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   CAIET DE SARCINI 
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inchirierea unor spatii, aflate in 

domeniul privat al comunei Plopis in 

vederea asigurării spațiului de locuit 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA PLOPIS 

PRIMĂRIA 

Tel.0260/671102,Fax.0260/671102 

E-mail:primaria_plopis@yahoo.com 

 

CAIET DE SARCINI 

 
 

1. OBIECTUL INCHIRIERII 
 1.1. Obiectul inchirierii este: 

-  imobilul in suprafata de 47,85 mp, din cadrul Dispensarului medical comunal, situat în 

localitatea Plopiș, nr. 140 . 

         Imobilul mentionat mai sus se inchiriaza în vederea asigurării spațiului de locuit 

medicului de familie. 

 1.2. Imobilul situat la adresa de mai sus se află în proprietatea privată a comunei 

Plopis. 

 1.3. Investiţia se va realiza şi va avea ca scop asigurarea spațiului de locuit 

medicului de familie. 

 1.4. Imobilul dispune de utilităţi (energie electrica, apa, canalizare, internet). 

 

2. DURATA INCHIRIERII 
 2.1. Imobilul se inchiriaza pe o perioadă de 1 an . 

 2.2. Contractul de inchiriere poate fi prelungit prin simplul acord de voinţă a 

părţilor. 

 2.3. Contractul de inchiriere va fi atribuit prin licitaţie publică. 

 

3. CARACTERISTICILE INVESTIŢIEI 

 3.1. Lucrările de investiţii si echipamentele necesare pentru functionarea spațiului 

închiriat, cad in sarcina chiriasului . 

 

4. ELEMENTE DE PREŢ 
 4.1. Pretul chiriei  pentru suprafata ce urmeaza a fi inchiriata este de  2 lei/mp/an,  

aprobată de Consiliul Local al comunei Plopis, prin Hotărârea nr. 25 din 07.05.2021 . 

 4.2. Pretul chiriei licitat, care va fi cel puţin egal cu cel înscris la punctul 4.1., va fi 

indexat anual cu rata inflaţiei. 

 4.3.  Modul de achitare al chiriei cât şi clauzele de nerespecarea obligaţiilor de plată 

se vor stabilii prin contractul de inchiriere, anexa la prezentul caiet de sarcini. 

 4.4.  Garanția este obligatorie și se stabilește la nivelul contravalorii a două chirii. 
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5.  ELIGIBILITATE 
5.1. Ofertantul poate fi persoana fizica sau juridica care indeplineste cumulativ 

urmatoarele conditii: 

a.- documente care certifică atestarea firmei privind exercitarea profesiei de medic de 

familie 

b.- sa aiba achitate la zi toate datoriile la bugetul local Plopis si la bugetul de stat 

c. –sa fie persoana fizica sau juridica romana sau straina 

5.2. In cazul in care ofertantul nu indeplineste cumulativ una din aceste conditii va fi 

exclus de la licitatie neavand dreptul sa liciteze. 

 

6.  DOCUMENTE DE CALIFICARE 
6.1. Pentru a fi calificat ofertantul va prezenta urmatoarele documente de calificare : 

- Certificat de inregistrare eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul teritorial . 

- Statut si acte aditionale la statut a societatii sau Autorizatie vizata pentru persoanele 

fizice ce desfasoara activitati economice in mod independent; 

- Certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii bugetare fata de bugetul 

de stat si fata de bugetul local. Certificatele fiscale vor fi eliberate si de institutiile abilitate 

din localitatea de resedinta a ofertantului si vor fi depuse in forma originala si valabile la 

data licitatiei. 

-  Actul autentic de reprezentare, in cazul in care ofertele sunt depuse de imputernicitii 

ofertantilor si nu de acestia personal. 

 6.2. In cazul in care participarea  la licitatie se face prin reprezentare, cel care 

reprezinta trebuie sa prezinte comisiei de licitatie procura speciala autentificata la notarul 

public,  in acest sens cu toate datele de identificare. 

 

7. PARTICIPAREA LA LICITATIE 
7.1. Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului 

de licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile.  

 

8. PREZENTAREA OFERTELOR IN VEDEREA PARTICIPARII LA 

LICITATIE  
8.1. Adresa la care se depun documentele in vederea participarii la licitatie:  

Primaria  Plopis, Str. Principala, nr. 135, loc. Plopis, judeţul Sǎlaj, telef. 0260/671102 

 8.2. Data limită la care se depun documentele in vederea participarii la licitatie:   

Data  limita până la care pot fi depuse este : 04.06.2021,  ora 13.00 

9 . MODUL DE PREZENTARE AL OFERTELOR 
 9.1. Ofertele vor fi elaborate intr-un exemplar original , in limba romana si  vor 

cuprinde  documentele de calificare, mentionate  la punctul 6 si oferta financiara elaborata 

in concordanta cu punctul 4, conform formularului anexat. 

 9.2. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregatirii si depunerii ofertei. 

Autoritatea organizatoare a licitatiei in nici-un caz nu va fi responsabila sau obligata sa 

suporte aceste costuri, in afara de cele aferente procesului de licitatie. 



4 | P a g e  

 

 9.3.  Documentele de calificare , solicitate la punctul 6, vor fi prezentate separat de 

propunerea  financiara, marcând corespunzător plicul cu specificatia „DOCUMENTE DE 

CALIFICARE”.   

 9.4. Propunerea finaciara , va fi elaborata in cooncordanta cu punctul 2 din 

documentatie si conform Formularului anexat si va  fi prezentata intr-un plic separat  

marcând corespunzător plicul cu specificatia „OFERTA FINANCIARA”                         

 9.5.  Oferta compusa din Documentele de calificare si Propunerea financiara se vor 

introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent care  trebuie să fie 

marcat cu denumirea ofertantului, referinta la licitatie, adresa Autoritatii organizatoare a 

licitatiei. 

 9.6.  Acest colet cu oferta va fi insotit la depunere de urmatoarele documente: 

Scrisoare de inaintare, conform Formularului anexat. 

 

10. DESFASURAREA  SEDINTEI DE LICITATIE   
 10.1. Data şi locul desfasurarii licitatiei precum si modalitatea de desfasurare a 

licitatiei. Licitatia  se va desfasura  în data de 04.06.2021, ora 14.00 la sediul primariei, 

localitatea Plopis, judeţul Sǎlaj. 

 10.2. In sedinta de licitatie Comisia de licitatie va verifica urmatoarele aspecte: 

- Se deschid ofertele in ordinea depunerii de catre ofertanti, se verifica documentele de 

calificare daca sunt in cooncordanta cu documentatia de licitatiei si oferta este depusa de 

catre o persoana eligibila conform punctului 5 din documentatie si sunt prezentate 

documentele solicitate la punctul 6 din documentatie, daca nu este eligibil si/sau nu se 

prezinta documentele solicitate, oferta va fi respinsa, iar propunerea financiara nu va fi 

deschisa, daca ofertantul este eligibil se va trece la deschiderea propunerii financiare 

citindu-se pretul ofertei, si totodata comisia verifica daca propunerea financiara este in 

cooncordanta cu punctul 2 din documentatia de licitatie. 

-Se verifica identitatea reprezentantilor ofertantilor pe baza buletinului de identitate/ cartii 

de identitate.  

-  Se trece la supralicitarea directa prin strigare. 

- Supralicitarea continua pana cand nici un ofertant nu mai supraliciteaza 

- Suprafata supusa licitatiei,  asa cum este prezentata la art. 1.1., se adjudeca acelui 

ofertant care a facut cea mai mare oferta, la a treia strigare consecutiva. 

- Comisia de licitatie a licitatiei va incheia un proces-verbal de adjudecare. 

 

11. CRITERIUL APLICAT PENTRU ATRIBUIREA LICITATIEI 
11.1. Informaţii privind criteriul de atribuire a licitatiei 

 Criteriul atribuit este „CEL MAI MARE NIVEL AL CHIRIEI”.  
 

12. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 12.1. Oricare dintre ofertanţii care au participat la licitaţie şi se consideră vătamat 

într-un dret al său, ori într-un interes legitim, are dreptul de a contesta in teremen de 48 de 

ore procedura de lictatie. 

 12.2. Pentru soluţionarea contestaţiilor, partea care se consideră vătămată se va 

adresa Consiliului Local Plopis.  

 12.3. În cazul în care ofertantul contestatar nu este multumit de raspunsul primit la 

contestatie se poate adresa instanţei judecătoreşti competente. 
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 12.4. Litigiile de orice fel apărute între părţile contractante în decursul derulării 

contractului de inchiriere  sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.  

 

13.  INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 
  
 13.1. Autoritatea organizatoare a licitatiei, Consiliul Local Plopis, in cazul in care 

valideaza licitatia, are obligaţia  de a încheia contractul de inchiriere numai cu ofertantul a 

cărui ofertă  a fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de licitatie. 

 13.2. Ofertantul care a fost declarat castigator al licitatiei va fi invitat la semnarea 

contractului de inchiriere in termen de 20 zile de la data adjudecarii.  

 

14. DISPOZIŢII FINALE 
 14.1. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de inchiriere. 

 14.2. Responsabilităţile privind protecţia mediului si sanatate publica revin în 

exclusivitate chiriasului, respectiv menţinerea mediului sanatatea publica în condiţii 

normale. Chiriasul are obligaţia de a obţine pe cheltuielile sale toate acordurile şi avizele 

impuse de legislaţia de mediu si sanitara in vigoare pentru desfasurarea activitati in 

concordanta cu scopul pentru care se face inchirierea. 

 14.3. Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea şi funcţionarea 

investiţiei privesc pe chirias. 

 14.4. Toate lucrările si echipamentele necesare desfasurarii activitatii, precum si 

racordurile tehnico – edilitare existente şi obţinerea acordului de la deţinătorii acestora 

privesc pe chirias. 

 14.5. Chiriasul  este obligat să asigure pe perioada inchirierei regularizarea şi 

continuarea activităţii în scopul căreia a fost inchiriat spatiul cu respectarea tuturor 

normelor de protecţia mediului si sanate publica. 

 14.6. Locatorul are dreptul prin împuterniciţii săi să urmărească modul în care se 

desfăşoară lucrările de investiţii, modul îm care se respectă normele de protecţia mediului, 

sanatate publica, precum şi alte condiţii impuse prin contract. 

 14.7. Chiriasului i se interzice a subinchirieze spatiul ce face obiect al licitatiei. 

 14.8. Toate obligaţiile reciproce se vor concertiza în contractul de inchiriere. 

 14.9. Caietul de sarcini inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la 

dispoziţia solicitanţilor şi va putea fi ridicat după anunţul din ziar. 

  

15. ANEXE 
 15.1. Formulare  

 15.2. Contract de inchiriere 

 15.3. Schita spatiului ce face obiectul inchirierii. 

 

 

PRIMAR, 

Prof. Nicolae Criste 


