ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTARAREA NR. 57/2015

privind aprobarea închirierii prinălicitațieăpublic ăaăunorăimobileăterenuriășiă
construcțiiă(oăparteădinăimobilulăOzunănr.ă599),ăaflate în domeniul
public al comunei Ozun
Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunităînăşedin aăordinar ăîn data de 20 iulie 2015,
Având în vedereă expunereaă deă motiveă prezentat de primarul comunei Ozun şi
raportul de specialitate al Compartimentului administrativ-gospod resc,
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, al administra iei publice locale, cu
modific rile şiăcomplet rile ulterioare,

HOT

R

ŞTE

Art. 1. - Se aprob închirierea unor imobileăterenuriășiăconstrucții,ăînăsuprafaț ătotal ă
de 650 mp., din care 500 mp. terenă şiă 150ă mp. construc ieă industrial ,ă prină licita ieă public
deschis , parteăaăimobiluluiăOzun,ănr.599,ăceăseăafl ăînăproprietateaăpublic ăaăcomuneiăOzun.
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 ă constituireaă comisieiă deă organizareă șiă desf şurareă aă licita iei în
urm toareaăcomponent ănominal ășiăpeăfuncții:
Preşedinte:ăBölöniăSándor,ăconsilierălocal,ă
Membrii: Németh Ioan, consilier local,
Membrii: Molnár Éva, consilier local,
Solymosi Melinda, consilier în Compartiment administrativ-gospod resc,
Secretar: Kakas Emilia, consilier în Compartiment administrativ-gospod resc.ă
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 contractului de
închiriere.
Ozun, la 20 iulie 2015

Difuzare:






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

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Havesch Sarolta

,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

Anexa 1 la HCL nr. 57 /2015

STUDIU DE OPORTUNITATE
Studiulăabordeaz ăurm toareleăinforma iiăprincipale:
(1) descrierea terenului propus pentru închiriere;
(2)ămotiveleădeăordinăjuridic,ătehnic,ăeconomic,ăfinanciar,ăsocialăşiădeămediuăcareăjustific ăînchiriereaăspa iului
şiăaăterenului;ă
(3)ăinvesti iileăconcesionarului,ănecesareăpentruăexploatareaăterenului;ă
(4) modalitatea de concesionare a terenului;
(5)ăevaluareaăniveluluiăminimăaăredeven ei;ă
(6) durata concesiunii;
(7)ătermeneleăprev zuteăpentruăparcurgereaăproceduriiădeăconcesionare,ăprecumăşiăalteăinforma ii.ă
Descriereaăspa iuluiăpropusăpentruăînchiriere.
Obiectulăînchirieriiăîlăconstituieăînchiriereaăuneiăspa iu,ăoăparteăaăimobiluluiăOzun,ănr.599,ăînăsuprafa ătotal ădeă
650ămpădinăcareă500ămpăterenăşiă150ămpăconstruc ieăindustrial ăăpentruămagazionareăşiădepozitareămateriale,ăesteă
situat în intravilanul comunei Ozun.
Motiveleădeăordinăjuridic,ătehnic,ăeconomic,ăfinanciar,ăsocialăşiădeămediu,ăcareăjustific ăînchiriereaă
imobilelor:
a) din punct de vedere juridic: terenul face parte din domeniul public al comunei Ozun, sunt administrate de
ConsiliulăLocalăalăcomuneiăOzun,ăsuntăliberiădeăoriceăsarcin ăjuridic ă(aăseăvedeaăextraseleădeăcarteăfunciar ,ă
anexate prezentului).
b) din punct de vedere tehnic: închiriereaăspa iuluiăareăcaăobiectădesf şurareaăunorăactivit iăindustriale.
c)ădinăpunctădeăvedereăfinanciar:ăob inereaăprinămetodaăînchirieriiiăaăunorăvenituriăpentruăbugetulălocal.
Modalitatea de atribuire a contractului de concesionare:
Inăscopulăasigur riiăaccesuluiăunuiănum răcâtămaiămareădeăofertan iăpoten iali,ăprecumăşiăpentruăformareaăunuiă
pre ădeăpia ăcâtămaiărealăalăniveluluiăredeven ei,ăseăpropuneăcaăînchiriereaăs ăfieăatribuit ăprinălicita ieăpublic ă
deschis ,ăf r ăpreselec ie.
Nivelul minim a chiriei :
ChiriaăRedeven aăminim ăesteăceaăprev zut ăH.C.L.ănr.ă4/2009ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăultarioareăprivindă
stabilireaăcuantumulăminimăalăchiriilorăînămp.,ălaădiferiteăobiectiveăînchiriate/concesionateălaăpersoaneăfiziceăşiă
juridice din domeniulăprivatăşiăpublicăalăcomuneiăOzun.ăNivelulăminimăvaăconstituiăbazaădeăpornireăaălicita ieiă
publice.
Durataăconcesion rii:
Seăpropuneăoădurat ădeă1 an, începând de la încheierea Contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungirie
conform legii.
Termeneleăprev zuteăpentruăparcurgereaăprocedurii:
Licita iaăpublic ădeschis ă– deschiderea plicurilor sigilate - poate avea loc în termen de 15 zile de la data
public riiăpeăafișierulăoficialăalăprim rieiășiăaăpaginiiădeăwebăaăanun uluiăpublicitarăalălicita iei publice deschise.
Seăpropuneăcaădataădeschideriiăplicurilorăcuăoferteăfermeăs ăfie în data de 17 august 2015 orele 12.00

***

Anexa 2 la HCL nr. 57 /2015
CAIET DE SARCINI
1.Informa iiăgeneraleăprivindăobiectulăînchirierii:
Parte a terenului intravilan denumit„Fostaăsta ieăDeruba” situat în intravilanul comunei Ozun, sat Ozun, nr.599, aflat în
proprietateaăpublic ăaăcomuneiăOzunăînăadministrareaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăOzun.ă
1.1.Descriereaăşiăidentificareaăbunuluiăcareăurmeaz ăs ăfieăînchiriat.
Situat în comuna Ozun, sat Ozun nr.599, bunurile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, înăsuprafa ătotal ădeă650ă
mp din care 500 mp teren neacoperit şiă150ămpăteren acoperit - construc ieăindustrial pentruămagazionareăşiădepozitareă
materialeădeăconstruc ii.ăTerenulădispuneădeăre eleădeăutilit iăap ăşiăre eaăelectric .
1.2.Destina iaăbunuluiăceăfaceăobiectulăînchirieri:
Prinăînchiriereaăspa iului,ăConsiliulăLocalăurm reşteăs ăob in ăvenituriăsuplimentareălaăbugetulăs u.ă
2.ăCondi iiăgeneraleăaleăconcesion riiă
Condi iileăgeneraleăaleăînchirieriiăsuntăprezentateădup ăcumăurmeaz :ă
2.1. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii.
Înăderulareaăînchirierii,ăspa iulăpreluatădeăchiriaşăîlăconstituieăînăsuprafa ătotal ădeă650ămpădinăcareă500ămpăterenăşiă150ă
mpă construc ieă industrial ă pentruă magazionareă şiă depozitareă materiale,ă situată înă intravilanulă comuneiă Ozun,ă sată Ozun,ă
nr.599.
2.2.ăObliga iileăprivindăprotec iaămediului,ăstabiliteăconformălegisla ieiăînăvigoare.ă
Toateăobliga iileăcadăînăsarcinaăchiriaşului,ămotivăpentruăcareăacestaăvaăob ineăpeăcheltuialaăsaăavize,ăacorduriăşiăautoriza iiă
deăfunc ionareădac ăesteăcazul,ăpeăcareăareăobliga iaăs ăleărespecte.ăNerespectareaăacestoraăatrageădup ăsineăsanc ionareaă
şi/sauăaplicareaădeăc treăfactoriiăinteresa iădeăamenziăcontraven ionale.ă
2.3.ăObligativitateaăasigur riiăexploat riiăînăregimădeăcontinuitateăşiăpermanen . Nu este cazul.
2.4.ăObligativitateaăunorăpl i.
Chiriaşulăareăobligativitateaădeăa-şiăonoraăobliga iileăcontractualeăfa ădeăproprietar,ăceeaăceăconst ădinăplataăchiriei.
2.5. Durata închirierii.
Propunemăcaădurataăînchirieriiăs ăseăfac ăpeăoăperioad ăde 1 an, cu posibilitatea prelungirii.
3.ăCondi iileădeăvalabilitateăpeăcareătrebuieăs ăleăîndeplineasc ăofertele.ă
Oferteleăseăredacteaz ăînălimbaăromân ;ă
Ofertan iiă transmită oferteleă loră înă plicuriă sigilate,ă înă ordineaă primiriiă lor,ă înă Registrulă generală ală Primarieiă Ozun,ă
precizându-seădataăşiăoraădepunerii.ă
Ofertaătrebuieăs ăcon in ăînămodăobligatoriu: numeleăsauădenumireaăofertantuluiăprecumăşiădomiciliulăsauăsediulăsocialăală
acestuia,ădup ăcaz,ăprecumăşiăchiriaăoferit .ăPre ulă„minim” deăpornireăesteăfixatăprinăcalcululăf cută(anexatăprezenteiăcaietă
de sarcini) de Biroul financiar contabil din cadrul Prim rieiă Ozun,ă înă bazaă H.C.L.ă nr.ă 4/2009ă cuă modific rileă şiă
complet rileăultarioareăprivindăstabilireaăcuantumulăminimăalăchiriilorăînămp.,ălaădiferiteăobiectiveăînchiriate/ăconcesionate
laăpersoaneăfiziceăşiăjuridiceădinădomeniulăprivatăşiăpublicăalăcomunei Ozun.
Plicurileăsigilateăseăpredauăcomisieiădeăevaluareăînăziuaăfixat ăpentruădeschidereaălor.ă
4. Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere:
Contractulăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii:ă
a) la expirarea duratei stabilite în contractul,ădac ăp r ileănuăconvin,ăprinăactăadi ional,ăprelungireaăacestuia;ă
b)ă înă cazulă înă careă interesulă na ională sauă locală oă impune,ă prină denun areaă unilateral ă deă c treă concedent,ă cuă plataă uneiă
desp gubiriăjusteăşiăprealabileăînăsarcinaăăacestuia,ăînăcazăde dezacordăfiindăcompetent ăinstan aădeăjudecat ;ă
c)ăînăcazulănerespect riiăobliga iilorăcontractualeădeăc treăconcesionar,ăprinăreziliereaăcontractului;ă
d)ălaădispari ia,ădintr-oăcauz ădeăfor ămajor ,ăaăbunuluiăînchiriatăsauăînăcazulăimposibilit iiăobiectiveăaăchiriaşuluiădeăa-l
exploata,ăprinărenun are,ăf r ăplataăuneiădesp gubiri.ă
***************

Anexa nr. 3 la HCL nr. 57 /2015

INSTRUCTIUNI
privind organizarea şi desfăşurarea licitației
A.ăProceduraălicita ieiăpublice
1.ăPentruădesf şurareaăproceduriiălicita ieiăpubliceăesteăobligatorieăparticipareaăaăcelăputină3ăofertanti.
2. Dupa primirea ofertelor, in perioada anuntata si inscrierea lor in ordinea primirii in Registrul general al Primariei,
plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, constituita prin Hotararea Consiliul Local Ozun nr.
___________ă laă dataă fixataă pentruă deschidereaă loră prevazutaă ină anuntulă publicitară afişată cuă celă pu ină 15ă zileă înainteă deă
desf şurareaălicita iei.
3.ăSedintaădeădeschidereăaăplicurilorăesteăpublic .
4.ăDupaădeschidereaăplicurilor,ăcomisiaădeăevaluareăeliminaăoferteleăcareăănuăcon inătotalitateaădatelorăceruteăînă “Caietul
de sarcini”, respectiv ofertele careăvinădinăparteaăunorăpersoaneăfiziceăşi/sauăjuridiceăcuăcareăUATăOzunăaăavutălitigiiăpeă
obiectulăneplataăchirieiăstabiliteă(câştigateădeăUATăOzunăînăfa aăinstan elorăjudec toreşti)ăsiăîntocmeşteăunăproces-verbal,
inăcareăseămen ioneaz ărezultatulădeschiderii plicurilor respective.
5.ăInăcazulăinăcareă nuăexistaă celăpu inădou ăoferteăcalificate,ăComisiaădeăevaluareă vaă men ionaăînăprocesul-verbal acest
fapt.
6. Criteriul de atribuire al contractului de concesionare este cel mai mare nivel al chiriei.
7. Pe baza evaluarii ofertelor, comisia de evaluare intocmeste un nou proces verbal care cuprinde descrierea procedurii de
închiriere si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator
sau, in cazul in care nu a fost desemnat castigator nici un ofertant, cauzele respingerii.
8.ăInăcazulăinăcareălicitatiaăpublicaănuăaăcondusălaădesemnareaăunuiăcastigator,ăseăvaăconsemnaăaceastaăsitua ieăinăprocesulă
verbalăşiăseăvaăorganizaăoănouaălicita ieăpesteă7ăzile,ăpeăcareăvaăanun aăprinăacela iămodalitateăcaăpriamaă.
9. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condus la desemnarea unui castigator, aceasta se va consemna intr-un proces
verbalăcareăvaăconstituiătemeiulăpeăbazaăc ruiaăComisiaădeăevaluareăvaărecurge laăproceduraădeănegociereădirect .
10. În baza procesului – verbală înă careă seă men ioneaz ă oferteleă valabile,ă oferteleă careă nuă îndeplinescă criteriileă deă
valabilitateă şiă motiveleă excluderiiă acestoraă dină urm ă deă laă proceduraă deă atribuire,ă comisiaă deă evaluare întocmeşte,ă înă
termenădeăoăziălucr toare,ăunăraportăpeăcareăîlătransmiteăofertan ilor.ă
11.ă Peăparcursulă proceduriiă deă licita ie,ă comisiaă deă evaluareă poateă propuneă ofertan iloră solicitareaă oric roră clarific riă şiă
complet riănecesare,ăindicândăşiătermenulăînăcareăaşteapt ăinforma iile.
B. Procedura de negociere directa
1.ăInăcazulăînăcareănuăauăfostădepuseăcelăpu ină3ăoferteăvalabileăînăcadrulăceleiăde-aădouaălicita iiăpublice,ăproprietarulăăvaă
decideăini iereaăproceduriiădeănegociereădirect .
2. Se va procedaălaăpublicareaăanun uluiăprivindănegociereaădirecta,ăintr-unăziarăjude ean.
3.ăAnun ulănegocieriiădirecteăseătransmiteăspreăpublicare,ăcuăcelăpu ină10ăzileăcalendaristiceăînainteădeădataălimit ăpentruă
depunerea ofertelor.
4. Ofertele calificate pentru proceduraădeălicita ieăpublic ăr mânăcalificateăşiăpentruăproceduraădeănegociereădirect
5. Conditiile închirierii prin negociere directa nu pot fi inferioare celei mai bune oferte respinse la licitatia publica.
6. La data prevazuta in anuntul publicitar pentruănegociereaădirecta,ăproprietarulăprogrameaz ăofertan iiăsiăîiăinformeaz ,ă
inăscris,ădataăşiăordineaăintr riiălaănegociereaădirect .
7.ăPentruănegociereaădirectaăvaăfiăp strat ădocumenta iaădeăatribuireăaprobat ăpentruălicitatie.
8. Proprietarul va negociaăcuăfiecareăofertantăinăparte,ălaădataăstabilita,ăconformăprogram rii.
9.ăCriteriileăpentruăvalabilitateaăofertelorăsuntăceleăprev zuteăînăCaietulădeăsarcini.
10. Dupa incheierea negocierii directe Comisia de evaluare intocmeste un proces-verbal care va cuprinde concluziile
negocierilor purtate si in care recomanda proprietarului oferta cu cel mai mare cuantum al chiriei.
*******

