ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREA NR.58/2015

privind aprobarea închirierii prin licita ieăpublic ăaăunuiăterenădinăsatulăM gheru ,ă
aflat în domeniul privat al comunei Ozun
Consiliul Local al comunei Ozun,ăjude ul Covasna,
Întrunităînăşedin aăordinar ăîn data de 20 iulie 2015,
Având în vedereăexpunereaădeămotiveăprezentat de primarul comunei Ozun iăraportulă
de specialitate al Compartimentului administrativ-gospod resc,ă
În baza prevederilor art.14 din Legea nr. 213/1998 privindă proprietateaă public ă şiă
regimul juridic al acesteia,
inândă contă deă H.C.L.ă nr.ă 6/2015ă privindă modificareaă şiă completareaă inventareloră
bunurilorăcareăapar inădomeniuluiăpublicăşiăprivatăalăComuneiăOzun,ă
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” coroborat cu alin. (5) lit. „b”, art. 45
alin. (3) 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. - Se aproba închirierea prin licita ieăpublicaădeschisaăaăuneiăsuprafe eă840 mp.
teren situat înă intravilanulă comuneiă Ozun,ă sată M gheruş,ă ceă seă afl ă înă proprietateaă privat ă aă
comunei Ozun, identificat înăbazaădocumenta ieiăîntocmitădeăSatelităN.T.ă iăalăprocesuluiăverbală
deărecep ieănr.ă726/2014 al O.C.P.I., anexa nr. 1 laăprezentaăhot râre.ăă
Art. 2. - Pre ulă deă pornireă laă licita iiloră pentruă obiectivul aprobat la art. 1 este cea
stabilit ăconformăH.C.L.ă4/2009 privind stabilirea cuantumul minim al chiriilor/redeven elor în
mp., la diferite obiective închiriate/concesionate laă persoaneă fiziceă şiă juridiceă dină domeniulă
privatăşiăpublicăalăcomuneiăOzun,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
Art. 3. - Se aprob Studiulădeăoportunitate,ăCaietulădeăsarciniăşiăInstruc iunileăprivindă
închirierea prină licita ieă public ă aă obiectivului prev zut în art. 1, conform anexelor nr. 2-4 la
prezentaăhot râre.
Art. 4. - Seă aprob ă constituireaă comisieiă deă organizareă iă desf şurareă aă licita ieiă înă
urm toareaăcomponent ănominal ă iăpeăfunc ii:
Preşedinte: Bölöni Sándor, consilier local,
Membrii: Szabó Annamária, consilier local,
Membrii: Molnár Éva, consilier local,
Solymosi Melinda, consilier în Compartiment administrativ-gospod resc,ă
Secretar: Kakas Emilia, consilier în Compartiment administrativ-gospod resc.ă
Art.5. - Anexele nr.1-4 facăparteăintegrant ăprinăprezentaăhot râre.
Art.6. - Cuă aducereaă laă îndeplinireă aă prezenteiă hot râriă seă îns rcineaz ă membriiă
comisiei desemnate prin art. 4, precum primarul comunei cu semnarea contractelor.
Ozun, la 20 iunie 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 nr. 1 la HCL nr. 58 /2015

STUDIU DE OPORTUNITATE
Studiulăabordeaz ăurm toareleăinforma iiăprincipale:
(1) descrierea terenului propus pentru închiriere;
(2) motivele de ordin juridic,ătehnic,ăeconomic,ăfinanciar,ăsocialăşiădeămediuăcareăjustific ăînchirierea imobilelor;
(3)ăinvesti iileăchiriaşului, necesare pentru exploatarea terenului;
(4) modalitatea de închiriere a terenului;
(5) evaluarea nivelului minim a chiriei;
(6) durata chiriei;
(7)ătermeneleăprev zuteăpentruăparcurgereaăproceduriiădeăînchiriere,ăprecumăşiăalteăinforma ii.ă
Descrierea terenului propus pentru concesionare.
Terenul care face obiectul contractului de închiriere face parte din domeniul public al comunei Ozun, are o
suprafa ăde 840 mp., este situatăînăintravilanulăcomuneiăOzun,ăsatăM gheruş,ăseăidentific ăsubănr.topă427,ăf r ă
carteăfunciar ăcuăoăsuprafa ădeă754ămpă(drum)ăşiănr.topă399/1ăCF26173ăînăsuprafa ăătotal ădeă86ămp.,ăpeăbazaă
documenta ieiătopoăcadastral ăavizat ăşiărecep ionat ădeăOCPIăCovasna.
Motiveleădeăordinăjuridic,ătehnic,ăeconomic,ăfinanciar,ăsocialăşiădeămediu,ăcareăjustific ăînchirierea
imobilelor:
a) din punct de vedere juridic: terenul face parte din domeniul privat al comunei Ozun, sunt administrate de
Consiliul Local al comunei Ozun, sunt liberi deăoriceăsarcin ăjuridic ă(aăseăvedeaăextraseleădeăcarteăfunciar ,ă
anexate prezentului).
b) din punct de vedere tehnic: închirierea spa iului şiămen inereaăcur enieiădin motive de protejare a mediului
c)ădinăpunctădeăvedereăfinanciar:ăob inereaăunor venituri pentru bugetul local.
Modalitatea de atribuire a contractului de închiriere:
Inăscopulăasigur riiăaccesuluiăunuiănum răcâtămaiămareădeăofertan iăpoten iali,ăprecumăşiăpentruăformareaăunuiăpre ă
deăpia ăcâtămaiărealăalăniveluluiăredeven ei,ăseăpropuneăcaăînchirierea s ăfieăatribuit ăprinălicita ieăpublic ă
deschis ,ăf r ăpreselec ie.
Nivelul minim a chiriei:
Chiria Redeven a minim ăesteăceaăprev zut ăH.C.L.ănr.ă4/2009ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăultarioareăprivind
stabilirea cuantumul minim al chiriilor în mp., la diferite obiective închiriate/concesionate laăpersoaneăfiziceăşiă
juridiceădinădomeniulăprivatăşiăpublicăalăcomuneiăOzun.ă
Nivelul minim vaăconstituiăbazaădeăpornireăaălicita ieiăpublice.
Durata închirierii:
Seăpropuneăoădurat ădeă5 ani, 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 riiăanun uluiăpublicitarăalălicita ieiăpubliceădeschise.ăSeăpropuneăcaădataădeschideriiăplicurilorăcuăoferteă
fermeăs ăseăstabileasc ăprintr-oădispozi ieăaăPrimaruluiăcomuneiăOzun.
***

Anexa nr. 2 la HCL nr. 58 /2015

CAIET DE SARCINI
1.Informa iiăgeneraleăprivindăobiectulăînchirierii:ă
TerenăînălocalitateaăM gheruş,ăcomunaăOzun, aflat în proprietateaăprivat ăaăcomuneiăOzun.ă
1.1.Descriereaăşiăidentificareaăbunuluiăcareăurmeaz ăs ăfieăînchiriat.ă
Terenulăceăfaceăobiectulăprezentuluiăcaietădeăsarciniăareăoăsuprafa ădeă840ămpăsituatăînăintravilanulă satului M gheruş,ăseă
identific ăsubănr.topă427,ăf r ăcarteăfunciar ăcuăoăsuprafa ădeă754ămpă(drum)ăşiănr.topă399/1ăCF26173ăînăsuprafa ăătotal ă
deă86ămp.ăEsteăunădrumănefolositădeăcâtevaădecenii,ăimpracticabilădinăcauzaăform riiăuneiăg uriăimenseăînămijloculăacestuiaă
într-oă stareăavansat ă deădegradare.ăTerenulănuăesteăîmprejmuităareăformaă geometric ă neregulat .ăNuădispuneădeăre eleădeă
utilit i.
1.2.Destina iaăbunuluiăceăfaceăobiectulăînchirieri:
Prină închiriereaă terenului,ă Consiliulă Locală urm reşteă men inereaă cur enieiă laă acestă drumă nefolosită ă şiă s ob in ă venituriă
suplimentareălaăbugetulăs u.ă
2.ăCondi iiăgeneraleăaleăconcesion riiă
Condi iileăgeneraleăaleăînchirieriiăsuntăprezentateădup ăcumăurmeaz :ă
2.1. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii.
În derularea închirierii,ă bunulă preluată deă chiriaşă îlă constituieă 840ă mp.ă terenă situată înă înă intravilanulă comuneiă Ozun,ă sată
M gheruş,ăseă identific ăsubănr.topă427,ăf r ăcarteă funciar ă cuăoă suprafa ădeă754ă mpă(drum)ăşiănr.topă399/1ăCF26173ăînă
suprafa ăătotal ădeă86ămp.
2.2. Obliga iileăprivindăprotec iaămediului,ăstabiliteăconformălegisla ieiăînăvigoare.ă
Toateăobliga iileăcadăînăsarcinaăchiriaşului,ămotivăpentruăcareăacestaăvaăob ineăpeăcheltuialaăsaăavize,ăacorduriăşiăautoriza iiă
deăfunc ionareădac ăesteăcazul,ăpeăcareăareăobliga iaăs ăleărespecte.ă
Nerespectareaăacestoraăatrageădup ăsineăsanc ionareaăşi/sauăaplicareaădeăc treăfactoriiăinteresa iădeăamenziăcontraven ionale.
2.3.ă Obligativitateaă asigur riiă exploat riiă înă regimă deă continuitateă şiă permanen .ă Peă durataă contractului de închiriere
chiriaşulăareăobligativitateaăexploat riiăînăregimădeăcontinuitateăşiăpermanen ăaăterenul.
2.4.ăObligativitateaăunorăpl i.
Chiriaşulăareăobligativitateaădeăa-şiăonoraăobliga iileăcontractualeăfa ădeăproprietar,ăceeaăceăconst ădinăplataăchiriei.
2.5. Durata închirierii.
Propunemăcaădurataăînchirieriiăs ăseăfac ăpeăoăperioad ădeă5ăani,ăcuăposibilitateaăprelungirii.ă
3.ăCondi iileădeăvalabilitateăpeăcareătrebuieăs ăleăîndeplineasc ăofertele.ă
Oferteleăseăredacteaz ăînălimbaăromân ;ă
Ofertan ii transmit ofertele lor în plicuri sigilate, în ordinea primirii lor, în Registrul general al Primariei Ozun, precizânduseădataăşiăoraădepunerii.ă
Ofertaătrebuieăs ăcon in ăînămodăobligatoriu:ănumeleăsauădenumireaăofertantuluiăprecumăşiădomiciliulăsauăsediul social al
acestuia,ădup ăcaz,ăprecumăşiăchiriaăoferit .ăPre ulă„minim” deăpornireăesteăfixatăprinăcalcululăf cută(anexatăprezenteiăcaietă
deăsarcini)ădeăBiroulăfinanciarăcontabilădinăcadrulăPrim rieiăOzun,ăînăbazaăH.C.L.ănr.ă4/2009ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ultarioare privind stabilirea cuantumul minim al chiriilor în mp., la diferite obiective închiriate/ concesionate la persoane
fiziceăşiăjuridiceădinădomeniulăprivatăşiăpublicăalăcomuneiăOzun.ă
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare înăziuaăfixat ăpentruădeschidereaălor.ă
4. Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere:
Contractulăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii:ă
a)ălaăexpirareaădurateiăstabiliteăînăcontractul,ădac ăp r ileănuăconvin,ăprinăactăadi ional,ăprelungireaăacestuia;
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,ăînăcazădeădezacordăfiindăcompetent ăinstan aădeăjudecat ;ă
c) în cazul nerespect riiăobliga iilorăcontractualeădeăc treăchiriaş,ăprinăreziliereaăcontractului;ă
d)ă]năcazulănedepuneriiăînătermenăaădocumentuluiăceăasigur ăfolosin aăunuiăaltădrum,ăpracticatăînăprezentădeăcet eni,ăceăseă
afl ăînăproprietateaăParohieiăReformateăM gheru ;
e)ălaădispari ia,ădintr-oăcauz ădeăfor ămajor ,ăaăbunuluiăînchiriatăsauăînăcazulăimposibilit iiăobiectiveăaăchiriaşuluiădeăa-l
exploata,ăprinărenun are,ăf r ăplataăuneiădesp gubiri.ă
***

Anexa nr. 3 la HCL nr.58 /2015

INSTRUCTIUNI
privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere a
terenului din domeniul privat al comunei Ozun
A. Procedura licita iei publice
1. Pentru desf şurarea procedurii licita iei publice este obligatorie participarea a cel putin 3 ofertanti.
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.
___________ laă dataă fixataă pentruă deschidereaă loră prevazutaă ină anuntulă publicitară afişat cuă celă pu ină 15ă zileă înainteă deă
desf şurareaălicita iei.
3. Sedinta de deschidere a plicurilor este public .
4. Dupa 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 fiziceă şi/sauă juridiceă cu care UAT Ozun a avut litigii pe
obiectul neplata chiriei stabiliteă(câştigateădeăUATăOzunăînăfa aăinstan elorăjudec toreşti) si întocmeşte un proces-verbal, in
care se men ioneaz rezultatul deschiderii plicurilor respective.
5. In cazul in care nu exista cel pu in dou oferte calificate, Comisia de evaluare va men ionaăîn procesul-verbal acest fapt.
6. Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este cel mai mare nivel al chiriei redeven ei.
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. In cazul in care licitatia publica nu a condus la desemnarea unui castigator, se va consemna aceasta situa ie in procesul
verbalăşiăseăvaăorganizaăoănouaălicita ie pesteă7ăzile,ăpeăcareăvaăanun aăprinăacela iămodalitateăcaăprimaă.
9. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condus la desemnarea unui castigator, aceasta se va consemna intr-un proces verbal
care va constitui temeiul pe baza c ruia Comisiaădeăevaluareăvaărecurgeălaăproceduraădeănegociereădirect .
10. În baza procesului – verbalăînăcareăseămen ioneaz ăofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate
şiă motiveleă excluderiiă acestoraă dină urm ă deă laă proceduraă deă atribuire,ă comisiaă deă evaluareă întocmeşte,ă înă termenă deă oă ziă
lucr toare,ăunăraportăpeăcareăîlătransmiteăofertan ilor.ă
11. Peă parcursulă proceduriiă deă licita ie,ă comisiaă deă evaluareă poateă propuneă ofertan ilor solicitareaă oric roră clarific riă şiă
complet riănecesare,ăindicândăşiătermenulăînăcareăaşteapt ăinforma iile.
B. Procedura de negociere directa
1. In cazul în care nu au fostădepuseăcelăpu ină3ăoferteăvalabileăînăcadrulăceleiăde-aădouaălicita iiăpublice,ăproprietarul va
decideăini iereaăproceduriiădeănegociereădirect .
2. Se va proceda la publicarea anun ului privind negocierea directa, intr-unăziarăjude ean.
3.ăAnun ulă negocieriiădirecteă seătransmiteă spreăpublicare,ăcuăcelăpu ină10ăzileăcalendaristiceă înainteădeădataă limit ăpentruă
depunerea ofertelor.
4.ăOferteleăcalificateăpentruăproceduraădeălicita 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 pentru negocierea directa, proprietarul programeaz ofertan iiăsiăîi informeaz , in
scris, data şiăordineaăintr riiălaănegociereaădirect .
7. Pentru negocierea directa va fi p strat documenta iaădeăatribuireăaprobat ăpentruălicitatie.
8. Proprietarul va negocia cu fiecare ofertant in parte, la data stabilita, conform program rii.
9. Criteriile pentru valabilitatea ofertelor suntăceleăprev 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.
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