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HOTĂRÂRE 
privind închirierea prin licitație publică, metoda “plic închis”, a bateriei de garaje în
suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434-C1, edificată 

pe terenul în suprafață de 2.400 m2 situat în  intravilanul orașului Recaș, înscris
 în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434, în vederea desfășurării de activități economice

(service auto, vulcanizare, spălătorie auto)

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul  de hotărâre inițiat  de primarul  orașului  Recaș privind închirierea prin licitație

publică, metoda “plic închis”, a bateriei de garaje în suprafață de 197 m2, înscrisă în CF
nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434-C1, edificată pe terenul în suprafață de 2.400 m2

situat în  intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434, în
vederea desfășurării de activități economice (service auto, vulcanizare, spălătorie auto);

 expunerea de motive cu nr. 10.975 / 12.07.2017 întocmită de primarul orașului Recaș;
 referatul cu nr. 10.977 / 12.07.2017 întocmit de secretarul orașului Recaș, arhitectul-șef și

inspectorul topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș; 
 prevederile  art.  13  din  Legea  nr.  50/1991,  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de

construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile  art.  1777  și  următoarele  din Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  Civil,

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile  Legii  nr.  213/1998,  privind  bunurile  proprietate  publică,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă

aviz favorabil; 
 prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 5 lit. b), art. 119, art. 121 alin. (1) și art. 123 și în

temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă închirierea prin licitație publică, metoda “plic închis”, pe o perioadă de 3
ani, a bateriei de garaje în suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad.
413434-C1, edificată pe terenul în suprafață de 2.400 m2 situat în  intravilanul orașului Recaș,
înscris  în  CF  nr.  413434  Recaș,  nr.  cad.  413434,  în  vederea  desfășurării  de  activități
economice (service auto, vulcanizare, spălătorie auto).
                (2)  Se aprobă Caietul de sarcini ce constituie anexa nr. 1 care face parte
integrantă  din  prezenta  hotărâre,  întocmit  în  vederea  aprobării  concesionării  prin  licitaţie
public, metoda  “plic închis” a bateriei de garaje în suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr.
413434 Recaș, nr. cad. 413434-C1, edificată pe terenul în suprafață de 2.400 m 2  situat în
intravilanul  orașului  Recaș,  înscris  în  CF nr.  413434 Recaș,  nr.  cad.  413434,  în  vederea
desfășurării de activități economice (service auto, vulcanizare, spălătorie auto).



Art. 2. – Se stabilesc condiţiile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei, precum şi condiţiile de
participare la licitaţie, după cum urmează:
      1. Deciziile  comisiei de licitaţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor acesteia, iar
licitaţia  se va ţine în  prezenţa tuturor  membrilor  comisiei.  În cazul  în care un membru al
comisiei  va  fi  în  imposibilitate  de  a  participa  sau se  declară  incompatibil  cu  calitatea  de
membru în comisie, va fi înlocuit de drept cu primul membru de rezervă. Membrii titulari vor fi
înlocuiţi, pe cât posibil, cu membrii supleanţi din aceeaşi categorie ( funcţionari /  aleşi locali).
     2.  Licitaţia va fi  anunţată cu cel puţin 20 de zile înainte de data organizării acesteia în
două ziare de largă circulaţie. Anunţul de licitaţie va cuprinde în mod obligatoriu data, locul
desfăşurării  licitaţiei,  suprafaţa  şi  destinaţia  spațiului,  identificarea  acestuia  şi  preţul  de
pornire.
    3. Participanţii la licitaţie vor depune în mod obligatoriu certificate de atestare fiscală care
atestă situaţia  datoriilor  la  bugetul  local  şi  la  bugetul  de stat.  Nu vor  fi  admişi  la  licitaţie
participanţii cărora le este prohibit prin lege, precum şi cei care depun certificate fiscale ce
atestă că au datorii la bugetul local şi /sau la bugetul de stat. Licitaţia publică se va ţine numai
dacă se vor prezenta  cel  puţin doi  participanţi  pentru spațiu,  care să fi  depus toate
documentele necesare în vederea participării la licitaţia publică.
   4. Preţul de pornire la licitaţie este de 2,00 lei / m2  / lună, adică 394 lei / 197 m2  / lună
(conform prevederilor pct. 12 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș
nr. 238 / 20.12.2016).
   5. Garanţia de participare la licitaţie se stabileşte în sumă de 100 lei, care va fi restituită în
termen  de  7  zile  de  la  data  desemnării  câştigătorului  licitaţiei,  iar  câştigătorului  licitaţiei
garanţia îi va fi restituită după încheierea contractului. Neprezentarea la licitaţie, renunţarea la
participare  înainte  de  data  organizării  acesteia,  precum  şi  refuzul  de  a  achita  preţul  de
adjudecare şi a încheia contractul în termen de 30 de zile de la desemnarea câştigătorului
licitaţiei, atrag pierderea garanţiei de participare. 
   6.  Se stabileşte taxa de participare la licitaţie în sumă de 100 lei.
   7. Licitaţia se va repeta în fiecare zi de marţi ora 10 până la adjudecarea bateriei de garaje.
   8. Participanţii nemulţumiţi au dreptul de a face contestaţie în termen de 3 zile lucrătoare de
la data desemnării câştigătorului licitaţiei, care va fi soluționată în termen de 5 zile lucrătoare
de la primirea contestaţiei. 

Art. 3. – Contractul de închiriere va fi  încheiat între Oraşul Recaş, prin Primarul Oraşului
Recaş, şi câştigătorul licitaţiei publice şi va cuprinde clauzele specifice acestui tip de contract,
în  conformitate  cu  prevederile  dreptului  comun  în  materie  -  Codul  civil,  respectându-se
destinaţia spaţiului, potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului
orașului Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inspectorului topograf  din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală. 

                                                Preşedinte de şedinţă                               Contrasemnează
                                                        Consilier                                                  Secretar oraș
                                                      ____________                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.07.2017
Nr. _____
Adoptată cu  ____ voturi “-----”
Nr. de consilieri prezenți: ____
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind închirierea prin licitație publică, metoda “plic închis”, a bateriei de garaje în
suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434-C1, edificată 

pe terenul în suprafață de 2.400 m2 situat în  intravilanul orașului Recaș, înscris
 în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434, în vederea desfășurării de activități economice

(service auto, vulcanizare, spălătorie auto)

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea de motive cu nr. 10.975 / 12.07.2017 întocmită de primarul orașului Recaș

privind  închirierea  prin  licitație  publică,  metoda  “plic  închis”, a  bateriei  de  garaje  în
suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434-C1, edificată pe
terenul în suprafață de 2.400 m2  situat în  intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr.
413434 Recaș, nr. cad. 413434, în vederea desfășurării de activități economice (service
auto, vulcanizare, spălătorie auto);

 referatul cu nr. 10.977 / 12.07.2017 întocmit de secretarul orașului Recaș, arhitectul-șef și
inspectorul topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș; 

 prevederile  art.  13  din  Legea  nr.  50/1991,  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de
construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile  art.  1777  și  următoarele  din Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  Civil,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 prevederile  Legii  nr.  213/1998,  privind  bunurile  proprietate  publică,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă
aviz _______; 

 prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 5 lit. b), art. 119, art. 121 alin. (1) și art. 123 și în
temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă închirierea prin licitație publică, metoda “plic închis”, pe o perioadă de 3
ani, a bateriei de garaje în suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad.
413434-C1, edificată pe terenul în suprafață de 2.400 m2 situat în  intravilanul orașului Recaș,
înscris  în  CF  nr.  413434  Recaș,  nr.  cad.  413434,  în  vederea  desfășurării  de  activități
economice (service auto, vulcanizare, spălătorie auto).
                (2)  Se aprobă Caietul de sarcini ce constituie anexa nr. 1 care face parte
integrantă  din  prezenta  hotărâre,  întocmit  în  vederea  aprobării  concesionării  prin  licitaţie
public, metoda  “plic închis” a bateriei de garaje în suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr.
413434 Recaș, nr. cad. 413434-C1, edificată pe terenul în suprafață de 2.400 m 2  situat în
intravilanul  orașului  Recaș,  înscris  în  CF nr.  413434 Recaș,  nr.  cad.  413434,  în  vederea
desfășurării de activități economice (service auto, vulcanizare, spălătorie auto).



Art. 2. – Se stabilesc condiţiile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei, precum şi condiţiile de
participare la licitaţie, după cum urmează:
      1. Deciziile  comisiei de licitaţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor acesteia, iar
licitaţia  se va ţine în  prezenţa tuturor  membrilor  comisiei.  În cazul  în care un membru al
comisiei  va  fi  în  imposibilitate  de  a  participa  sau se  declară  incompatibil  cu  calitatea  de
membru în comisie, va fi înlocuit de drept cu primul membru de rezervă. Membrii titulari vor fi
înlocuiţi, pe cât posibil, cu membrii supleanţi din aceeaşi categorie ( funcţionari /  aleşi locali).
     2.  Licitaţia va fi  anunţată cu cel puţin 20 de zile înainte de data organizării acesteia în
două ziare de largă circulaţie. Anunţul de licitaţie va cuprinde în mod obligatoriu data, locul
desfăşurării  licitaţiei,  suprafaţa  şi  destinaţia  spațiului,  identificarea  acestuia  şi  preţul  de
pornire.
    3. Participanţii la licitaţie vor depune în mod obligatoriu certificate de atestare fiscală care
atestă situaţia  datoriilor  la  bugetul  local  şi  la  bugetul  de stat.  Nu vor  fi  admişi  la  licitaţie
participanţii cărora le este prohibit prin lege, precum şi cei care depun certificate fiscale ce
atestă că au datorii la bugetul local şi /sau la bugetul de stat. Licitaţia publică se va ţine numai
dacă se vor prezenta  cel  puţin doi  participanţi  pentru spațiu,  care să fi  depus toate
documentele necesare în vederea participării la licitaţia publică.
   4. Preţul de pornire la licitaţie este de 2,00 lei / m2  / lună, adică 394 lei / 197 m2  / lună
(conform prevederilor pct. 12 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș
nr. 238 / 20.12.2016).
   5. Garanţia de participare la licitaţie se stabileşte în sumă de 100 lei, care va fi restituită în
termen  de  7  zile  de  la  data  desemnării  câştigătorului  licitaţiei,  iar  câştigătorului  licitaţiei
garanţia îi va fi restituită după încheierea contractului. Neprezentarea la licitaţie, renunţarea la
participare  înainte  de  data  organizării  acesteia,  precum  şi  refuzul  de  a  achita  preţul  de
adjudecare şi a încheia contractul în termen de 30 de zile de la desemnarea câştigătorului
licitaţiei, atrag pierderea garanţiei de participare. 
   6.  Se stabileşte taxa de participare la licitaţie în sumă de 100 lei.
   7. Licitaţia se va repeta în fiecare zi de marţi ora 10 până la adjudecarea bateriei de garaje.
   8. Participanţii nemulţumiţi au dreptul de a face contestaţie în termen de 3 zile lucrătoare de
la data desemnării câştigătorului licitaţiei, care va fi soluționată în termen de 5 zile lucrătoare
de la primirea contestaţiei. 

Art. 3. – Contractul de închiriere va fi  încheiat între Oraşul Recaş, prin Primarul Oraşului
Recaş, şi câştigătorul licitaţiei publice şi va cuprinde clauzele specifice acestui tip de contract,
în  conformitate  cu  prevederile  dreptului  comun  în  materie  -  Codul  civil,  respectându-se
destinaţia spaţiului, potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului
orașului Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inspectorului topograf  din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală. 

                            Președinte de ședință                                     Vizat                
                                                                         Secretar Oraş

                                                                                                            Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Recaș nr. ____ / 31.07.2017  

CAIET DE SARCINI
în vederea închirierii prin licitație publică, metoda “plic închis”, a bateriei de garaje în

suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434-C1, edificată 
pe terenul în suprafață de 2.400 m2 situat în  intravilanul orașului Recaș, înscris

 în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434, în vederea desfășurării de activități economice
(service auto, vulcanizare, spălătorie auto)

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII 
Obiectul închirierii îl constituie bateria de garaje în suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr.
413434 Recaș, nr. cad. 413434-C1, edificată pe terenul în suprafață de 2.400 m 2  situat în
intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434.
Spațiul  în cauză aparține domeniului  privat al Orașului  Recaș, în administrarea Consiliului
Local Recaș, judet Timiș.

Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie închiriat.
Bunul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini are suprafata de 197 m2, înscrisă în CF nr.
413434 Recaș, nr. cad. 413434-C1, edificată pe terenul în suprafață de 2.400 m 2  situat în
intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434.

Destinatia bunului ce face obiectul închirierii.
Bunul ce face obiectul închirierii  este destinat pentru desfășurarea de activități  economice
(service auto, vulcanizare, spălătorie auto). 

Conditii de exploatare a închirierii obiectivele de ordin economic, financiar, social si de mediu,
urmarite de catre locator privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul închirierii.
Prin închirierea spațiului, locatorul urmareste sa obtina venituri suplimentare la bugetul sau,
sa evite degradarea factorilor de mediu prin transformarea locatiei respective intr-o platforma
de depozitare a resturilor menajere, precum si dezvoltarea zonei.

2. CONDITII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII
Conditiile generale ale închirierii sunt prezentate dupa cum urmeaza:
Adjudecătorul va putea desfăşura în spaţiul care face obiectul licitaţiei exclusiv următoarele
activităţi:

- service auto;
           - vulcanizare;
           - spălătorie auto.

Locatorul  /  Chiriaşul  nu  are  dreptul  de  a  schimba  destinaţia  spaţiului  pe  toata  durata
închirierii.
Desfăşurarea  de  către  chiriaş  a  altor  activităţi  decât  cele  menţionate  prin  contract,  fără
acordul  scris al  locatorului  /  proprietarului,  dă dreptul  acestuia să considere contractul  de
închiriere reziliat.
Cheltuielile privind amenajarea spaţiului, racordul la utilități, etc. vor fi suportate în totalitate
de  chiriaş,  neputând  fi  solicitată  preluarea  acestora  de  către  locator  sau  scăderea  din
cuantumul chiriei. Utilităţile (apă, caldură, salubritate, climatizare, etc.) vor fi plătite de locatar.



La încetarea contractului de închiriere, dotările / amenajările rămân în proprietatea locatorului,
fără vreo pretenție din partea locatarului.
De  asemenea,  locatarul  are  obligaţia  să  execute  la  timp  şi  în  bune  condiţii  lucrările  de
întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului imobil închiriat în
starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului. În cazul în care locatarul doreşte
să execute lucrări de amenajare suplimentară în spaţiul închiriat, toate cheltuielile efectuate
vor  fi  în  sarcina sa,  locatorul  neputând fi  obligat  să  suporte  costul  acestora.  În  prealabil
chiriașul va solicita acordul locatorului / proprietarului.
Chiriaşul  nu are dreptul  să deterioreze starea fizică actuală a spaţiului  închiriat  şi  nici  să
modifice spaţiul închiriat fără acordul locatorului / proprietarului.
Locatarul  va  asigura  personalului  propriu  echipament  adecvat.  Locatarul  este  singur
răspunzător de eventualele daune provocate terților şi locatorului ca urmare a desfăşurării
activităţii  sale,  urmând  a  suporta  în  integralitate  riscul  şi  contravaloarea  despăgubirilor
aferente. 
Locatarul  are  obligaţia  de  a  lua  măsurile  corespunzătoare  în  vederea prevenirii  riscurilor
profesionale, asigurării  sănătăţii  şi  securităţii  în muncă a personalului  propriu, informării  şi
instruirii acestuia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi 3 
accidentare,  în  conformitate  cu  dispoziţiile  legale  în  vigoare.  Efectuarea  instructajelor  în
materie cade,  exclusiv,  în  sarcina prestatorilor.  Încălcarea dispoziţiilor  legale referitoare la
securitatea  și  sănătatea  în  muncă  şi  apărarea  împotriva  incendiilor,  pentru  activităţile
desfăşurate  de  personalul  propriu,  atrage  în  sarcina  locatarului  întreaga  răspundere
administrativă, materială, civilă sau penală, după caz. Locatarul nu poate utiliza, în vederea
desfăşurării activităţii în spaţiul închiriat, decât personal care se afla în raporturi de muncă
stabilite cu el potrivit legii. Orice încălcare a acestei obligații atrage răspunderea exclusivă a
locatarului. 
În ceea ce priveşte alimentarea cu apă caldă, gaz metan şi energie electrică, locatarul îşi va
face contorizare individuală prin încheierea de contracte directe cu furnizorii de utilităţi (lumină
şi gaz), urmând ca prepararea apei calde menajere să se facă separat prin achiziţionarea de
boilere. Locatarul îşi  va monta tipul de obiecte sanitare pe care le consideră necesare în
funcţie  de  specificul  activităţii.  Cu  privire  la  orice  amenajare  interioară  sau  exterioară  a
spaţiului ce va face obiectul închirierii, locatarul va solicita în scris, în mod obligatoriu, acordul
locatorului. Locatarului îi este interzis să deterioreze starea fizică actuală a spaţiului închiriat
ori să realizeze modificări structurale ale acestuia, în caz contrar urmând să suporte toate
cheltuielile necesare pentru aducerea lui la starea iniţială în termen de cel mult 30 de zile de
la data constatării unor astfel de situaţii. 

Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare.
Toate obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare pe parcursul
derularii contractului de închiriere, atat in faza de executie a obiectivului de investitii cat si in
faza desfasurarii activitatilor propuse cad in sarcina chiriașului, motiv pentru care acesta va
obtine pe cheltuiala sa avize, acorduri si autorizatii de functionare pe care are obligatia sa le
respecte.
Nerespectarea  acestora  atrage  dupa  sine  sanctionarea  si/sau  aplicarea  de  catre  factorii
interesati de amenzi contraventionale.

Obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenta.
Pe durata contractului de închiriere, chiriașul / locatarul are obligativitatea exploatarii in regim
de continuitate si permanenta a bunului închiriat.

Interdictia subînchirierii bunului închiriat  / posibilitatea subînchirierii, dupa caz.
Dupa adjudecarea licitatiei  si  incheierea contractului  de  închiriere,  chiriașul  /  locatarul  nu
poate  subconcesiona  bunul  iar  in  acest  sens  se  va  prevede  o  clauza  in  contractul  de
închiriere.



Conditiile in care chiriașul / locatarul poate inchiria bunul închiriat pe durata închirierii.
Intrucat la paragraful de mai sus este prevazuta interdictia subînchirierii bunului, consideram
ca acest subcapitol nu mai trebuie dezvoltat.

Conditiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul închirierii, cum sunt:
Pentru bunul care face obiectul prezentului  caiet de sarcini  nu se impun conditii  speciale,
acesta nu se afla in interiorul unei arii protejate, iar pentru terenul respectiv nu sunt conditii
impuse de acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
Pentru protectia  mediului  si  protectia  muncii  nu sunt  necesare conditii  speciale,  ci  numai
conditii impuse de activitatea ce urmeaza sa se desfasoare in obiectivul de investitii care se
va realiza prin grija chriașului.

2. DURATA CONCESIUNI
Durata concesiunii.
Propunem ca durata concesiunii sa se faca pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitate de
prelungire  prin  act  adiţional  pentru  o  durată  de  maxim  3  (trei)  ani,  dacă  sunt  întrunite,
cumulativ, următoarele condiţii: 
- locatarul a achitat chiria la termenele convenite, fără a avea măcar o singură întârziere; 
- locatarul a respectat, fără excepţii, toate celelalte clauze contractuale; 
- locatarul nu este înregistrat cu debite la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetele fondurilor speciale etc.; 
- locatarul nu a fost sancţionat vreodată prin acte ale organelor abilitate să controleze modul
în care îşi desfăşoară activitatea; 
- locatarul nu se află în procedura de dizolvare ori lichidare, după caz; 
- locatarul nu se află în procedura insolvenţei; 
- locatarul prezintă dovada solvabilităţii. 

3. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI
La licitaţie poate participa orice persoana fizică autorizată sau societate comercială potenţial
chiriaș  /  locatar,  care  prezintă,  pana  la  data  tinerii  şedinţei  de  licitaţie,  următoarele
documente:

- Copie de pe chitanţa reprezentând contravaloarea caietului de sarcini;

- Copie de pe ordinul  de  plată vizat  de bancă /  chitanța  eliberată de Primăria  orașului
Recaș, reprezentând achitarea garanţiei de participare;

- Certificatul   de  înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului Comerţului;

- Certificat de atestare fiscală valabil la data licitaţiei,  emis de către Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Timiș care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către
bugetul consolidat al statului; 

- Certificat  de  atestare  fiscală  valabil  la  data  licitaţiei,  emis  de  către  Compartimentul
Impozite  și  Taxe Locale  din  cadrul  Primăriei  orașului  Recaș,  care  să  ateste  faptul  că
ofertantul nu are debite restante către bugetul local al Orașului Recaș; 

- Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei fizice autorizate /
societăţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară
sau faliment;

- Împuternicire pentru participare la licitaţie – dacă este cazul;

-  Copie de pe actul de identitate al împuternicitului – dacă este cazul;

- Cont bancar în care se va restitui garanţia de participare la licitaţie în termen de 5 zile de
la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câştigător.



Licitaţia publică se va ţine numai dacă se vor prezenta cel puţin doi participanţi pentru spațiul
închiriat  şi  care să fi  depus toate documentele necesare în vederea participării  la licitaţia
publică. Nu se acceptă eventuale completări, ulterior. În cazul în care nu sunt depuse toate
actele solicitate, ofertantul nu va putea participa la licitație. 
Nu pot participa la licitatie, in calitate de potenţiali chiriași, membrii comisiei de licitatie si nici
sotul (sotia), fratii, copiii si parintii acestor membri.
Comisia  de  licitatie  va  analiza  documentele  prezentate  si  va  intocmi  lista  cu  ofertantii
acceptati,  excluzand  de  la  participare  pe  cei  care  nu  au  prezentat  in  totalitate,  pana  la
inceperea licitatiei, documentele de participare.

Sedinta de licitatie este condusa de presedintele comisiei de licitatie.
Deciziile  comisiei de licitaţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor acesteia, iar licitaţia se
va ţine în prezenţa tuturor membrilor comisiei. În cazul în care un membru al comisiei va fi în
imposibilitate de a participa sau se declară incompatibil cu calitatea de membru în comisie, va
fi înlocuit de drept cu primul membru de rezervă. Membrii titulari vor fi înlocuiţi, pe cât posibil,
cu membrii supleanţi din aceeaşi categorie (funcţionari/ aleşi locali).

Conditiile de valabilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele
Ofertele se redacteaza in limba romana.
Ofertantii  transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se
inregistreaza in ordinea primirii  lor,  in registrul  de intrari-iesiri  al  locatorului,  precizandu-se
data si ora depunerii.
Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusa oferta si va contine:
· Fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara
ingrosari, stersaturi si modificari;
· Acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor;
· Acte doveditoare privind cumpararea caietului de sarcini.
Pe plicul interior care contine oferta propriu-zisa se inscriu numele sau denumirea ofertantului
precum si domiciliul acestuia.
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

4. PREŢUL DE PORNIRE AL LICITAŢIEI
Licitaţia va porni de la preţul de 2,00 lei / m2  / lună, adică 394 lei / 197 m2  / lună (conform
prevederilor pct. 12 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 238 /
20.12.2016).
Chiria se va achita lunar, pana in 15 ale lunii pentru luna precedenta și se va indexa anual cu
rata inflaţiei. Nivelul chiriei se va modifica anual, în funcţie de rata inflaţiei, dar nu poate fi mai
mică decât chiria stabilită prin hotărâre de Consiliul Local al Orașului Recaș, pentru fiecare an în
care chiriașul își exercită dreptul de închiriere asupra bunului ce face obiectul licitației.  Pentru
intarzierile  de  plata  a  chiriei  se  procedeaza  la  retragerea  închirierii  fara  a  fi  necesara
interventia instantelor judecatoresti (pact comisoriu expres).

5. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR 
Locatorul are urmatoarele obligatii:
a) a predea chiriașului spațiul in baza unui proces-verbal de predare-primire;
b) sa nu tulbure pe chiriaș in exercitiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere;
c) sa notifice chiriașului aparitia oricarei imprejurari de natura a afecta drepturile chiriașului,
in masura in care aceste situatii depind in tot sau in parte de vointa sa.

Chiriașul are urmatoarele obligatii:
a) sa  asigure  exploatarea  eficace  in  regim de  continuitate  si  permanenta  a  spațiului  pe
cheltuiala sa si sa despagubeasca pe locator pentru pagubele produse din culpa sa;
b) sa  puna  la  dispozitia  locatorului  documentele  si  informatiile  cerute  de  acesta  privind
spațiul și modul de desfasurare a investitiei;



c) sa plateasca pretul închirierii la valoarea, in termenul si modul stabilite in contractul de
închiriere;
d) sa realizeze lucrarile de investitii corespunzator proiectului si avizelor legale;
e) a  plateasca  pe  toata  durata  închirierii  chiria,  impozitele  si  taxele  datorate  statului  si
bugetului local;
f) pe toata durata de derulare a contractului, chiriașul nu va putea sa subînchiriere terenul, in
tot sau in parte, unei alte persoane;
g) chiriașul are intreaga responsabilitate privind respectarea legislatiei in vigoare referitoare
la PSI, protectia mediului si persoanelor;

h) la expirarea termenului de închiriere, chiriașul este obligat sa restituie bunul in deplina
proprietate si liber de orice sarcini, în mod gratuit;
i) in termen de 15 de zile de la semnarea contractului de închiriere, chiriașul are obligatia de
a inscrie închirierea în Cartea Funciară, pe cheltuiala sa;
j) chiriașul  este  obligat  sa  realizeze  obiectivul  de  investitii  in  scopul  careia  s-a  realizat
închirierea spațiului;

6. DREPTURILE CHIRIAȘULUI
a) chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunul ce
face obiectul contractului de închiriere;
b) chiriașul are dreptul de a folosi şi a culege fructele bunului care face obiectul închirierii,
potrivit naturii bunului şi obiectelor stabilite de părţi prin contractul de închiriere.

7. DREPTURILE LOCATORULUI
a)  locatorul  are  dreptul  să  inspecteze  bunul  închiriat,  să  verifice  stadiul  de  realizare  a
investiției,  verificând  respectarea  obligaţiilor  asumate  de  chiriaș.  Verificare  se  va  efectua
numai cu notificarea prealabilă a chiriașului.
b) locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de
închiriere, din motive excepţionale justificate de interesul naţional sau local.

8. RASPUNDEREA PARTILOR
In cazul nerespectarii de catre una dintre parti a prevederilor contractului de închiriere, partea
in  culpa  datoreaza celelilalte  parti  despagubiri  corespunzatoare  prevederilor  acestuia  sau
corespunzator legislatiei specifice in domeniu; despagubirile sunt cumulative si nu exclusive.
Situatiile de forta majora exonereaza de raspundere partea care le invoca si dovedeste in
conditiile legii aparitia cazurilor de forta majora, trebuie comunicata in termen de 5 zile de la
aparitie, comunicarea urmand a fi insotita de documentele care atesta cazul de forta majora,
in lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forta majora nu va fi
exonerata de raspundere, in cazurile de forta majora invocate si dovedite ca atare, partile vor
conveni la declararea obligatiilor pe perioada afectata de forta majora.

9. ÎNCETAREA / REZILIEREA ÎNCHIRIERII
Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de închiriere, daca partile nu convin, prin act
aditional, prelungirea acestuia;
b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către locator în cazul în care interesul naţional
sau local o impune, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de
dezacord fiind competenta instanta de judecata;
c)  prin  rezilierea  unilaterală  a  contractului  de  către  locator,  cu  plata  unei  despăgubiri  în
sarcina chiriașului, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaș;
d)  prin  rezilierea  unilaterală  a  contractului  de  către  chiriaș,  cu  plata  unei  despăgubiri  în
sarcina locatorului, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator;
e) prin renunţare, fără plata unei despăgubiri, în cazul dispariţiei dintr-o cauză de forţă majoră
a bunului închiriat sau a imposibilităţii obiective a chiriașului de a-l exploata;



f) În cazul cumpărării spațiului de către chiriaș, după întabularea în Cartea Funciară a dreptului de
închiriere asupra spațiului.

În  situaţia  în  care  chiriașul  nu respectă  obligaţiile  asumate prin  contract  ori  prevăzute în
prezentul caiet de sarcini, închirierea se retrage şi contractul se reziliază.

10.  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice natură care apar pe parcursul derularii contractului de închiriere si care nu se
pot solutiona pe cale amiabila vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti de drept
comun.

11.  DISPOZIŢII FINALE
Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de închiriere.
Prin  incheierea  contractului  de  închiriere,  toate  conditiile  impuse  prin  prezentul  caiet  de
sarcini se considera insusite si acceptate, atat de catre locator, cat si de catre chiriaș.
Concesionarul va fi obligat să achite toate cheltuielile ocazionate de încheierea contractului.
Prezentul caiet de sarcini  (aprobat în şedinţa de Consiliului  Local Recaş din 31.07.2017),
impreuna  cu  procesul-verbal  de  predare-primire  al  spațiului  se  vor  constitui  anexe  la
contractul de închiriere si vor face parte integranta din acesta.

Locator
Primar
Ing. PAVEL TEODOR 

                                Preşedinte de şedinţă                               Contrasemnează
                                        Consilier                                                  Secretar oraș
                                   ____________                                      Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 10.975 / 12.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, metoda “plic închis”, a

bateriei de garaje în suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad.
413434-C1, edificată pe terenul în suprafață de 2.400 m2 situat în  intravilanul 
orașului Recaș, înscris în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434, în vederea 

desfășurării de activități economice (service auto, vulcanizare, spălătorie auto)

Spaţiul  –  bateria  de  garaje  -  situat  în  orașul  Recaș,  Calea  Bazoșului,  se  află  în
domeniul privat al Orașului Recaș – administrarea Consiliului Local Recaș, și are suprafaţa
construită la sol de 197 m2. Spațiul nu este revendicat şi nu face obiectul unor litigii,  este liber
de sarcini sau de contracte de închiriere. 

Ţinând  cont  de  poziţionarea  lui,  propun  închirierea  prin  licitație  publică  a  spaţiului
menţionat,  în  vederea  desfăşurării  de  activităţi  economice  (service  auto,  vulcanizare,
spălătorie auto).

În conformitate cu prevederile pct. 12 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al
orașului Recaș nr. 238 / 20.12.2016), licitaţia va porni de la preţul de 2,00 lei / m2 / lună, adică
394 lei / 197 m2 / lună.

Pentru toate aceste aspecte  spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre  privind
închirierea prin licitație publică, metoda “plic închis”, a bateriei de garaje în suprafață de 197
m2, înscrisă în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434-C1, edificată pe terenul în suprafață de
2.400 m2  situat  în   intravilanul  orașului  Recaș,  înscris  în  CF nr.  413434 Recaș,  nr.  cad.
413434, în vederea desfășurării de activități economice (service auto, vulcanizare, spălătorie
auto)

Inițiator 
 Primar,

                                                               Ing. PAVEL TEODOR
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Nr. 10.977 / 12.07.2017
                                                                                                              Aprobat primar,

                                                                                                Ing. PAVEL TEODOR

REFERAT DE SPECIALITATE

         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 Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică,
cu modificările ulterioare, închirierea bunurilor proprietate privată a orașelor se face numai cu
aprobarea consiliului local prin licitatie publică organizată potrivit prevederilor legale. 

         Spaţiul  propus spre inchiriere este situat în orașul Recaș, Calea Bazoșului, se află în
domeniul privat al Orașului Recaș – administrarea Consiliului Local Recaș, și are suprafaţa
construită la sol de 197 m2. Spațiul nu este revendicat şi nu face obiectul unor litigii,  este liber
de sarcini sau de contracte de închiriere. 

Ţinând cont de expunerea de motive cu nr. 10.975 / 12.07.2017 întocmită de primarul
orașului Recaș, 

Propunem analizarea în şedinţa de consiliu local a posibilităţii adoptării unei hotărâri a
Consiliului Local Recaş privind închirierea prin licitație publică, metoda “plic închis”, a bateriei
de garaje în suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr.  413434 Recaș, nr.  cad. 413434-C1,
edificată pe terenul în suprafață de 2.400 m2  situat în  intravilanul orașului Recaș, înscris în
CF  nr.  413434  Recaș,  nr.  cad.  413434,  în  vederea  desfășurării  de  activități  economice
(service auto, vulcanizare, spălătorie auto). 

Inspector topograf,            Arhitect-șef,
         Ing. JERIȘTEANU ADRIAN MIRCEA                        Ing. VOINESCU VLAD

Secretar oraș,



Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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