
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE  
privind organizarea de licitatie publica  pentru inchirierea unui spatiu cu alta 

destinatie decat aceea de locuinta 
 
 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 
 - art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) si alin.(5) lit.b) si art.123 alin.(1) si alin.(2) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 - Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 Tinand cont de raportul intocmit de catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si 
raportul Comisiei pentru activitati economico-financiare si agricultura ; 
 
 In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 
 Art.1. Se aproba inchirierea, prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a unui spatiu, din 
imobilul situat in orasul Valenii de Munte, str.Berevoiesti, nr.8, pentru  desfasurarea de activitati  
medicale, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotarare. 
 
 Art.2. Se aproba caietul de sarcini cadru pentru  inchirierea prin licitatie publica deschisa, 
cu strigare,  a unui spatiu   prevazut la art.1,  conform anexei nr.2  ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
 Art.3. Stabileste ca durata inchirierii pentru spatiul scos la licitatie publica, prevazut la 
art.1., sa fie de maximum 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti. 

Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează: Comisia de licitatie si  Serviciul buget – finanŃe, 
impozite şi taxe locale. 

Hotărârea se va afişa la sediul Primăriei oraşului Vălenii de Munte, se va publica pe site-ul 
instituŃiei şi se va comunica celor interesaŃi, de către Biroul administraŃie publică locală. 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
POPESCU CONSTANTIN GABRIEL 

 
          CONTRASEMNEAZA:      
SECRETAR – Toader Elena - Adina 

 
VALENII DE MUNTE,27 septembrie 2013. 
NR. 70 
 



 
ORASUL VALENII DE MUNTE            Anexa nr.1 la  
      CONSILIUL LOCAL            H.C.L.nr.70/27 septembrie 2013 
 
 
 

Situatia  spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din imobilul situat in Valenii de Munte, str. Berevoiesti nr.8, ce urmeaza a fi 
inchiriat prin licitatie publica deschisa cu strigare, pentru desfasurarea de activitati  medicale/prestari servicii  

 
 
 
 

 
NR. 

CRT. 

 
ADRESA 

SPATIULUI 

 
SUPRAFATA 
EXCLUSIVA 

 

 
PRET DE 
PORNIRE 

LICITATIE 
lei/luna 

 
PAS DE 

LICITARE 
 

- lei - 

 
TAXA DE 

PARTICIPARE 
LICITATIE 

- lei - 

 
GARANTIE DE 
PARTICIPARE 

LICITATIE 
- lei 

 
CONTRAVALUARE 

CAIET SARCINI 
 

- lei -  
 

1. 
 

Str. Berevoiesti 
nr.8 

 

 
64,35 mp 

 
252 

 
10 

 
50 

 
200 

 
50 

 
 
NOTA: 

Pretul de pornire la licitatie si implicit, garantia de participare la licitatie, pasul de licitare, taxa de participare, contravaluarea 
caietului de sarcini, mentionate in tabelul de mai sus, au fost calculate si stabilite  conform Hotararilor Consiliului Local nr.82/23.12.2009, 
nr.60/30.08.2013, nr.61/30.08.2013 si in prezentul proiect de hotarare. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEłUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 

PRIMĂRIA 
 

Str. Berevoiesti nr.3A, Vălenii de Munte, 106400 
Telefon: 0244/280.816; Fax: 0244/280631  

 
 

CAIET DE SARCINI 
pentru închirierea prin licitaŃie publica deschisa cu strigare a spaŃiului cu destinaŃia de 

prestari servicii-cabinet medical sau desfasurarea unor activitati conexe actului 
medical, situat in Valenii de Munte, Str. Berevoiesti nr.8 

1. OBIECTUL LICITAłIEI 
 

  Obiectul licitaŃiei il constituie inchirierea spaŃiului situat in Valenii de Munte, Str. 
Berevoiesti nr.8. 
 SpaŃiul inchiriat va utilizat doar in scopul desfăşurării de activităŃi 
medicale sau conexe acestuia. 
 Obiectul licitaŃiei este stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraŃia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârii 
nr.82/23.12.2009, nr.60/30.08.2013 si 61/30.08.2013. 
 

2. INFORMAłII   GENERALE   DESPRE   SPAłIUL   SCOS LA LICITAłIE IN 
VEDEREA ÎNCHIRIERII 

 
 SpaŃiul cu destinaŃia de cabinet medical situat in imobilul din str. Berevoiesti nr.8, scos la 
licitaŃie in vederea inchirierii este proprietatea orasului Valenii de Munte. 
 SuprafaŃa utila totala este de 64,35 m.p, din care: 
 - suprafaŃa exclusiva: 64,35 m.p. 
 - suprafaŃa dependinŃe comune: - m.p. 
         Spatiul supus inchirierii este constituit din :  
 - camera in suprafata de 13,83 m.p. 
 - camera in suprafata de 15 m.p. 
 - camera in suprafata de 23 m.p. 
 - dependinte: hol - 8,82 m.p. si grup sanitar - 3,70 m.p. 
 

3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAłIE SI CONDIłII DE 
ELIGIBILITATE 

 
 La licitaŃie pot participa in număr nelimitat orice persoane fizice sau juridice romane, care 
îndeplinesc condiŃiile, conform legislaŃiei in vigoare, sa desfăşoare activitatea medicala, in situaŃia 
in care este declarata calificata de către comisia de licitaŃie dupa analizarea documentelor din 
dosarul de participare la licitaŃie. 
 
 Dosarul de participare la licitaŃie trebuie sa cuprindă urmatoarele documente, in functie de 
specialitatea activitatii medicale si formei de oganizare: 

 
  

 
 
 
 

 



 
 A. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:  
 
 a) Copie de pe actul de identitate; 
 b) Copie de pe autorizaŃia de funcŃionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul 
legal de constituire, dupa caz, din care rezulta ca are ca obiect unic de activitate furnizarea de 
servicii medicale, cu sau fara activităŃi conexe acestora: 
 - AutorizaŃie de libera practica eliberata de către DirecŃia de Sănătate Publica -Copie a 
certificatului de membru eliberat de Colegiul Medicilor sau Colegiul Medicilor Dentişti, dupa caz; 
 - Certificat de înregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale emis de DirecŃia de 
Sănătate Publica (numai in cazul in care exista); 
 - Copie de pe certificatul de înregistrare fiscala (numai in cazul in care exista); 
 c) DeclaraŃie pe proprie răspundere, din care sa rezulte ca in cazul adjudecării licitaŃiei, in 
calitate de chiriaş va amenaja pe cheltuiala proprie spaŃiul potrivit destinaŃiei acestuia, conform 
standardelor in vigoare, fara pretenŃii de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens; 
 d) Dovezi privind achitarea tuturor obligaŃiilor către bugetul local si bugetul general 
consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale 
competente (Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Valenii de Munte, 
DirecŃia Generala a FinanŃelor Publice), toate valabile la data licitaŃiei; 
 e) Dovada achitării caietului de sarcini; 
 f) Dovada achitării taxei de participare la licitaŃie; 
 g) Dovada constituirii garanŃiei de participare la licitaŃie. 
 
 B. pentru persoane juridice: 
 
 a) Copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului ComerŃului, de pe 
actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiŃionale relevante, din care rezulta ca are ca obiect de 
activitate furnizarea de servicii medicale cu sau fara activităŃi conexe acestora;  
 b) Orice alte documente/autorizaŃii de funcŃionare eliberate de autoritatile competente din 
care sa rezulte ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale cu sau fara activităŃi 
conexe acestora ; 
 c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului ComerŃului din care sa rezulte obiectul de 
activitate si situaŃia societăŃii in domeniul de activitate pentru care se scoate la licitaŃie spaŃiul 
 d) Copie de pe certificatul de înregistrare fiscala; 
 e) Dovezi privind achitarea tuturor obligaŃiilor catre bugetul local si bugetul general 
consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale 
competente (Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Valenii de Munte, 
DirecŃia Generala a FinanŃelor Publice), valabile la data licitaŃiei; 
 f) Certificat constatator de la Oficiul Registrului ComerŃului din care să rezulte că societatea 
nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment; 
 g) împuternicire de la asociaŃi pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, in forma 
autentica (notariala); 
 i) DeclaraŃie pe proprie răspundere, din care sa rezulte ca in cazul adjudecării licitaŃiei, in 
calitate de chiriaş va amenaja pe cheltuiala proprie spaŃiul potrivit destinaŃiei acestuia, conform 
standardelor in vigoare, fara pretenŃii de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens; 
 j) Dovada achitării caietului de sarcini; 
 k) Dovada achitării taxei de participare la licitaŃie; 
 l) Dovada constituirii garanŃiei de participare la licitaŃie. 
 
 Toate documentele si informaŃiile solicitate reprezintă condiŃii eliminatorii. 
 



 Comisia de licitaŃie are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplineşte prin 
documentele prezentate condiŃiile de participare la licitaŃie. 
 
 

4. CONDIłII GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PRET 
 
4.1.PreŃul de pornire a licitaŃiei publice deschise, cu strigare, este de 252lei/luna, calculat dupa cum 
urmeaza:  

� Spatii pentru activitati de prestari servicii 51,83 mp x 4,44lei/mp/luna = 230 lei 
� Dependinte (hol, grup sanitar) 12,52 mp x 1,78lei/mp/luna = 22 lei 

  Total = 252 lei        
 Acesta a fost stabilit având in vedere Hotărârile Consiliului Local al orasului Valenii de 
Munte nr. 82/23.12.2009, nr.60/30.08.2013 si 61/30.08.2013.  
 PreŃul de adjudecare a licitaŃiei va deveni pret in contract.  
 Conform Hotărârii Consiliului Local al orasului Valenii de Munte nr. 82/23.12.2009 si 
nr.60/30.08.2013, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflaŃie (se va aplica indicele lunar al 
preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior 
acestuia comunicat de Institutul National de Statistica). 
 Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriaşului printr-o notificare, fara a se mai incheia 
un act adiŃional. 
 Plata chiriei se va efectua lunar, pana in ultima zi a lunii pentru care se efectuează plata, prin 
virament din contul chiriaşului sau cu numerar, in contul Primariei orasului Valenii de Munte 
RO96TREZ52821300205XXXXX, deschis la Trezoreria Valenii de Munte. Plata chiriei se face 
incepand cu data încheierii contractului de închiriere. 
 Termenul de închiriere al spaŃiului este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor 
parti. 
 Câştigătorul licitaŃiei va avea obligaŃia sa faca dovada înregistrării cabinetului 
medical/activitate conexa la autorităŃile competente (ex. DirecŃia de Sănătate Publica Prahova, etc), 
conform prevederilor legislaŃiei in vigoare, in termen de 30 de zile de la data încheierii contractului 
de închiriere. 
 Pasul de licitaŃie este de 10 lei. 
 GaranŃia de participare la licitaŃie este in suma de 200 lei. 
 Taxa de participare la licitaŃie este de 50 lei. 
 Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei si se achiziŃionează de la Biroul Impozite si 
Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Valenii de Munte (CAMERA 2). 
 
 

5. INSTRUCłIUNI PENTRU OFERTANT! 
 
 
Orasul Valenii de Munte, prin Primarie, cu sediul in Valenii de Munte, Str. Berevoiesti nr.3A, in 
calitate de proprietar, organizează licitaŃie publica deschisa cu strigare in data de_____________, 
ora__________, in vederea inchirierii spaŃiului cu destinaŃia de prestari servicii - cabinet medical 
sau desfasurarea unor activitati conexe, situat in Valenii de Munte, Str. Berevoiesti nr.8. 
 LicitaŃia va avea loc la sediul Primariei orasului Valenii de Munte. 
 
 A. CondiŃii de eligibilitate  
 
 1. La licitaŃie pot participa in număr nelimitat persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc 
condiŃiile, conform legislaŃiei in vigoare, sa desfăşoare activitati medicale, in situaŃia in care este 
declarata calificata de catre comisia de licitaŃie dupa analizarea documentelor din dosarul de 
participare la licitaŃie, prevăzute in capitolului 3 al prezentului caiet de sarcini. 



 2. La licitaŃie vor fi calificaŃi ofertanŃii care au transmis toate documentele solicitate prin 
caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligaŃiilor fiscale catre bugetul local si bugetul 
general consolidat. 
 3.Comisia de licitaŃie are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplineşte, prin 
documentele prezentate condiŃiile de eligibilitate. 
 4. Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru spaŃiul licitat. 
 5.Oferta va fi redactata in limba romana si se depune intr-un singur exemplar semnat si 
stampilat de catre ofertant. Oferta are valabilitate 45 zile de la data depunerii ei. 
 6. Revocarea ofertei dupa înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare atrage dupa sine 
pierderea garanŃiei de participare. 
 
 B.GaranŃia de participare la licitaŃie 
 
 1. GaranŃia de participare la licitaŃia organizata pentru închirierea spaŃiului cu 
destinaŃia de prestari servicii-cabinet medical sau desfasurarea unor activitati conexe, situat in 
Valenii de Munte, Str. Berevoiesti nr.8,  este in suma de 200lei conform HCL nr.61/2013. 
 2.Garantia de participare la licitaŃie se poate achita cu numerar la casieria Munic sau prin 
virament in contul Primariei orasului Valenii de Munte RO04TREZ5285006XXX000230 deschis la 
Trezoreria Valenii de Munte. 
 3.Ofertantul va pierde garanŃia de participare daca isi retrage oferta dupa înregistrarea 
acesteia si înainte de adjudecare si de desemnarea câştigătorului. 
 4.Garantia de participare a ofertantului declarat câştigător si a celui clasat pe locul al doilea 
va fi reŃinuta de Primaria Valenii de Munte pana la momentul încheierii contractului de inchiriere 
de catre câştigătorul licitaŃiei. In momentul încheierii contractului de închiriere, garanŃia de 
participare constituita de titularul contractului de închiriere va fi transferata in contul chiriei 
conform contractului, iar garanŃia celui clasat pe locul al doilea va fi restituita. 
 In condiŃiile in care ofertantul clasat pe locul intai nu încheie contractul de inchiriere in 
termenul de 15 zile lucratoare de la data rămânerii definitive a rezultatelor licitaŃiei, acesta pierde 
garanŃia de participare la licitaŃie. 
In acest caz, contractul de inchiriere se încheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garanŃia de 
participare constituita de acesta va fi transferata in contul chiriei conform contractului. 
 In situatia in care nici al doilea clasat nu incheie contractul de inchiriere in termen de 5 zile 
lucratoare de la comunicare, pierde garantia de participare si se va proceda la organizarea unei noi 
licitatii. 
 5.Celorlalti ofertanti declarati necastigatori li se restituie garantia de participare depusa, pe 
baza unei cereri de restituire semnate de acestia. 
 
 C. Modul de prezentare a ofertelor 
 
 1.Oferta se depune in plic inchis, sigilat, semnat si stampilat la Registratura Primariei 
orasului Valenii de Munte, Str. Berevoiesti nr.3A, pana la data de ………………………. 
 2. Plicul trebuie sa contina documentele prevazute la capitolul 3 din prezentul caiet de 
sarcini.Pe plic se va mentiona: 
  - numele ofertantului si sediul acestuia 
  - denumirea licitatiei si a spatiului pentru care depune oferta 
  - ,,a nu se deschide inainte de data de………….(data licitatiei)…….., 
orele…(ora licitatiei)….. 
 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun 
cel putin doua oferte, procedura licitatiei publice va fi reluata. 
 4. Ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire precizat in anuntul 
publicitar vor fi excluse de la licitatie si inapoiate ofertantilor fara a fi deschise. 



 5. Ofertantul va numerota, va semna si va stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de de 
participare la licitatie si va inscrie pe ultima fila numarul acestora, de asemenea sub semnatura si 
stampila proprie.Daca acest fapt nu este indeplinit, organizatorul licitatiei nu va purta nici o 
raspundere pentru eventualele consecinte ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de catre 
comisia de licitatie. 
 6. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente intocmirii si prezentarii dosarului de 
participare la licitatie. 
 
 D. Organizarea si desfasurarea licitatiei 
 
 1. La data si ora anuntate pentru desfasurarea licitatiei vor fi prezenti membrii comisiei de 
licitatie, reprezentantii ofertantilor si, dupa caz, alti specialisti si invitati.Neparticiparea la licitatie a 
ofertantilor care au depus documentele de participare in termenul stabilit atrage dupa sine 
excluderea de la licitatie si pierderea garantiei de participare la licitatie.Exceptiile fac cazurile de 
forta majora invocate, in scris, in termen de 48 de ore de la producere. 
 2. La deschiderea sedintei de licitatie, presedintele comisiei sau un membru desemnat de 
acesta va prezenta membrii comisiei de licitatie si va anunta numele ofertantilor.Plicurile inchise si 
sigilate vor fi predate comisiei de licitatie in vederea evaluarii.Dupa deschiderea plicurilor comisia 
verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertanŃii care nu îndeplinesc 
condiŃiile de eligibilitate. 
 3. Dupa analizarea conŃinutului plicurilor si  a documentelor depuse, secretariatul comisiei 
de licitaŃie va întocmi un proces verbal in care va consemna rezultatul analizei, numele ofertanŃilor 
respinşi si motivul respingerii lor si ofertanŃii care îndeplinesc condiŃiile de eligibilitate. Procesul-
verbal se semneaza  de membrii comisiei si ofertanŃii prezenŃi.  
 4. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaŃie este necesar ca dupa deschiderea 
plicurilor ofertanŃilor, cel puŃin doua oferte sa întrunească condiŃiile prevăzute si sa fie calificate. 
 5. Preşedintele comisiei anunŃa preŃul de pornire a licitaŃiei, pasul de licitaŃie si eventuale 
notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul). 
 6. LicitaŃia se desfăşoară dupa regula "licitaŃiei competitive", respectiv la un pret in urcare, 
in funcŃie de raportul dintre cerere si oferta. Astfel, se pleacă de la preŃul de pornire a licitaŃiei; 
preşedintele comisiei de licitaŃie va solicita creşterea preŃului cu cate un pas de licitare sau un 
multiplu al acestuia pana cand unul dintre ofertanŃi oferă un pret majorat cu un pas de licitare sau un 
multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un pret mai mare. 
 7. Preşedintele comisiei repeta de trei ori preŃul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant 
nu majorează preŃul strigat, spaŃiul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul pret. 
 
 PreŃul de adjudecare a spaŃiului este preŃul cel mai mare acceptat de ofertant. 
 8.Secretariatul comisiei va intocmi procesul verbal de adjudecare in care se vor consemna 
denumirea ofertanŃilor, denumirea ofertantului câştigător si a ofertei cu care acesta a câştigat 
licitaŃia pentru închirierea spaŃiului cu destinaŃia de cabinet medical scos la licitaŃie, denumirea 
ofertantului clasat pe locul al doilea si oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat 
obligatoriu de membrii comisiei de licitaŃie si de reprezentaŃii ofertanŃilor. 
 Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de   adjudecare de către 
unul din participanŃi. 
 9. Intr-o anexa la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnaŃi paşii de licitaŃie, asa cum 
au fost ei anunŃaŃi, prin strigare, in cadrul şedinŃei de licitaŃie de către ofertanŃi, incepand de la 
preŃul de pornire al licitaŃiei. 
 10. Documentele aparŃinând ofertanŃilor care au transmis notificări de retragere, 
documentele intarziate sau cele care nu prezintă garanŃie de participare la licitaŃie vor fi înapoiate 
ofertanŃilor respectivi. 



 11. Orice incercare a unui ofertant sau acŃiunile corelate ale acestora care au drept scop 
perturbarea şedinŃei de licitaŃie pot avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertanŃilor 
respectivi. 
 12. Dupa şedinŃa de licitaŃie toate documentele licitaŃiei se vor arhiva la sediul 
organizatorului licitaŃiei. 
 13. Procesul verbal de adjudecare a licitaŃiei împreuna cu anexele sale reprezintă 
documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitaŃiei publice deschise cu strigare, cu 
adjudecare la cel mai bun pret. Acesta se va multiplica in mai multe exemplare, respectiv cate unul 
pentru fiecare parte participanta la licitaŃie si anume: 
 - un exemplar (originalul) la organizatorul licitaŃiei;  
 - un exemplar pentru evidenta la dispoziŃia comisiei;  
 - cate un exemplar ofertanŃilor participanŃi la licitaŃie, la cerere.  
 
 14. In procesul verbal al licitaŃiei se va consemna de asemenea faptul ca rezultatele raman 
definitive doar in momentul soluŃionării eventualelor contestatii. 
 15. Rezultatul licitaŃiei va fi afişat in termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia. 
 16. Eventualele contestaŃii ale licitanŃilor se vor depune in scris, la sediul organizatorului 
licitaŃiei in termen de 24 ore de la incheierea licitaŃiei. 
ContestaŃiile vor fi soluŃionate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de către o 
comisie desemnata de Primarul orasului Valenii de Munte. 
 17. Data rezolvării contestaŃiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive. 
 18. In cazul in care câştigătorul licitaŃiei renunŃa la oferta sa, comisia de licitaŃie va adjudeca 
licitaŃia ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câştigător iniŃial va pierde 
garanŃia de participare. 
 19. Semnarea contractului de inchiriere se va face in termen de 15 zile de la rămânerea 
definitiva a rezultatelor licitaŃiei, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câştigător de a 
semna contractul de inchiriere determina pierderea garanŃiei de participare si interdicŃia de a 
participa la o alta licitaŃie ulterioara, organizata de Primaria orasului Valenii de Munte. 
 
 

6. DISPOZIłII FINALE 
 

 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situaŃiilor neprevăzute care ar putea sa apară cu ocazia 
desfăşurării licitaŃiei, comisia de licitaŃie poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in 
conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul verbal al 
licitaŃiei si notificate in mod corespunzător participanŃilor la licitaŃie. 
 2. OfertanŃii care sunt dovediŃi ca au stabilit cu alti ofertanŃi intelegeri pentru falsificarea 
rezultatului licitaŃiei vor fi excluşi de la licitaŃie. 
 3. De regula, nu se permite anularea licitaŃiei. In mod excepŃional, anularea licitaŃiei se face 
in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestaŃii intemeiate privind organizarea si 
desfăşurarea licitaŃiei care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor 
de licitaŃie sau au produs discriminări intre ofertanŃi. 
 4. Decizia de anulare sau amânare a licitaŃiei va fi luata de conducerea instituŃiei 
organizatoare a licitaŃiei impreuna cu comisia de licitaŃie. 
 5. In cazul anularii licitaŃiei, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, in scris, tuturor 
ofertanŃilor participanŃi si se va proceda la restituirea garanŃiilor de participare la licitaŃie integral. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND INCHIRIEREA PRIN 

LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE A UNUI SPATIU CU 
ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA CE APARTINE 

DOMENIULUI PUBLIC AL ORASULUI VALENII DE MUNTE 
 
 

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare si a Legii nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, închirierea bunurilor 

proprietate publică a orasului Valenii de Munte se face numai cu aprobarea consiliului local prin 

licitatie publica. 

Spatiul propus spre inchiriere este situat in imobilul din Valenii de Munte, Str. Berevoiesti 

nr.8, ce apartine domeniului public al orasului, cladire in care isi desfasoara activitatea o serie de  

institutii publice, agenti economici furnizori de utilitati publice precum si cabinete medicale si 

conexe actului medical. 

 Destinatia spatiului propus spre inchiriere este de prestari servicii(cabinet medical sau conex 

actului medical), conditiile de inchiriere, respectiv pretul de pornire a licitatiei, pasul de licitare, 

taxa de participare, garantia de participare, contravaluarea caietului de sarcini, durata inchirierii, 

fiind prevazute  in Hotararile Consiliului Local nr.82/23.12.2009, nr.60/30.08.2013, 

nr.61/30.08.2013 si in anexa la prezentul proiect de hotarare. 

Fata de cele susmentionate supun spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotarare 

alaturat. 

 
 

Primar, 
Constantin Florin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA 
DESCHISA CU STRIGARE A UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA 
DE LOCUINTA CE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL ORASULUI VALENII DE 

MUNTE 
 
 
 

Potrivit art.119 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, constituie patrimoniu al unitatii administrativ teritoriale 

bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public si privat precum si drepturile si obligatiile 

cu caracter patrimonial, consiliul local al unitatii administrativ teritoriale hotarand inchirierea 

acestor bunuri in conditiile legii.  

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, închirierea bunurilor proprietate publică a 

orasului Valenii de Munte se face numai cu aprobarea consiliului local prin licitatie publica. 

Spatiul propus spre inchiriere este in suprafata utila de 64,35mp(3 camere, un hol si grup 

sanitar), situat in imobilul din Valenii de Munte, Str. Berevoiesti nr.8, ce apartine domeniului public 

al orasului, cladire in care isi desfasoara activitatea o serie de  institutii publice, agenti economici 

furnizori de utilitati publice precum si cabinete medicale si conexe actului medical. 

 Destinatia spatiului propus spre inchiriere este de prestari servicii(cabinet medical sau conex 

actului medical), conditiile de inchiriere, respectiv pretul de pornire a licitatiei, pasul de licitare, 

taxa de participare, garantia de participare, contravaluarea caietului de sarcini, durata inchirierii, 

fiind prevazute  in Hotararile Consiliului Local nr.82/23.12.2009, nr.60/30.08.2013, 

nr.61/30.08.2013 si in anexa la prezentul proiect de hotarare. 

Fata de cele susmentionate supunem spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotarare 

alaturat. 

Sef Serviciu Buget Finante Impozite si Taxe, 
Ec. Nitu Elena 
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