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 H O T Ă R Â R E 
privind  închirierea prin licita ie publică a unui spa iu din incinta ț ț

Dispensarului uman Sili tea ș
cu destina ia cabinet stomatologic  ț

Consiliul Local al comunei Raciu, jude ul Dâmbovi a,ț ț
Întrunit în edin ă ordinară astăzi, 31.07.2012, ș ț
Având în vedere: 

 Expunerea de motive  prezentata de domnul Grădinaru Vasile,  Primar al comunei
Raciu, nr. 3513/18.07.2012;

 Raportul de specialitate 3512/18.07.2012, a secretarului comunei Raciu; 
 Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Prevederile art. 13 alin.1 al Legii nr.50/1991-privind privind autorizarea executării de

construc ii, republicată, cu modificările i completările ulterioare; ț ș
În  temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c i art. 36, alin.5, lit.b, art. 46 alin. 3 i art.123,ș ș
alin.1 i alin. 2 din Legea nr.215/2001-  a administra iei publice locale, republicată, cuș ț
modificările i completările ulterioare, ș

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 Se aprobă închirierea prin licita ie publică a unui spa iu de 13,72 mp, din incintaț ț
Dispensarului uman Sili tea în vederea înfiin ării unei cabinet stomatologic . ș ț
Art. 2 (1)Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea prin licita ie publică a unui spa iuț ț
din incinta Dispensarului uman Sili tea cu destina ia cabinet stomatologic;  ș ț
(2) Pre ul minim de pornire la licita ie este de ț ț  2 euro/ mp/ an, conform anexei nr.1 care
face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art.3  Se aprobă contractul de închiriere prin licita ie publică a unui spa iu din incintaț ț
Dispensarului  uman Sili tea cu destina ia cabinet  stomatologic,  conform anexei  nr.  2ș ț
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.  4 Primarul  comunei  i  compartimentul  financiar-contabil  vor  duce  la  îndeplinireș
prevederile prezentei hotărâri. 
       

   PRE EDINTE EDIN Ă,Ș Ș Ț SECRETAR COMUNA RACIU,
Consilier local Burtescu Aurică                   jr. Zaharia Alin

RACIU
NR.
DATA

http://www.raciu.ro/


ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA RACIU
str. Principală, nr. 455, tel/fax 0345.524020

www.raciu.ro, e-mail: alinzaharia@yahoo.co.uk

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
privind  închirierea prin licita ie publică a unui spa iu din incinta ț ț

Dispensarului uman Sili tea ș
cu destina ia cabinet stomatologic;  ț

Primarul comunei Raciu, jude ul Dâmbovi a; ț ț
Având in vedere: 

 Expunerea de motive  prezentata de domnul Grădinaru Vasile,  Primar al comunei
Raciu, nr. 3513/18.07.2012;

 Raportul de specialitate 3512/18.07.2012, a secretarului comunei Raciu; 
 Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Prevederile art. 13 alin.1 al Legii nr.50/1991-privind privind autorizarea executării de

construc ii, republicată, cu modificările i completările ulterioare; ț ș
În  temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c i art. 36, alin.5, lit.b, art. 45, alin. 6 i art.123,ș ș
alin.1 i alin. 2 din Legea nr.215/2001-  a administra iei publice locale, republicată, cuș ț
modificările i completările ulterioare, propune adoptarea următorului ș

PROIECT DE HOTĂRÂRE : 

Art.1 Se aprobă închirierea prin licita ie publică a unui spa iu de 13,72 mp, din incintaț ț
Dispensarului uman Sili tea în vederea înfiin ării unei cabinet stomatologic . ș ț
Art. 2 (1)Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea prin licita ie publică a unui spa iuț ț
din incinta Dispensarului uman Sili tea cu destina ia cabinet stomatologic;  ș ț
(2) Pre ul minim de pornire la licita ie este de ț ț  2 euro/ mp/ an, conform anexei nr.1 care
face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art.3  Se aprobă contractul de închiriere prin licita ie publică a unui spa iu din incintaț ț
Dispensarului  uman Sili tea cu destina ia cabinet  stomatologic,  conform anexei  nr.  2ș ț
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.  4 Primarul  comunei  i  compartimentul  financiar-contabil  vor  duce  la  îndeplinireș
prevederile prezentei hotărâri. 
       

 INI IATOR,Ț
Primar Grădinaru Vasile
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Nr.  3513/18.07.2012

EXPUNERE DE MOTIVE 
 la proiectul de hotărâre 

privind  închirierea prin licita ie publică a unui spa iu din incinta ț ț
Dispensarului uman Sili tea ș

cu destina ia cabinet stomatologic  ț

În  temeiul  prevederilor   articolului  13  alin.1  Legii  nr.50/1991-privind
autorizarea executării  de construc ii,  republicată,  prevederile art.5, alin.2ț
din  Legea  nr.213/1998  privind  proprietatea  publica  si  regimul  acesteia,
propun să se aprobe prezentul proiect de hotărâre,  privind vânzarea prin
licita ie publică a  unui  spa iu din  incinta Dispensarului  uman Sili tea cuț ț ș
destina ia cabinet stomatologic.  ț

P R I M A R, 
Grădinaru Vasile 
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Nr. 3512/18.07.2012

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la proiectul de hotărâre 

privind  închirierea prin licita ie publică a unui spa iu din incinta ț ț
Dispensarului uman Sili tea ș

cu destina ia cabinet stomatologic  ț

În data de 17.07.2012 a fost înregistrată sub nr. 3444 cererea d-rei dr.
Constantinescu Anamaria Ruxandra de închiriere a unui spa iu din incintaț
Dispensarului  uman  ili tea,  în  scopul  înfiin ării  unui  cabinet  medicalȘ ș ț
individual stomatologic.

Având  în  vedere  că  în  comuna  Raciu  nu  func ionează,  la  acestț
moment, un astfel de cabinet, i inând cont de prevederile:  ART. 123 dinș ț
Legea  nr.215/2001-  a  administratiei  publice  locale,  republicata,  cu
modificarile si completarile ulterioare, care precizează: 
  ”(1) Consiliile locale şi consiliile jude ene hotãrãsc ca bunurile ce apar inț ț
domeniului public sau privat, de interes local sau jude ean, dupã caz, sa fieț
date  în  administrarea  regiilor  autonome  şi  institu iilor  publice,  sa  fieț
concesionate  ori  sa  fie  închiriate.  Acestea  hotãrãsc  cu  privire  la
cumpãrarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul
privat, de interes local sau jude ean, în condi iile legii. ț ț

(2) Vânzarea,  concesionarea  şi  închirierea  se  fac  prin  licita ieț
publica, organizatã în condi iile legii.”ț

- Recomand Consiliului Local al comunei Raciu adoptarea prezentului
proiect de hotărâre.

                                                                                  

SECRETAR COMUNA RACIU,
jr. Zaharia Alin
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CAIET DE SARCINI 
privind  închirierea prin licita ie publică a unui spa iu din incinta ț ț

Dispensarului uman Sili tea ș
cu destina ia cabinet stomatologic ț  

1. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII LICITA IEI PUBLICE Ț
Licita ia publică va avea loc în data de 15.08.2012, la sediul Primăriei comunei, ora 10. ț
2. OBIECTUL INCHIRIERII
2.1. Obiectul închirierii este  suprafa a de 13,72 mp, care apar ine domeniului privat alț ț
comunei Raciu,  în vederea înfiin ării unui cabinet stomatologic;ț
     
3. DURATA INCHIRIERII 

3.1. Spa iul care face obiectul inchirierii se închiriază pe o durată de 10 ani cuț
posibilitatea prelungirii dacă respecta condi iile contractuale.ț

3.2. Modalitatea de plată şi  clauzele speciale se vor stabili  prin contractul de
închiriere.

4. CARACTERISTICILE ÎNCHIRIERII  
4.1 Închirierea va fi folosita numai pentru cabinetul stomatologic.

5 . ELEMENTE DE PREȚ
5.1. Pre ul minim al inchirierii  este de  ț 2 euro/mp/an. 

5.2. Pre ul terenului licitat,  va fi cel pu in egal cu cel de la punctul 5.1. de maiț ț
sus.

6. ÎNCETAREA INCHIRIERII  
    Încetarea contractului de  închiriere poate avea loc în următoarele situa ii : ț
6.1. La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 

6.2. În cazul nerespectării obliga iilor contractuale de către chiriaş;ț
6.3. La dispari ia dintr-o cauză de for ă majoră a  bunului închiriat sau în cazulț ț

imposibilită ii obiective a chiriaşului de a-l exploata, prin renun are, fără plataț ț
unei despăgubiri; 

6.4.  În cazul în care spa iul î i  schimbă destina ia sau chiria ul îl  subînchiriazăț ș ț ș
unei ter e persoane. ț

7. SOLU IONAREA LITIGIILORȚ
 Litigiile de orice fel apărute între păr ile contractante, în cursul derulării contractului deț
închiriere, sunt de competen a instan elor de judecată. ț ț

8. CONDI IILE DE PARTICIPARE LA LICITA IE Ț Ț  
Taxa de participare la licita ie este de 10,00 lei.ț
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Garan ia de participare la licita ie este de 100 lei.ț ț
Taxa  de  participare  şi  garan ia  de  participare  la  licita ie  vor  fi  depuse  la  casieriaț ț
Primăriei comunei. 
Pentru desfă urarea procedurii licita iei publice deschise este obligatorie participarea aș ț
cel pu in 2 ofertan i. În situa ia în care la prima licita ie ( primul anun  ) nu se prezintă celț ț ț ț ț
pu in doi ofertan i, licita ia va fi anun ată din nou, fiind suficientă existen a unei singure ț ț ț ț ț
oferte . 
Persoanele fizice sau juridice vor depune în copie, următoarele documente : 
- buletinul de identitate sau certificat de înregistrare fiscală; 
- dovada achitării la zi a taxelor şi impozitelor (certificat fiscal); 

 procură autentificată la notar în cazul în care ofertantul participă la licita ie prinț
reprezentant.

9. MODUL DE DESFĂŞURARE AL LICITA IEI Ț
Ofertan ii interesa i, persoane fizice, pentru a  participa la licita ia publică organizată înț ț ț
vederea  închirierii  spa iului  apar inând domeniului  privat  al  comunei,  aprobată prinț ț
hotărârea consiliului local, vor depune la sediul organizatorului  documentele solicitate şi 
oferta, nominalizate în anun ul publicitar publicat în ziarul local. ț
Termenul  de  primire  al  ofertelor  nu  poate  fi  mai  mic  de  10  de  zile  calendaristice,
începând cu data publicării anun ului publicitar. ț

9.1  Depunerea ofertelor : 
- ofertele vor fi redactate în limba română; 
- oferta este fermă, definitivă şi obligatorie pentru participarea la licita ie.     ț

9.2 Oferta va cuprinde : 
- cererea : 
- oferta; 
-  dovada  depunerii  la  casieria  organizatorului  licita iei  a  garan iei  de  participareț ț
reprezentând 100 lei, în numerar  sau cu ordin de 
plată cu viza Trezoreriei municipiului Târgovi te; ș
- dovada achitării la casieria organizatorului licita iei a taxei de participare în sumă de 10ț
lei. 
Licita ia are loc la data şi ora stabilită în anun ul de vânzare . ț ț
În  cazul  în  care  până la expirarea termenului  limită  de depunere a ofertelor,  nu  se
depun  cel  pu in  două  oferte,  organizatorul  va  proceda  la  republicarea  anun uluiț ț
publicitar, iar procedura licita iei publice va fi reluată. ț
La data, ora şi locul anun at pentru deschiderea licita iei vor fi prezen i membrii comisieiț ț ț
de licita ie şi ofertan ii care au prezentat documentele necesare pentru participarea laț ț
licita ie, conform caietului de sarcini. ț
Preşedintele comisiei de licita ie descrie bunul imobil, anun ă pre ul minim de vânzareț ț ț
stabilit potrivit hotărârii consiliului local, pasul de licita ie stabilit de comisie şi modul deț
desfăşurare al licita iei. ț
În cursul şedin ei de licita ie ofertan ii au dreptul să anun e, prin strigare, un pre  egal sauț ț ț ț ț
mai mare decât pre ul anun at de preşedintele comisiei.  ț ț
Dacă nici unul dintre ofertan i nu oferă pre ul de pornire la licita ie, licita ia va fi reluatăț ț ț ț
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la o dată ulterioară. 
Pre ul minim de pornire la licita ie este deț ț  2 euro/mp/an.
Dacă  ofertantul  castigator  nu  se  prezinta  in  termen  de  5  zile  pentru  încheierea
contractului, se va organiza o noua licita ie.ț

10. GARAN II Ț
În vederea participării la licita ie ofertan ii, persoanele fizice, sunt obliga i să depună laț ț ț
casieria organizatorului sau prin ordin de plată cu viza Trezoreriei, taxa de participare şi
garan ia de participare. ț
Ofertan ilor necăştigători li se restituie garan ia de participare pe bază de cerere. ț ț
Garan ia de participare la licita ie se pierde în următoarele situa ii : ț ț ț
- dacă ofertantul câştigător îşi retrage oferta în intervalul de la deschiderea ofertelor şi
până la comunicarea adjudecării; 
- în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu seprezintă la data stabilită de comisia
de licita ie  pentru perfectarea contractului de închiriere; ț

 în cazul respingerii (excluderii) de la licita ie de către comisia de licita ie.ț ț

11. ANALIZAREA ŞI COMPARAREA OFERTELOR 
La termenul stabilit pentru deschiderea ofertelor comisia va analiza integritatea ofertelor,
legalitatea reprezenta ilor sau împuternici ilor acestora. ț ț
Se consideră oferta adjudecată aceea a ofertantului care acceptă pre ul prezentat deț
către preşedintele comisiei şi nimeni nu oferă un pre  mai mare. ț
Participan ii  la licita ie pot formula contesta ii   cu privire la nerespectarea dispozi iilorț ț ț ț
legale cu privire la modul de organizare şi participare la licita ie. Contesta iile se depunț ț
la comisia de licita ie imediat după adjudecare. Solu ionarea contesta iilor se face înț ț ț
termen de 2 zile de la data depunerii acestora. 

12. DISPOZI II FINALEȚ  
Ca urmare a adjudecării licita iei publice cel care a fost declarat câştigător va trebui săț
se prezinte la Primăria să semneze contractul de închiriere în termen de 3 zile de la data
solu ionării  eventualelor  contesta ii.  Caietul  de  sarcini,  inclusiv  toată  documenta iaț ț ț
necesară participării la licita ie se va pune la dispozi ia solicitantului de către ț ț
organizator. 
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Nr.   

CONTRACT DE INCHIRIERE
    Încheiat  astăzi ________________  

I. ÎNTRE : 
COMUNA RACIU,  cu sediul în str. Principala, nr. 455, CUI 17352453, tel./fax 0345.524020,
reprezentată de Grădinaru Vasile – primar, în calitate de locator
              Şi,                                                 
___________________,  cu  domiciliul  în  ______________________________,   în  calitate  de
chiriaș
  
s-a  încheiat  prezentul  contract  de  închiriere  în  baza  Legii  nr.  215/  2001  privind
administra ia publică locală, republicata, a Hotărârii Consiliului Local Raciu nr. _________ț
şi a procesului verbal de licita ie din data de ________________. ț

II. OBIECTUL  CONTRACTULUI : 
Art. 1.  Obiectul contractului îl constituie  închirierea prin licita ie publică a uni spa iu dinț ț
incinta Dispensarului uman Sili tea, în suprafa ă de 13,72 mp, care apar ine domeniuluiș ț ț
privat  al  comunei  Raciu,   în  vederea  înfiin ării  unui  cabinet  medical  individualț
stomatologic;
  
TERMENUL  CONTRACTULUI : 
Art. 3.  Închirierea se face pe o perioadă de 10 ani, începând cu data predării – primirii
spatiului, în condi iile stipulate în prezentul contract, cu posibilitatea prelungirii prin act ț
aditional daca locatarul respecta conditiile contractuale. 
Art. 4.  În cazul în care spa iul închiriat este afectat de lucrări impuse de resistematizareaț
zonei  sau capătă altă destina ie  de interes  social,  chiria ul,  la  soma ia Primăriei,  vaț ș ț
elibera spa iul, necondi ionat, în termen de 30 de zile, de la primirea soma iei. ț ț ț

III. PRE UL INCHIRIERII : Ț
Art. 5.  Pre ul inchirierii este de  ____________ euro/mp/an.  ț
Art. 6. Chiria prevăzută la articolul 5 va fi indexată anual cu rata infla iei, în condi ile legii,ț ț
din ini iativa concedentuluii. ț

MODALITATEA DE PLATĂ: 
Art. 7. Suma prevazută la art.5 se va plăti prin ordin de plată, în contul Primăriei, deschis
la  Trezoreria Târgovi te  sau, în numerar, la casieria locatorului;  ș
Art. 8.  Plata chiriei anuale se va face in doua  rate: 50% până la 1 iunie i 50% până la 1ș
septembrie  a  fiecărui  an.  Pentru  neplata  la  termen  a  sumelor  stabilite,  se  percep
majorări de întârziere la nivelul celor stabilite prin lege.  
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IV. ÎNCETAREA INCHIRIERII : 
Art. 9.  Închirierea poate înceta din următoarele cauze: 
- la soma ia Primăriei,  motivată de cap. III, Art. 4; ț
- nerespectarea clauzelor contractuale ; 
- neplata la termenele stabilite prin contract,  a chiriei şi penalită ilor datorate; ț
- la expirarea termenului contractului ; 
Art. 10.  În cazul nerespectării clauzelor contractuale, privind schimbarea destina iei şiț
plata chiriei, contractul încetează de drept şi atrage,  după sine,  plata de despăgubiri.

V. OBLIGA IILE PĂR ILOR :Ț Ț  
Art. 11. Locatorul are următoarele obliga ii: ț
- să pună la dispozi ia chiria ului folosin a pă unii la termenul stabilit; ț ș ț ș
-  sa garanteze chiria ului  în cauză neatingerea acestuia în drepturile sale din parteaș
oricui; 
Art. 12. Chiria ul are următoarele obliga ii : ș ț
- să respecte clauzele prezentului contract,  
- sa achite impozitul pe teren aferent  

 să achite contravaloarea chiriei la termenele stabilite in contract;

VI. CONTROLUL : 
Art. 13.  Controlul asupra modului în care se respectă prevederile prezentului contract se 
efectuează de împuternici ii Primăriei.ț

VII. LITIGII: 
Art. 14.  Litigiile, de orice fel, ce vor decurge din exercitarea prezentului contract, dacă 
nu vor fi solu ionate pe cale amiabilă, vor fi rezolvate prin instan a de judecată . ț ț
Art. 15. Pe toată durata închirierii, cele doua păr i se vor supune legislatiei, în vigoare,  în ț
România. 

VIII. FOR A  MAJORĂ: Ț
Art. 16. În caz de for ă majoră,  păr ile sunt exonerate de orice răspundere. Dacă parteaț ț
care invocă  for a majoră nu argumentează în scris, către cealaltă parte, condi ia deț ț
for ă  majoră,  în  maximum  10  zile,  din  momentul  aplicării  ei,  partea  este  directț
răspunzătoare pentru toate  consecin ele, ce decurg din aceasta. Păr ile au obliga iaț ț ț
de a face tot posibilul pentru a găsi o nouă solu ie de  ieşire din cauză. ț
Art. 17.   Dacă în termen de 30 zile de la declararea  for ei majore nu s-a găsit nici oț
solu ie, partea care a invocat for a majoră va notifica, în scris, rezilierea contractului,ț ț
celeilalte păr i. De asemenea, fiecare parte are obliga ia de a face cunoscut, în scris,ț ț
încetarea condi iei de for a majoră. ț ț

DISPOZITII FINALE: 
Art. 18. Prezentul contract, privind închirierea spa iului, s-a încheiat în 2 (două)exemplare.ț
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