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JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
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a sase

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea or ganizErii licitaliei publice deschise
in vederea concesiondrii
sdli din dispensarul uman din Comuna Joseni cu o suprafala totald de 109,54mp.,
proprietatea publicd al Comunei Joseni

Primarul Comunei Joseni:
Av6nd in vedere: necesitatea aprobdrii organiz6rii licitaliei publice deschise in vederea
concesiondrii sase sali din dispensarul uman din comuna Joseni cu o suprafald totald de
109,54mp, proprietatea publicd al Comunei .Toseni;
Expunerea de motive nr. _/2018 al primarului Comunei Joseni, privind aprobarea
organizirii licitaliei publice deschise in vederea concesiondrii sase sali din dispensarul uman
din Comuna Joseni cu o supr. Totala de 109,54mp, proprietatea publicd al Comunei Josem;
Studiul de oportunitate nr. 115712018 elaborat de Compartimentul pentru
administrarea domeniului public qi privat gi de deservire;
Faptul, cd imobilul in care se afla salile este propdetatea publicd al Comunei Joseni,
evidentiat in CF nr.51490:
Rapoftul de specialitate
12018 intocmit de cdtre viceprimar.
Hothrdrea Consiliului Local
12018, privind aprobarea studiului de opodunitate,
pentru concesionarea unui nrunir de qase sdli din dispensarul uman din Comuna Joseni, cu o
suprafald totald de 109,54 mp., evidenliat in CF. 54915 Joseni, nr. cad. 54915;
lindnd cont de:
- prevederile ad. 120 alin.(l) art. 121. alin. (1) qi a1in. (2) din Constitu{ia RomAniei,
republicatd;
- prevederile art. 3 gi 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la 1 5 octombrie 1985, ratificatb prin Legea nr. 19911997;
- prevederile arI. 7 altn. (2) din Codul civil;
-prevederile O.U.G nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
propdetate publicd, aprobatd cu modificdri de Legea m. 2212007, pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului m. 5412006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri propdetate publica; H.G.nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonan{ei de urgentd a Guvernului rt. 5412006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publicS;
H.G.nr.
lin6nd cont de prevederile aft. 866, afi. 871 9i urm. din Codul
1351/2001, privind atestarea domeniului public al judelului Harghita, precum qi al
municipiilor, oragelor gi comunelor din judetul Harghita; cdt qi HotdrArea Consiliului Local
Joseni nr. 1/2016,
Ludnd in considerare prevederile afi. 7 alin (2) din Legea w. 5212003 privind
transparentra decizionald in administralia publicd locald,
Jindnd seama de prevederile ar1.40 qi urm. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.
2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
reoublicatd.
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Civil;

t8€
In temeiul u1. 10, art. 36, alin. (1), aft.36 , alin. (2) lit. c ar1.36 alin. (5)
lit. b
,
123 a1in.(1) precum gi a1e art.115 alin.(1) lit.b), _ din Legea nr. 215/2001
-'ptiul#
administralia publicd 1oca1d, republicatd:

a\.

HOTARASTE

Art.l. Se aprobd organizarea licitaliei publice deschise in vederea concesiondrii a
sdli din dispensarul uman din comuna Joseni, cu o suprafald totald de 109,54 mp,
din
domeniul public al comunei, situat in comuna Joseni, nr. 1276, evidenliatin
cp nr, it+so,
pe o duratb de 10 ani, dupd cum urmeazd
- Salanr.2 cu o suprafata de 19,37 mp conform schitei din anexa 4
- Sala nr. 4 cu o suprafata de 29,90 mp conform schitei din anexa
- Sala ru. 5 cu o suprafata de 23,90 mp conform schitei din anexa 44
- Sala nr.13 cu o suprafata de 10,25 mp conform schitei din anexa 4
- Sala nr. 6 cu o suprafata de 20,60 mp conform schitei din anexa 4
- Sala nr. 7 cu o suprafata de 1I,52 mp conform schitei din anexa 4
_. Arf' 2. Se aprobd caietul de sarcini, conform anexei nr. 1, care face parte integranta
qase

din prezenta hotdrdre.
Art.
Se aprobd docunemtalia de atribuire, conform anexei nr. 2, carc face p,nre
integrantd din prezenta hotfuare.
Art. 4. Se aprobd modelul contractului de concesiune, conform anexei nr, 3, care face
pafte integrantd din prezenta hothrdre.
Art.
Licita\ia va avea loc la data de \1.04.2019 ora 10, la sediul primdriei Joseni.
Art.
Membrii desemna{i in comlsia de licitalie:
Bege L6szl6 Bal6zs - presedintele comisiei,
B ar icz Attila K6ro ly- consilier, menbru
Laczk6 Agoston-consilier, membru
Birlalan Almos -consilier, secretarul comisiei
Art. 7, Membrii desemnati in comisia de solulionare a contesta{ii1or:
Baricz R6bert, din Joseni _consilier _ presedintele comisiei.
Vaszi Laszlo - consilier, membru
Portik Iosif- consilier, membru
Bifialan Almos -consilier, secretarul comisiei
Art. CU aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazd membrii
comisiilor desemnali 1.a art. 6 qi aft. 7 .
Ayt,g. Prezerrta hotdrare se comunicd primarului, comisiilor prevd^)te la art. 6 qi
afi.7, qi Instituliei Prefectului judelului Harghita.
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Anexa nr. 1 la proiectul de hot.

CAIET DE SARCINI
privind concesionarea a $ase sdli din dispensarul uman
din Comuna Joseni
cu o suprafa{d totald de 109,54mp.,
proprietatea publica al Comunei JLseni

obiectul concesiunii: sase sali din dispensarur uman din comuna
Joseni cu o suprafald

totald de 109,54 mp.
Descrierea qi identificarea bunului: situat in comuna Joseni,
nr. 1276, evidenltat in
CF nr. 51490, sase sdli din dispensarul uman din Comuna Joseni.
Data licitatriei publice 11.04,2018, ora 10"00
Locul desfEEurarii I iciLa!iei:
sediul Primdriei Joseni, comuna Joseni, nr. 666. jud. Harghita
Destinalia bunului: sdli/cabinete pentru activitdli medicale;
condiriile de exploatare a concesiunii: bunul trebuie folosit in regim rucrativ.
Condilii generale ale conces iunii:
La licitatia pot participa medici de familie, meclici de specialitate.
Regimul bunului: proprieate publi c6, ce vrmeaza, a fi concesionat
Obligativitatea asigurdrii exploatdrii in regim de continuitate;
Obligativitatea pldlii in termen a redeventei;
La expirarea termenulului de concesiune bunul va fi predat proprietarului
in
starea in care a fost primitd
Este interzis subconcesionarea sau subdnchirierea bunuluil
Durata concesiunii: 5 ani
Redevenla minim6: 1 1ei/mp/lund.
Nu se solicitd garantie.
Pentru fiecare sala se depune oferta separata dupa cum urmeaza:
Sala nr.2 cu o suprafata de 19,37 mp conform schitei din anexa
4
Sala nr.4 cu o suprafata de29,90 mp conform schitei din anexa
4
Sala nr.5 cu o suprafata d e 23,90 mp conform schitei din anexa
4
Sala nr.13 cu o suprafata de 10,25 mp conform schitei din anexa
4
Sala nr.6 cu o suprafata de 20,60 mp conform schitei din anexa 4
Sala nr.7 cu o suprafata de II,52 mp conform schitei din anexa
4

-

Concesionarul va incheia contractul cu cfutigdtorul licitaliei dupd expirarea
termenului de 20 de zile de Ia comun icar.ea rczritatu|ri procedurii licitaliei.
condiliile de valabilitate pe care trebuie sd 1e indeplineascd ofertele:
Plicul exterior va cuprinde:
-declaratia de parlicipare, semnatd de ofertant
-plicul cu Oferta
-copie dupd certificatul de imesistrare
Pe plicul inrerior se inscriu:
-numele ofertantului, precum qi domiciliul acestuia
-menfiunea "Oferla privind nivelul de redevenJd,,.
Plicul interior va cuprinde : oferta propriu zisd
_ _ oferlele vor respecta, in mod obligatoriu, cerintele prevazute in caietul de sarcini si
Studiul de oportunitate.
Plicul interior va fi sigilat gi depus irnpreund cu documentele de calificare
in plicul
exterror.

^

/83
Clauze referitoare la incetarea contractului de concesiune:
-la implinirea duratei termenului pentru care a fost concesionat;
Ja desfiintarea agentului economic;

-in cazul rezilierii unilaterale a contractului de cdtre concedent
in caz de
nerespectaxe a clauzelor contractualel
-in caz de renunlare inaintea implinirii duratei termenului
de concesiune
-dacd interesul loca1 o impune, concedentul are dreptul
de a reziria unilateral
gontractul fird plata vreunei daune interese
sau despdgubiri, cu notificare prealabila,
care se va comunica in scris, cu confirmare de primire inainte
cu 90 zile.

Joseni, la 12.03.2018

SE

Iszlai B

:t"SB$i;

IAR
dolf

tft

Anexa nr.

2

la proiectul de hot.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRI,
privind concesionarea a 6 sari din dispensarur medicar a comunei
Joseni cu suprafata
totala de 109,54 mp conform anexei 5
proprietatea publici al Comunei Joseni

InformaJii generale privind concedentul:
coMtrNA JosENI, codur fiscal 4367990, adresa: Joseni nr. 666, numirul de teletbn:
0266364498' fax: sau adresa de e-ma a persoanei de contact: primjoseni@irr.astral.ro;
Instruc{iuni privind organizarea gi desfdqurarea procedurii di concJsionare:
Procedura de concesionare. se organizeazd qi se desfd;oard in
.onoifit" o.u.G. nr.
54/2006, aprobat prin Legea nr. 2212007 H.c nr.16ti/2007.
$i
Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesionare
este licitatie publici.
caietul de sarcini face pafie din documentalia de atribuire confo.m unex"i; -'-'--^Evaluarea ofeftelor in vederea concesiondrii, se va realiza cu respectarea
prezentei
documenlalii de atribuire gi a normelor legale in vigoare.
criteriile de atribuire a ofertelor in cazul prezentei documentalii: cel mai
mare nivel al
redevenlei.
Instrucliuni privind modul de elaborare qi prezentare a ofertelor:
orice persoand fizicd sau juridicd care presteazd servicii medicale poate
s6 depuni ofertd
in s*is, dacd are intenlia de concesiona.
gi de a folosi in regim in ."op .Jii*r.
_slli/cabinete
oferlele se depun in plicuri sigilate_
personal, prin poqtd ,uu
potrivit prevederilor
..
.
din caietul de sarcini la sediul concesionarului.
"uii".,
Data limitd de depunerea ofertelor: 10.04.201g, ora 10,00.
Ofertele se vor inregistra de cdtre concesionar.
_ - ofertele care ajung la sediul concesionarului peste termen nu se vor luain considerare.
Informalii detaliate 5i complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru
,tuuitir* of"rt.l
^
cdgtigitoare:
Criterii de atribuire:
-prelul cel mai mare oferit;
lnstrucliuni privind modul de utilizare a cAilor de atac:
_
.. Persoana nemullumitd de rezultatul .licitaliei are dreptul de a ataca in instanld in condifiite
Legii nr. 55412004, a contenciosului administrativ.
Informalii referitoare la clauzele contractuale obligatorii sunt prevbzute in modelul
contractului de concesiune confonn

Joseni, la 12.03.2018
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nr. 3 la proiectul de hot,

-model-

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr,

I

Capitolul I. - Pir{ile contractante
Intre Comuna Joseni, prin Consiliul Local

al Comunei Joseni
Szabolcs avAnd funclia de primar, in calitate de concedent, pe de o parle,

prin Gall
in calitate

de conc^esionar, pe de altd parre;

In temeiul O.U.G. nr. 54/2006 privind regirnul contractelor de concesiune
de
bunuri proprietate publicd qi a Hotbr6rii consiiiului 1ocal al comunei Joseni, de
aprobare a concesiondrii rr,2712018, s-a incheiat prezentul cont,act de
concesiune.

Capitolul IL - Obiectul contractului de concesiune
Aft. 1
(1) obiectul contractului de concesiune este concesionarea, predarea respectiv
preluarea sal5lii/cabinetului nr.
in de _
mp. penhu activitdli medicale

situat in Dispensarul uman din Comuna Jos
*. niA, in conformitate cu
""i,
obiectivele concedentului.
(2) tn derularea contractului de concesiune, concesionarur va utiliza urmdtoarele
categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: sali/cabinet
b) bunurile proprii: mobilier, dacd este cazul
Capitolul III. - Termenul
Art.2
Durata concesiunii este de 5 (cinci) ani, incepdnd de la data semndrii
procesului verbal de predare - primire al bunului.
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadd egald cu
cel mult jumdtate din durata sa ini{iald.
Capitolul IV. - Redeven{a qi plata acestuia
Art. 3 Redevenla lunara este
lei/luna care se va achita lunar in numerar in
lei la caseria Primdriei Joseni, conform prezentului conhact.
Neplata redevenJei sau executarea cu intArziere a acestei obligalii conduce la
aplicarea penalitdlilor legale.
Capitolul IV. - Drepturile pirjilor
Drepturi le c o n ces io nqrul ui
At. (1) Concesionarul are dreptul de a folosi, in mod direct, pe riscul gi pe
rdspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de concesrune.
(2) concesionarul are dreptul de a folosi gi de a culege fructele bunurilor
care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului qi obiectivelor stabilite de p6rJi
prin contractul de conces iune.
Dr eplur ile c o ncede nt ului
Afi (1) concedentul are dreptul s6 inspecteze bunul concesionat, sd verifice
folosirea bunului, modul in care este satisficut interesul public precum gi respectarea
o bligaliilor asumate de concesionar.

-

(l)

de

.

4

5

(2)

Concedentul poate modifica unilateral partea regleme ntard

a

contractului de concesiune, cu notificarea prealabild a concesionarului, din motive
exceplionale legate de interesul nalional sau local , dup6, caz.

ta)

(3) concedentul iqi rezervd dreptur de a modifica in mod unilateral
prezentul contract in functie de prevederile legale viitoare
in special a normelor
metodologice de aplicare a o.U.G. nr. 5412006 privirid regimul
contractelor ie
concesiune de bumri proprietate publicd.
Capitolul VIII. , Obtiga(iile pir{ilor
O b li g aliil e co n c e s io n ar ul ui
at. 6 (1) concesionarul este obligat sd asigure exploatarea in regim de continuitate
brurul care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivului stabilit
de cdtre concedent.
(2) concesionarul este obligat sd foloseascd in mod crirect bunul,
care face
obiectul concesiunii.
(3) concesionarul nu poate subconcesiona b,nul ce face obiectul
concesiunii.
(4) concesionarul este obligat sd pldteascb redevenJa la termenele
stabilite
prin prezentul contract.
(5) concesionarul este obligat sd foloseasci bunur concesionat,
conform
destinaliei stabilite prin contract.
(6) Concesionarul este obligat si nu inchirieze qi sa nu constituie garanJii
reale asupra bunului ce fac obiectul concesiunii:
(7) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen
concesionarul este obligat sd restituie concedentului, in cleprind p.opii*tut",
uurrurile
de retur, in mod gratuit gi libere de orice sarcini.
O b lig ali ile co nce de nt u I u i
A.t. 7 (1) concedentul este obligat sd nu il tulbure pe concesionar in exerciliur
drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.
(2) concedentul nu are dreptul sd modifice in mod unilateral contractul
de
concesiune, in afard de cazurile prevdzute expres de lege gi de prevederile
prezentului
contract;

(3) concedentul este obligat sd notifice concesionarului aparilia oricdror
imprejurdri de naturd s6 aduc6 atingere dreptuilor concesionarului.

(4)

concedentul este obligat sd predea bunul ce constituie obiectul
concesiunii liber de orice sarcini, in termen de 1 zi de la incheierea contractului.
Capitolul IX. - incetarea contractului de concesiune
Ad.8 (1) Prezentul confact de concesiune inceteazd in urmatoarere situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contract, dac6 pdrlile nu convin, in
scris,
prelungirea acestuia, in condiliile legii;
b) in cazul in care interesul nalional sau loca1 o impune, prin denunJarea
unilaterald de cdtre concedent, cu prata unei despbgubiri juste qi prealabile in
sarcina
concedentului;
c) in cazul nerespectdrii obligaJiilor contractuale de cdtre concesionar, prin
reziliere, cu plata unei despdgubiri in sarcina concesionarului;
._. d) in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de cdtre concedent, prin
reziliere, cu plata de despdgubiri in sarcina concedentului:
e) in cazul incetdrii profesiei, sau radierii persoanei juridic e, dupd
caz
Capitolul X. - Rispunderea contractuall
Afi. 9 Nerespectarea de cdtre pa4ile contractante a obligaliilor cuprinse in prezentul
contract de concesiune atrage r[spunderea contractuald a par6i in cutpa.
a) majordrile de int|rzierc, care se datoreazd pentru
la te'nenele
scadente sau in cuantumurile stab ite, a redeven{ei. Majordrile
'eplata
de intArziere se
determind prin aplicarea procenturui regal asupra de6itului, cumulat, pe
fiecare zi de
intarziere, a p16trii acestuia. Majordrile de int6rziere se calculeazd qi se incaseazd
de
drept lEra prealabila notificare.
b) daune interese, reprezintd paguba efectivd qi cAgtigul nerealizat;

t
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Capitolul XL - Litigii
Afi. 10 (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract

concesiune sunt de competenla instanlei judecdtoreqti
de drept comun.
Capitolul XII - Alfe clauze

Art.

11 (1) orice clauzd din prezentul contract se poate modifica

cu acordul pd4ilor contractante;

de

prin act adilionar,

Capitolut XIII. - Definitii
(1) Prin forp majori, in sensul prezentului conhact de concesiune,
se
imprejurare externd cu caracter exceplional, {hr6 relalie cu lucru1
care a
provocat dauna sau cu insuqir e sale naturile, absolut
invincibilb qi absolut

12
.A!.
inlelege o

imprevizibil6.

(2) Prin caz fortuit se. inlelege acele imprejurdri care
au intervenit $i au
condus la producerea prejudiciurui qi care nu implici vinovdtia
paznicurui jr;idi";d",

care nu intmnesc caracteristicile forfei majore.

(3) Prin penalitdli. regale se intelege suma rezultatd prin aplicarea
cotei
majordrilor de intarziere stabilita prin hotaiare ae guvern pentru neplata
ra termen a
obligaliilor bugetare, constdnd in impozite, tare qi ilte ,*,'",
reprezintd, potrivit
legii, resurse financiare publice.
"u..
Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in doud exemolare.

CONCEDENT

de predare

-

_

-

CONCESIONAR

PROCES_VERBAL
primire al sdlii/cabinetului din Dispensarul uman,
situat in Comuna Joseni nr. 1276

incheiat Mi
compartimentul de administrare al domeniului public, privat si de deservire,
din cadrul Comunei Joseni, a procedat la predarea sdliiTcabineiului
suprafa{d de
mp., situat in comuna Joseni, rr. 1216 lnscris in cF nr. 5i490,
care face pafie Dispensarul uman, cdtre
Predarea bunului s-a f6cut in baza Hotdrdri
ntZUg aI Consiliului 1ocal al
"r.
Comunei Joseni qi al Contractului de concesiune
I
Prezentul proces-verbal face parle integrantd ditr cotta"tul a. concesiunre
nr.
gi s-a incheiat in doud exemplare, cAte unul pentru fiecare parte.

*. _, ;;'

-

nr.

CONCEDENT

CONCESIONAR

Joseni, la 12.03.2018
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