JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
HOTA.RARE
Privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 16 m2 - domeniu public - din
punctul "Dispensar medical", cu scopul amenajarii unui magazin

Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit in ~edinta ordinara, astazi,
17 decembrie 2019,
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Moroeni, inregistrat la nr. 14.659 din
20.11.2019, privind proiectul de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in
suprafata de 16 m2 - domeniu public - din punctul "Dispensar medical", cu scopul amenajarii unui
magazin;
-Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Achizitii pub lice, prin doamna nCristina
Tronaru, inregistrat la nr. 14.757 din 21.11.2019 privind proiectul de hotarare privind inchirierea prin
licitatie publica a unui teren in suprafata de 16 m2 - domeniu public - din punctul "Dispensar
medical", cu scopul amenajarii unui magazin;
-Prevederile art. 1777 - 1823 din Legea nr. 287/2009 republicata, privind Codul civil, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile HCL Moroeni nr. 28 din 24.06.2014 privind stabilirea tarifelor minimale pe m2,
ca pret de pornire de la care incepe licitatia pentru inchirierea spatiilor ~i/sau terenurilor excedentare
apartinand patrimoniului public sau privat al comunei Moroeni;
-Prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
-Prevederile art. 20 alin. (1), lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica;
-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Moroeni;
-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) alin. (6) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) ~i art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
HOT

ARA1)TE:

Art. 1.
Se aproba inchirierea prin licitatie publica deschisa, cu oferte in plic, a unui unui teren in
suprafata de 16 m2, identificat conform schitei anexata prezentei, apartinand domeniului public - din
punctul "Dispensar medical", cu scopul amenajarii unui magazin.
Art.2.
Se aproba pretul de porn ire de la care incepe licitatia 3,28 lei/m2/luna ~i durata inchirierii pe 0
perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, cu acordul ambelor parti, prin hotarare de consiliu.
Art.3.

Se aproba Documentatia de atribuire privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in
suprafata de 16 m2, apartinand domeniului public - din punctul "Dispensar medical", conform
Anexelor de la nr. 2 la nr. 5 la prezenta hotarare. Aceasta poate fi achizitionata de la sediullocatorului
la pretul de 100 de lei.
Art. 4.
Prezenta hotiirare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei Moroeni prin intermediul
membrilor comisiei de sustinere a licitatiilor ~i al persoanelor cu atributii in domeniul urmaririi ~i
incasarii chiriilor ~i redeventelor aferente contractelor de inchiriere ~i/sau concesionare din cadrul
Primiiriei Moroeni.
Art.5.
Se imputemice~te Primarul Comunei Moroeni sa semneze contractul de inchiriere cu
ca~tigatorul licitatiei.
Art. 3.
Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga primarul comunei Moroeni, prm
Compartimentul Achizitii pub lice, iar secretarul comunei va comunica prezenta catre Institutia
Prefectului - Judetul Dambovita, in eel mult 10 zile lucratoare de la data adoptiirii.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
Voicu Decebal
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Anexa 2 la Documentatia de atribuire HCL Moroeni nr. 83/17.12.2019
CAIET DE SARCINI
privind inchirierea prin licitape publica a unui unui teren in suprafata de 16 m2, aparpnand
domeniului public al comunei Moroeni, din punctul "Dispensar medical", cu scopul
ameqajarii unui magazin
CAPITOLUL 1- informatii genera Ie privind obiectul inchirierii:
Obiectul inchirierii 11 constituie terenul - categoria de folosinta - curti constructii, in
suprafata de 16 m2, care face parte din domeniul public al comooei Moroeni. Cei 16 m2 care
urmeaza sa fie sco~i la licitatie, fac parte din terenul aferent sediului dispensarului medical din
comooa Moroeni, cu 0 suprafata totala de 1.304 m2, aceasta suprafata fiind intabulata in patrimoniul
public al comooei cu numarul cadastral 73542, in baza Hotanrrii Consiliului Local al Comooei
Moroeni nr. 38 din 23.07.2015.
Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat in conformitate cu prevederile:
-art. 334 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
1.1. Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat:
Booul care urmeaza sa fie inchiriat 11 constituie terenul - categoria de folosinta - curti
constructii, in suprafata de 16 m2, care face parte din domeniul public al comooei Moroeni. Cei 16
m2 care urmeaza sa fie sco~i la licitatie, fac parte din terenul aferent sediului dispensarului medical
din comooa Moroeni, cu 0 suprafata totala de 1.304 m2, aceasta suprafata fiind intabulata in
patrimoniul public al comooei cu numarul cadastral 73542, in baza Hotararii Consiliului Local al
Comooei Moroeni nr. 38 din 23.07.2015
1.2. Destinatia bunului care face obiectul inchirierii:
Terenul ce face obiectul inchirierii se va inchiria prin licitatie publica persoanelor fizice sau
persoanelor juridice, in conformitate cu prevederile art. 287 lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, care prevede: "entitafile care
exercita dreptul de proprietate publica ... a unitafilor administrativ-teritoriale sun! autoritafile
deliberative ale administrafiei pub lice locale, pentru bunurile aparfindnd domeniului public al
unitafilor administrativ-teritoriale. " Suprafata de teren de 16 m2 care urmeaza sa fie inchiriata se
face cu scopul amenajarii ooui magazin.
1.3. Conditiile de exploatare a inchirierii si obiectivele de ordin economic, financiar,
social si de mediu urmarite de catre locator privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac
obiectul inchirierii:
Locatorul are obligatia sa obtina toate aprobarile ~i avizele legale necesare dest'fu?urarii in
booe conditiuni pentru terenul inchiriat, tara sa ridice pretentii cu privire la contravaloarea acestor
lucrari sau avize. El este obligat sa exploateze booul inchiriat exclusiv in scopul pentru care s-a
incheiat contractu!.
In acest sens, obiectivele locatarului soot: sa foloseasca booul inchiriat conform destinatiei
prevazutil in contract, schimbarea partiala sau totalil, fiind posibila numai cu avizul locatorului, sa
execute la timp ~i in booe conditii lucrarile de intretinere, reparatii curente ~i curatenie care ii revin
potrivit legilor in vigoare astfel indit sa asigure buna utilizare a booului inchiriat.
CAPITOLUL 2 - conditii generale ale inchirierii:
Avand in vedere prevederile legale, pentru inchirierea terenului - categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 16 m2, care face parte din domeniul public al comooei Moroeni, se
va folosi urmatoarea procedura de atribuire:

-inchirierea prin prin licitatie publica cu oferta in plic inchis, pe baza criteriului - cel
mai mare nivel al chiriei, prevazuta de art. 340 alin. (1) lit. a) din OUG ill. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
2.1. Regimul bunurilor utilizate de locator in derularea locatiunii (regimul bunurilor
proprii):
Bunul supus inchirierii - terenul - apartinand patrimoniului public al comunei, este supus
regimului proprietatii publice. Bunurile p~oprii ale locatarului - imobilul - magazin - va ramane in
proprietatea acestuia la fmalizarea contractului, sau poate sa fie achizitionat de catre locator, daca
partile ajung la un acord, in urma unei evaluari intocmita de catre un evaluator autorizat. In cazul in
vcare locatorul, la expirarea contractului de locatiune nu este interesat de achizitia bururilor
locatarului, acesta din urma, trebuie sa elibereze terenul, pe cheltuiala sa ~i sa-l aduca la stare a
initiala, la care a fost inchiriat.
2.2. Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare:
1.Pe toata durata Contractului, locatarul va implementa conditionarile care se stabilesc prin
acte normative emise de autoritatile competente, conditionari care fac referire ~i/sau prin care se
stabile~te protectia calitatii factorilor de mediu;
2.Responsabilitatile de mediu revin in exclusivitate locatarului, incepand de la data semnarii
contractului ~i pana la incetarea sa, asigurand mentinerea bunului inchiriat in conditii normale,
tara utilizarea de echipamente poluante pentru mediul ambiant.
3.Pe parcursul derularii constractului, locatarul are obligatia sa nu afecteze in niciun fel
suprafetele de teren din afara eelor atribuite in inchiriere.
4.Concesionarul va respecta conditiile impuse de avizele de mediu ~i toate conditiile de
mediu impuse de legislatia interna ~i comunitara in domeniu.
2.3.0bligativitatea
este cazul.

asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenta: nu

2.4. Interdictia subinchirierii bunului inchiriat/posibilitatea subinchirierii, dupa caz:
Locatarul nu poate sa subinchirieze bunul care face obiectul contractului de inchiriere.
2.5. Durata inchirierii:
Legislatia in vigoare nu impune 0 durata minima sau maxima de incheiere a unui contract de
locatiune, fiind propus in termen de 5 ani, in cazul de fata, insa durata ramane la latitudinea
consiliului local.
2.6. Chiria minima si modul de calcul al acesteia:
Chiria minima - 3,28 lei/m2/luna, a fost stabilita prin Hotararea Consiliului Local al
Comunei Moroeni ill. 28 din 24.06.2014 privind stabilirea tarifelor minimale pe m2, ca pret de
pornire de la care incepe licitatia pentru inchirierea spatiilor ~i/sau terenurilor excedentare
apartinand patrimoniului public sau privat al comunei Moroeni, astfel:
-imobilul teren scos la licitatie se regase~te in ZONA I, care include satele: Lunca, Moroeni,
Pucheni si Dobresti;
-in ceea ce prive~te incadrarea pe grope de activitati in raport cu importanta ~i rentabilitatea
activitatii desfa~urate tn spatiul/terenul inchiriat, se incadreaza in GRUPA I - chio~curi/magazine
cu activitate de comert marfuri alimentare ~i nealimentare, inclusiv baruri de noapte;
Astfel, in cazul, spatiilor ~i/sau terenurilor excedentare aPartinand patrimoniului public sau
privat al comunei Moroeni, coresponzatoarea ZONEI I, coroborat cu GRUP A 1- prettil de pornire
de la care incepe licitatia -lei/m2/luna, este 3,28 lei.

Valoarea chiriei rezultaHi In urma licitatiei ~i stipulata In contractul de Inchiriere, va fi
indexata anual cu rata inflatiei, conform legii.
2.7. Natura si cuantumul garantiilor solicitate de locator:
in vederea parciciparii la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna la organizator, garantia
de participare, care este obligatorie ~i se stabile~te la nivelul contravalorii a doua chirii, stabilita la
nivelul pretului de pornire allicitatei.
Garantia de participare se va depune la casieria Primariei comunei Moroeni sau In contul
R064TREZ2755006XXX000771
deschis la Trezoreria Pucioasa. Garantia se va restitui In termen
de cel mult 7 zile lucratoare ofertantilor care nu au ca~tigat licitatia, pe baza unei cereri In care se va
indica contul unde va fi virata.
Garantia de participare nu va fi restituita In urmatoarele situatii:
-participantul nu se prezinta la licitatie de~i a depus toate documentele de participare;
-participantul revoca oferta dupa data limita de depunere a acesteia, Inainte de Incheierea
contractului;
Garantia de participare nu se va restitui participantului care ca~tiga licitatia astfel:
-In cazulln care Incheie contractulln termen, valoarea garantiei constituie, In acest caz, 0
plata anticipata a sumei depusa cu titlu de chirie.
-In cazulln care nu Incheie contractulln termen;
-participantul revoca oferta dupa atribuirea contractului;
2.8. Conditiile speciale impuse de natura bunurilor

ce fac obiectul inchirierii,

cum

2.8.1. Protejarea secretului de stat: - nu este cazul;
2.8.2. Materiale cu regim special: - nu este cazul;
2.8.3. Conditii de siguranta in exploatare: - nu este cazul;
2.8.4. Conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului sau cele privind
protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national, dupa caz: - nu este cazul
2.8.5. Protectia mediului: - se regasesc la pct. 2.2.
2.8.6. Protectia muncii: - nu este cazul;
2.8.7. Conditii impuse de acordurile si conventiile internationale la care Romania este
parte: - se regasesc la pct. 2.2.
3. Conditiile de valabilitate pe care trebuie sa Ie indeplineasca ofertele:
Ofertele se redacteaza In limba romana, conform modelului tip anexat la Documentatia de
atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de
valabilitate stabilita de concedent.
Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa ~i pana la data limita pentru
depunere, stabilite In anuntul procedurii.
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv foqa majora, cad In sarcina persoanei
interesate.
Oferta depusa la 0 alta adresa a locatorului decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita
pentru depunere se retumeaza nedeschisa.
Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea
acestora, concedentul urmand a lua cuno~tinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta
data.
Ofertantii transmit ofertele lor In doua plicuri sigilate, unul exterior ~i unul interior, care se
Inregistreaza, In ordinea primirii lor, In registrul "Oferte", precizandu-se data ~i ora.

Pe plicul exterior se va indica obiectul lnchirierii pentru care este depusa oferta. Plicul
exterior va trebui sa contina acte doveditoare privind intrarea ill posesia caietului de sarcini ~i
privind achitarea garanliei de participare.
Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se lnscriu numele sau denumirea
ofertantului, precum ~i domiciliul, sau sediul social al acestuia, dupa caz.
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare ill ziua fixata pentru deschiderea lor.
4. Clauze referitoare la incetarea contractului de inchiriere:
Contractul de lnchiriere lnceteaza In urmatoarele situatiile prevazute la art. 344 din aUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificanle ~i completarile ulterioare.
5. Comisia de evaluare
Comisia de evaluare este aldituita dintr-un numar impar de membri, care nu poate fi mai
mic de 5, conform prevederilor art. 344 din aUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, fiind compusa din reprezentanti ai consiliului local ~i ai
directiilor generale ale finantelor publice judetene, numiti In acest scop, iar fiecaruia dintre membrii
comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.
Comisia de evaluare este legallntrunita numai ill prezenta tuturor membrilor. Pre~edintele,
secretarul ~i ,membrii comisiei de evaluare sunt numili de locator prin hotararea de aprobare a
scoaterii la licitalie. Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiaza de cate un vot, iar
deciziile comisiei de evaluare se adopta cu votul majoritatii membrilor.
Componenta comisiei de evaluare:
Pre~edintele comisiei de evaluare: Tronaru Cristina - consilier achizilii publice;
Membri:
1- Gheorghe Vasile - consilier local;
2- Panturu Raluca - inspector - registru agricol;
3- Reprezentantul Administraliei Judelene a Finanlelor Publice Dambovila
;
Secretarul comisiei de evaluare: Gheoreghe Claudiu George - secretarul comisiei;
Supleanti ai comisiei de evaluare:
Pre~edintele comisiei de evaluare: Ticlea ~tefania Luiza - inspector mediu;
Membri:
1- Andreoiu Dumitru - consilier local;
2- C1rstea Daniel - inspector taxe locale;
3- Reprezentantul Administraliei Judelene a Finanlelor Publice Dambovila
;
Secretarul comisiei de evaluare: Moiceanu Nicoleta - consilier registratura.
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Anexa 3 la Documentatia de atribuire HCL Moroeni nr. 83/17.12.2019
FISA DE DATE A PROCEDURII

DE INCHIRIERE

I. INFORMATII GENERALE PRIVIND LOCATORUL
1.I.Comuna Moroeni, judetul D~bovita,
cu sediul In Comuna Moroeni, satul Lunca, Str.
Principala,
nr.
152,
judetul
Dfunbovita,
Cod
fiscal
4280116,
avand
contul
R059TREZ27521A300530XXXX,
deschis la Trezoreria Pucioasa, reprezentata prin domnul Moraru
Mihai Laurentiu - primar, In calitate de locator.

2. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ~I DESFA~URAREA PROCEDURII
DE INCHIRIERE
2.1. Calitatea de chiria~

0

poate avea orice persoana fizica sau juridica, romana ori strmna.

Desfa~urarea procedurilor de inchiriere
A. Procedura licitatiei pub lice
1. Procedura de licitatie se poate desf'~ura numai daca In urma publicarii anuntului de licitatie
au fost depuse eel putin doua oferte valabile.
2. Dupa primirea ofertelor, In perioada anuntata ~i Inscrierea lor In ordinea primirii In registrul
Oferte plicurile Inchise ~i sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, constituita prin dispozitia
primarului, la data fixata pentru deschiderea lor, prevazuta In anuntul publicitar.
3. ~edinta de deschidere a plicurilor este publica.
4. Dupa deschiderea plicurilor exterioare comisia de evaluare elimina ofertele care nu Intrunesc
conditiile prevazute la art. 336 alin. (2)-(5) din G.u.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare ~i Intocme~te un proces-verbal, In care se mentioneaza rezultatul
deschiderii plicurilor respective.
5. Dupa analizarea continutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare Intocme~te
procesul-verbaiin care se va preciza rezultatul analizei.
6. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului verbal
care consemneaza operatiunile descrise la punctul 4 de catre toti membrii comisiei de evaluare ~i de
catre ofertanti, numai daca exista eel putin doua oferte eligibile (oferte care sa intruneasca
conditiile prevazute de 336 alin. (2) - (5) din O.D.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare).
7. In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate,
secretarul acesteia Intocme~te un proces-verbal In care mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu
Indeplinesc criteriile de valabilitate ~i motivele excluderii acestora din urma de la procedura de
licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare.
8. In cazulin care nu exista eel putin doua oferte eligibile, se organizeaza 0 noua licitatie.
9. (1) Criteriul de atribuire al contractului de Inchiriere este:
-eel mai mare nivel al chiriei;
10. Comisia de evaluare stabile~te ca~tigatorul licitatiei, tinand seama de criteriul de la punctul
9.
11. Pe baza evaluarii ofertelor secretarul comisiei de evaluare Intocme~te procesul-verbal care
trebuie semnat de toti membrii comisiei.
12. In baza procesului-verbal care Indepline~te conditiile prevazute la pet. 7, comisia de
evaluare Intocme~te, In termen de 0 zi lucratoare, un raport pe care 11transmite autoritatii contractante.
13. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea
contractanta informeaza In scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse,
indicand motive Ie excluderii.

B. Garantii ~itaxa de participare

I. In vederea participarii la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna la organizator garantia de
participare.
2. Ofertantilor neca~tigatori Ii se restituie garantia in termen de 7 zile de la desemnarea
ofertantului ca~tigator in urma unei cereri de restituire.
3. Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri:
a) daca ofertantuli~i retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia.
b) In cazul ofertantului c~tigator, daca acesta nu se prezinta in termenul de 20 de zile de la data la
care locatorul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale, pentru semnarea contractului
de inchiriere
4. Garantia pentru participare se poate constitui astfel:
• se depune in contul concedentului nr. R064TREZ2755006XXX000771
deschis la Trezoreria
Pucioasa;
• Scrisoare de garantie bancara;
• numerar la casieria Primariei Comunei Moroeni.
5. Valoarea garantiei de participare: Cuantumul garantiei de participare este de lOS lei (nivelul
contravalorii a doua chirii, stabilita la nivelul pretului de pornire allicitatei).
6. Taxa de participare, prin care se acopera cheltuielile de organizare a licitatiei este in cuantum
de 100 lei.
7.Taxa de participare nu se restituie.
8. Garantia si taxa de participare sunt valabile pentru 0 singura licitatie.
3. CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini este parte componenta a documentatiei de atribuire.
4. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ~I PREZENT ARE A
OFERTELOR
1 Prezentarea ofertelor - condifii de eligibilitate
I. Ofertele vor fi redactate In limba romana.
2. Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior ~i unul interior, care se
inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data ~i ora.
4. Pe plicul exterior se va indica doar obiectul inchirierii pentru care este depusa oferta, data ~i
ora deschiderii ofertelor. Alte inscrisuri atrag descalificarea ofertantilor.
PLICUL EXTERIOR TREBUIE SA CONTINA:
A. Documente pentru ofertanti persoane juridice:
I. Documente care sa ateste forma juridica a ofertantului:
a) 0 fi~a cu informatii privind ofertantul ~i 0 declaratie de participare, semnata de ofertant, tara
ingro~ari, ~tersaturi sau modificari;
b) acte doveditoare privind calitatile ~i capacitatile ofertantilor:
- statutul!contractul societatii (copie legalizata sau copie conform cu originalul);
- certificat de inmatriculare (copie legalizata sau copie conform cu originalul);
- dovada In copie a achitarii taxei de participare ~i a garantiei de participare;
- certificat eliberat D.G.F.P. privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat valabilla data deschiderii ofertelor - in original sau copie certificata;
- certificat fiscal privind impozitele si taxele eliberat de Compartimentul Impozite ~i Taxe
locale al unitatii administrativ-teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social,
care sa ateste ca societatea ofertanta nu inregistreaza debite la bugetul local - valabil la
data deschiderii ofertelor - in original sau copie certificata;
- declaratie pe propria raspundere a administratorului firmei din care sa rezulte ca in ultimii
5 ani nu a fost condamnat, printr-o hotarare ramasa definitiva a unei instante
judecatore~ti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru
coruptie, pentru frauda ~i/sau pentru spalare de bani

- declaratie pe propria dispundere ca nu este in procedura de insolventa, faliment,
reorganizare sau lichidare;
c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
3. Imputemicire pentru reprezentantul societatii/persoanei juridice rara scop patrimonial, daca
nu este reprezentantullegal al acesteia
4. Copie dupa chitantele care dovedesc achitarea garantiei ~i taxei de participare la licitatie.
B. Documente pentru ofertanti persoane fIzice :
1. copie act de identitate solicitant (buletin sau carte de identitate);
2. dovada in copie a achitarii taxei de participare ~i a garanliei de participare;
3. certificat de ate stare fiscala privind impozitele si taxele eliberat de Compartimentul Impozite ~i
Taxe locale al unitalii administrativ-teritoriale de pe raza careia domiciliaza persoana, care sa
ateste ca aceasta nu inregistreaza debite la bugetul local - valabilla data deschiderii ofertelor in original sau copie certificata;
4. declaralie pe propria raspundere din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a fost condamnat,
printr-o hotarare ramasa definitiva a unei instanle judecatore~ti, pentru participare la activitali
ale unei organizalii criminale, pentru coruplie, pentru frauda ~i/sau pentru spalare de bani
5. acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini
PLICUL INTERIOR TREBUIE SA CONTINA:
1. Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al acestuia sau
adresa, precum ~i bunul pentru care oferteaza;
2. Acest plic va contine oferta propriu-zisa ~i va fi semnata de ofertant.
3. Oferta va cuprinde:
- durata de inchiriere a bunului;
- chiria - in lei/luna.
4. Fiecare participant are dreptul sa depuna 0 singura oferta.
5. Ofertele primite ~i inregistrate dupa termenul limita de pnmIre, prevazut in anuntul
publicitar, vor fi excluse de la licitatie ~i vor fi inapoiate ofertantilor rara a fi deschise.
6. Plicurile interioare care nu sunt sigilate, constatarea rncandu-se dupa deschiderea plicurilor
exterioare, nu vor fi luate in considerare, ofertele respective fiind descalificate.
IL Precizari privind o/erta
1. Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului in conformitate cu documente1e licitatiei,
este secreta ~i se depune in vederea participarii la licitatie.
2. Oferta trebuie sa fie ferma ~i redactata in limba romana.
3. Oferta este supusa clauze10r juridice ~i financiare inscrise in documentele ce 0 alcatuiesc.
4. Organizatorullicitatiei are dreptul, prin comisia de evaluare, sa descalifice orice ofertant care
nu indepline~te prin oferta prezentata una sau mai multe cerinte din documentele licitatiei.
5. Depunerea ofertei reprezinta manifestarea vointei ofertantului de a semna contractul de
inchiriere a bunului pentru a-I exploata conform obiectivelor locatorului.
6. Revocarea ofertei de catre ofertant in perioada de valabilitate a acesteia, potrivit anuntului,
atrage dupa sine pierderea garantiei de participare.
7. Revocarea de catre ofertant a ofertei dupa adjudecare, atrage dupa sine pierderea garantiei de
participare ~i, daca este cazul, plata de daune interese de catre partea in culpa.
8. Continutul ofertei trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea
acestora, locatorul urmand a lua cuno~tinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.
9. Elemente de pret
- In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Comunei Morceni nr. 28 din
24.06.2014 privind stabilirea tarife10r minimale pe m2, ca pret de pomire de la care incepe licitatia
pentru inchirierea spatiilor ~i/sau terenurilor excedentare apaqinand patrimoniului public sau privat al
comunei Moroeni, pretul minim de pornire allicitaliei, este de 3,28 lei/mp/luna.
I O.Pretulinchirierii, licitat, va fi indexat anual cu rata inflatiei.

II.Modui de achitare a pretului inchirierii dit ~i clauzele pentru respectarea obligatiilor de
plata, se vor stabili prin contractul de inchiriere.
12.Chiria~ul va suporta toate cheltuielile de instituire a inchirierii prevazute.
13.Participantului la Iicitatie caruia nu i-a fost adjudecat bunul va primi contravaloarea
garantiei de participare.
5.INFORMATII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUlRE
5.1 Criteriile de atribuire al contractului de inchiriere sunt:
a) cel mai mare nivel al chiriei;
.
5.2. Comisia de evaluare este legalintrunita numai in prezenta tuturor membrilor.
5.3. Comisia de evaluare adopta decizii in mod autonom numai pe baza documentatiei de
atribuire ~i cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
5.3. Membrii comisiei de evaluare, supleantii ~i invitatii trebuie sa respecte regulile privind
conflictul de interese.
5.4. Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor,
informatiilor ~i documentelor cuprinse in ofertele analizate.
6. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ~I DE SF A~URAREA PROCEDURII
DE iNCHIRIERE
6.I.Conditii de eligibilitate
La licitatia pentru inchirierea prin licitatie publica a unui unui teren in suprafata de 16 m2,
apartimlnd domeniului public al comunei Moroeni, din punctul "Dispensar medical", cu scopul
amenajarii unui magazin, se pot inscrie persoane fizice ~i persoane juridice romane sau strane care
imdeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
-au platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia de participare;
-au depus oferta sau cererea de participare la licitatie, impreuna cu toate documentele solicitate
in documentatia de licitatie, in termenele prevazute in documentatia de licitatie;
-au indeplinit la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor ~i a contributiilor
catre bugetul consolidat al statului ~i catre bugetullocal;
-nu sunt in stare de insolventa, faliment sau lichidare ~i care pot demonstra prin documente de
eligibilitate ca poseda potential financiar necesar respectarii tuturor obligatiilor de investitii ce decurg
din caietul de sarcini dupa cum urmeaza:
A. Persoane fizice:
a)-fi~a cu informatii privind ofertantul,
b)-declaratie de participare semnata de catre ofertant rara ingro~ari, ~tersaturi sau modificari,
c)-dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul central ~i local, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent,
e)-copie dupa dovada cumpararii documentatiei de atribuire( chitanta),
f)-copie dupa dovada achitarii garantiei de participare la licitatie( chitanta, fila CEC, Ordin de
plata).
B. Persoane juridice:
a)-fi~a cu informatii privind ofertantul,
b)-declaratie de participare semnata de catre ofertant rara ingro~ari, ~tersaturi sau modificari,
c)-copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, de pe
actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante ~i de pe Certificatul de Inregistrare
Fiscala,
d)-dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul central ~i local, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent,
e)-imputemicire de participare pentru reprezentantullegal al persoanei juridice, daca este cazul,
f)-copie dupa dovada cumpararii documentatiei de atribuire( chitanta),
h)-copie dupa dovada achitarii garantiei de participare la licitatie( chitanta, fila CEC,Ordin de
plata).

Licitatia se va desf'~ura in data de
Ora
.
7. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL CAILOR DE ATAC
7.1.Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea
~i incetarea contractului de inchiriere, precum ~i a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ~i completarile
ulterioare.
7.2.Actiunea in justitie se introd~ce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a
carui jurisdictie se afla sediullocatorului.
8. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII
8.1. Chiria~ul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate ~i de
permanenta a bunului proprietate publica ce face obiectul inchirierii, potrivit obiectivelor stabilite de
catre locator.
8.2. Chiria~ul este obligat sa exploateze in mod direct bunul care face obiectul inchirierii.
8.3. Subinchirierea este interzisa, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.
8.4. Chiria~ul este obligat sa plateasca chiria.
8.5. Drepturile ~i indatoririle partilor se stabilesc prin contract.
8.6. Chiria~ul este obligat de a asigura, pe perioada inchirierii, regularizarea ~i continuitatea
activitatii in scopul careia a fost inchiriat bunul.
8.7.Chiria~ul este obligat sa efectueze lucrarile de reparatii ce cad, conform legii, in sarcina sa;
8.8. Chiria~ul este obligat sa nu schimbe destinatia imobilului;
8.9. Chiria~ul este obligat sa 11in~tiinteze pe proprietar despre orice atingere adusa dreptului
sau de proprietate;
8.10 Chiri~ul este obligat sa obtina aprobarea proprietarului de a efectua orice lucrari de
constructie ~i de imbunatatire a imobilului;
8.11. Chiria~ul este obligat sa participe cu fonduri pentru repararea spatiului utilizat, la
solicitarea administratorului de drept legal, atunci cand se constata degradari datorate in mod exclusiv
locatarului.

PRESEDINTE DE SEDINTA.,

E
EAZA.,
e Claudiu George

Anexa 4 la Documentatia de atribuire HCL Moroeni nr. 83/17.12.2019
CONTRACT DE iNCHIRIERE
Nr
/
.
Incheiat in baza procesu1ui verbal de adjudecare a 1icitatiei publice din data de
Hotarfuii Consi1iu1ui Local a1 Comunei Moroeni nr
din data de

In baza
.

I.P ARTILE CONTRACT ANTE
Art. 1 - Primaria Comunei Moroeni cu sediu1 In comuna Moroeni, satu1 Lunca, Str.
Principal a, nr. 152, judetu1 Dfunbovita, avand cont curent R059TREZ27521A300530XXXX,
deschis
1a Trezoreria Pucioasa ~i cod fiscal nr. 4280116, reprezentata prin Moraru Mihai Laurentiu, in ca1itate
de primar a1 comunei Moroeni, reprezentata prin domnu1 Moraru Mihai Laurentiu - primar ~i domnu1
Gheorghe C1audiu George - secretar, pe de 0 parte, in ca1itate de locator
~I
........................................................................
- persoana fizicaJpersoana juridica cu domici1iu1/sediu1
in
, str
, nr
, judetu1
, 1egitimat/reprezentat
prin
avand CI/BI seria
, nr
, pe de alta parte, in ca1itate de locatar,
AU CONVENIT lNCHEIEREA PREZENTULUI CONTRACT DE lNCHIRIERE
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2.1 - Obiectu1 contractu1ui este: inchirierea spatiu1ui/terenu1ui/imobi1u1ui apartinand
patrimoniu1ui public sau privat a1 comunei Moroeni, In suprafata uti1a de
m2 ~i suprafata
dependinte de
m2, situat in punctulladresa
, in vederea desta~urarii
activitatii
.
Art. 2.2 - Locatoru1 a 1uat cuno~tinta de starea spatiu1ui/terenu1ui/imobi1u1ui apartinand
patrimoniu1ui public sau privat a1 comunei Moroeni ~i i~i asuma riscu1 uti1izarii acestuia.
Art. 2.3 - Predarea - primirea spatiu1ui inchiriat va fi considerata incheiata in urma semnarii
prezentu1ui contract pe baza schitei anexa 1aprezentu1.
III. VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 3.1 - Va10area chiriei este de
1ei/m2/luna, fiind ca1cu1ata conform
prevederi10r Hotararii Consi1iu1ui Local a1 Comunei Moroeni nr
din
privind
............................. , anexa nr. 1 1a contractu1 de inchiriere, 1a care se adauga inflatia anua1a.
Art. 3.2 - Va10area chiriei lunare se poate modifica pe toata perioada deru1arii contractu1ui ca
urmare a modificarii 1egis1atiei in vigoare, suma ce reprezinta contrava1oarea chiriei se va consemna
intr-un act aditiona1 acceptat neconditionat de locatar.
Art. 3.3 - Locataru1 este raspunzator pentru plata sumei pana 1a e1iberarea efectiva a spatiu1ui
~i predarea catre locator.
IV. DURATA CONTRACTULUI
Art. 4.1 - Prezentu1 contract de inchiriere se deru1eaza incepand cu data de
.
pana la data de
.
Art. 4.2 - Contractu1 de inchiriere poate fi pre1ungit, 1a expirarea termenu1ui de va1abilitate,
numai prin acordu1 scris ~i expres a1 parti1or, cu acordu1 consi1iului local, in caz contrar acesta incetand
de drept, lara nicio alta forma1itate de punere in intarziere.
Art. 4.3 - In cazu1 aparitiei, pe perioada de derulare a contractului, a unei situatii care reclama
interesu1 legitim public, locatarul va e1ibera spatiul neconditionat in maximum 3 (trei) luni de 1a
notificarea comunicata de catre locator.
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Art. 4.4 - In caz de neprelungire a contractului, din culpa locatarului acesta este obligat ca in
termen de 30 de zile sa elibereze spatiul, predandu-l in stare corespunzatoare de folosinta ~i cu
inventarul complet, lara nicio alta formalitate ~i cu obligatia achitarii sumelor pana la predarea
spatiului prin proces verbal de predare/primire semnat de ambele paqi in conditiile legii.
IV. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA A CHIRIEI
Art. 5.1 - Suma stabilita prin prezentul contract de inchiriere este scadenta lunar pana cel tarziu
in ultima zi lucratoare a lunii curente p~ntru luna curenta.
Art. 5.2 - Platitor al sumei ca obligatie bugetara este locatarul sau persoana care in numele
locatarului, conform legii, are obligatia de a plati atat debitul cat ~i accesoriile acestuia.
Art. 5.3 - Plata sumei se face la scadenta in numerar la casieria Primariei Comunei Moroeni,
sau prin decontare bancara in contul R059TREZ27521A300530XXXX,
cod fiscal 4280116,
beneficiar Primaria comunei Moroeni, judetul Dambovita, deschis la Trezoreria Pucioasa.
Art. 5.4 - Pentru neachitarea la termenul scadent a sumei lunare locatarul datoreaza penalitati
in cuantum de 0,1 % pe fiecare zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, pana la data
stingerii sumei datorate.
Art. 5.5 - Evidenta, incasarea ~i executarea creantei bugetare, individualizata ca fiind suma cu
accesoriile ei, se face conform dispozitiilor legale in aceasta materie, prin Primaria Comunei Morof .
Art. 5.6 - Cand intarzierea platii chiriei depa~e~te trei luni consecutive, chiria~ul este obligacca
in termen de 5 zile sa elibereze ~i sa predea amplasamentul in stare a sa initiala. In caz contrar
eliberarea se face de catre proprietar, lara notificarea chiria~ului, cheltuielile urmand sa fie suportate
de catre fostul chiria~. La data eliberarii amplasamentului, contractul se considera reziliat de drept, tara
vreo formalitate prealabila ~i lara interventia instantei de judecata. Ca urmare a rezilierii contractului,
chiria~ul va achita majorarile calculate pana la achitarea integral a a debitului.
VI. OBLIGATIILE LOCATORULUI
Art. 6.1 - Locatorul are urmatoarele obligatii:
a)preda bunul inchiriat cu toate accesoriile sale in stare corespunzatoare de folosinta;
b)asigura folosinta spatiului/terenului/imobilului
inchiriat pe toata durata contractului,
garantand locatarului contra pierderii totale sau partiale a bunului inchiriat, sau a tulburarii de
folosinta;
c)executa toate lucrarile aferente care nu cad in sarcina chiria~ului;
d)anunta chiria~ul cu 30 de zile inainte daca din cauza de expropriere pentru utilitate publica
sau din alte clauze iminente dore~te sa aduca modificari sau sa rezilieze contractul.
VII. OBLIGATIILE LOCAT ARULUI
Art. 7.1 - Locatarul are urmatoarele obligatii:
a)sa plateasca, la termenul stabilit, chiria cat ~i accesoriile acesteia, in conformitate cu
prevederile Codului civil ~i ale Codului fiscal;
b)sa foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei prevazuta in contract, schimbarea partiala
sau totala, fiind posibila numai cu avizullocatorului;
c)sa execute la timp ~i in bune conditii lucrarile de intretinere, reparatii curente ~i curatenie care
ii revin potrivit legilor in vigoare astfel inc at sa asigure buna utilizare a bunului inchiriat;
d)sa solicite avizul locatorului pentru executarea de modificari la constructiile existente ~i sa
obtina toate aprobarile ~i avizele legale necesare desta~urarii in bune conditiuni pentru spaiuVterenul/
imobilul inchiriat; locatarul nu poate ridica nicio pretentie cu privire la contravaloarea acestor lucrari
sau aVlze;
e)sa permita accesul periodic al reprezentantilor Primariei Comunei Moroeni pentru a se
verifica
respectarea
clauzelor
contractuale
cu
pnVlre
la
detinerea
~i folosinta
spatiului/terenului/imobilului inchiriat;
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f)asigurarea impotriva incendiilor (respectarea normelor P.S.I., dotarea cu mijloace initiale de
stingere, obtinerea de avize ~i autorizatii P.S.I., etc.) revin in sarcina locatarului;
Art. 7.2 - Costul utilWitilor consumate se suporta ~i se achita de catre locatar, avand obligatia
sa incheie contracte directe cu toate unitatile fumizoare de utilitati.
Art. 7.3 - Subinchirierea in tot sau in parte a spatiului inchiriat este interzisa lara acordul
expres ~i prealabilla locatorului.
Art. 7.4 - Locatarul se obliga sa notifice locatorului in maxim 10 zile de la inregistrarea sau
autentificarea oricarei modifican intervenite in statutul societatii, adresa societatii, referitoare la
persoanele ce au calitatea de reprezentanti legali ~i alte modifican strict necesare bunei derulan a
relatiilor contractuale.
VIII. RA.SPUNDEREA CONTRACTUAL.\.
Art. 8.1 - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale
partea in culpa va fi somata de catre cealalta parte cu privire la rezilierea unilaterala a contractului.
Atr. 8.2 - Partea in culpa va fi obligata la plata daunelor interese pana la acoperirea integral a a
prejudiciului produs.
Art. 8.3 - Forta majora ~i cazul fortuit apara partile de raspunderea contractuala; interventia
oricareia dintre cele doua situatii trebuie comunicata intre parti in termen de 24 de ore de la aparitia sa.
IX. LITIGII
Art. 9.1 - Litigiile de orice natura decurgand din executarea obligatiilor contractuale, cu
exceptia celor prevazute la art. 5.6 din contract, sunt de competenta instantelor judecatore~ti.
Art. 9.2 - Anterior adresarii la instanta, de comun acord, partile pot solutiona litigiile aparute
din executarea prezentului contract pe cale amiabila.
X. iNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 10.1 - Prezentul contract poate inceta an urmatoarele situatii:
a)la sfiir~itul perioadei pentru care a fost incheiat;
b)prin acordul scris la partilor;
c)din initiativa chiria~ului cu un preaviz de cel putin 30 de zile ~i cu plata la zi a chiriei ~i a
costurilor aferente utilitatilor pana la data eliberarii ~i predrii imobilului;
d)din initiativa locatorului, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, cand chiria~ul a schimbat
destinatia spatiului care a fost inchiriat, a subinchiriat spatiul/terenul/imobilul, tara sa notifice
proprietarul, nu a respectat obligatiile ce ii revin prin prezentul contract;
e)cand se constata indeplinirea situatiei prevazuta la art. 5.6;
f)prin denuntare unilaterala la initiativa proprietarului imobilului conform art. 6.1 lit. d);
g)reziliere pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre una dintre parti;
h)in cazul dizolvarii locatarului - persoana juridica.
Art. 10.2 - Indiferent de motivul de incetare a contractu1ui invocat de locator, chiria~ul este
obligat sa plateasca chiria pana la data predarii imobilului sau a evacuarii, a costurilor aferente
utilitatilor pana la aceea~i data, precum ~i sumele menite sa acopere prejudiciile create locatarului prin
fapta sa.
XI. DISPOZITII FINALE
Art. 11.1 - Prezentul contract se incheie in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Anexele fac parte integranta din contract ~i se incheie in acela~i numar de exemplare.
LOCATOR,
PRIMAR,
LOCATAR,
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Anexa 5 la Documentatia de atribuire HCL Moroeni nr. 83/17.12.2019
FORMULARE

OFERTANT
Formular - F 1
Catre, D.A.T. COMUNA MOROENI
CERERE DE lNSCRIERE LA LICITATIE pentru inchirierea terenului in suprafata de 16
2
m , apartinand domeniului public al comunei Moroeni, din punctul "Dispensar medical", cu
scopul amenajarii unui magazin
Operatorul economic /grupul de operatori economici
, cu sediul
in
, Judetul..
, Str
, Nr.
, Cod po~tal..
, telefon
,
fax
, E-mail..
, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub
ill
, avand atribuit CU!..
, avand cont IBAN
'Ad'fun'~l
Ad potrlVlt
..
ill
, d esc hilsa
, eXlstan
ctlonan
legislatiei Statului Roman, reprezentata legal de
, cu functia de
.......................... rugam sa ne admiteti participarea la licitatia publica pentru lnchirierea terenului in
suprafata de 16 m2, apartinand domeniului public al comunei Moroeni, din punctul
"Dispensar medical", cu scopul amenajarii unui magazin, organizata de UAT Comuna Moroeni
in data de
.
Mentionam ca am luat cuno~tinta de prevederile caietului de sarcini allicitatiei ~i ne
obligam ca in cazul adjudecarii sa incheiem contractul de inchiriere in termenul stabilit prin
procesul verbal de licitatie (5 zile lucratoare), in caz contrar suntem de acord cu pierderea garantiei
de participare aferente
Data intocmirii
Numele, functia, ~tampila ~i semnatura reprezentantului legal

OFERTANT
Formular -F2
FI~A OFERTANTULUI pentru inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafati de
16
apartinand domeniului public al comunei Moroeni, din punctul "Dispensar medical",
cu scopul amenajirii unui magazin
m2,

1) Ofertant

_

2) Sediul societatii sau adresa

_

3) Telefon / fax

_

4) Reprezentant legal

_

5) Functia

_

6) Cod fiscal

_

7) Nr. Inregistrare la Registrul Comeqului

_

8) Obiect de activitate

_

9) Nr. Cont

_

10) Banca

_

11) Capitalul social (lei)
12) Cifra de afaceri (lei)

Data intocmirii
Numele, functia, ~tampila ~i semnatura reprezentantului legal

_
_

OFERTANT
Formular-F3
DECLARATIE
Privind eligibilitatea pentru lnchirierea prin licitatie a terenului in suprafata de 16 m2,
apartinand domeniului public al comunei Moroeni, din punctul "Dispensar medical", cu
scopul amenajarii unui magazin
Subsemnatul( a)
, reprezentant al
,
2
in calitate de ofertant la licitatia publica , a terenului in suprafata de 16 m , apartinand
domeniului public al comunei Moroeni, din punctul "Dispensar medical", cu scopul
amenajarii unui magazin organizata de VAT Comuna Moroeni , sub sanctiunea excluderii din
procedura ~i a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, declar pe proprie raspundere ca:
- nu sunt in stare de faliment ca urmare a hotanlrii pronuntate de judecatorul sindic;
- mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor ~i contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare in Romania (sau in tara in care este stabilit);
- in ultimii 2 ani nu am avut cazuri de indeplinire in mod defectuos a obligatiilor
contractuale, din motive imputabile rnie, nu am produs si nu sunt pe cale sa pro due grave prejudicii
partenerilor ;
- nu am fost condamnat, in ultirnii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatore~ti, pentru 0 fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
gre~eli in materie profesionala;
- in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatore~ti
pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda ~i/ sau spalare
de bani.
- la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu
depun candidaturwoferta individuala ~i 0 alta candidaturwoferta comuna, nu depun oferta
individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
- informatiile prezentate autoritatii contractante in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor
de calificare ~i selectie nu sunt false.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete ~i corecte in fiecare detaliu ~i
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii ~i confmnarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta
declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de lncalcarea prevederilor legislatiei penale
privind falsulin declaratii.

Data intocmirii
Numele, functia, ~tampila ~i semnatura reprezentantului legal

ANUNT DE LICITATIE PUBLICA
V.A.T. Comuna Moroeni cu sediul in Comuna Moroeni, satul Lunca, Str. PrincipaHi, nr.
152, judetul Dfunbovita, cod po~tal 137310, telefon - 0245772213, fax - 0245772084, e-mail
primaria moroeni@yahoo.com, organizeaza In data de
, ora 10 00, licitatie publica
pentru Inchirierea unui teren In suparafata de 16 m2 afiat In proprietatea publica a Comunei
Moroeni, situat In Comuna Moroeni, SatUl Lunca, pct. "Dispensar medical".
Informatii privind obiectulinchirierii :
1.1. Spatiulin suprafata de 16 m2, situat In Comuna Moroeni, Satul Lunca, Str. Pietei, pct.
"Dispensar medical".
2 Documentatia de atribuire a fost aprobata prin Hotararea Consiliului local al Comunei
Moroeni ill
./
~i contine:
2.1. Informatii generale privind locatorul, denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de
telefon, telefax si/sau adresa de-mail a persoanei de contact etc;
2.2. Caietul de sarcini;
2.3. Instructiuni privind organizarea si des~urarea procedurii de Inchiriere;
2.4. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;
2.5. Informatii privind stabilirea ofertei ca~tigatoare;
2.6. Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
2.7. Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii
2.8. Formulare
3. Modalitatile de intrare in posesia documentatiei de atribuire:
3.1. La sediul V.A.T. Comuna Moroeni cu sediul in Comuna Moroeni, satul Lunca, Str.
Principala, nr. 152, judetul Dfunbovita, Compartimentul Achizitii publice, de luni pana vineri Intre
orele 10.00 - 14. 00
3.2. Pretul documentatiei de atribuire este de 100 lei pe suport h<lrtie ~i gratuit In format
electronic. Pretul documentatiei se achita la Casieria Primariei Comunei Moroeni
3.3. Data limita pana la care se pot solicita clarificari este
.
4. Informatii privind ofertele :
4.1. Data limita pentru depunerea ofertelor este
, ora 16.00.
4.2. Ofertele se depun la secretariatul Primanei Comunei Moroeni afiat la adresa indicata
mai sus, la pct. 3.1.
4.3. Ofertele de depun Intr-un singur exemplar.
5. ~edinta publica de licitatie se va des~ura la sediul VAT Comuna Moroeni In data de
.................... , ora 10.00.
6. Solutionarea litigiilor este de competenta Tribunalului Dambovita - Sectia Civila - avand
sediulin Targovi~te, Calea Bucure~ti, ill. 3,judetul Dfunbovita, tel. 0245612344, fax. 0245216622.
Termenul de contestatie este de 5 zile de la primirea notificani privind rezultatullicitatiei.
7. Anuntul de licitatie a fost transmis spre publicare In data de
.

FORMULAR DE OFERTA*

Pentru lnchirierea terenului in suprafata de 16 m2, apartinand domeniului public al
comunei Moroeni, din punctul "Dispensar medical", cu scopul amenajarii unui magazin, la
licitatia din data de 20.08.2019, ora 10.00, organizata de Consiliul Local al Comunei Moroeni

1) Pretul de oferta

LEVmp/luna

Declar ca voi respect a destinatia spatiului comercial, stabilita in caietul de sarcini, aprobat
prin H.C.L nr
./
2019, care a stat la baza organizarii licitatiei ~i in conformitate cu
O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

OFERTANT,

PERSOANA FIZICNJURIDICA

DOMICILIUL/SEDIUL localitatea ------str. -------Nr__
,Bl.
, SC
-,AP
Et__
,
judetul
CNP/CUI
_
Semnatura Ofertantului,

_

*(formularul va fi completat ~i depus in plicul interior)

DECLARATIE
DE CONFIDENTIALITATE ~I IMPARTIALITATE
privind inchirierea prin Iicitatie publici a terenului in suprafata de 16 m2, apartinand
domeniului public al comunei Moroeni, din punctul "Dispensar medical", eu seopul
amenajarii unui magazin

Subsemnatul( a)
avmd functia de
In cadrul
In calitate de membru al comisiei de
evaluare a ofertelor constituita prin BCL Moroeni nr
I
privind Inchirierea prin
2
licitalie publica a unui teren In suprafala de 16 m - domeniu public - din punctul "Dispensar
medical", cu scopul amenajarii unui magazin, declar pe proprie raspundere urmatoarele:

.

1. Ma oblig sa pastrez confidenlialitatea asupra conlinutului documentaliei depuse de catre ofertanti,
precum ~i a altor informalii prezentate de ofertanti menite sa aduca atingere desI~urarii m mod
transparent a procedurii de atribuire a contractului de mchiriere.
2. Ma oblig sa nu dezvalui ofertanlilor sau altor persoane neimplicate oficialin procedura de atribuire
a contractului de Inchiriere, informalii suplimentare legate de activitatea de desI~urare a licitaliei.
3. Nu sunt sol sau ruda parra la gradul al patrulea inclusiv, ori afin parra la gradul al patrulea inclusiv,
cu vreunul dintre ofertanli.
4. In ultimii trei ani nu am avut contract de munca sau de colaborare cu vreunul dintre ofertanli persoana juridica - ~i nu am :Ia.cut parte consiliul de administratie sau din orice alt organ de
conducere sau de administratie al acestora.
5. Nu delin parti sociale sau acliuni din capitalul social subscris al vreunuia dintre ofertanli - persoana
juridica.
Prezenta declaratie s-a dat astazi
licitalie.

, Inainte de deschiderea sedintei de

SEMNATURA

Secretar -

AZA,
ghe Claudiu George

