ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea închirierii autospecialei compactoare pentru colectat deşeuri, proprietatea
UATC Dorna-Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară, în data
de 07.02.2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr.21 din 01.02.2022, în calitate de iniţiator;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din
cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub
nr.22 din 01.02.2022;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului şi turism, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr.5 din 04.02.2022;
- art. 1777 - 1823, din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
în baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Văzând că nu este încălcat regimul de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele definite în
Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu modificările
si completările ulterioare;
în baza prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin.(3), lit.g), art. 196 alin, (1), lit.a) art. 243 alin.
(1) lit.a) şi lit. b.), art.332-348 din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
A r t l - Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui bun mobil, aflat în domeniul
privat al Comunei Dorna-Arini, constând în autospecială compactoare pentru colectat deşeuri, marca
DAF, cu o capacitate compactoare de 16 mc, tipul FALF55TSIG14, de culoare alb, având număr de
identificare XLRAE55GF0L356262, număr de omologare SED B241F13BC9R5, înmatriculat cu
numărul SV 10 BYF.
Art.2 - Valoarea de inventar al bunului mobil care face obiectul închirierii, este de
217.310,72 lei.
Art.3 - (1) Nivelul minim al chiriei care reprezintă şi preţul de pornire al licitaţiei este de
2.000 lei/lună.
(2) Chiria obţinută prin închiriere se face venit la buget local.
Art.4 - Se aprobă garanţia de participare la licitaţie, garanţie obligatorie şi se stabileşte la
nivelul contravalorii a două chirii, respectiv 4.000 lei.

Art.5 - închirierea bunului mobil se va face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea
de prelungire prin act adiţional, cu acordul părţilor, pentru o perioadă de maximum jumătate din
durata iniţială a contractului.
Art.6 - Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitaţia publică de închiriere a bunului mobil
descris la art.l, conform anexei nr.l la prezenta hotărâre.
Art.7 - Se aprobă Studiul de oportunitate pentru licitaţie publică de închiriere a bunului
mobil descris la art.l, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.8 - Se aprobă Fişa de date pentru licitaţie publică de închiriere a bunului mobil descris
la art.l, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.9 - Se aprobă modelul de cerere de înscriere pentru licitaţia publică de închiriere a
bunului mobil descris la art.l, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
A rt.l0 - Se aprobă formularul de ofertă pentru licitaţia publică de închiriere a bunului
mobil descris la art.l, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.
A rt.l 1 - Se aprobă Contractul-cadru, pentru licitaţia publică de închiriere a bunului mobil
descrise la art.l, confonn anexei nr.6 la prezenta hotărâre.
Art.12 - Se împuterniceşte primarul comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, să numească
comisia de licitaţie pentru închirierea bunului mobil descris la a rt.l.
Art.13 - Se împuterniceşte primarul comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, ca în numele şi
în interesul comunei Dorna-Arini, să semneze contractul de închiriere prevăzut la art.l.
Art.14 - Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.15 —Primarul comunei Doma Arini, prin compartimentul financiar contabil, va aduce la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢĂ,
loan MOĂRU
t s _________ _____________

Contrasemnează,
SECRETARUL GfciNERÂL AL C O M U NEI,
GaJKriel BÎRGĂOANU
---

DORNA ARINI, 07 februarie 2022
Nr.8

i -'

-------- **---------------------

ANEXA nr.l LA H.C.L. nr.8/2022

CAIET DE SARCINI
privind închirierea prin licitaţie publică a autospecialei compactoare pentru
colectat deşeuri, proprietatea UATC Dorna-Arini, judeţul Suceava

CAP. I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII
1.1
Bunul mobil care face obiectul contractului de închiriere, face parte din domeniul privat al
Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava şi constă în autovehicul special N3 (gunoieră
autocompactoare), marca DAF, cu o capacitate compactoare de 16 mc, tipul FALF55TSIG14, de
culoare alb, având număr de identificare XLRAE55GF0L356262, număr de omologare SED
B241F13BC9R5, înmatriculat cu numărul SV 10 BYF.

CAP. II. DURATA ÎNCHIRIERII
2.1
Bunul mobil, autospecială compactoare pentru colectat deşeuri, proprietatea UATC DornaArini, judeţul Suceava, se închiriază pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin
act adiţional, cu acordul părţilor, pentru o perioadă de maximum jumătate din durata iniţială a
contractului.
CAP. III. CHIRIA
3.1.
Nivelul minim al chiriei care reprezintă şi preţul minim de pornire la licitaţie este de 2.000
lei/lună, conform art. H.C.L. nr.8/07.02.2022, privind aprobarea închirierii autospecialei compactoare
pentru colectat deşeuri, proprietatea UATC Dorna-Arini, judeţul Suceava.
3.2. Neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor
contractuale de către titularul dreptului de închiriere sau dreptul autorităţii publice locale la reţinerea
contravalorii acesteia din garanţie. Titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească
garanţia.

Cap. IV. MOTIVAŢIA ÎNCHIRIERII
4.1.
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun închirierea bunului
mobil sunt următoarele: prevederile art. 362 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ cu
modificările şi completările ulterioare, care prevede ca: "Bunurile proprietate privată a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate. Bunurile
proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în folosinţă gratuită, pe termen
limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau
de utilitate publică, ori serviciilor publice. Dispoziţiile privind darea în administrare, concesionarea,
închirierea şi darea în folosinţă gratuită a bunurilor aparţinând domeniului public al statului sau al
unităţilor administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător”.
Cap. V. ORGANIZATORUL LICITAŢIEI
5.1.
Comuna Dorna-Arini, Sat. Cozăneşti, nr IA, Judeţul Suceava Cozaneşti, C.U.I. 6576100,
telefon: 0751780018, fax 0230576126, email primariadomaarini@v ahoo.corn
5.2.
Nivelul minim al chiriei care reprezintă şi preţul de pornire al licitaţiei este de 2.000 lei/lună,
conform art. H.C.L. nr.8/07.02.2022, privind aprobarea închirierii autospecialei compactoare pentru
colectat deşeuri, proprietatea UATC Dorria-Aricii, judeţul Suceava._

5.3.
Garanţia de participare la licitaţie este obligatorie şi se stabileşte la nivelul contravalorii a
doua chirii, respectiv 4.000 lei.
5.4. Solicitarea clarificărilor legate de procedura de licitaţie se va depune conform datelor din anunţ.
5.5.
Transmiterea răspunsurilor pentru clarificările solicitate, se vor depune până cel târziu cu o zi
înainte de data depunerii documentelor şi înscrierea la licitaţie.
5.6. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări şi după caz, completări ale documentelor
prezentate de către ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate,
5.7.
Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către
autoritatea contractantă ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei
de evaluare.
5.8. Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3 zile lucrătoare
de la primirea acesteia.
5.9.
Documentaţia de atribuire se va pune la dispoziţia persoanei interesate, în baza unei cereri
scrise, într-o perioadă care să nu depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
5.10.
Termenul limita de depunere a documentelor de participare la licitaţie este cel specificat în
anunţul de licitaţie, în plic sigilat la sediul Primăriei Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, sat
Cozăneşti nr. IA, Compartimentul de achiziţii publice.
5.11.
Taxa de participare la licitaţie este de 200 de lei. Documentele de participare la licitaţie pot fi
achiziţionate de la compartimentul achiziţii publice.
Chiriaşul bunului închiriat, poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în
domeniul protecţiei mediului.
5.12.
Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.

Cap.VI. CUANTUMUL ŞI NATURA GARANŢIILOR
6.1.
Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare, stabilită la nivelul a contravalorii a
două chirii, respectiv 4.000 lei, în contul de trezorerie R051TREZ5975006XXX000053 deschis la
Trezoreria Municipiului Vatra Domei.
Cap. VII. MODUL DE DESFĂŞURARE AL LICITAŢIEI
a)
In ziua şi la ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei, preşedintele comisiei dă citire
publicaţiilor în care a fost făcut anunţul de închiriere, condiţiilor închirerii, lista participanţilor,
prezintă modul de desfăşurare a licitaţiei de închiriere şi constată îndeplinirea/neîndeplinirea
condiţiilor legale de desfăşurare.
b)
Se deschid plicurile exterioare în şedinţă publică,
c)
Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea
plicurilor exterioare cel puţin două oferte sa fie valabile. în caz contrar se anulează procedura de
licitaţie şi se organizează una nouă,
d)
După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte
procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.
e)
Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal prevăzut la
alin.(d) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
f)
Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în
caietul de sarcini.
g)
în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate,
secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care
nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de
licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.
h)
în baza procesului verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.(g), comisia de evaluare
întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe păreai transmitejutoritaţii contractante.

i)
în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea
contractantă informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse,
indicând motivele excluderii.
j)
Raportul prevăzut la alin.(h) se depune la dosarul licitaţiei.
k)
Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de criteriile de atribuire şi
anume:
© Cel mai mare nivel al chiriei
• Capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;
© Protecţia mediului înconjurător;
© Condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat.
Ponderea fiecărui criteriu:
© Cel mai mare nivel al chiriei -30%
© Capacitatea economico-financiară a ofertanţilor-30%
© Protecţia mediului înconjurător -20%
© Condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat -20%
l)
In cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora
se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare,
iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru
criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.
m)
Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal care
trebuie semnat de toţi membrii comisiei.
o)
Depunerea cererii de participare la licitaţie şi a documentelor solicitate are ca efect acceptarea
necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie.
p)
Refuzul de a semna procesul-verbal al licitaţiei de către unul din ofertanţi nu afectează
valabilitatea acestuia. în cadrul procesului-verbal este consemnat refuzul semnării, precum şi orice
altă observaţie.
q)
în urma desfăşurării licitaţiei se întocmeşte procesul-verbal.
r)
Comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava are dreptul de a anula licitaţia în următoarele situaţii:
1.
nu au fost depuse cel puţin 2 oferte eligibile;
2. au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare care:
© au fost depuse după data limită de depunere a ofertelor;
© nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele din documentaţia de
atribuire;
© ofertantul câştigător îşi revoca oferta;
© ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de închiriere;
© contestaţia unui ofertant este admisă
Anularea va avea loc ca urmare a hotărârii comune a membrilor comisiei de licitaţie sau a comisiei de
soluţionare a constestaţiilor, aprobată de primar şi se va comunica tuturor participanţilor, arătând
motivele care au stat la baza acestei anulari.
3) Prin excepţie Comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava, are dreptul de a anula procedura pentru
atribuirea contractului de închiriere în situaţia în care se constată abateri grave de la prevederile legale
care afectează procedura de licitaţie sau fac imposibilă încheierea contractului,
în sensul prevederilor prezentate, procedura de licitaţie se consideră afectată în cazul în care sunt
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de licitaţie se constată
erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor (transparenţă, tratament egal,
proporţionalitatea, nediscriminarea libera concurenţă);
b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să
conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor transparenţă, tratament egal, proporţionalitatea,
nediscriminarea libera concurenţă).
A

4.) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la
procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care
aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de
anulare.
s)Garanţia de participare, se restituie ofertanţilor care nu au câştigat licitaţia.
Cap .VIII. CALENDARUL LICITAŢIEI
Lansarea anunţului publicitar data d e _____
Licitaţia publică, pentru închiriere, se va desfasura în data de______ , la sediul Primăriei Comunei
Doma-Arini, Judeţul Suceava, Sat Cozăneşti nr. IA.
înscrierea la licitaţia de închiriere se va face în perioada _________ inclusiv, între orele 8,00 si 16,00
la sediul Primăriei Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, din Sat Cozăneşti nr, IA
Deschiderea şedinţei de licitaţie publică pentru închiriere va avea loc în data de _______ o ra ______
sala de şedinţe.
Cap.IX INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONŢINUTUL DOCUMENTELOR
La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice care au depus la sediul organizatorului licitaţiei
următoarele :
• cererea de participare
© formularul de oferta
•

documentele de capabilitate

a) pentru persoanele fizice:
- actul de identitate;
- copie xerox după chitanţele care atestă plata taxei de participare de 200 de lei şi garanţia de
participare la licitaţie stabilită la nivelul contravalorii a două chirii, respectiv 4.000 lei.
-dovada
ca nu
sunt
în
litigiu
cu
Comuna
Doma-Arini, Judeţul
Suceava
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciţii ofertanţilor şi
nu de aceştia personal.
- certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii către bugetul consolidat al statului şi
către bugetul Local al Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava.
b) pentru persoane juridice:
- act constitutiv al societăţii (statut/contract), certificat de înregistrare fiscală, certificat de înregistrare
la Registrul Comerţului
- copie xerox după chiţantele care atestă plata taxei de participare de 200 de lei şi garanţia de
participare la licitaţie stabilită Ia nivelul contravalorii a două chirii, respectiv 4.000 lei.
-dovada
ca nu
sunt
în
litigiu
cu
Comuna
Doma-Arini, Judeţul
Suceava
- ultimul bilanţ contabil vizat de DGFPCFS, raportarea semestrială şi ultima balanţă de verificare
- certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii către bugetul consolidat al statului şi
către bugetul Local al Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciţii ofertanţilor şi
nu de aceştia personal.
- Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al socieţăţii din care să rezulte că acesta nu
este în stare de reorganizare judiciara sau faliment.
\
-Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de către jt>bancă|comercială română.

9.1. Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;
b) a depus oferta şi cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în
documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;
c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor
către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;
d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.
9.2. Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie
publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administraţi v-teritoriale în ultimii 3 ani,
dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată
de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie.
Cap.X INSTRUCŢIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR
10.1. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de
atribuire.
10.2. Ofertele se redactează în limba română.
10.3. Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în anunţul de licitaţie,
în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă,
în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora.
10.4. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior
va trebui să conţină:
a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără
îngroşări, ştersături sau modificări;
b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorităţii
contractante;
c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.
10.5. Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului,
precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
10.6. Oferta va fi depusă într-un singur exemplar care trebuie să fie semnat de către ofertant.
10.7. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
10.8. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de
valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.
10.9. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-Iimită pentru
depunere, stabilite în anunţul procedurii.
10.10. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei
interesate.
10.11. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea
datei-limită pentru depunere se retumează nedeschisă.
10.12. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea
acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai
după această dată.
10.13. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toţi
membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
10.14. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în
caietul de sarcini al licitaţiei.
10.15. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări şi după caz, completări ale
documentelor prezentate de către ofertanţi pentru deponstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele
solicitate.

10.16. Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către
autoritatea contractantă ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei
de evaluare.
10.17. Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3 zile lucrătoare
de la primirea acesteia.
10.18. Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să
determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant.
10.19 în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate,
secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de
licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.
10.20. în baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (13), comisia de
evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante.
10.21. în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea
contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse,
indicând motivele excluderii.
10.22. în cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte
valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie,
cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (10.1)-(10.13).
Cap J X PR EC IZĂ RI PRIVIND ANULAREA L IC IT A Ţ IE I
Comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava are dreptul de a anula licitaţia în următoarele situaţii:
a) nu au fost depuse cel puţin 2 oferte eligibile;
b) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare care:
• au fost depuse după data limită de depunere a ofertelor;
© nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele din documentaţia de
atribuire;
• ofertantul câştigător îşi revoca oferta;
o ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de închiriere;
® contestaţia unui ofertant este admisă
Anularea va avea loc ca urmare a hotărârii comune a membrilor comisiei de licitaţie sau a comisiei de
soluţionare a constestaţiilor, aprobată de primar şi se va comunica tuturor participanţilor, arătând
motivele care au stat la baza acestei anulari.
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STUDIU DE OPORTUNITATE
Privind aprobarea închirierii autospecialei compactoare pentru colectat deşeuri,
proprietatea UATC Dorna-Arini, judeţul Suceava

1. Obiectul închirierii

Obiectul închirierii prin licitaţie publică îl constituie bun mobil, aflat în domeniul privat al
Comunei Dorna-Arini, constând în autospecială compactoare pentru colectat deşeuri, marca DAF, cu
o capacitate compactoare de 16 mc, tipul FALF55TSIG14, de culoare alb, având număr de
identificare XLRAE55GF0L356262, număr de omologare SED B241F13BC9R5, înmatriculat cu
numărul SV 10 BYF.
Autospecială compactoare pentru colectat deşeuri, va fi utilizată doar în scopul desfăşurării
de activităţi comerciale/ prestări servicii.

2. Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică calculul chiriei.
2.1 Motivele de ordin economic
închirierea autospecialei compactoare pentru colectat deşeuri, din proprietatea UATC DornaArini, constituie o sursă permanentă şi sigură de venit pentru bugetul local.
Chiria obţiunută prin închiriere se face venit la bugetul local al comunei Dorna-Arini. în concluzie
prin închirerea se vor elimina cheltuili nerentabile şi va permite obţinerea unor venituri la bugetul
local al comunei Dorna-Arini.
2.2 Financiar
Capitalizarea veniturilor sau metoda profitului este aceea în care, unui venit reprezentativ al
unei singure perioade (un singur an) i se aplică o rată cu toate riscurile incluse sau rata de capitalizare
totală.
Formula de calcul este:
V bun mobil =VNE/rata de capitalizare
Unde:
Vbun mobil - valoarea bun mobil la data evaluării
VNE - venit net din exploatare, pe o perioadă de un an (chiria);

Rata de capitalizare - pentru bunuri mobile, este 10%-12%
Având în vedere formula de mai sus, luând valoarea de inventar a bunului care se închiriază
(217.310,72 lei) şi luând în calcul o rată de capitalizare a venitului media de 11%, se calculează
venitul net din exploatare pe o perioadă de un an cu formula:
VNE = Vproprietate imobiliară * rata de capitalizare
VNE (chiria ptr. autoutilitară) = 217.310,72 Iei * 11% = 217.310,72 lei * 0,11 =23.904 lei/an, rotund,
24.000 lei/an
Chiria lunară - chiria anuală/12 = 24.000 lei/12 = 2.000 lei/lună

2.3 Mediu
Din punct de vedere a mediului, prin închirierea autospecială compactoare pentru colectat
deşeuri, se contribuie la o mai bună salubizare.
3. Nivelul minim al chiriei
Nivelul minim al chiriei care reprezintă şi preţul de pornire al licitaţiei este de 2.000 lei/lună.
Chiria va fi stabilită în urma licitaţiei deschise organizate şi se va specifica în contractul încheiat,
urmând a se achita la termenele prevăzute în contract.
4. M odalitatea de acordare a chiriei
în vederea închirierii prin licitaţie publică a autospecialei compactoare pentru colectat deşeuri şi
pentru asigurarea transparenţei şi a unui tratament egal al tuturor solicitanţilor, este necesară organizarea
unei licitaţii deschise. Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 2
ofertenţi.
5. D urata estimată a chiriei
Durata chiriei este de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional, cu acordul
părţilor, pentru o perioadă de maximum jumătate din durata iniţială a contractului.
6. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere.
Termenul preconizat pentru realizarea procedurii de închiriere este de aproximativ 45 de zile de
la depunerea documentaţiei de închiriere.
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FIŞA DE DATE
privind închirierea prin licitaţie publică a autospecialei compactoare pentru colectat deşeuri,
proprietatea UATC Dorna-Arini, judeţul Suceava

I .INFORMAŢII GENERALE
DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: Comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava
Principala activitate: Autoritate locală
Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: conform anunţ
Ora limită: ora 9
Adresa: Compartimentul achiziţii publice
Data limita de transmitere a răspunsurilor la clarificări: cu o zi înainte de data limita de depunere a
documentelor şi înscriere la licitaţie
Ora limită: ora 15
II.ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
1) Bunul mobil care urmează a fi închiriat face parte din domeniul privat al Comunei Doma-Arini,
Judeţul Suceava şi este identificat astfel:
- bun mobil: autovehicul special N3 (gunoieră autocompactoare), marca DAF, cu o capacitate
compactoare de 16 mc, tipul FALF55TSIG14, de culoare alb, având număr de identificare
XLRAE55GF0L356262, număr de omologare SED B241F13BC9R5, înmatriculat cu numărul SV 10
BYF.
2) Preţ de pornire la licitaţie conform caietului de sarcini: nivelul minim al chiriei care reprezintă
şi preţul de pornire al licitaţiei este de 2.000 lei/lună, conform art. H.C.L. nr.8/07.02.2022, privind
aprobarea închirierii autospecialei compactoare pentru colectat deşeuri, proprietatea UATC DornaArini, judeţul Suceava.
3)
Taxe, ofertantul va achita următoarele: taxa de participare la licitaţie este de 200 de lei şi
garanţia de participare stabilită la nivelul contravalorii a două chirii, respectiv 4.000 lei.
Garanţia se restituie ofertanţilor necâştigători fără nici un fel de reţineri.
© Pentru cel care a câştigat licitaţia de închiriere, garanţia de participare se constituie avans la
contractul de închiriere.
• Garanţia de participare se pierde în cazul retragerii ofertei de către ofertant;
• Garanţia de participare se pierde în cazul în care ofertantul câştigător nu se prezintă în
termenul de participare stabilit pentru încheierea contractului de închiriere.
© Garanţia de participare se pierde dacă oferta este respinsă ca fiind sub preţul minim de pornire
la licitaţie.
• Garanţia de participare se pierde pe motive de fraudă.
HLINSTRUCŢÎUNI PRIVIND DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI
Data organizării licitaţiei privind închirierea bunului mobil, descris la punctul II. 1, se va face prin
anunţ cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în
Monitorul Oficial al României partea a Vl-a, într-un cotidian local şi într-un cotidian naţional, pe si te
ul Primăriei Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava.
Licitaţia se va desfăşura conform procedurii prezentată mai jos:
a)
In ziua şi la ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei, preşedintele comisiei dă citire
publicaţiilor în care a fost făcut anunţul de închiriere, condiţiilor închirerii, lista participanţilor,
prezintă modul de desfăşurare a licitaţiei de închiriere şi constată îndeplinirea/neîndeplinirea
condiţiilor legale de desfăşurare.
b)
Se deschid plicurile exterioare în şedinţă publică.
. .
:
c)
Pentm continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea
plicurilor exterioare cel puţin două oferte sa fie valabile. în caz contrar şfc anulează procedura de
licitaţie şi se organizează una nouă.

d)
După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte
procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.
e)
Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal prevăzut la
alin.(d) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
f)
Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în
caietul de sarcini.
g)
în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate,
secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care
nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de
licitaţie.
Procesul-verbal se semnează de către toti membrii comisiei de evaluare.
A,
h)
In baza procesului verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.(g), comisia de evaluare
întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante.
i)
în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea
contractantă informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse,
indicând motivele excluderii.
j)
Raportul prevăzut la alin.(h) se depune la dosarul licitaţiei.
k)
Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de criteriile de atribuire şi
anume:
® Cel mai mare nivel al chiriei
• Capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;
• Protecţia mediului înconjurător;
® Condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat.
Ponderea fiecărui criteriu:
• Cel mai mare nivel al chiriei -30%
• Capacitatea economi co-financiară a ofertanţilor-30%
• Protecţia mediului înconjurător -20%
® Condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat -20%
l)
în cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora
se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare,
iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru
criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.
m) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal care trebuie
semnat de toţi membrii comisiei.
o) Depunerea cererii de participare la licitaţie şi a documentelor solicitate are ca efect acceptarea
necondiţionata a preţului de pornire la licitaţie.
p) Refuzul de a semna procesul-verbal al licitaţiei de către unul din ofertanţi nu afectează valabilitatea
acestuia. în cadrul procesului-verbal este consemnat refuzul semnării, precum şi orice alta observaţie.
q)
în urma desfăşurării licitaţiei se întocmeşte procesul-verbal.
r)
Comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava are dreptul de a anula licitaţia în următoarele situaţii:
1) Nu au fost depuse minim 2 oferte valabile;
2) Prin excepţie Comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava, are dreptul de a anula procedura pentru
atribuirea contractului de închiriere în situaţia în care se constată abateri grave de la prevederile legale
care afectează procedura de licitaţie sau fac imposibilă încheierea contractului.
în sensul prevederilor prezentate, procedura de licitaţie se consideră afectată în cazul în care sunt
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de licitaţie se constată
erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor (transparenţă, tratament egal,
proporţionalitatea, nediscriminarea libera concurenţă);
, c
b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să
conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor transparenţă, tratament egal, proporţionalitatea,
nediscriminarea libera concurenţă).

3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la
procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care
aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de
anulare.
s)Garanţia de participare, se restituie ofertanţilor care nu au câştigat licitaţia.

IV. MODUL DE OBŢINERE A DOCUMENTAŢIEI
Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava,
compartimentul achiziţii publice.
V. POSIBILITATEA RETRAGERII OFERTELOR
Orice ofertant are dreptul să îşi retragă oferta până la ora stabilita de începere a licitaţiei şi numai
printr-o solicitare scrisă în acest sens.
Ofertantul nu are dreptul să îşi retragă oferta după data limita stabilită, sub sancţiunea excluderii
acesteia de la licitaţie şi pierderea garanţiei de participare.
VLDESCHIDEREA OFERTELOR
Ofertele vor fi deschise la data d e ora....la sediul Primăriei Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava.
Orice ofertant sau împuternicit are dreptul şi obligaţia să participe la deschiderea ofertelor.
VII. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A OFERTEI
Limba de redactare a ofertebLimba romana
Perioada de valabilitate a ofertei: este cuprinsa între data şi ora înregistrării acesteia la sediul Primăriei
Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava şi momentul semnării contractului de închiriere.
Modul de prezentare a ofertelor: Oferta privind închirierea bunului mobil constând în autovehicul
special N3 (gunoieră autocompactoare), marca DAF, cu o capacitate de compactoare de 16 mc, tipul
FALF55TSIG14, de culoare alb, având număr de identificare XLRAE55GF0L356262, număr de
omologare SED B241F13BC9R5, înmatriculat cu numărul SV 10 BYF, se depune într-un singur
exemplar până cel târziu cu o zi înainte de desfăşurarea licitaţiei.
Ofertantul va depune în mod obligatoriu astfel:
-2 plicuri sigilate dintre care unul cu documentele de calificare solicitate prin caietul de sarcini
şi alt plic cu oferta financiară.
Plicul cu oferta financiară va fi introdus împreuna cu documentele de calificare în plicul mare în care
se va menţiona numele şi adresa ofertantului şi în mod obligatoriu bunul mobil pentru care se
organizează licitaţia.
PLICUL MARE trebuie să fie marcat cu: LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA
BUNULUI
MOBIL CONSTÂND ÎN AUTOVEHICUL SPECIAL N3 (GUNOIERĂ
AUTOCOMPACTOARE), MARCA DAF, CU O CAPACITATE DE COMPACTOARE DE 16
MC, TIPUL FALF55TSIG14, DE CULOARE ALB, AVÂND NUMĂR DE IDENTIFICARE
XLRAE55GF0L356262,
NUMĂR
DE
OMOLOGARE
SED
B241F13BC9R5,
ÎNMATRICULAT CU NUMĂRUL SV 10 BYF,
A NU SE DESCHIDE PANA LA DATA D E _____ ORA
Plicul se restituie ofertantului nedeschis, în cazul în care acesta nu a fost depus la data, ora limită şi
locul de depunere al ofertei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava compartimentul
achiziţii publice.
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C erere d e în s c r ie r e
La lic ita ţie p u b lică p r iv in d în c h ir ie r e a a u to sp e c ia le i c o m p a c to a r e p e n tr u
c o le c ta t d e ş e u r i, p r o p r ie ta te a UATC D orn a-A rin i, ju d e ţu l S u cea v a

i.P e r s o a n e fiz ic e
Subsem natul............................................................................................................ in calitate de
solicitant, cu domiciliul in J u d eţu l________________ , Localitatea_______________________ ,
Str.____________________ Nr.________ , BL________ , sc.______ , Ap.________ , Cod
postai___________________________ , CNF___________________________________ ,CI/BI Seria
________ , Nr.____________________ , tel__________________,
email

__________________

___________

2 .P e r so a n e ju r id ic e
Subscrisa.......................................................................................... reprezentata
prin....................... ...in calitate de solicitant si reprezentant legal al societăţii, cu sediul in
J u d eţu l___________________ , Localitatea___________________________________ ,
Str.____________________ ,Nr.________ , Bl.________ , sc.______ , Ap.________ , Cod
postai.

CUI.

tel

J:

Data

Semnătură
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OFERTANTUL
(d e n u m ire a /n u m e le )

FORMULAR DE OFERTA
Către UATC Dorna-Arini, Judeţul Suceava, sat Cozăneşti nr. 1A, comuna DornaA rin i, Judeţul Suceava
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaşi!, reprezentanţi ai ofertantului
, ne oferim ca, în conformitate
(d e n u m ire a /n u m e le o fe rta n tu lu i)

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionata, să închiriem bunul
mobil, constând în autovehicul specia! N3 (gunoieră autocompactoare), marca DAF, cu o
capacitate compactoare de 16 mc, tipul FALF55TSIG14, de culoare alb, având număr de
identificare XLRAE55GF0L356262, număr de omologare SED B241F13BC9R5, înmatriculat
cu numărul SV 10 BYF, pentru suma d e ______________lei/lună (preţul în cifre şi în litere)
2. Ne angajăm sa menţinem această ofertă valabilă pentru o durata d e __________
____________________ zile, respectiv până la data d e ____________________________ , şi
(d u ra ta in lite re s i c ifre )

(z iu a /iu n a /a n u i)

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de închiriere, aceasta ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
4. Alături de oferta de bază:
L | depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativa";
|J

nu depunem oferta alternativă.
(se b ife a z a o p ţiu n e a c o re s p u n z ă to a re )

5. Am înţeles si consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
6. înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.

D a ta ____ /

/

Nume, prenume,
în calitate de
Semnătura
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CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
Nr.__________ d in ______________
Prim ăria comunei Dorna Arini, cu sediul în comuna Dorna Arini, judeţul Suceava,
telefon
0230/576018,
fax
0230/576126,
cod
fiscal
6576100,
cont
R085TREZ59721300250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Vatra Domei, reprezentată
prin
Andrei
Ştefaniţă
MAZĂRE,
primar,
în
calitate
de
PROPRIETAR
si
___________________________persoană
juridică/fizică,
cu
sediul/domiciliul________________________,
str.___________ ,
nr.______ ,
telefon
__________ reprezentata prin____________________ ,
denumita in prezentul contract CHIRIAŞ

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.l Obiectul contractului îl constituie închirierea de către proprietar a bunului mobil, respectiv
autovehicul special N3 (gunoieră auto comp acto are), marca DAF, cu o capacitate compactoare de
16 mc, tipul FALF55TSIG14, de culoare alb, având nr. de identificare LRAK55GF0L356262,
număr de omologare SEDB241F13BC9R5, înmatriculat cu numărul SV 10 BYF, aflat în
proprietatea Primăriei Dorna Arini.
Art.2 Predarea - primirea obiectului închirierii se efectuează la sediul Primăriei Comunei Dorna
Arini, judeţul Suceava, pe baza de proces verbal încheiat între părţi şi care constituie Anexa nr.l
la prezentul contract, în care se vor consemna datele de identificare ale bunului.
CAP. III DURATA CONTRACTULUI
Art.3 Durata prezentului contract este de 5 (cinci) ani, de la____________ , respectiv data
predării bunului mobil ce face obiectul prezentului contract, pana la data de_______________ ,
cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional, cu acordul părţilor, pentru o perioadă de
maximum jumătate din durata iniţială a contractului.
CAP. IV CH IRIA SI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
Art.4 Chiriaşul se obligă să plătească proprietarului o chirie lunara în suma d e ________ lei/lună
pe perioada existenţei contractului,
Art.5 Chiria se plăteşte în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale.
Art.6 Neplata la termen atrage penalităţi de 0,15 % / zi întârziere, fără înştiinţare.
Art.7 In cazul neachitării unei chirii lunare Ia scadenţă, chiriaşul se află de drept în întârziere
conform art. 1523, aliniatul 1 din noul Cod Civil.
Art.8 Prin prezentul contract proprietarul transmite chiriaşului Un drept de folosinţă limitat
asupra bunului mobilul închiriat, respectiv N3 (gunoieră autocompactpaîe), marca DAF, cu o

capacitate de compactare de 16 mc, tipul FALF55TSIG14, de culoare alb, având nr. de
identificare XLRAE55GF0L356262, număr de omologare SEDB241F13BC9R5, înmatriculat cu
numărul SV 10 BYF.
Art.9 Proprietarul garantează că bunul pe care îl închiriază este la data transmiterii în folosinţă in
stare normală de funcţionare, funcţionează la capacitatea si calitatea descrisă.
Art. 10 Proprietarul nu răspunde de nefuncţionarea, funcţionarea necorespunzătoare, sau
accidentele nedorite daca acestea se datorează exclusiv culpei Chiriaşului în utilizare, sau
nerespectarea de către acesta a instrucţiunilor de folosire.
Art.l 1 Chiriaşul se obligă să se îngrijească de bunul închiriat ca un bun proprietar, respectând
instrucţiunile de utilizare şi menţinându-1 în stare buna de funcţionare pe tot parcursul derulării
prezentului contract. Cheltuielile de întreţinere şi utilizare cad în sarcina Chiriaşului.
CAP. V

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 15 DREPTURILE ŞI/SAU OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI:
15.1 Să predea bunul mobil chiriaşului pe baza de proces verbal de predare - primire, la data de
15.2 Să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile prezentului contract de închiriere.
15.3 Să beneficieze de garanţia constituită de titularul dreptului de închiriere;
15.4 Să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata închirierii, potrivit
destinaţiei sale şi să suporte cheltuielile reparaţiilor necesare în acest scop;
15.5 Să controleze executarea obligaţiilor titularului dreptului de închiriere şi respectarea
condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni folosinţa
bunului de către titularul dreptului de închiriere, starea integrităţii bunului şi destinaţia în care este
folosit;
15.6 Să asigure folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii.
Art. 16 DREPTURILE ŞI/SAU OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI:
16.1 Să plătească chiria la termenul stabilit.
16.2 Să nu cesioneze contractul şi să nu subînchirieze bunul închiriat.
16.3 Să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele juridice săvârşite;
16.4 Să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere curente şi reparaţii normale
ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care La primit în momentul
încheierii contractului;
16.5 Să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a contractului de
închiriere, în starea tehnică şi funcţională avută la data preluării, mai puţin uzura aferentă
exploatării normale;
16.6 Să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale
sau producte.
16.7 Neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea
obligaţiilor contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau dreptul titularului dreptului
de administrare, după caz, Ia reţinerea contravalorii acesteia din garanţie. Titularul dreptului de
închiriere este obligat să reîntregească garanţia.
16.8 Să întreţină bunul mobil şi să nu efectueze nici un fel de acte care ar putea conduce la
deteriorarea acestuia, în caz contrar fiind obligat la plata contravalorii lor la încetarea
contractului.
16.9 Să respecte normele în vigoare privind instruirea corespunzătoare a (personalului care îşi
desfăşoară activitatea cu bunul închiriat, precum şi normele de protecţia jpuncij.

16.10 Să obţină toate avizele necesare funcţionării, de la instituţiile de stat, astfel încât activitatea
desfăşurată sa fie licita şi să nu contravină, legislaţiei în domeniu şi bunelor moravuri.
Art. 17 Chiriaşul va fi răspunzător pentru orice stricăciune adusa bunului mobil, fiind obligat să
remedieze stricăciunile constatate şi să plătească contravaloarea acestora si/sau a daunelor
interese, conform dispoziţiilor art. 1822 Cod Civil.
Art. 18 Chiriaşul va răspunde faţă de proprietar şi faţă de orice altă persoană fizică sau juridică,
pentru prejudiciile cauzate prin producerea unor stricăciuni ale bunului închiriat şi de către bunul
închiriat.
ART. 19 Chiriaşul se obligă să încheie în numele său asigurare pentru bunul închiriat pe toata
durata contractului de închiriere, cesionând poliţa de asigurare către proprietar.
ART.20 Chiriaşul va suporta contravaloarea amenzilor aplicate de instituţiile abilitate ca urmare
a utilizării autovehiculului închiriat în neconcordanţă cu prevederile legale în vigoare.
CAP. VI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.21 Prezentul contract va înceta :
• de drept la expirarea termenului convenit de părţi conform art. 1809 Cod Civil.
• prin acordul părţilor înainte de expirarea termenului contractual.
• prin rezilierea acestuia în caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor contractuale de către una
din părţi sub condiţia unei notificări prealabile de 5 zile calendaristice.
• prin denunţarea unilaterală care se face cu un preaviz de 30 zile de către partea interesată.
• prin rezilierea unilaterala efectuată de către proprietar cu o notificare prealabila de 5 zile
calendaristice, în situaţia în care chiriaşul întârzie cu mai mult de 15 zile plata unei chirii lunare
scadente.
• Art.22 Chiriaşul se obligă să restituie proprietarului la sediul Primăriei comunei Doma Arini,
judeţul Suceava, bunul închiriat la data încetării contractului. Părţile vor întocmi şi vor semna un
proces verbal de predare-primire, în care vor descrie în mod detaliat starea în care chiriaşul a
restituit bunul închiriat.
CAP. VII ALTE CLAUZE
Art.23 Forţa majoră îşi produce efectele aşa cum este prevăzut în legislaţia în vigoare.
Art.24 Eventualele litigii născute din interpretarea sau executarea prezentului contract, vor fi
soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanţele judecătoreşti competente.
Art.25 Proprietarul se obligă să răspundă în scris oricăror solicitări din partea chiriaşului, în
termen de 5 (cinci) zile de la înregistrarea acestora.
Prezentul contract s-a încheiat azi_________ în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
Proprietar,

COMUNA DORNA-ARINI
PRIMAR,
Andrei- Ştefan iţă MAZĂRE

CHIRIAŞ,

