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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 54 /22.05.2014 privind aprobarea 

Caietului de sarcini și a Contractului – cadru pentru închirierea, prin licitație publică a unor spații cu 

destinația de cabinete medicale din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele 

   

       Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară din data de 29.10.2015, 

Având în vedere necesitatea modificării caietului de sarcini pentru închirierea, prin licitatie public,  a 

unor spații cu destinația de cabinete medicale din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L.  

nr. 54/2014; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr.  55298 / 22 .10.2015  al Biroului Urbanism, Patrimoniu şi  

Avizele Comisiilor de specialitate; 

Văzând prevederile Hotărârii de Consiliul Local nr. 97 din 25.06.2015 privind actualizarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Săcele; 

 În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2), lit. c), alin. (5), lit.b); al art. 45, alin.(1); al art. 61 alin. (2); al art. 

115 alin. (1) lit. b);   al art. 117 lit. a)  și al art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.  Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 54 /22.05.2014 privind 

aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului – cadru pentru închirierea, prin licitație public, a unor spații cu 

destinația de cabinete medicale din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele, conform Anexei, care face parte  

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 54 /22.05.2014 privind aprobarea Caietului 

de sarcini și a Contractului – cadru pentru închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinația de 

cabinete medicale din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele, rămân neschimbate. 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Biroului Urbanism, Patrimoniu 
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                                                                                                   Nr.                  /                 . 

 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru închirierea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Policlinicii 

Municipiului Săcele,  situată în municipiul Sacele, str. Aleea Episcop Popeea nr.20 

 

 

CAPITOLUL A. Datele de identificare ale titularului dreptului de proprietate 

 

Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit în vederea organizării  licitaţiilor  care au ca obiect 

închirierea unor spaţii în care se desfăşoară activitate medicală şi activitate medicală conexă, 

organizatorul licitaţiei fiind Municipiul Sacele, prin Primaria Municipiului Sacele cu sediul în Sacele, 

str. Piata Libertatii, nr.17, telefon: 0268-276164, fax 0268-273091, cod fiscal 4317649, având contul 

RO08TREZ13621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Sacele. 

Spaţiul se află în proprietatea şi în administrarea Municipiului Sacele si in administrarea 

Primariei Municipiului Sacele.  

 

CAPITOLUL B. Descrierea bunului imobil / spaţiului care face obiectul închirierii 

 

Spaţiile sunt situate în cadrul Policlinicii Municipiului Săcele, str. Aleea Episcop Popeea, nr. 

20,  în suprafaţă totală de 2182 mp. Imobilul are trei nivele, demisol, parter si etaj, este compus din 

mai multe incaperi de 16,8 mp, este dotat cu instalatie electrica, apă/canal, are instalatii de incalzire 

individuala.  

  

CAPITOLUL C. Condiţiile şi regimul de exploatare ale spaţiilor  închiriate 

 

 Spaţiul este dat în folosinţa chiriasului pentru desfăşurarea de activităţi medicale sau conexe 

activităţii medicale. 

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 proprietarului, dă dreptul acestuia să considere contractul de închiriere reziliat. 

Cheltuielile privind amenajarea spaţiului în vederea obţinerii Autorizaţiei Sanitare de 

Funcţionare a cabinetelor medicale, vor fi suportate în totalitate de chiriaş, neputând fi solicitată 

preluarea acestora de către proprietar sau scăderea din cuantumul chiriei. 

De asemenea, chiriasul 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 chiriasul doreşte să execute 

lucrări de amenajare suplimentară în spaţiul închiriat, are obligatia de solicita acordul in scris al 
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proprietarului, altfel toate cheltuielile efectuate vor fi în sarcina sa, proprietarul neputând fi obligat să 

suporte costul acestora. 

Chiriaşul nu are dreptul să deterioreze starea fizică actuală a spaţiului închiriat. 

                                                                                                               

CAPITOLUL D. Preţul minim de pornire al licitaţiei, respectiv chiria minimă 

  

 Preţul minim de pornire al licitaţiei este de ......... lei/mp/luna conform HCL nr. ......../............ 

 

CAPITOLUL E. Criteriul de atribuire utilizat 

 

 Criteriul de atribuire este preţul cel mai mare oferit / mp. 

Licitaţia se va desfăşura după metoda licitaţiei publice, deschisă, competitivă, cu strigare şi 

adjudecare la cel mai mare preţ oferit.  

Pasul de licitaţie, în urcare este din leu în leu faţă de preţul de pornire al licitaţiei. 

   

CAPITOLUL F. Cerinţele privind calificarea ofertanţilor 

Ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

1) să fie persoane/asociere de persoane fizice sau juridice, autorizate să desfăşoare activităţi 

medicale şi activităţi medicale conexe. 

2) să nu deţină în concesiune, la data depunerii ofertei, un alt spaţiu concesionat de către 

municipiul Sacele prin Primaria Municipiul Sacele, cu excepţia situaţiei în care, pentru 

desfăşurarea de activităţi conexe activităţii de bază se impune închirierea unui nou spaţiu 

(ex.cabinet radiologie pentru medic stomatolog). În acest sens, va depune o declaraţie pe 

proprie răspundere la dosar. 

3) până la termenul limită de depunere a ofertei să aibă constituită garanţia de participare la   

licitaţie;    

4) să prezinte în ofertă, detaliat, activitatea care se va desfăşura în spaţiul care constituie 

obiectul închirierii; 

5) să prezinte, în copie, autorizaţia de liberă practică, vizată pe anul în curs pentru profilul 

medical pe care îl licitează; în cazul în care oferta este depusă de către persoane/asociere de 

persoane fizice sau juridice se va prezenta oferta/ofertele  pe profilul medical (profilele 

medicale) pe care doresc să-l liciteze şi autorizaţia/ autorizaţiile de liberă practică vizată 

(vizate) pe anul în curs pe profilele medicale respective, autorizaţia de malpraxis, precum şi 

copia după actul de identitate. 

De asemenea: 

Ofertanţii vor prezenta formularul de ofertă.  

Ofertanţii vor prezenta Scrisoarea de înaintare. 

Ofertanţii trebuie să facă dovada constituirii garanţiei de participare.  

În cazul în care ofertantul este persoană juridică, acestea se completează cu: 

- certificat de înregistrare fiscală emis de oficiul registrului comerţului;  

- certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţilor plată a impozitelor şi taxelor către 

bugetul local; 

   Se iau în considerare actele depuse de ofertant până la data şi ora limită stabilită pentru depunerea 

ofertelor. Nu se acceptă completări ulterioare, după data desfăşurării licitaţiei. 

 În cazul în care nu sunt depuse toate actele solicitate, ofertantul nu va putea participa la etapa 

de licitaţie competitivă cu strigare. 
In situaţia în care se prezintă un singur ofertant care oferă preţul de pornire al licitaţiei, acesta este 

declarat adjudecatar. 

 

CAPITOLUL G. Cuantumul taxei de participare  
Taxa de participare este obligatorie, se constituie în numerar, la casieria Serviciului Taxe si 

Impozite din cadrul Primariei Municipiului Sacele si este in valoare de 320 lei ( 20 lei caietul de 

sarcini si 300 lei cheltuieli cu publicarea anunturilor in presa locala si centrala).  



 
 Garantia de participare la licitatie reprezinta 10% din suma obligatiei de plata catre proprietar stabilita 

de acesta si datorata pentru primul an de activitate si care in cazul castigatorului licitatiei se considera avans la 

plata chiriei; pentru necastigator se returneaza la cerere. (exemplu : 16,8 mp*13 lei/mp/luna*12 

luni*10%= 262 lei).  

Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul protejării titularului dreptului 

de proprietate faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia, până la 

termenul limită de depunere a ofertei. 
 

  

CAPITOLUL H. Destinaţia bunurilor care fac obiectul închirierii 

 

 Destinaţia spaţiului de închiriat este pentru desfăşurarea de activităţi medicale şi activităţi 

medicale conexe, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Chiriaşul nu are dreptul de a schimba destinaţia spaţiului pe toata durata închirierii. 

 

CAPITOLUL I. Interdicţia subînchirierii sau cesionării bunului 

 

 Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de 

închiriere unui terţ este interzisă. 

 

CAPITOLUL J. Durata închirierii şi posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere 

pe bază de act adiţional 

           

  Durata închirierii este de 1 an, cu posibilitate de prelungire prin act adiţional, semnat de 

ambele părţi contractante. 

 

CAPITOLUL K. Facilităţile suplimentare - Nu sunt. 

 

CAPITOLUL L. Perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare 

  

Perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare este de 60 de zile de la data 

deschiderii ofertelor.  

 

CAPITOLUL M. Reguli formale de prezentare şi depunere a ofertelor. Data, ora şi locul 

depunerii, respectiv a deschiderii ofertelor. 

 

Reguli formale de prezentare şi depunere a ofertelor 

 

Persoanele care manifestă interes de participare la licitaţie depun la registratura Primariei 

Municipiului Sacele, pâna la data şi ora limită stabilită în invitaţia de participare un plic închis şi 

sigilat care conţine formularul de ofertă, precum şi documentele solicitate prin caietul de sarcini.  

Pe plic se menţionează numele şi prenumele/denumirea şi adresa ofertantului, menţiunea 

”LICITAŢIE PENTRU ÎNCHIRIERE CABINET MEDICAL ”, precum şi spaţiul care face obiectul 

licitaţiei. 

In perioada cuprinsă între data publicării invitaţiei de participare şi data limită de depunere a 

ofertelor, titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a asigura oricărei persoane interesate 

accesul la documentaţia de închiriere.  

Documentaţia de închiriere se obţine prin ridicarea de către cei interesaţi, de la  registratura 

institutiei. 

In cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertei ca urmare a unor 

modificări faţă de informaţiile deja publicate şi incluse în documentaţia de închiriere sau ca urmare a 



aparţiei unor motive obiective şi justificate, titularul dreptului de proprietate are dreptul de a prelungi 

termenul de depunere a ofertei.  

Oferta se elaboreaza în conformitate cu prevederile din documentaţia de închiriere şi trebuie să 

cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini, să fie completă, fermă, reală şi 

serioasă. Oferta şi toate formularele depuse se semnează în original pe fiecare pagină.  

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi alte asemenea, trebuie transmise în scris 

către titularul dreptului de proprietate.  

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul 

primirii. 

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalităţi : 

 (a) prin poştă (cu confirmare de primire, dacă este cazul); 

 (b) prin fax, cu confirmare de primire; 

 (c) la sediul institutiei.  

Titularul dreptului de proprietate va exclude din procedura de închiriere ofertantul care 

prezintă informaţii false în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare sau nu prezintă informaţiile 

solicitate. 

     

Data, ora şi locul depunerii, respectiv deschiderii ofertelor: 

 

Data limită de depunere a ofertelor:                                             . 

Ofertele se vor depune la registratura Primariei Municipiului Săcele, Piata Libertatii nr.17. 

 

Data, ora deschiderii ofertelor:                                                     .                 

Deschiderea va avea loc la sediul Primariei Municipiului Săcele, Piata Libertatii nr.17. 

 

 

Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:  

Pot participa la şedinţa de deschidere a ofertelor ofertanţii care au dreptul de a licita oferta sau 

reprezentanţi împuterniciţi în scris ai acestora, care vor prezenta împuternicirea scrisă şi o copie de pe 

actul de identitate. 

 

 

                      APROBAT 

                       PRIMAR 

 

 

            VIZAT, 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

 

               VIZAT, 

BIROU CONTENCIOS-ADMINISTRATIV 

 

 

           VERIFICAT, 

  DIRECTIA URBANISM 

      BIROU URBANISM, PATRIMONIU 

 

     ÎNTOCMIT, 

                                                                                          

 

 

 



 
Numele si prenumele:_________________ 

 

Adresa :____________________________ 

 

Telefon :____________________________ 

 

 

 

 

 

 

O F E R T A  

 

pentru inchirierea unui cabinet situat in Policlinica Mun. Sacele  

in suprafata totala de  ……….  mp 

 

 

 

 

 Valoarea oferita pentru inchiriere :___________lei/mp/luna. 

 Pretul minim stabilit prin  HCL nr.     /                   .   este de  ……lei/mp/luna. 

Pretul nu contine TVA. 

 

 

 Facand prezenta oferta declar ca am luat la cunostinta prevederile din anuntul publicat si din 

documentatia tehnica de atribuire a contractului de inchiriere, ce contin instructiunile pentru ofertanti, cu care 

sunt de acord, urmand ca in cazul in care nu le respect, sa suport consecintele prevazute de legislatia in vigoare. 

 

 

 

 

 

Data:_______________                                                           OFERTANT 

 

      Numele si prenumele:______________ 

       

      Semnatura:_______________  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 ANEXA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           APROBAT , 

           Primar, 

                                  Ec. Nistor Radu Florea 

 

 

 

 

 

 

 

Directia Urbanism, 

Arh. Sef                                                                                   Intocmit, 

Urb. Pricope Catalin                                                       Birou Urbanism, Patrimoniu 

                  Ing. Radu Gabi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


