
        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL  LOCAL  COCORA                                        
                                                                                                                            

H O T Ă R Â R E
privind  modificarea caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea consiliului local nr.4

din 28.01.2016 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea  închirierii, a unui spaţiu
aparţinînd domeniului privat al comunei,  situat în incinta Dispensarului medical Cocora

 cu destinaţie cabinet stomatologic
 

                                Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                                Având în vedere:
                                -prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind închirierea unor spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale;
                                -prevederile art.555-562 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil.
                                Examinând:
                                -referatul nr.399/11.02.2016 întocmit de secretarul comunei;
                                -raportul de avizare nr.421/16.02.2016 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                                 În temeiul art.36  alin.(2), art.45 alin.(1)  din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                              Art.1.Se aprobă modificarea caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea 
consiliului local nr.4 din 28.01.2016 referitoare la scoaterea  la licitaţie publică în vederea 
închirierii,  a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al comunei, situat în incinta Dispensarului 
medical Cocora, cu destinaţie cabinet stomatologic, conform anexei nr.1 care face integrantă din 
prezenta hotărâre. 
                               Art.2.-Prezenta hotărâre de comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei.

                                PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,
                                       TOADER VASILE

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                      Secretar al comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

Nr.15
Adoptată la COCORA
Astăzi, 25.02.2016



CONSILIUL  LOCAL COCORA                               ANEXA la H.C.L. nr.15/25.02.2016
         JUDETUL IALOMITA

CAIET DE  SARCINI
privind inchirierea prin licitaţie publică a  spatiului aparţinând domeniului privat al

comunei, situat în incinta Dispensarului medical Cocora  cu destinatia de cabinet
stomatologic

1. Obiectul închirierii

1.1.Spatiul cu destinaţia cabinet stomatologic care se supune închirierii este
situat în incinta Dispensarului medical Cocora din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa-
parter.

1.2.Clădirea Dispensar medical Cocora este situată pe strada Principală, nr.98,
aparţine  domeniului  privat  al  comunei,  este  compusă  din  parter  plus  2  nivele,
construită  din  cărămidă  avînd  următoarele  vecinătăţi:la  S-DJ  102H,  la  E-Centrul
medical BILD, la N-domeniul privat al comunei şi la V-domeniul privat al comunei.
         1.3.Spaţiul cu destinaţie cabinet stomatologic propus pentru închiriere are o
suprafaţă totală de 30 m.p. care se compune din:
               -suprafaţa de 14,52 m.p. reprezintă cabinetul stomatologic propriuzis;
               -suprafaţa de 15,48 m.p. reprezintă camera pentru materiale; 

2. Activitatea pentru care se închiriază 

2.1.  Închirierea   se  va  face  pentru  derularea  în  acest  spaţiu  a  activităţilor
medicale stomatologice. 

2.2. Obiectivele locatorului sunt:
                Folosirea eficientă a spaţiilor din domeniul privat al comunei Cocora prin

realizarea de venituri la bugetul local; 
2.3. Spaţiile dispun/au acces la următoarele utilităţi edilitare :
- alimentare cu energie electrica;
- încălzire cu sobe teracotă;
- instalaţii de apă;.

3. Durata închirierii

3.1. Spaţiul  prezentat la punctul 1.1  se închiriază pe  durata de 5 ani începând
cu data stabilită în contractul de inchiriere.



3.2. Durata de inchiriere poate fi prelungită cu o perioadă egală cu cel mult
jumătate  din  durata  iniţială,   prin  simplul  acord  al  părţilor,  după  o  prealabilă
notificare din partea locatarului. 

4. Caracteristicile activităţilor ce se vor desfăşura 

4.1. Programul activităţilor ce se vor desfăşura în spaţiul închiriat vor fi numai
activitati  medicale  stomatologice.  Activităţile  desfăşurate  nu  vor  aduce  atingere
ordinii publice şi bunelor moravuri;

4.2 Accesul în spaţiul cu această destinaţie se va face prin intrarea principală a
imobilului.

5. Elemente de preţ

5.1  Preţul  minim  al  locaţiunii  este  de  32  lei/mp/an,   stabilit  de  expertul
evaluator autorizat şi aprobat prin H.C.L. nr.60/16.12.2015;

5.2.Preţul  locaţiunii  stabilit  în  urma adjudecării  va fi  cel  puţin egal  cu cel
înscris la punctul 5.1. şi va fi indexat anual, în luna ianuarie a fiecărui an, cu rata
inflaţiei comunicate de Institutul Naţional de Statistică; 

5.3.  Preţul  locaţiunii  se  va  plăti  in  baza  facturii  fiscale  emise  de Primăria
Cocora, in termen de 5 zile de la data primirii acesteia de locatar.

5.4 Pentru neplata  în  termen  de 10 zile  a  preţului  locaţiunii  după trecerea
termenului de la pct.5.3 se vor calcula majorări de întârziere conform prevederilor
Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Garanţii

6.1  In  vederea  participării  la  licitaţie,  ofertanţii  sunt  obligaţi  să  depună la
casieria organizatorului garanţia de participare în cuantum de 100 lei.

6.2 Ofertanţilor necâstigători li se restituie garanţia, la cerere, in termen de 5
zile de la desemnarea ofertantului câştigător.

6.3 Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:

a) dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
b)  în  cazul  ofertantului  desemnat  câştigător,  dacă  acesta  nu  se  prezintă  în

termenul limită prevăzut pentru încheierea contractul de locaţiune.
      6.4. Pentru ofertantul câştigător garanţia de participare se constituie în cotă

parte din valoarea chiriei aferente primei luni. 



7. Drepturile locatarului

7.1 Locatarul are dreptul să folosească bunul închiriat ca un bun proprietar şi
numai pentru destinaţia specificată în caietul de sarcini.

8.Obligatiile locatarului

8.1 Să efectueze reparaţiile (locative) ce se impun din folosinţa spaţiului.
8.2 Să plătească utilităţile aferente spaţiului închiriat;

8.3 Locatarul nu poate subânchiria spaţiul ce face obiectul locaţiunii şi nu va
schimba destinaţia acestuia;

8.4  Locatarul  este  obligat  să  plătească  preţul  locaţiunii  la  termenul  şi  în
cuantumul stabilit în ofertă, conform prevederilor pct.5 din prezentul caiet de sarcini.

8.5  Locatarul  este  obligat  sa  exploateze  spaţiul,  cu  respectarea  condiţiilor
impuse de normele P.S.I şi de alte reglementări legale în vigoare ;

8.6 Dacă pe durata derulării contractului de locaţiune se constată distrugeri la
spaţiul  închiriat  produse  de  locatar  sau  terţe  persoane  acesta  este  răspunzător
material şi civil;

8.6 La încetarea contractului de locaţiune prin ajungere la termen, locatarul
este obligat sa restituie locatorului bunul închiriat în starea în care l-a preluat;

8.7 Dacă  contractul  încetează  din  culpa  locatarului,  acesta  este  dator  să
plătească chiria locatorului, până la momentul când intervine o nouă închiriere care
nu  va  depăşi  perioada  de  90  de  zile,  precum  şi  daunele  care  au  rezultat  din
întrebuinţarea necorespunzătoare a spaţiului;

8.8 Locatarul este obligat sa respecte si alte obligaţii prevăzute prin contractul
de locaţiune;

8.9 Locatarul  nu va efectua  lucrări  de investiţii  în spaţiul  ce  face obiectul
contractului decât cu acordul scris al locatorului.

9. Drepturile locatorului

9.1 Locatorul are dreptul să inspecteze modul cum sunt exploatate bunurile
închiriate,  precum  şi  modul  în  care  e  satisfăcut  interesul  public  prin  realizarea
obiectivelor închirierii, verificând obligaţiile asumate de locatar.

9.2 Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului şi
numai în prezenţa reprezentantului locatarului.

9.3 Locatorul are dreptul să modifice in mod unilateral partea reglementară a
contractului de locaţiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau
local,  după notificarea prealabilă a locatarului,  cu cel  puţin 30 de zile înainte de
modificare.

9.4 In cazul in care locatarul nu respectă prevederile din ofertă şi caietul de
sarcini  ce au stat  la  baza acordării  închirierii,  precum  şi  în cazul in care  plata



preţului  locaţiunii  se  face  cu  o  întârziere  ce  depăşeşte  cu  30  de  zile  termenele
stabilite, locatorul are dreptul să ceară rezilierea contractului.

9.5  În  cazul  în  care  locatarul  foloseşte  spaţiul  în  alte  scopuri  decât  cele
stabilite sau într-un mod care produce o vătămare locatorului, acesta din urmă poate
cere rezilierea contractului.

10. Obligaţiile locatorului

10.1 Locatorul este obligat să predea spaţiul şi să nu îl tulbure pe locatar in
exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de locaţiune

10.2 Locatorul este obligat sa notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări
de natură să aducă atingere drepturilor locatarului.

    11. Încetarea contractului de inchiriere

11.1 Contractul de inchiriere încetează in următoarele situaţii:
a) la implinirea  duratei stabilite in contract dacă părţile nu convin, în scris,

prelungirea acestuia, potrivit art.3.pct.3.2.;
b) neplata  preţului  locaţiunii  pe  o  perioada  mai  mare  de  30  zile,  atrage

rezilierea contractului;
c)  în  cazul  in  care  interesul  naţional  sau  local  o  impune,  prin  denunţarea

unilaterală de către locator, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina
locatorului;

d) prin acordul de voinţă al părţilor.

12. Soluţionarea litigiilor

12.1 Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de locaţiune
sunt de competenta instanţei judecătoreşti de drept comun.

12.2 Pe toata durata locaţiunii, locatorul şi locatarul se vor supune legislaţiei in
vigoare in România.

13. Dispozitii finale

13.1. Drepturile si obligaţiile părţilor se stabilesc prin contract de inchiriere, cu
respectarea  clauzelor  prevăzute  în  prezentul  caiet  de  sarcini,  în  conformitate  cu
prevederile Codului civil.

13.2.  Documentele  licitaţiei  se  pun  la  dispoziţia  solicitanţilor  contra  cost,
preţul fiind de 20 lei.



INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului aparţinând domeniului privat
al comunei, situat în incinta Dispensarului medical Cocora, cu destinaţia cabinet

stomatologic

I.-PRINCIPII GENERALE

1.1.In conformitate  cu prevederile  art.123 din Legea nr.215/2001, privind administratia  publica
locala modificata si completata,Consiliul Local Cocora organizeaza licitatie pentru inchirierea unui
spatiu in suprafata de 30 mp. situat in incinta Dispensarului medical Cocora cu destinaţie cabinet
stomatologic.

1.2.Contractul se va incheia pe o perioada de de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii o singura data cu
o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala, prin acordul partilor, dupa o prealabila
notificare din partea locatarului .

1.3.Solicitantul care va adjudeca spatiul va fi obligat, ca in termen de 15 zile calendaristice de la
data licitatiei, sa incheie si sa semneze contractul pentru spatiul la valoarea adjudecata de Consiliul
Local Cocora.

1.4.Valoarea chiriei spatiului se va indexa anual in functie de indicele de inflatie, comunicat de
Institutul National de Statistica.

II-ORGANIZAREA LICITATIEI 

  2.1 Obiectul licitatiei este spatiul in suprafata de 30 mp, situat in incinta Dispensarului medical
din comuna  Cocora,str.Principală nr.98, judeţul Ialomiţa.

  2.2 Pretul de pornire a licitatiei este de 32 lei/mp./an , conform HCL actualizat cu indicele de
inflatie.

  2.3 Garantia de participare este de 100 lei.

  2.4  Caietul de sarcini se pune la dispozitia solicitantului contra sumei de 20 lei.

  2.5  Pot  participa  la  licitatie   persoane  fizice  si  juridice  care  desfasoara  activitati   medicale
specifice.

  2.6 inscrierea la licitatie se face pe baza de cerere care se depune la Consiliul Local Cocora –
Secretariat, pana la data prevazuta in anuntul de licitatie, la care se anexeaza urmatoarele :

     -dovada achitarii garantiei de participare la licitatie ;

-copie dupa statutul asociatiei /organizatiei,societatii ;

-dovada achitarii caietului de sarcini ;

-certificate  privind  achitarea  obligatiilor  de  plata  a  taxelor  si  impozitelor  catre  bugetul
local ;



-Certificar constatator ORC ;

            -acte identitate personae fizice ;

  2.7  Organizatorul   licitatiei  are  dreptul  sa  descalifice  orice oferta,  care nu indeplineste,  prin
documentele prezentate, conditiile de participare.

  2.8 Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia, la cerere, in termen de 5 zile de desemnarea
ofertantului castigator.

  2.9 Pentru ofertantul castigator garantia de participare se constitue in cota parte din valoarea
chiriei aferente  primei luni.

  2.10 Garantia de participare se pierde in urmatoarele cazuri :

-daca solicitantul isi retrage oferta  in perioda de valabilitate a acesteia ;

-in  cazul  solicitantului  castigator,  daca  acesta  nu  se  prezinta  in  timpul  limita
prevazut pentru incheierea contractului.

III- PREZENTAREA OFERTELOR SI DESFASURAREA LICITATIEI

  3.1Pana la data si ora limita se vor depune ofertele ce cuprind documentele de calificare si
oferta financiara.

  3.2 Licitatia este valabila daca s-au prezentat cel putin 2 ofertanti.

  3.3  In  ziua  si  la  ora  anuntata  pentru  desfasurarea  licitatiei,  presedintele  comisiei  da  citire
publicatiilor  in care a fost  facut anuntul de inchiriere,  conditiile  inchirierii,listei  participantilor,
modului  de  desfasurare  a  licitatiei  si  constata  indeplinirea/neindeplinirea  conditiilor  legale  de
desfasurare.

  3.4 Se trece la desfasurarea licitatiei,analizandu-se documentele  de calificare  si  apoi ofertele
financiare.

  3.5 Spatiul va adjudecat de ofertantul care va oferi cel mai mare pret, dar nu mai mic decat pretul
de pornire.

  3.6 Daca nici unul din ofertanti nu ofera cel putin pretul de pornire al licitatiei, licitatia va fi
reluata dupa publicarea unui nou anunt de inchiriere.

  3.7.In cazul in care nu au fost depuse cel putin 2 oferte valabile in cadrul celei de adoua licitatii
publice se proceda la initierea procedurii de negociere directa.

  3.8. Se intocmeste procesul verbal de adjudecare si se semneaza de catre membrii comisiei si de
catre ofertantul adjudecat.

IV.ORGANIZATORUL LICITATIEI

  Consiliul Local Cocora



V. CALENDARUL LICITATIEI

  5.1 Lansarea anuntului publicitar  dupa aprobarea documentatiei.

  5.2 Documentele se pot procura după lansarea anunţului publicitar de la  Consiliul local Cocora.

  5.3 Termenul limita de depunere a ofertelor va fi stabilit în cadrul anunţului publicitar

  5.4 Deschiderea licitatiei  va fi la sediul  Consiliului local Cocora, data şi ora fiind stabilită tot în
cadrul anunţului publicitar.

VI. DOCUMENTE DE CALIFICARE 

  6.1 Va cuprinde elementele evidentiate prin urmatoarele documente :

-dovada achitarii garantiei de participare la licitatie ;

-copie dupa statutul asociatiei/organizatiei ;

-dovada achizitionarii caietului de sarcini ;

-certificat privind achitatarea obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul local
– in original sau copie legalizata, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertei ;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului ;

            -acte identitate persoane fizice ;

VII.DEPUNEREA DOCUMENTELOR

7.1 Documentele depuse de ofertanti vor contine :

-documentele  de  calificare  se  vor  depune  intr-un  plic(primul  plic)pe  care  se  va
specifica :LICITATIA PENTRU INCHIRIEREA SPATIULUI .......,A NU SE DESCHIDE PANA
LA DATA DE...............,ORA............... ;

-oferta financiara(al doilea plic) ;

-anexat la plicul cu documentele de calificare se depune cererea de participare la licitatie ;

-imputernicirea reprezentantului ofertantului ;

7.2 Documentele si cererea de participare se depun la registratura Consiliului Local Cocora

VIII.PRECIZARI PRIVIND COMPONENTA SI COMPETENTA COMISIEI DE  

           LICITATIE



 8.1 Comisia de licitatie este compusa din 3 (trei) membri.

 8.2  Comisia  de  licitatie  raspunde de  organizarea  si  desfasurarea  licitatiei,  avand  urmatoarele
atributii :

-examineaza  documentele depuse de ofertanti in vederea participarii la licitatie ;

  -desemneaza ofertanti calificati(admisibili) ;

-desemneaza oferta castigatoare dupa aplicarea criteriului de atribuire ;

-intocmeste procesul verbal de adjudecare ;

-informeaza ordonatorul de credite despre rezultatul licitatiei caruia ii supune la aprobare
raportul procedurii ;

-comunica rezultatul licitatiei ofertantilor participanti.

IX.PRECIZARII  PRIVIND  FORMELE  DE COMUNICARE SI  LIMBA  FOLOSITA  IN
CORESPONDENTA SI RELATIILE INTRE PARTI

9.1 Documentele, notificarile, deciziile si alte comunicari, care trebuie trimise de catre Consiliul
Local  Cocora chiriasului sau de catre acesta Consililui Local Cocora vor fi efectuate in forma
scrisa.

9.2 Toate documentele vor fi intocmite in limba romana.

9.3 In cazul in care Consiliul Local Cocora si chiriasul comunica prin telefon sau alt mijloc de
comunicatie care nu asigura inregistrarea continutului comunicarii,  expeditorul comunicarii este
obligat sa trimita imediat, o confirmare scrisa acesteia pentru a se asigura inregistrarea.

X.PRECIZARILE  PRIVIND  SEMNATURILE  SI  PARAFELE  NECESARE  PENTRU
DOCUMENTELE OFERTELOR

  Documentele depuse de ofertant, vor fi semnate si stampilate de persoanele legal imputernicite.

XI.PRECIZARI PRIVIND ANULAREA LICITATIEI

11.1 Licitatia poate fi anulata, atunci cand :

-la prima licitatie nu se prezinta cel putin 2 (doi) ofertanti ;



-nici  unul  din  documentele  prezentate  de  catre  ofertanti  nu  corespund prevederilor  din
documentele licitatiei ;

-se constata nereguli importante in derularea licitatiei care afecteaza principiul concurentei
loiale ;

-in cazul unor contestatii intemeiate,admise ;

11.2  Anularea  se  face  prin  hotararea  comuna  a  reprezentantilor  comisiei  de  solutionare  a
contestatiilorsi se vor comunica in scris tuturor participantilor, aratand motivele care au stat la baza
acestei anulari.

11.3 Poate fi  exclus  de la  procedura de licitatie,  atat  in  timpul  licitatiei  cat  si  ulterior  pana la
semnarea contractului de inchiriere, ofertantul care se dovedeste ca a furnizat informatii false in
documentele de calificare.

XII. DEPUNERE,SOLUTIONARE SI COMPETENTA REZOLVARII CONTESTATIILOR

12.1 Contestatiile se depun in termen de 5 zile  la compartimentul intern specializat – comisia de
solutionare  a  contestatiilor,  care  vor  fi  solutionate  in  termen  de  5  zile  de  la  data  inregistrari
acestora.

12.2 Rezultatul contestatiei se transmite ordonatorului de credite cu propunere motivata privind :

-respingerea contestatiei si continuarea procedurii ;

-admiterea  contestatiei, eliminare deficientelor si continuarea procedurii ;

anularea procedurii si initierea altei proceduri de licitatie,dupa caz. 

    

                  PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                         TOADER VASILE                                                               Secretar al comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin


