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JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
PIATA VICTORIEI, Nr.10,
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HOTARAREA NR. 66 din 15.10.2012
REFERITOR LA: Aprobarea inchirierii, pe o perioadd de 4 ani, prin licitatie publicd a spatiilor
comerciale aflate in patrimoniul public al municipiului Caracal situate in Piata Agroalimentard Caracal,
pe str. Mihai Eminescu, nr.20A $i pe Calea Bucure§ti, nr.45A
EXPUNERE DE MOTIVE:
Unele contracte de inchiriere ale spatiilor comerciale situate in Piata Agroalimentard Caracal, pe
str. Mihai Eminescu, nr. 20A §i pe Calea Bucure§ti, nr.45A au expirat, iar altele sunt in derulare dar
urmeazd se inceteze. In acest sens, conform legislatiei in vigoare se impune scoaterea la licitatie atat a
spatiilor pentru care au incetat contractele cat a celor pentru care urmeazd se inceteze contractele de
inchiriere, impundndu-se adoptarea unei hotdrari a consiliului local.
AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.13730/12.10.2012 al Compartimentului Concesiuni, Contracte,
Acorduri din cadrul Primdriei municipiului Caracal;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicd, cu modificdrile §i complearile
ulterioare;
- Art. 1166-1294 1777 — 1823 din Noul Cod Civil;
- Art. 36 alin. 2 lit. "c" coroborat cu alin.5 lit."a" §i art. 123 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publicd locals, republicatd, cu modifickile §i completdrile ulterioare;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd locals, republicatd,
completatd modificatd;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba inchirierea, pe o perioadd de 4 ani, prin licitatie publicd a spatiilor comerciale,
aflate in patrimoniul public al municipiului Caracal, dupd cum urmeazd:
- 44 spatii comerciale din care la subsol - 5 spatii, la parter -19 §i la etaj -20 situate in Piata
Agroalimentard, B-dul Antonius Caracalla, nr.22, (cu exceptia spatiilor comerciale situate la subsol
amenajate in vederea comercializdrii de pe§te came);
- 6 spatii comerciale situate in str. Mihai Eminescu, nr.20A;
- 7 spatii comerciale situate in Calea Bucurqti, nr.45A
Art.2. Se aprobd Procedura de inchiriere a spatiilor comerciale situate in Piata Agroalimentard
Caracal, pe str. Mihai Eminescu, nr.20A §i pe Calea Bucureti, nr.45A, procedurd ce se regäse§te in
Anexa nr. 1, care face parte integrantd din prezenta hoardre.
Art.3. Se imputernicqte Primarul Municipiului Caracal se semneze in numele Consiliului Local
al Municipiului Caracal toate inscrisurile necesare pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei
hotdrdri.
Art. 4.- Prezenta hotardre va fi comunicata Institutiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal, Compartimentului Concesiuni, Contracte, Acorduri din cadrul Primdriei Municipiului Caracal
Serviciului Public de Administrare a Pie;elor.
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Procedura de inchiriere

a spatiilor comerciale situate in Plata Agroalimentard Caracal, pe str. Mihai
Eminescu, nr.20A pe Calea Bucurqti, nr.45A
CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare
Art. 1. - Prezenta procedurd reglementeazd modul de inchiriere a spatiilor comerciale
situate in Piata Agroalimentard Caracal, pe str. Mihai Eminescu, nr.20A
pe Calea
Bucureti, nr.45A, aflate in domeniul public al Municipiului Caracal
in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Caracal.
Art. 2. - (1) Contractele de inchiriere a spatiilor prevazute la art. 1 se pot incheia cu
orice comerciant, roman sau strain, dupd caz, in conditiile legii ale prezentei Proceduri.
Durata maxima a unui contract de inchiriere pentru spatiile care fac obiectul
prezentei proceduri nu poate dep4i 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii, in baza hotararii
consiliului local.
Prelungirea contractelor de inchiriere este permisd numai dacd sunt intrunite,
cumulativ, urmatoarele conditii:
locatarul a achitat chiria la termenele convenite, fOra a avea mdcar o singurd
intarziere;
locatarul a respectat, fard exceptii, toate celelalte clauze contractuale;
locatarul nu este inregistrat cu debite la bugetul de stat, bugetul local, bugetul
asigurdrilor sociale de stat, bugetele fondurile speciale etc.;
locatarul nu a fost sanctionat vreodata prin acte ale organelor abilitate sa controleze
modul in care 4i desfa5oara. activitatea;
locatarul nu se and in procedurd de dizolvare on lichidare, dupd caz;
locatarul nu se aflä in procedurd insolventei;
locatarul prezinta dovada solvabilitatii;
locatarul nu si-a modificat, pe parcursul deruldrii contractului de inchiriere,
profilul/obiectul de activitate in raport cu cel avut la data participärii la procedura de licitatie.
(4) La implinirea termenului de inchiriere, spatiile prevazute la art. 1 in cazul carora
nu opereazd prelungirea contractului prin act aditional vor fi inchiriate prin licitatie publica,
organizata desf4urata in conformitate cu prevederile prezentei proceduri cu dispozitiile
legale in vigoare la acea
Art. 3. - (1) Comerciantii care dobandesc calitatea de locatar al spatiilor prevazute la
art. 1 vor putea realiza, in interes privat cu suportarea integral a costurilor aferente, unele
amenajdri provizorii, numai dace acestea sunt strict necesare pentru desfawrarea
rentabilizarea activitatii.
Amenajarile spatiului vor putea fi realizate, cu acordul prealabil scris al
Primarului Municipiului Caracal, numai in interiorul spatiului
numai cu respectarea
prevederilor legale privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii a reglementarilor
privind documentatiile urbanistice aprobate.
Amenajarile spatiului realizate potrivit prezentului articol, vor ramane, la
incetarea contractului de inchiriere, in proprietatea locatorului färd vreo obligatie de plat y a
contravalorii for in sarcina acestuia.
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CAPITOLUL II
Etapele procedurii
SECTIUNEA A
Initierea procedurii de inchiriere
Art. 4. - Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Caracal initiaza procedura de inchiriere prin intocmirea referatului de
completarea caietului de sarcini, denumite impreund documentatia de
oportunitate
inchiriere.
Art. 5. - (1) Referatul de oportunitate cuprinde in mod obligatoriu urmdtoarele date:
descrierea bunului imobil care urmeazd a fi inchiriat, inclusiv situatia juridicd a
acestuia (sarcini, privilegii etc.);
social, dupd caz, care justified incheierea
motivele de ordin economic
contractului de inchiriere;
precizarea expresd a activitatii pentru care se solicitd incheierea contractului de
inchiriere;
durata inchirierii, care este de maximum 4 (patru) ani.
nivelul minim al chiriei propuse, care nu poate fi mai mic decat cel stabilit prin
hotdrarea consiliului local, precum i faptul ca aceasta va fi actualizatd anual, automat, cu
indicele de inflatie;
alte consideratii care fundamenteazd oportunitatea incheierii contractului de
inchiriere.
(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pomitd licitatia va fi
conform hotardrii consiliului local in vigoare la data organizdrii licitatiei.
Art. 6. - Caietul de sarcini va contine, in mod obligatoriu:
datele de identificare ale institutiei care initiaza licitatia;
descrierea bunului imobil care face obiectul inchirierii;
conditiile de inchiriere regimul de exploatare a bunului;
obiectivele de ordin economic §i social, dupd caz, urmarite de titularul dreptului de
administrare;
criteriul de selectie utilizat, respectiv pretul;
cerintele privind calificarea ofertantilor, respectiv:
- informatii generale despre ofertant :
persoand juridied fizicd autorizatd
dovada inregistrdrii la oficiul registrului comertului (copie certificate);
certificat de sarcini fiscale in termen de valabilitate (original);
statut i/sau act constitutiv, dupd caz (copie certificate);
certificat constatator emis de oficiul registrului comertului (original);
desfaware efectiv
ofertantul trebuie sa aibd cuprinse in obiectul de activitate
activitati de comert cu amdnuntul de bunuri alimentare nealimentare;
declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca nu se afld in litigiu cu titularul
dreptului de administrare;
- cifra de afaceri minima pe care ofertantul a inregistrat-o in anul anterior celui in care
se initiaza procedura;
cazierul fiscal al ofertantului;
actul de reprezentare in cazul in care ofertele sunt depuse de imp
- alte cerinte
g) destinatia bunurilor imobile care fac obiectul inchirierii;

interdictia subinchirierii sau cesionarii bunului imobil *i/sau a contractului de
interdictia
inchiriere on a constituirii acestora ca garantie sub orice forma, precum
pe parcursul derularii contractului de inchiriere, a profilului/obiectului de
activitate in raport cu cel avut la data participarii la procedura de licitatie;
durata inchirierii, stability conform celor prevazute in referatul de oportunitate;
posibilitatea conditiile prelungirii duratei contractului de inchiriere pe baza de act
aditional;
chiria minima, de la care se va porni licitatia va fi stabilit y conform celor prevazute
in referatul de oportunitate;
1) clauze referitoare la incetarea contractului de inchiriere;
conditiile pentru
cuantumul garantiei de participare la licitatie, precum
restituirea sau executarea acesteia;
facilitati suplimentare, dacs este cazul;
perioada de valabilitate a ofertei;
garantia de bun g executie a contractului.
SECTIUNEA B
Aprobarea documentatiei de inchiriere
documentatia de atribuire se
Art. 7. - Referatul de oportunitate, caietul de sarcini
aproba de cdtre Primarul Municipiului Caracal.
Art. 8. - In situatia in care Primarul Municipiului Caracal considerd ca este necesard
completarea/revizuirea documentatiei de inchiriere de care Compartimentele competente din
cadrul aparatului de specialitate, se va acorda un termen de maximum 5 zile in vederea
refacerii on completarii cu datele/actele solicitate, dupa caz.

SECTIUNEA C
Licitatia publicd
Art. 9. - (1) Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Caracal au obligatia de a face public anuntul de participare in presd, inclusiv
pe website-ul propriu, cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data limits fixata de
depunere a ofertelor. Anuntul de participare cuprinde urmatoarele date:
denumirea autoritatii publice care organizeaza licitatia;
conditiile de participare;
cuantumul forma garantiei de participare;
descrierea succinta a bunului imobil care unneaza a fi inchiriat;
data, adresa ora-limits a depunerii ofertelor, data locul deschiderii acestora;
modul de obtinere a documentelor licitatiei, pretul for
modalitätile de platy a
acestora.
Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii licitatiei.
Ofertele se depun in plic sigilat la sediul Primariei Municipiului Caracal, str. P-ta Victoriei
nr.8, pang la data-limits de depunere mentionata in anunt.
Plicul va fi marcat cu denumirea Si adresa locatorului (titularul dreptului de
administrare) cu inscriptia "A nu se deschide inainte de data de..., ora...., locul "
va
indica bunul imobil (spatiul comercial) pentru care este depusa oferta; in interior plicul
trebuie sa cuprinda inscrisurile reprezentand documentatia de calificare.
(4) In interiorul plicului vor fi depuse actele solicitate pentru calificarea ofertantilor,
cu exceptia Scrisorii de inaintare
a dovezii constituirii garantiei de participaf eve, se
6..,,,,,,
atwaza la exterior.
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(5) Toate documentele care alcAtuiesc oferta trebuie sä fie *tampilate *i semnate cu
numele in clar de reprezentantul legal sau de imputernicitul special autorizat sa angajeze
ofertantul in contractul de inchiriere *i sa aiba trecutA data la care s-a redactat respectivul
document. Orice tersà.turd, addugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide
numai dacd sunt vizate de care persoana autorizatd sa semneze oferta. Nu sunt admise
completari ulterioare ale documentatiei de calificare.
Art. 10. - (1) Ofertele depuse se analizeazd *i se evalueazd de cdtre o comisie numitd
in acest scop prin dispozitie a Primarului Municjpjuluj Caracal, denumitd in continuare
comisia de evaluare.

Comisia de evaluare este alcAtuita dintr-un numar impar de membri *i are un
pre*edinte, care stabile*te modalitatea de lucru a comisiei. Pentru fiecare membru al comisiei
de evaluare se va desemna cel putin un membru supleant, care va inlocui membrul comisiei
de evaluare care nu poate fi prezent din motive objective. Secretariatul Comisiei de evaluare
se asigurd de care persoane desemnate prin dispozitie a Primarului Municipiului Caracal din
randul angajatilor din aparatul sau de specialitate.
Atributiile comisiei de evaluare sunt:
deschiderea ofertelor;
verificarea indeplinirii conditiilor de participare de cAtre ofertanti, inclusiv a
termenului in care ofertele au fost depuse;
verificarea fieckei oferte in corelatie cu cerintele caietului de sarcini;
stabilirea ofertelor neeligibile sau neconforme *i a motivelor care stau la baza
respingerii acestora;
e) intocmirea hotdrarii de evaluare prin care se stabilesc ofertantii calificati in etapa
de licitare;
0 in cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitatiei.
Comisia de evaluare este legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor, jar
deciziile se iau cu votul majoritAtii membrilor.
Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptatä au dreptul
de
prezenta punctul de vedere separat, printr-o nota scrisä, ata*atA hotArdrii de evaluare.
(6) Deciziile comisiei de evaluare se semneala de cdtre pre*edintele acesteia.
Calificarea/descalificarea ofertantilor se comunicA in *edintA publicd *i se incheie
proces-verbal semnat de componentii Comisiei *i de care ofertantii/reprezentantii
imputemicitii ai acestora care sunt prezenti. Lipsa oricdrui document de calificare sau
depunerea in ziva deschiderii a unui document solicitat initial atrage descalificarea
ofertantului aflat intr-o astfel de situatie.
Pentru ofertantii calificati se trece la etapa licitatiei deschise, competitivd, cu plic
inchis. Spatiul va fi adjudecat de ofertantul care va avea cea mai mare ofertä financiard.
(9) Dupd deschiderea ofertelor financiare comisia de organizare *i desfä*urare a
licitatiei incheie un proces verbal privind rezultatul licitatiei Sj emite o hotärare de adjudecare
a spatiului de cdtre ofertantul cu cea mai mare ()fella financiard.
(10)Hotdrarea de adjudecare va fi afi*atä la sediul PrimAriei Municipiului Caracal de
care comisia de evaluare in termen de cel mult 24 ore de la data emiterii acesteia,
incheindu-se un proces verbal de afi*are
Art. 11. - Daca pang la expirarea termenului-limita de depunere a ofertelor nu se
depun cel putin doua oferte, titularul dreptului de administrare reia procedura de atribuire a
contractului de inchiriere a bunului imobil incepand cu etapa publicArii anuntului de
participare.
Art. 12. - In cazul in care, dupd deschiderea ofertelor, nu sunt cel p bt4/414.4t
care indeplinesc cerintele din caietul de sarcini, procedura de licitatie se/r
etapa publicArii anuntului de participare.
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Art. 13. - In situatia in care, dupd repetarea procedurii de licitatie, se prezinta o
singurd oferta care indeplinete cerintele caietului de sarcini, contractul se atribuie titularului
acestei oferte.
Art. 14. - Rezultatul licitatiei se consemneazd intr-un proces-verbal care se semneazd
de care componentii comisiei de cartre participantul la ultima etapd a licitatiei.
Art. 15. - (1) Contestatiile pot fi formulate in termen de 24 ore, calculate de la data
hotärarii de adjudecare se depun in acela5i loc unde s-au depus ofertele.
In acest scop, prin dispozitia primarului se constituie comisia de solutionare a
contestatiilor din care nu pot face parte persoanele care au analizat au evaluat ofertele.
decide, dupd caz, admiterea sau
Comisia analizeazd contestatia formulatä
respingerea acesteia, intocmind in acest scop un proces-verbal.
Solutionarea contestatiilor se face prin hotdrare, in termen de 48 ore de la data
inregisträrii acesteia, hotärare ce va fi afipta la sediul Primäriei Municipiului Caracal in eel
mult 2 zile de la solutionare.
In situatia in care contestatia este admisd, comisia anuleazd decizia Comisiei de
evaluare adoptatä initial dispune reluarea procedurii de licitatie.
SECTIUNEA D
Atribuirea contractului de inchiriere
Art. 16. - (1) In termen de 3 zile de la implinirea termenului de contestare sau de la
solutionarea contestatiei/contestatiilor, dace asemenea cdi de atac au fost exercitate, Primarul
Municipiului Caracal va incheia contractul de inchiriere, in forma scrisd, cu ofertantul a cdrui
ofertd a fost stability ca find ca*tigãtoare.
Art. 17. - Refuzul explicit al ofertantului declarat ca§tigator de a incheia contractul de
inchiriere in termen de 3 zile on neprezentarea acestuia la semnarea contractului in acela5i
termen atrag retinerea garantiei de participare la licitatie.
Art. 18. - In situatia in care ofertantul declarat ca5tigãtor refuzd explicit incheierea
contractului de inchiriere on nu se prezintd in termen pentru semnarea lui, contractul de
inchiriere se poate incheia cu ofertantul clasat pe locul urmdtor on se poate organiza o noua
procedurd de licitatie, pe baza propunerii Compartimentelor din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Caracal.

CAPITOLUL IV
Dispozifii finale
orice act aditional la acesta se semneaza
Art. 19. - (1) Contractul de inchiriere
numai dupd verificarea respectdrii cerintelor din caietul de sarcini.
(2) Contractele de inchiriere actele aditionale ulterior incheiate cu nerespectarea
prevederilor din caietul de sarcini referitoare la pret, duratd destinatia spatiului sunt lovite
de nulitate absolutd nu produc efecte juridice.
Art. 20. - Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Caracal au obligatia de a asigura pästrarea documentelor care stau la baza
cel putin 3 ani de la data
incheierii contractului de inchiriere pe toata durata acestuia
incetdrii lui.

