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Anexa nr.1 la HCL nr. 36  din 28.03.2017  
 

REGULAMENTUL  
privind procedura de inchiriere prin licitatie publica a spatiilor cu destinatie 

medicala:cabinet stomatologic, cabinet medicina de familie si cabinet pediatrie, 
spatii existente in cadrul Centrului Medical apartinand   

domeniului public al Comunei Tîrgșoru Vechi  
 
Capitolul I : 
 
DISPOZIȚII GENERALE : 
 
Art.1. (1) Prezentul regulament are ca obiect reglementarea și organizarea procedurii de inchiriere prin 
licitatie publica  a spatiilor cu destinatie medicala: cabinet stomatologic, cabinet medicina de familie si 
cabinet de pediatrie,  spatii  existente in cadrul Centrului Medical din comuna Tirgsoru Vechi sat 
Strejnicu, str. Scolii , nr.2 ,  proprietatea  publica  a  Comunei Tîrgșoru Vechi.  
            (2) Prezentul regulament se da in aplicarea dispozitiilor Legii administratiei publice locale nr. 
215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  
Art.2 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere a bunurilor proprietatea publică a 
Comunei Tirgsoru Vechi  sunt urmatoarele:  

a) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare 
la aplicarea procedurii pentru închirierea bunurilor. 

b) tratamentul egal pentru toti ofertanţii, respectiv aplicarea intr-o maniera nediscriminatorie a 
criteriilor de atribuire a contractului de închiriere.  

c) proporţionalitate- ce presupune ca orice măsură stabilită de autoritatea publică să fie necesară 
şi corespunzătoare naturii contractului de închiriere.  

d) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice participant, persoană fizică 
sau juridică capabilă, potrivit legislaţei, a dobândi bunuri pe teritoriul României, să aibă dreptul de a 
participa la licitaţia publică în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a Comunei 
Tîrgșoru Vechi, în condiţile legii, ale conventiilor şi acordurilor la care România este parte. 
 
Art. 3.(1) Imobilul Centrul Medical P+2E situat in Comuna Tirgsoru Vechi sat Strejnicu strada Scolii 
nr. 2, Judetul Prahova,  se identifica potrivit Cărţii Funciare  cu numarul cadastral 26708-C2. 
 Licitaţia publică este licitaţia prin care orice persoană juridică de drept privat sau persoană 
fizica, română, poate prezenta o ofertă. 

(2) Inchirierea bunurilor proprietate publica a Comunei Tirgsoru Vechi se face pe baza unui 
contract prin care, partea numita locator (proprietarul cladirii) se abliga sa asigure celeilate parti , 
numita locatar , folosinta unui bun , cu respectarea specificului acestuia , pentru o anumita 
perioada ,  in schimbul unui pret numit chirie. 
 Chiria obtinuta prin inchiriere va constitui venit la bugetul local. 

CAP. II. Definiţii : 

ART. 4.  In sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
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a) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, denumită locator, se obligă să 
asigure unei alte persoane, denumită locatar, folosinţa temporară, totală ori parţială, a 
unui spaţiu proprietate publica sau privata în schimbul unei sume de bani, denumită 
chirie; 

b) activităţi medicale - orice activitate cu caracter medical. 

CAP. III. Etapele procedurii. Iniţierea procedurii de închiriere  

ART. 5:  
   Primăria Comunei Tirgsoru Vechi iniţiază procedura de închiriere prin întocmirea studiului de 
oportunitate  si  a caietului de sarcini-cadru , de compartimentele de specialitate din cadrul institutiei, 
care vor fi aprobate de către Consiliului Local al Comunei Tirgsoru Vechi.  

ART. 6: 
Studiul  de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: 

 datele de identificare ale proprietarului ; 
 descrierea si identificarea spatiului  care urmeaza sa fie închiriat; 
 motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifică necesitatea si 

oportunitatea inchirierii ; 
 precizarea expresă a activităţii pentru care se solicită închirierea spaţiului; 
 durata închirierii este de 2 ani  , cu posibilitati de prelungire potrivit legii  
 nivelul minim al chiriei de la care va fi pornita licitatia si modul de calcul al acesteia.  
 alte consideraţii ce fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere 

 
Chiria minima de la care porneste licitatia  a fost stabilita in urma raportului de evaluare 

intocmit de avaluator autozitat Ghioca Gheorghe la data de 31.01.2017 . 
Chiria se diferentiaza pe de o parte pe spatii in folosinta exclusiva, respectiv spatiul de 

desfasurare  a activitatilor medicale si pe spatii date in  folosinta comuna: spatiile  auxiliare, holuri, 
grupuri sanitare, casa scarii , lifturi, iar pe de alta parte pe nivelul cladirii , parter, etaj 1 si etaj 2. 

Licitatia pentru spatiile in folosinta exclusiva porneste de la  1.5 euro/mp/luna pentru spatiile 
situate la parter si de1 euro/mp/luna pentru spatiile situate la etajul 1 si etajul 2 . 

Chiria pentru spatiile in folosinta comuna al fiecarui etaj este de 0,5 euro/mp/luna si va fi platita 
de toti chiriasii  in mod egal. 

 
ART. 7:  
 Caietul de sarcini va conţine în mod obligatoriu următoarele: 
a) datele de identificare ale proprietarului; 
b) descrierea spaţiului care face obiectul închirierii; 
c) condiţiile şi regimul de exploatare ale spaţiului de închiriat; 
d) obiectivele, urmărite de proprietar sau de titularul dreptului de administrare; 
e) criteriul de selecţie utilizat, respectiv preţul maxim; 

f) cerinţele ( documentele  necesare ) privind calificarea ofertanţilor ; 
g) destinaţia spaţiului care face obiectul închirierii; 
h) interdicţia subînchirierii sau cesionării spaţiului respectiv; 
i) durata închirierii; 
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k) posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere pe bază de act adiţional;  
1) preţul de pornire al licitaţiei, respectiv chiria minimă si modul de actualizare si/sau de modificare a 
acesteia; 
m) clauzele referitoare la încetarea contractului; 
n)perioada de valabilitate a ofertei ; 
o) facilităţile suplimentare; 
 
CAPITOLUL III: 
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LICITATIEI : 
 
Sectiunea I: Comisia pentru licitatie : 
 
ART. 8 

(1) Documentele depuse se analizează şi se evaluează de către o comisie de evaluare a licitatiei, 
numită în acest scop prin  Dispozitia primarului , denumită în continuare comisie. Aceasta se va ocupa 
de întocmirea documentelor licitației, verificarea respectãrii procedurilor de înscriere la licitație și de 
asigurarea desfãșurãrii licitației în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  
 Caietul de sarcini și formularul de contract de inchiriere se vor întocmi de cãtre compartimentul 
de achizitii publice din cadrul primariei Comunei Tirgsoru Vechi si vor fi supuse aprobarii Consiliului 
Local.  

(2) Comisia de licitație va fi alcãtuitã dintr-un numãr impar de membri, care nu poate fi mai mic 
de 5 și mai mare de 7, cu urmatoarea componenta:  

• un președinte;  
• un secretar;  
• 3-5 membri.  

 Persoanele desemnate sã facã parte din comisia de licitație vor da o declarație privind 
compatibilitatea, imparțialitatea și confidențialitatea lor în raport cu calitatea de membru al comisiei de 
licitație, conform prevederilor legale.  
 Comisia va lucra legal în prezenta majoritãții membrilor sãi. Deciziile vor fi luate de comisia de 
licitație cu votul majoritãții membrilor sãi în mod autonom și numai pe baza prevederilor prezentului 
regulament și ale legislației în vigoare. Se pot nominaliza membri supleanţi pentru membrii comisiei. 

(3) In situaţia în care din motive obiective un membru al comisiei de evaluare a licitatiei nu are 
posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, acesta va fi înlocuit de către un membru supleant. După 
producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul 
supleant. 

(4) Atribuţiile comisiei sunt: 
a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare de către ofertanţi, inclusiv a termenului în care 

cererea de participare (formularul nr. 1) insotita de documentele de calificare au fost depuse; 
b) stabilirea ofertanţilor eligibili şi a motivelor care stau la baza respingerii celor neeligibili; 
c) verificarea ofertei (documentelor de calificare în corelaţie cu cerinţele caietului de sarcini, oferta 

financiara); 
d) deruleaza procedura de licitatie publica, desemneaza oferta castigatoare, întocmeşte procesului 

verbal al licitatiei; 
e) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaţiei; 
f) intocmeste raportul de atribuire ; 
g) comisia de evaluare a licitatiei este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, iar 

deciziile se iau numai cu votul majorităţii acestora; 
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h) inainte de inceperea fiecărei şedinţe de licitatie membrii comisiei vor da o declaraţie pe propria 
răspundere, referitoare la situatiile de incompatibilitate. 

Sectiunea II: Documentele licitatiei : 
 
Art.9. Documentele licitației sunt:  
a) hotãrârea consiliului local privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatie 
medicala  existente in cadrul Centrului Medical ; 
b) dispoziție privind constituirea comisiei pentru licitație; 
c) anunțul publicitar privind organizarea licitației în vederea inchirierii ; 
d) cererea-tip de înscriere la licitație;  
e) caietul de sarcini;  
f) formularul de contract de inchiriere;  
g) procesul verbal al licitației 
h) raportul procedurii de atribuire.  
 
Documentele licitației prevãzute la lit.a-f se pun la dispoziția ofertanților care au achitat taxa de 
participare, pentru a putea fi consultate, la sediul organizatorului licitației.  
 
  Hotãrârea Consiliului Local prin care aprobã inchirierea prin licitatie publica a spatiilor cu 
destinatie medicala existente in cadrul Centrului Medical , va cuprinde datele de identificare ale bunului 
imobil, regulamentul privind procedura de inchiriere prin licitatie publica a spatiilor cu destinatie 
medicala: cabinet stomatologic, cabinet medicina de familie si cabinet pediatrie, spatii existente in 
cadrul Centrului Medical apartinand  domeniului public al Comunei Tîrgșoru Vechi , aprobarea 
raportului de evaluare care stabileste prețul de pornire a licitației, aprobarea caietului de sarcini aferent 
licitatiei , aprobarea  modelul cadru de contract de inchiriere. 
 
ART. 10 

(1) Iniţiatorul procedurii de licitaţie are obligaţia de a transmite spre publicare într-un cotidian de 
circulaţie naţională precum si într-un cotidian de circulaţie locala si pe site-ul Comunei Tirgsoru Vechi 
www.comunatirgsoruvechi.ro, cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru organizarea licitaţiei, 
un anunţ publicitar privind organizarea licitatiei  in vederea inchirierii, care cuprinde cel puţin 
următoarele date: 

b) denumirea proprietarului si adresa acestuia ; 
c) obiectul licitatiei,  locul de amplasare; 
d)  durata închirierii 
e) condiţiile de participare; 
f) data, adresa şi ora limită de depunere a cererilor de inscriere insotite de oferte si documente  de 

calificare, precum si locul unde se depun acestea ; 
g) data şi locul organizării si desfasurarii licitaţiei; 
h) modul de obţinere a documentelor licitaţiei (caietului de sarcini), preţul şi modalităţile de plată a 

acestora. 
(2) Documentele de calificare prezentate de ofertanti trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile 
prevăzute în caietul de sarcini. 

 
ART. 11:  Documentele necesare si obligatorii participării la licitaţia publica sunt: 
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A. pentru persoane juridice: 
(1) copii de pe Certificatul de înmatriculare  eliberat de Oficiul Registrului Comerţului si copie 

de pe Actul Constitutiv (din care sa reiasa ca desfasoara activitati in domeniul medical), inclusiv de pe 
toate actele adiţionale relevante valabile la data licitatiei. 

-copie Certificatul de înregistrare Fiscală,  
 (2)- certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale şi A.N.A.F - 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice, ambele in original - daca in aceste certificate se arata ca nu a 
platit toate obligatiile prevazute, oferta va fi declarata ca oferta neconforma; 

(3)declaraţia reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că societatea nu se 
afla in reorganizare judiciara sau faliment; 

(4)acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini, respectiv chitanta care atesta 
achitarea acestuia, in copie; 

- informatii generale (formular nr.3) 
(5)procură pentru persoane împuternicite sa participe la licitaţie; 
(6)cerere tip de participare la licitatie (formularul nr. 1) 
(7) formularul de oferta financiara. (formularul nr. 2) 
 

B. pentru persoane fizice: 
1. copie de pe actul de identitate; 
2. copie Certificatul de înregistrare Fiscală , unde este cazul 
3. copie de pe autorizaţia de libera practica in domeniul medical , eliberată de autoritatea 

competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz; 
4. certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale şi A.N.A.F-Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice, ambele in original -daca in aceste certificate se arata ca nu a 
platit toate obligatiile prevazute,ofeta va fi declarata ca oferta neconforma; ; 

5. acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini , respectiv chitanta care atesta 
achitarea acestuia, in copie; 

6. informatii generale (formular nr.3) 
7. procură legalizată de la Notar public, pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate 

de mandatari ; 
8. declaraţie din care să rezulte că persoana fizica nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment; 
9. cerere tip de participare la licitatie (formularul nr. 1) 

formularul de oferta financiara.( (formularul nr. 2) 
  Persoanele fizice care au castigat licitatia sunt obligate ca in termen de 3 luni sa se inregistreze 

sub o forma juridica .  
 

ART. 12:  
La licitatie nu poate participa persoana fizica sau juridica care se afla in una din situatiile: 

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau 
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii, sau este într-o 
situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la 
 pct.a); 
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c) a avut litigii cu Autoritatile Administraţiei Publice Locale si i s-a dovedit culpa prin hotarare 
judecătoreasca; 
 La licitatia publica pentru inchirierea unui spaţiu, nu pot participa societati reprezentate de 
acelaşi administrator sau asociat. 
 
Art.13.  
 
Cererea-tip de participare la licitație va cuprinde urmãtoarele elemente:  

• datele de identificare a ofertantului;  
• datele de identificare ale bunului imobil pentru care se solicita înscrierea la licitație;  
• actele anexate cererii de participare 
 precizãri cu privire la acceptarea de cãtre ofertant a prevederilor caietului de sarcini și ale 

contractului de inchiriere.  
 
 La depunerea ofertei, cererea tip de participare la licitatie (formularul 1) va fi insotita de 
documentele necesare si obligatorii participării la licitaţia publica, prevazute la art.11 . 
Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la data depunerii ofertei. 
 
Art.14. Criteriile de calificare a ofertanților constau în prezentarea documentelor precizate la art.11 și 
îndeplinirea condițiile de calificare precizate în caietul de sarcini.  
 
Art. 15. Modelul cadru de contract de inchiriere  se aprobã prin hotãrâre a consiliului Local și va 
cuprinde date cu privire la pãrțile contractante, obiectul contractului,  durata inchirierii, valoarea chiriei 
și modalitãțile de platã ale chiriei, drepturile locatarului si locatorului, obligațiile pãrților-clauze 
stabilite in conditiile caietului de sarcini,  incetarea contractului de inchiriere , clauze referitoare la 
impartirea resposabilitatilor de mediu intre locator si locatar , rãspunderea contractualã, încetarea 
contractului, modul de soluționare a litigiilor, precum și alte clauze si mențiuni necesare.  
 
Art.16. Procesul verbal al licitației în vederea inchirierii se întocmește în timpul ședinței de licitație de 
cãtre secretarul comisiei pentru licitație și va cuprinde date cu privire la obiectul licitației, componența 
comisiei de licitație, datele de identificare ale ofertanților, modul de desfãșurare a licitației.  
Procesul verbal va fi semnat de comisia pentru licitație și de ofertanții prezenți la licitație și se 
înregistreazã în registrul de corespondențã imediat dupã închiderea licitației.  
 
CAP. IV. Desfasurarea  licitatiei publice in vederea inchirierii : 

Art.17. Licitatia publica va fi organizata sub forma licitatiei pe baza de oferte in plic inchis.  
Licitaţia publica are loc la data, ora si locaţia stabilită în anunţul de închiriere şi este valabilă dacă s-au 
depus cel puţin 3 (trei) oferte, pentru fiecare spaţiu scos la licitatie. Prezenta ofertanţilor la licitatie este 
consemnata intr-un proces-verbal. 

 
Art.18. La aplicarea procedurii licitației publice cu ofertã în plic, ofertanții își vor transmite ofertele în 
douã plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care vor fi înregistrate în registrul de corespondențã.  
Pe plicul exterior se va indica licitația publicã pentru care este depusã oferta. El va conține cererea de 
de participare la licitație, însoțitã de documentele arãtate la art. 11 - documentele de calificare necesare 
si obligatorii precizate în caietul de sarcini.Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea 
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ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia. În acest plic se va afla oferta financiarã 
propriu-zisã.  

Fiecare ofertant va participa la licitaţie numai pentru spaţiul prevăzut în cererea de participare la 
licitatie (formularul nr 1) prezentand actul de identitate şi eventual procura pentru mandatari; 

Plicurile se vor deschide în ședința publicã, ofertanților prezenți neputându-le fi interzis accesul 
la aceasta procedura. Dupã deschiderea plicurilor exterioare vor fi eliminate ofertele care nu 
îndeplinesc condițiile de calificare. Ofertele care nu s-au calificat vor fi declarate neconforme iar cel 
de-al doilea plic va ramane nedeschis. Pentru continuarea procedurii trebuie sa se califice cel puțin 
douã oferte. În caz contrar, se va încheia un proces-verbal ce se va semna de comisia de licitație și de 
ofertanții prezenți urmând ca procedura de licitație sã se repete peste 20 zile, urmând a se repeta 
publicitatea licitației prin aplicarea aceleiași proceduri, prevãzute în art.10 din prezentul Regulament 
cadru.  
Aceeași procedura se va urma și în cazul în care sunt depuse mai puțin de trei oferte.  
Taxa pentru contravaloarea caietului de sarcini este de 10 lei. 
 
Art.19. Dacã sunt calificate cel puțin douã oferte, se va trece la deschiderea plicurilor interioare (care 
cuprind oferta financiara propriu-zisa). Va fi selectatã oferta cu pretul cel mai mare. Se va încheia un 
proces-verbal in care se mentioneaza ofertele valabile, ofetele care nu indeplinesc criteriile de 
valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la pocedura de atribuire. Procesul verbal se 
semneaza de toti membrii si secretarul comisiei de evaluare si de ofertanti.  
În caz de egalitate, licitația se va repeta în termen de 20 zile. Anunțul publicitar privind repetarea 
licitației se va afișa la sediul Consiliului Local si pe site-ul comunei. Acestea vor fi consemnate într-un 
proces-verbal care va fi semnat de comisia de licitație.  
In baza procesului verbal comisia de evaluare intocmeste in termen de 3 zile lucratoare un raport de 
atribuire a licitatie. 

Locatorul are obligatia de a informa ofertantii despre deciziile referitoare la rezultatul licitatiei, 
in scris, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora. 
Locatorul va incheia contractul de inchiriere cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind 
castigatoare.In cazul in care acesta refuza semnarea ,contractul va fi semnat cu oferta clasata pe locul 
doi. 
 
Art.20. În toate cazurile, atunci când termenele procedurale cad într-o zi nelucrãtoare, se prorogã în 
urmãtoarea zi lucrãtoare. 
 
Art.21. Procesele-verbale împreunã cu documentele licitației se vor pãstra cu caracter permanent în 
arhiva Consiliului Local Tîrgșoru Vechi.  
 
Capitolul IV  
 
DISPOZIȚII FINALE  
 
Art.22. Dispozițiile prezentului regulament se completeazã cu dispozițiile legale aplicabile în materie.  

Prețurile minime de inchiriere a spatiilor cu destinatie medicala: cabinet stomatologic, 
cabinet medicina de familie si cabinet pediatrie,  spatii existente in cadrul Centrului Medical, 
apartinand domeniului public al Comunei Tîrgșoru Vechi, aflate în administrarea consiliului local, se 
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vor stabili pe baza raportului de evaluare și se va aproba prin Hotãrâre de Consiliu Local. Prețurile 
minime de inchiriere  vor fi raportate la cursul EURO. 

Locatarul nu poate subinchiria bunul ce face  obiectul inchirierii. 
Locatarul este obligat sa plateasca chiria la valoarea si in modul stabilit in contractul de 

inchiriere. 
Cheltuielile cu utilitatile vor fi suportate de fiecare chirias in parte. Acestia sunt obligati ca in 

termen de cel mult 30 de zile de la semnarea contractului de inchiriere sa isi monteze contoare  pentru  
energia electrica si apometre pentru consumul de apa , iar pana in luna octombrie sa isi monteze 
repartitoare de caldura. Consumul de utilitati aferent  spatiilor comune se va imparti la numarul de 
chiriasi si va fi platit in mod egal de catre acestia. 

 
 
    COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 
 
 
 

 


