va consemna aceasta
situa ie în procesul verbalăşiăseăvaăorganizaăoănou licita ie pesteăşapteăzile,ăcareăvaăanun atăprinăaceeaşi
modalitateăcaăprimaălicita ie. Ceaădeăaădouaălicita ieăpoateăfiăadjudecat ăşiăînăbazaăuneiăsingure oferte
valabile.
9.ăDac ăniciăceaăde-aădouaălicita ie nuăaăcondusălaădesemnareaăunuiăcâştig tor,ăaceastaăseăvaăconsemnaă
într-un proces verbal care va constitui temeiul pe baza c ruia Comisia de evaluare va recurge la
proceduraădeănegociereădirect .
10. În baza procesului – verbală înă careăseămen ioneaz ăoferteleăvalabile,ăoferteleăcareănuăîndeplinescă
criteriileădeăvalabilitateăşiămotiveleăexcluderiiăacestoraădinăurm ădeălaăproceduraădeăatribuire,ăcomisiaă
deăevaluareăîntocmeşte,ăînătermenădeăoăziălucr toare,ăoăadres ăoficial ăpe care o transmite ofertan ilor.ă
11.ă Peă parcursulă proceduriiă deă licita ie,ă comisiaă deă evaluareă poateă propuneă ofertan ilor solicitarea
oric rorăclarific riăşiăcomplet riănecesare,ăindicândăşiătermenulăînăcareăaşteapt ăinforma iile.

B.ăProceduraădeănegociereădirect
1. În cazul în care nu a fostădepus celăpu inăoăofert ăvalabil în cadrul celei de-aădouaălicita iiăpublice,ă
proprietarul vaădecideăini iereaăproceduriiădeănegociereădirect . Comisiaădeăorganizareăsiădesf şurareăaă
licita ieiăesteăîns rcinatăs ăefectuezeăactivitateaădeănegociereădirect ădescris ămaiăjos.ă
2. Se va proceda la publicarea anun ului privind negocierea directa, într-un ziar cu tiraj județean.
3.ăAnun ulănegocieriiădirecteăseătransmiteăspreăpublicare,ăcuăcelăpu ină5 zile calendaristice înainte de
dataălimit ăpentruădepunereaăofertelor.
4.ă Oferteleă calificateă pentruă proceduraă deă licita ieă public ă r mână calificateă şiă pentruă proceduraă deă
negociereădirect .
5. La data prev zut ă în anun ul publicitar pentru negociereaă direct , proprietarul programeaz
ofertan iiăşi îi informeaz , înăscris,ădataăşiăordineaăintr riiălaănegociereaădirect .
6.ăPentruănegociereaădirect va fi p strat documenta iaădeăatribuireăaprobat ăpentruălicitatie.
7. Proprietarul va negocia cu fiecareăofertantăînăparte,ălaădataăstabilit , conform program rii.
8. Criteriile pentru valabilitatea ofertelor suntăceleăprev zuteăînăCaietulădeăsarcini.
9.ăDup ăîncheierea negocierii directe Comisia întocmeşte un proces-verbal care va cuprinde concluziile
negocieriloră purtateă şiă înă careă recomand

proprietarului, reprezentat prin primar, încheierea

contractului de închiriere cu cel care ofer cel mai mare cuantum al chiriei.

-----------------

