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WDETUT BRASOV

cor4[n[A LrsA
CONSILIUL LOCAL LISA

HOTARARE Nr. 69
Din 24.11 .20L7

- Privind aprobarea ReguJamentul-ui cadruL privind organizarea si
desfasutdrea Ticitatiil-or publice deschrse privind. inchirierea,
concesionarea si vanzarea bunurilor proprietatea pubTica/privata
a Comunei Lisa

Consil- j-ul Local al comunei Lisa, j udelul Brasov, lntrunit 1n
gedintd ordinard in data de 24.l-I.2071

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Lisa t

nota de fundament.are a Compartimentul-ui Juridic din cadrul primariei
comunei l-.,isa r'J.427g/ 15.1I.20Ii ,

Tinand cont de prevederile art.4 din legea nr. 2L3/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acest.eia, cu modificarile si
completarile ulterioare , art.7-I2 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala , republicata, arL.3 ai art.4 din lege anr.
I99/L99"7 pentru ratificarea cartei Europene a autonomiei locale t

adoptata Ia Strasbourg pe 15 oct 1985
in temeiul prevederil-or art. 36 airr..2 1it.c0 art.1.2L alin.2 , art.

45 alin.3 din Legea nr. 2I5/200t privind administ.rat.ia public 1ocal5,
republicatd, cu modificdrile sl completdril_e ulterioare;
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aproba Regulamentul cadru referitor la organizarea si
licit.atiilor publice deschise privind inchirierea,
si vanzarea bunurilor proprietatea publica/privata a

, conform Anexei care face parte integrant.a din prezenta

Cu aducerea 1a indeplinire a prezentei hotarari se
primarull Comunei Lisa prin comparti-mentele de
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ANEXA HCL NR. 69 /24.11.2017

Regulament Cadru

Pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice deschise privind inchirierea,
concesionarea si v?nzarea bunurilor proprietatea publica/privata a Comunei Lisa

CAPITOLUL I DISPOZITI GENERALE

Art.l. Obiectul prezentului regulament cadru il constituie reglementarea, organizarea si

desfasurarea operatiunilor de inchiriere, concesionare sau varLzare a bunurilor proprietate
publica/privalaa Comunei LISA .

Art.2.

(1) Principiile care stau labaza concesionarii, sunt urmatoarele:

a) Transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru concesionarea bunurilor Comunei LISA;

b) Tratamentul egal pentru toti ofertantii, insemnand ca toate criteriile de selectie se aplica

intr-o maniera nediscriminatorie ;

c) Libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor ca orice candidat, persoana fizica sau

juridica capabila, potrivit legislatiei, sa aiba dreptul de a inchiria, concesiona sau cumpara

bunuri proprietate a Comunei. LISA, in conditiile legii, ale conventiilor si acordurilor la care

Romania are parte.

(2) Scopul prezentului Regulament-cadru il reprezintarealizarea procedurilor si operatiunilor

specifice in vederea incheierii contractelor pentru:

a) inchiriere, concesionare bunuri imobile ( terenuri si constructii ) din domeniul public al

Comunei. LISA;

b) inchiriere, concesionare si vanzare de bunuri imobile din domeniul privat al Comunei

LISA;

Art.3. Prelurile de pornire la licitalie, in vederea inchirierii, concesionarii si vdnzdrii bunurilor

proprietatea comunei, se aprob[ de Consiliul Local, avdndu-se in vedere hotararile de taxe si

impozite locale precum si preJurile practicate pe piatd pentru bunuri asemdndtoare pi stipulate

prin Rapoarte de evaluare intocmite de cdtre un expert evaluator autorizat si insusite de Consiliul

Local.

Art.A.Prezentul Regulament este guvernat de urmatoarea legislatie :



- Legii nr. 21311998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completarile ulterioare ;

- Legii nr. 21512001 a administratiei publice locale republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 5412006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii construcfiilor qi unele mdsuri pentru
realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

CAPITOLUL II ORGANIZAREA LICITATIEI

Art.S. Operatiunile pregatitoare organizarri hcitatiei in vederea inchirierii, concesionarii si

vdnzdrn bunurilor proprietate publica/privata a comunei sunt indeplinite de Compartimentul
Administrarea Domeniului Public si Privat din Primaria Comunei Lisa

Art.6 In vederea organizarlt licitatiei publice, Compartimentul Administrarea Domeniului Public
si Privat va intocmi caietul de sarcini, documentatia de licitatie si va publica anuntul privind
or ganrzat ea I i c itati e i.

Art.1. (1) Caietul de sarcini trebuie sa cuprinda, obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:

1.1. descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat, concesionat sau

vdndut;

I.2. destinatia bunurilor ce fac obiectul inchirierii, concesionarii si vdnzdrii;

1.3 criteriul de evaluare - pretul cel mai mare.

1.4. pretul de pornire al licitatiei

(2) Conditiile generale ale inchirierii, concesionarii si vdnzdrii:

2.I. regimul bunurilor utilizate de chirias/concesionar in derularea inchirierii/concesiunii

(regimul bunurilor proprii), unde este cazul;

2.2. obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare;

2.3. obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenta;

2.4. interdictia subconcesionarii/subinchirierii bunului concesionat/inchiriat sau posibilitatea

subconcesionarii/subinchiri erii, unde e ste cazul;

2.5. durata concesiunii care nu poate depasi 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire numai in
conditiile legii;

2.6. durata inchirierii, in functie de obiectul inchirierii;

2.7 . redeventa/chiria minima si modul de calcul al acesteia sau pretul de vanzarc;



2.8. natura si cuantumul garantiilor ;

2,9. conditiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul inchirierii, concesionarii si
vdnzfuii, cum sunt:

2.9.1. protejarea secretului de stat, dupacaz

2.9.2. materiale cu regim special, dupa caz

2,9.3. conditii de siguranta in exploatare, dupacaz

2.9.4. conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea si

punerea in valoare a patrimoniului cultural national, dupa caz;

2.9.5. protectia mediului;

2.9.6. protectia muncii;

2.9,7 . conditii impuse de acordurile, tratatele si conventiile internationale la care Romania este

parte;

(3) Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele sunt:

- pentru persoane juridice: acte doveditoare ale calitatii de agent economic autoizat (copie

CUI si anexe la CUI, autorizatii de functionare), copii acte de identitate atat pentru reprezentantii

societatii cat si pentru imputernicitii acestora, precum si imputernicirea de reprezentare legalizata
sau data in fata secretarului comunei Lisa .

- pentru persoane frzice: copii acte de identitate ofertanti si imputernicire legalizata a

reprezentantilor ofertantilor, care participa la licitatie.

- dovezi privind datoriile la bugetul local si de stat:

1. certificat de atestare fiscala eliberat de directia fiscala (Serviciul Impozite si

Taxe Locale) pe rzza czreia isi are domiciliul, sau dupa caz, sediul ofertantul,in original sau

copie conforrn cu originalul data de secretarul comunei , din care sa reiasa ca ofertantul nu are

datorii la bugetul local. Certificatul de atestare fiscala emis in intervalul 25 ale lunii - finele lunii
este valabil pe toata perioada urmatoare a lunii emiterii. Pe perioada de utilizare certificatul poate

fi utilizat in original sau in copie legalizata;

2. certificat de plata a obligatiilor fiscale catre D.G.F.P. a unitatii administrativ

teritoriale pe raza careia isi are domiciliul, sau dupa caz, sediul ofertantul, in original sau

copie conforrn cu originalul data de secretarul comunei, din care sa reiasa ca ofertantul nu are

datorii la bugetul de stat

- chitantele doveditoare ale intrarii in posesia caietului de sarcini si ale platii taxei de

partieipare la licitatie si garantiei de participare la licitatie.

(4) Lista documentelor obligatorii pentru participarea la licitatie.



(5) Termenul limita (ziua, ora), modul si locul de depunere a cererii de inscriere la licitatie.

(6.) Cuantumul garanliei de participare in cuantum de 10 %o din pretul de pornire la licitalie, a

taxei de participare la licitatie in cuantum de minim 10Q lei si care nu se va restitui participantilor
la licitatie, precum si forma de depunere si conditiile de restituire a acestora.

(7) Pre{ul caietului de sarcini care se stabileste in cuantum de minim 100 lei gi va fi pus in
vdnzare de cdtre Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat din Primaria
Comunei Lisa

Art.8. Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat din Primaria Comunei Lisa,
cu cel pulin 10 de zile lucratoare inainte de data desfbgurdrii licitafiei publice organizate in
vederea inchirierii, concesionarii sau v6nzdrii bunului proprietatea publica/privata a

municipalitdfli, va asigura aducerea la cunogtinti publicd a desfbgurdrii respectivei licitalii prin
publicarea anuntului de participare intr-un ziar de interes local gi/sau nafional si pe site-ul oficial
al Comunei Lisa.

Prin hotarare a Consiliului Local, se poate stabili ca licitatia pentru inchiriere sau

concesionare sa se adresese doar persoanelor juridice sau fizice care au sediul, domiciliul pe

raza comunei Lisa , in ideea de a sprijini dezvoltarea economica a comunei prin sprijinul acordat

locuitorilor comunei Lisa , caz in care publicitatea licitatiei se va face doar la nivel local si prin
afisare pe site-ul Primariei Comunei Lisa.

Art. 9, Anuntul de licitatie trebuie sa cuprinda, obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:

Linformatii generate privind obiectul concesiunii/inchirierii/vanzarii, in special descrierea si

identificarea bunului care urrneaza sa fie inchiriat, concesionat sau vandut;

2.informatii privind documentatia de licitalie;

2.1. modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui

exemplar al documentatiei de licitalie;

2.2. costul si conditiile de plata penfiu obtinerea acestui exemplar

2.3. data limita pentru solicitarea clarificarilor;

3. informatii privind ofertele:

3.1. data limita de depunere a ofertelor;

3.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

3.3. numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta;

4. data, locul si ora desfasurarii licitatie;

5. date generale despre instantele competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele

pentru sesizarea instantei ;



6. data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii.

Art'10' (1) Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat din Primaria Comunei
Lisa va pune caietul de sarcini, la dispozitia solicitantului, care a achitat in prealabil
contravaloarea acestuia, in termen de cel mult 4 zile calendaristice de la inregistrarea cererii sale.

(2) Persoana interesati are obligalia de a depune diligenlele necesare, astfel incdt respectarea
de cdtre Primdria Comunei Lisa , a termenului prevdzut la alin.(l) sd nu conducd la situalia in
care documentalia pentru licitalie sd fie pusd la dispozilia sa, cu mai puJin de 5 zile lucrdtoare
inainte de data limitd pentru depunerea ofertelor.

Art.11. (1) Orice persoand interesatd are dreptul de a solicita clarificdri privind documenta{ia de

licitalie printr-o solicitare scrisa depusa cu cel putin 4 zile inainte de termenul limita de depunere

a ofertelor , Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat din Primaria Comunei
Lisa avand obligatia de a raspunde in scris, in mod clar, complet qi ftrd ambiguit[1i, cu cel putin
2 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

(2) Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat din Primaria Comunei Lisa
din cadrul Primdriei Comunei Lisa va transmite r6spunsurile insolite de intrebdrile aferente cdtre

toate persoanele interesate care au ob{inut caietul de sarcini qi, respectiv, cdtre Comisia de

licitatie, lu6nd mdsurile necesare, pentru a nu dezvdlui identitatea celui care a solicitat
clarificdrile respective.

Art.l2. in cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisd in timp util, pundnd astfel

Primdria Comunei Lisa , in imposibilitatea de a respecta termenul prevdzut la art. 11 alin.(l), se

va rdspunde totugi la clarificare in mdsura in care perioada necesard pentru elaborarea gi

transmiterea rdspunsului face posibild primirea acestuia de cdtre persoanele interesate inainte de

data limith pentru depunerea ofertelor.

Art.l3. (1) Pentru desfasurarea procedurii licitatiei este obligatorie participarea a cel putin 2

ofertanti.

(2) Plicurile, inchise si sigilate, se predau Comisiei de evaluare a licitatiei la data frxata
pentru deschiderea lor, prevazuta in anuntul de licitatie.

(3) Dupa deschiderea plicurilor exterioare in sedinta publica, comisia de evaluare elimina

ofertele care nu contin totalitatea documentelor si a datelor prevazute in prezentul regulament.

(4) Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea

plicurilor exterioare cel putin 2 oferte sa intruneasca conditiile prevazute.

COMISIA DE EVALUARE

Art.l4. (1) Comisia de evaluare a ofertelor va fi alcatuita dintr-un numdr de minim 3 membri

titulari si supleantii acestora numili prin dispozilie a Primarului Comunei Lisa .

(2) Nu au dreptul sd fie implicate in procesul de evaluare a ofertelor urmdtoarele persoane:

a) so!/sofie, rudd sau afin pdnd la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoand fizicd;
5



b) sof/sotie, rudd sau afin pdnd la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din
consiliul de administralie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanfi,
persoane juridice;

c) persoane care detin pdrfi sociale, pdrfi de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanti sau persoane care fac parte din consiliul de administratie, organul de conducere

ori de supervizare al unuia dintre ofertanti;

d) persoane care pot avea un interes de naturd sd le afecteze impar\ialitatea pe parcursul
procesului de evaluare a ofertelor;

e) care au luat cunoqtintd, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu,

despre valoarea ori calitatea bunurilor care urrneazd. sd" fie concesionate, inchiriate sau vdndute;

0 care au participat, in exercitarea atribuliilor de serviciu, Ia organizarea concesiondrii,

inchirierii sau vdnzdrii bunului respectiv;

g) care pot influenla operatiunile de concesiune, inchiriere sau vdnzare sau care au obtinut
informatii la care persoanele interesate de cumpdrarea bunului nu au avut acces.

(3) inaintea deschiderii gedinlei publice de licitalie, membrii Comisiei de evaluare vor semna

o declaralie pe propria rdspundere cu privire la faptul cd nu se afld intr-una dintre situatiile de

incompatibilitate menlionate la alin.(2).

Art.15. Persoanele care se afl6 intr-una dintre situatiile prevdzute mai sus, nu are dreptul de a fi
ofertant, sub sanc{iunea excluderii din procedura de licitalie.

Art.16.(1)Secretariatul comisiei de evaluare pentru inchirieri, concesiondri si vdnzdri se asigurd

de citre secretarul comisiei care este ales din rdndul membrilor Comisiei de evaluare.

(2) Atribuliile secretarului comisiei de evaluare:

a) redactarea ordinii de zi, supunerea acesteia, spre semnare, Preqedintelui Comisiei gi

convocarea comisiei;

b) pregdtirea materialelor ce unneazd sd fie dezbdtute in gedinla Comisiei de evaluare;

c) intocmirea procesului-verbal al Comisiei de evaluare pentru inchirieri, concesiondri si

vdnzdri qi punerea acestuia la dispozilia tuturor membrilor, spre semnare;

d) inregistrarea procesului-verbal in registrul de intrari - iesiri al Primariei Comunei Lisa

e) pdstrarea gi arhivarea documentelor licitaliei;

D desfbgoard gi alte activitdti, in calitate de secretar, legate de buna desftgurare a

lucrdrilor Comisiei de evaluare, dispuse de Pregedinte.

(3) Secretarul Comisiei de evaluare este obligat sd respecte confidentialitatea lucrdrilor qi

dezbaterilor din gedinJele acesteia.



(4) Lucrdrile qedintelor comisiei de evaluare se vor desfbgura astfel:

- $edinta este prezidatd de pregedintele Comisiei, iar in lipsa acestuia de un alt membru al
comisiei, ales ad-hoc;

- problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare membru avAnd dreptul sd-qi

exprime punctul de vedere gi sI solicite consemnarea acestuia in procesul- verbal;

- comisia de evaluare este legal intrunita inprezenta majoritatii membrilor desemnati si ia
decizii valabile cu votul majoritatii din numdrul membrilor sdi in funclie, numai pe baza
criteriilor de evaluare prevdzute in caietul de sarcini;

- in situalia in care nu este intrunit cvorumul stabilit pentru desfbqurarea dezbaterilor,
lucrlrile gedintei se amdnd pentru o datd ulterioard, prevdzutd., in prealabil, in anuntul de licitalie.

(5) Dezbaterile din gedintd sunt consemnate de cdtre secretar, intr-un proces verbal care va
cuprinde mentiuni privind locul qi data desfbqurdrii qedinlei, numdrul membrilor prezen\i,

ordinea de zi, ordinea deliberdrilor, deciziile luate, numdrul de voturi intrunite gi opiniile
separate.

(6) La incheierea dezbaterilor, membrii Comisiei de evaluare au obligatia sd semneze

procesul verbal de qedin!6, dupd examinarea exactitdtii celor inscrise. Procesul verbal de qedinti

se semneazd gi de cdtre secretarul Comisiei.

Art.l7. Atribuliile Comisiei de evaluare a ofertelor sunt:

a) deschiderea ofertelor depuse, in cadrul qedintei licitatiei publice deschise, desfbgurate

Iadata, ora qi locul stabilite prin anunlul publicitar;

b) selectarea gi calificarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor gi documentelor

prezentate de ofertanli in cadrul ofertelor depuse;

c) excluderea ofertelor care nu intrunesc condifiile de eligibilitate;

d) anahzarea gi evaluarea ofertelor, inbazacriteriilor de evaluare stabilite in caietul de

sarcini;

e) desemnarea cdgtigitorului licitatiei publice deschise;

D intocmirea gi semnarea procesului verbal de licitalie.

Art.l8.Comisia de evaluare adoptd decizii in mod independent pi numai pe baza criteriilor de

eligibilitate prevdzute in caietul de sarcini.

Art.19. Membrii Comisiei de evaluare au obligalia de a asigura protejarea acelor informatii care

le sunt comunicate de persoanel,e ftzice sau juridice cu titlu confidential, in mdsura in care, in
mod obiectiv, dezvdluirea informaliilor incauzd ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor

persoane, in special in ceea ce priveqte secretul comercial qi proprietatea intelectuald.



CAI DE ATAC

Art.20. Persoanele nemullumite de modul de organizare Si desfbgurare alicitayiei, precum gi de
modul de adjudecare, se pot adresa Tribunalului Bragov Sectia Contencios Administrativ, in
condiliile qi termenele prevdzute de Legea nr. 554 12004 privind contenciosul administrativ, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.

CAPITOLUL ilI DESFA$URAREA LICITATIEI

Art. 21.(1)Ofertele se redacteaza in limba romana.

(2) Fiecare participant poate depune doar o singurd ofert6. Oferta va fi depusd intr-un numdr
de exemplare stabilit de cdtre Primdria Comunei Lisa gi prevdzut in anuntul publicitar. Fiecare

exemplar trebuie sd fie semnat de cdtre ofertant.

(3) Ofertele se depun la Registratura din cadrul Primdriei Comunei Lisa , in plicuri inchise qi

sigilate, unul exterior gi unul interior si vor fi ?nregistrate, in ordinea primirii lor, precizandu-se

data si ora.

(4) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forfa majord, cad in sarcina persoanei

interesate.

(5) Ofertele depuse la o altd adresd decdt cea stabiliE prin anuntul de participare, ofertele

primite gi inregistrate dupd termenul limit[ de primire prevdzut in anun]ul publicitar vor fi
excluse de la licitalie gi vor fi inapoiate ofertantilor ftrd a fi deschise.

(6) Pe plicul exterior se va indica licitafia publicd pentru care este depusd oferta. Plicul

exterior va trebui sd conlind:

* o figi cu informalii privind ofertantul gi o scrisoare de interes, semnatd de ofertant, fdrd

ingroq[ri, qtersdturi sau modifi cdri.

- acte doveditoare privind calitdlile gi capacitdlile ofertantului, stabilite prin caietul de

sarcini, dovada achitarii caietului de sarcini, a taxei de participare qi a garanJiei de participare la

licitalia publicd deschisd, precum qi dovezi privind datoriile la bugetul local gi de stat.

- plicul interior.

(7) Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum gi domiciliul sau

sediul social al acestuia, dupd caz , ptecum qi mentiunea A NU SE DESCHIDE INAINTE DE

$EDINTA DE LICITAJIE. Acest plic va confine oferta propriu-zisd (pretul oferit).

(8) Garantia pentru participare se constituie de cdtre ofertant in scopul de a proteja

autoritatea administraJiei publice locale fa!6 de riscul unui eventual comportament



necorespunzdtor aI acestuia pe intreaga perioadi derulatd pAnd la incheierea contractului de

concesiune, inchiriere sau vdnzare-cumpdrare.

(9) Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat din Primaria Comunei Lisa

vapreciza in caietul de sarcini, informafii cu privire la:

- cuantumul garantiei pentru participare in sumd fix6, sumd care va fi de l0 o/o din pre{ul

de pornire la licitalie, stabilit prin Hotarare de Consiliul Local;

- perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, care va acoperi, de regul6, intreaga
perioadd derulatd pdna la incheierea contractului.

(10) Garanlia pentru participare se exprima in lei gi se constituie prin depunerea la casieria sau

in contul autoritdtii administratiei publice locale a unor sume de bani sau prin scrisoare de

garantie bancard, care se prezintl, in original. Scrisorile de garantie bancard vor fi eliberate de o

bancd din Romdnia sau, dupd,caz, de o bancd din strdindtate.

(11) GaranJia de participare depus6 de ofertant se vireazd ?n bugetul propriu al primdriei,

ofertantul pierzdnd suma constituitd, atunci cdnd acesta din urmd se afld in oricare dintre

urmdtoarele situalii:

a) cdnd oferta depusd se afld sub valoarea prelului minim de pornire la licitatie;

b) cdnd ofertantul iqi revocd oferta, dupd deschiderea acesteia qi inainte de adjudecare;

c) ofertantul igi revocd oferta, dupd adjudecare;

d) oferta sa fiind stabilitd cdgtigdtoare, ofertantul rcfuz1, sd semneze contractul in termen de

maxim 30 de zile calendaristice de la data desfdqurdrii licitaliei publice.

(12) Garanlia pentru participare, constituitd de ofertantul a cdrui ofertd a fost stabilitd ca fiind
cdqtigdtoare, se returneazd. de cdtre autoritatea administratiei publice locale in cel mult 15 zile

lucrdtoare de la data incheierii contractului sau se scade din suma pe care ofertantul s-a oferit s-o

pl[teascd in contravaloarea bunului proprietate a Comunei Lisa inchiriat, concesionat sau

vdndut, dupd caz, prin licitalie public6.

(13) GaranJia pentru participare constituitd de ofertantii a cdror ofertA nu a fost stabilitd

cdgtigdtoare, se returneazd, de cdtre autoritatea administra{iei publice locale cdt mai repede

posibil, pe baza de cerere , nu mai tdrziu de 15 zile lucrdtoare de la data desfrqurdrii licitaJiei

publice deschise.

Art, 22. $edinla licitaliei organizate pentru concesionarea, inchiiierea, vdnzarca bunuritor

proprietatea Comunei Lisa este public6.

(2) Pentru desfdgurarea procedurii licitaliei publice deschise organizate in vederea inchirierii,

concesionarii si vdnzdrii bunurilor proprietatea comunei este obligatorie participarea a cel puJin

2 ofertanti.



Art.23'(1) Licitafia este condusd de pregedintele"comisiei de licitalie, numit ,,licitator,'.
Participanlii admiqi la licitalie se numesc ,,licitan1i,,.

(2) Procesul-verbal de gedinld se intocmegte in timpul desfbgurdrii licitaliei de cdtre
secretarul comisiei qi se inregistreazd imediat, dupd inchiderea gedinlei de licitalie, in registrul
special.

Art.24. (1) Licitatorul anunld deschiderea gedinfei, obiectul acesteia, face identificarea ofertelor
depuse qi licitanlilor prezen[i gi constatd dacd sunt indeplinite condiliile legale pentru
desfasurarea qedinlei.

(2) Dacd la deschiderea qedinlei de licitalie se constatd depunerea a cel putin 2 oferte,
comisia de evaluare poate proceda la deschiderea plicurilor exterioare contindnd documentele
depuse de licitatori, urmdnd sd constate eligibilitatea ofertanlilor, conform caietului de sarcini.

(3) in cazul in care pdnl la expirarea termenului limitd de depunere a ofertelor nu se depun
cel pulin doud oferte sau in cazulin care, dup6 deschiderea gi analizarea plicurilor exterioare, nu
sunt doud oferte calificate, aceastd situalie se va consemna in procesul verbal de qedin!6 iar
licitalia se va amdna, pentru o datd ulterioard, prevdzutd, in prealabil, in anun{ul de licitalie.
Art.25. (1) Comisia de evaluare deschide qi analizeazd, ofertele din plicurile interioare qi poate,

atunci cdnd considerd necesar, sd ceard ofertanlilor precizdri cu privire la confinutul ofertei lor.

(2) Licitatorul anun{6 prelul ini}ial de pornire la licitatie, stabilit prin caietul de sarcini, precum gi

preturile oferite de cdtre licitanli in cadrul ofertelor depuse de acegtia, precum gi ofertantul
cdqtigdtor.

Art.26. Comisia de evaluare va consemna in procesul verbal de qedinld ofertele care au fost
depuse in termenul prevdzut in anunlul publicitar, ofertele care au fost calificate potrivit
criteriilor de eligibilitate, ofertele care nu au intrunit conditiile de eligibilitate gi au fost, prin
urmare, respinse, orice alte clarificdri aduse de cdtre ofertanli asupra ofertelor depuse la cererea

comisiei de evaluare, preturile oferite de licitanti prin ofertele depuse qi oferta ce a fost declaratd

c0qtigdtoare a licitaliei publice dechise.

Art.27. $edinta publicd de deschidere a ofertelor se declard inchisi numai dupd ce procesul

verbal de gedintd se semneazd de c6tre membrii comisiei qi de cdtre ofertanJii prezenti. in cazul

in care unul sau mai mulli participanli refuzd semnarea procesului verbal (chiar gi cu obiec{iuni)

comisia consemneazd in procesul verbal acest fapt.

Art.28. (1) in situalia in care doud sau mai multe persoane se afld la egalitate din punct de vedere

al prelului oferit, se va proceda la continuarea licitatiei intre cei care "sunt la egalitate, pornindu-

se de la suma cea mai mare obtinutd pdnd in acel moment. Dacd egalitatea se mentine qi nici unul

din cei in cauzd, nu oferd o sumd mai mare, comisia retrage bunul de la licitalie, urmdnd a fi
otganizatd o noud licitalie.

(2) ln cazul unei licitalii publice organizate pentru vdnzarca bunurilor proprietatea privata a

comunei care sunt concesionate, inchiriate, date in administrarea sau in folosinla unuia dintre
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ofertanfi, in situalia in care acest ofertant se afl6 la egalitate cu alte persoane din punct de vedere
al prelului oferit, el va fi considerat adjudecatar al bunului.

(3) in condiliile prevdzute la alin.(l), in termen de 5 zile lucrdtoare de la data qedintei de

licitalie se va publica anunlul privind organizatea unei noi licitalii, pre{ul de pomire fiind oferta
maximd de la licitatia anterioard.

(4) Licitantii care au participat la prima licitalie se pot inscrie la urmdtoarea licitalie, pebaza

cererii de inscriere, fard a mai depune o noud ofertd gi fbr6 a mai achita contravaloarea caietului
de sarcini, urm6nd sd achite numai garanlia pentru participare (dacd, intre timp, au solicitat
restituirea garantiei dup[ prima licitalie).

(5) in situalia in care mai mulli dintre licitanlii de la prima licitalie se menJin la condilii egale

de pre{, dupd parcurgerea etapelor noii licita}ii, acegtia vor fi descalifica{i, bunul urm6nd a fi scos

din nou la licitalie.

Art.29. (1) Dupa parcurgerea etapelor mai sus indicate, organizareaunei noi licitalii se va face in
termen de cel pulin 10 zile calendaristice de la aparitia in presd, dupa caz, a anuntului de

licitalie.

(2) in cazul in care nici la aceastd etapa de licitalii nu se prezintd, cel pulin doi licitanli sau

ofertele valabile sunt egale, aceastd imprejurare este consemnatd in procesul verbal de gedint6,

dupf, care se procedeazd, la negocierea directd cu cei care au oferte egale sau, dupa caz, cu

ofertantul prezent, daci acesta respectd condiliile stabilite prin caietul de sarcini, inclusiv

acceptarea pretului de pornire la licitalie.

(3) La data prevazuta in anuntul negocierii directe pentru inceperea procedurii,

negociatorul programeaza ofefiantii si ii informeaza, in scris, despre data negocierii directe.

Pentru negocierea directa va fi pastrat caietul de sarcini aprobat pentru licitatie.

Art.30.(1)Proprietarul va negocia .cu fiecare ofertant in parte Ia data stabilita conform
programarii.

(2) La termenul stabilit in anunt pentru negocierea direct6, Comisia va verifica documentalia

depusd de fiecare ofertant gi va solicita ofertanlilor in parte un pret mai mare decdt cel oferit prin

formularul de ofertd sau declard cd pre{ul oferit este cel final.

(3) in cazul in care fiecare ofertant va declara ca igi menline prelul din ofertd existdnd in

acest sens situalia unor oferte egale, se va proceda la organizarea unei noi qedinte de licitalie cu

strigare in care se va adjudeca cdtre ofertantul care a are oferta cea mai mare. Pasul pentru

licitalia cu strigare este de minim 10 lei.

(3) in urma desfbgurdrii negocierii directe cu ofertan{ii prezenti, se incheie un proces verbal

in care sunt consemnate concluziile acestei proceduri gi este declarat cdgtigdtorul procedurilor

organizate (licitafii publice gi negociere directd) qi adjudecatarul bunului.
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Art.31. Procesele verbale de qedintb impreund cu documentele privind procedurile organizate
(licitatii publice gi negociere directd) se arhiveaza in dosare separate, de indatd gi se pdstreazdin
arhiva Primariei Comunei Lisa, Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat .

Art,32. C6qtigitorul licitaliei este obligat sd semneze contractul pentru bunul adjudecat in termen
de maxim 30 de zile de la data gedintei de licitalie publica/negociere directd.

Art.33. Plata prelului bunului se face in doua rate ( respectiv 31 martie si 30 septembrie ) de la
data incheierii contractului de concesiune; contractului de inchiriere qi de indat6, in cazul

incheierii contractului de v dnzare-cumpdrare.

Art.34.(1)in cazul in care, cu exceptia unor situalii de fo46 majord, contractul nu este semnat in
termenul stabilit, adjudecatarul pierde licitalia, dreptul la restituirea garan{iei pentru participare qi

poate fi obligat la plata unor daune interese, in condiliile legii. De asemenea, acesta nu mai are

dreptul de a participa la alte licitalii privind vdnzarea, inchirierea, concesionarea bunurilor
municipalitdlii pentru o perioadd de 5 ani de la data licitaliei.

(2) in acest caz, se organizeaz[ o noud licitalie, pornind de la publicarea anunlului publicitar,

cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL W DISPOZITII FINALE

Art.35. Pentru concesionarea bunurilor proprietatea publica a Comunei.Lisa se vor respecta

intocmai procedurile de concesionare prevazute de O.U.G 54/2006 privind regimul contractelor

de concesiune de bunuri proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.36. Prevederile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Noului Cod Civil ale

Noului Cod de Procedura Civila precum si cu prevederile legislatiei aplicabile in materie.

Art.37. Prevederile prezentului regulament si ale caietelor de sarcini vor sta labaza incheierii

contractelor de concesiune, inchiriere, yanzare> alaturi de hotararile Consiliului Local al

Comunei Lisa.
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