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COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL  BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

  A N E X A  nr.1  
la Hotărârea Consiliului Local        
Căneşti  nr. 8 din 28.02.2019  

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în 
 suprafaţă de 18.24 mp situat în cadrul Primăriei comunei Căneşti 

 
 
1.DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZA SA FIE 
ÎNCHIRIAT  

Obiectul închirierii îl constituie spaţiul în suprafaţă de 18.24 mp, identificat 
conform prezentării de mai jos şi a planului de situaţie anexat prezentului studiu 
de oportunitate. Spaţiul care face obiectul concesiunii va fi utilizat numai pentru 
farmacie (punct de lucru) – activitatea de comercializare a medicamentelor pentru 
uz uman.  

Spaţiul este situat în cadrul Dispensarului medica uman , se află în 
domeniul public al comunei Căneşti şi este înscris în cadrul secţiunii I – bunuri 
imobile, poziţia 24, din anexa nr. 21- Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Căneşti, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 621 bis/2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 .  

2. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ŞI DE MEDIU, 
CARE JUSTIFICĂ REALIZAREA ÎNCHIRIERII.  

2.1.Motive de ordin social  

Funcţionarea unei farmacii (punct de lucru) va contribui la menţinerea stării de 
sănătate a populaţiei comunei Căneşti şi la creșterea calităţii serviciului public de 
asistenţă medicală .  

2.2.Motive de ordin economico - financiar 

Închirierea spaţiului cu scopul funcţionării unei farmacii (punct de lucru) pentru 
comercializarea medicamentelor de uz uman, va contribui la sporirea veniturilor 
bugetului local prin încasarea chiriei. Potrivit art.. 16 alin 1 din Legea nr. 
213/1998 „Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor 
proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele 
locale”. Totodată viitorul locatar va genera venituri la bugetul local şi de stat, prin 
plata impozitelor şi taxelor legale, iar prin derularea activităţii se contribuie efectiv 
la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei .  

2.3.Motive de mediu  

Funcţionarea unei farmacii (punct de lucru) în spaţiul oferit spre închiriere va avea 
impact nesemnificativ asupra mediului înconjurător. Activitatea farmaciei 
(punctului de lucru) se consideră compatibilă şi complementară cu funcţiunea 
dominantă a clădirii de dispensar medical şi nu va necesita întreprinderea unor 
măsuri sau acţiuni suplimentare, în vederea protejării mediului. Locatarul va avea 
obligaţia, prin contractul de închiriere, să respecte toată legislaţia în vigoare pe 
probleme de mediu.  
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3.NIVELUL MINIM AL CHIRIEI  

Nivelul chiriei se va stabili prin caietul de sarcini în baza unui raport de evaluare 
întocmit de un expert autorizat, umărindu-se obţinerea unor venituri suplimentare 
la bugetul local, dar în acelaşi timp se va avea în vedere şi încurajarea 
investitorilor.  

4. PROCEDURA lungă UTILIZATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE 
ÎNCHIRIERE ŞI JUSTIFICAREA ALEGERII PROCEDURII  

Se propune aplicarea procedurii de închiriere prin licitaţie, în scopul asigurării 
accesului unui număr cât mai mare de ofertanţi-locatari potenţiali, precum şi 
pentru formarea unui preţ de piaţă cât mai real al nivelului chiriei. Potrivit 
prevederilor art. 15, din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare, „Concesionarea sau închirierea bunurilor 
proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii”. S-a ales 
procedura de închiriere prin licitaţie, deoarece potrivit prevederilor art. 15 din 
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare : “Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 
publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii”.  

5. DURATA ESTIMATĂ A ÎNCHIRIERII  

Durata maximă a închirierii este de 5 ani şi se poate prelungi prin act adițional, 
prin simplul acord de voinţă al părţilor. 

 6 . TERMENE :  

Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închirierii se vor stabili în 
caietul de sarcini: 

 7. AVIZUL OBLIGATORIU AL OFICIULUI CENTRAL DE STAT PENTRU 
PROBLEME SPECIALE ŞI AL STATULUI MAJOR GENERAL PRIVIND 
ÎNCADRAREA OBIECTULUI ÎNCHIRIERII ÎN INFRASTRUCTURA SISTEMULUI 
NAŢIONAL DE APĂRARE.  

Nu se consideră necesară obţinerea avizului obligatoriu  

8. AVIZUL OBLIGATORIU AL STRUCTURII DE ADMINISTRARE/ CUSTODELUI 
ARIEI NATURALE PROTEJATE, ÎN CAZUL ÎN CARE OBIECTUL ÎNCHIRIERII ÎL 
CONSTITUIE BUNURI SITUATE ÎN INTERIORUL UNEI ARII NATURALE 
PROTEJATE.  

Nu se consideră necesară obţinerea avizului obligatoriu deoarece bunul care va fi 
închiriat nu este situat în interiorul unei arii naturale protejate.  

9. CONCLUZII  

În concluzie propunem Consiliul Local al comunei Căneşti, adoptarea unei hotărâri 
în vederea demarării procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu în 
suprafaţă de 18.24 mp. situat în cadrul Primăriei comunei Căneşti, în vederea 
desfăşurării activităţii de farmacie (punct de lucru) – comercializarea 
medicamentelor pentru uz uman . 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

Consilier local,  Constantin DODAN 
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COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL  BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                                          A N E X A  nr. 2  

          la Hotararea al Consiliului Local 
           Caneşti  , nr. 8 din 28.02.2019   

 
 
 
PRIMARIA COMUNEI CĂNEŞTI 
   COMISIA DE EVALUARE 
 

 
Nr. _____ din _____________ 
 
 
 

RAPORT  DE  EVALUARE 
 
 
 

1. Obiectivul Evaluarii  
 

Obiectul prezentei evaluari îl constituie un bun imobil - spațiu în suprafață 
de 18,24 mp aparținând domeniului de interes public al comunei, situat în 
intravilanul satului Căneşti, comuna Căneşti, judetul Buzău, în scopul 
deschiderii unui punct farmaceutic. 

 
2. Scopul Evaluarii  
 
 

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consilului Local al comunei Căneşti 
nr. ___/_____________, comisia de evaluare constituiă prin Dispoziţia 
Primarului comunei Căneşti nr. ____/2019 a elaborat prezentul raport de 
evaluare a acestui bun.  

 
Prezentul raport de evaluare stabileste pretul minim calculat conform 

metodologiilor specifice practicate in evaluare si valoarea de  pornire a licitatiei 
pentru activul supus inchieririi. 

 
Evaluarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a 

actelor normative de referinta publicate pana la data evaluarii. 
 
Calculul de evaluare are la bază preturile parcticate pe piata de profil, 

precum si constatarile efectuate la faţa locului de către membrii comisiei de 
evaluare cu privire la starea imobilului / dotarile acestuia. 

 
3. Prezentarea Activului 
 

Bunul imobil, în suprafata totala de 18,24 mp, ce se inchiriaza în scopul 
desfasurarii de activitati farmaceutice este situat în intravilanul satului Căneşti, 
aparține domeniului de interes public al comunei . 
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4. Rezultatul  Evaluarii  

 
Pentru stabilirea valorii de pornire a licitaţiei pentru inchirierea bunului 

imobil supus procedurii de faţă, comisia de evaluare stabileşte ca şi preţ de 
pornire al licitaţiei publice cu strigare suma de ____ lei/lună/mp, suma utilizata 
în cazul închirierii unor spaţii similare pe teritoriul comunei; 

Luând ca punct de reper acest tarif lunar, chiria minimă de la care va porni 
licitaţia cu strigare va fi: 
 

- ____ mp x ___lei/mp =  ___ lei/lună x ___ luni / an = ______ lei/an 
- chirie spatiu farmacie  – ___ lei/luna x ___luni / an = ______ lei/an 
------------------------------------------------------------- 
- TOTAL CHIRIE LUNARA =    ____ lei 
- TOTAL CHIRIE ANUALA =   ____ lei 

 

5. Pasul de licitaţie 

De asemenea, în exercitarea prerogativelor ce îi revin potrivit prevederilor 
legale în vigoare, comisia de evaluare stabileşte pasul de licitaţie la valoarea 
de: ____ lei  

 

 
 
COMISIA DE EVALUARE 

1.  _________________ – ____________________, 

2.  _________________ – ____________________ 

3.  _________________ – ____________________ 
 
 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
Consilier local,  Constantin DODAN 

 
 
 

       CONTRASEMNEAZA, 
                              Secretar , Epuran VASILE  
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COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL  BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

     A N E X A  nr. 3  
la Hotararea Consiliului Local  Căneşti                

nr. 8 din 28.02.2019 
 

 

CAIET DE SARCINI 
 
 

Consiliul Local Căneşti cu sediul în sat Căneşti , comuna Căneşti , judeţul 
Buzău organizează licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu in 
suprafata de  18,24 mp cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul “Dispensar 
medical uman” din satul Căneşti , comuna Căneşti , judeţul Buzău identificat 
prin CF nr. 20099, si care face parte din domeniul public al Comunei Căneşti . 
 
 
I. DATE DE IDENTIFICARE ALE ORGANIZATORULUI  LICITAȚIEI 
 
Denumire: Comuna Căneşti, persoană juridică de drept public 
Sediu: sat. Căneşti , Comuna Căneşti, nr. 66 , jud. Buzău 
Cod Fiscal: 2663673 
Tel:          0741100098 
Email:       primariacanesti@yahoo.com 
Reprezentat prin Marin Stoica , primarul comunei 
 
II.  DISPOZIŢII GENERALE 
 
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat în baza legislaţiei în vigoare: 
 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 287/2009 Codul Civil, cu modificările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publica; 
- Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; 

 
III. Obiectul închirierii: Inchirierea unui spatiu cu  destinaţia “Farmacie” 
situat in imobilul “Dispensar medical uman” din satul Căneşti , comuna 
Căneşti , judeţul Buzău  
 
3.1 Conditii de inchiriere si regimul de exploatare a spatiului :  
 

- Spatiul are asigurat accesul la urmatoarele utilitati : apa , curent electric ; 
 

IV.Tariful de pornire la licitaţie: 
 
Conform  HCL 18/2018, pretul de pornire a licitatiei este : ___,___ lei/luna 
din care : 

- Chirii pentru spatii – „farmacie” – ___,___ lei / luna ; 
- Chirii pentru teren –___,___lei/mp/luna ; 
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 V. Fişa de calcul: 
 
- Spaţiu de inchiriere : suprafaţa (mp.) ___,___x___,__lei /mp = ___,___ 
lei/lună+___,___ lei (chirie spatiu) = ___,___lei / luna x 12 luni = ___,___lei/an  
  
VI. Termen de întocmire a contractului : 
 
 Este de maxim ____(_______) zile după adjudecarea licitaţiei, după 
expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor – _____ de ore . 
 
VII. Data, locul şi ora licitaţiei :  
 
 Licitatia va avea loc in data de : 
 

- 28.03.2019  ora 11,00 la sediul Primăriei Căneşti ; 
 

 Termenul de depunere a ofertelor - data de :  
 

- 28. 03. 2019 ora 10,00 ; 
  
VIII . INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 
 

Aceste instrucţiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de către 
ofertanţi, atrage după sine descalificarea automată a ofertelor. 

Licitaţia se va desfăşura la sediul Primariei comunei Căneşti la data de 
28.03.2019 , ora 11.00. 

Orice solicitant poate vizita amplasamentul . 
 
8.1. OBIECTUL LICITAŢIEI 

 
Obiectul procedurii de valorificare îl constituie închirierea prin licitatie publică 

cu strigare a unui spațiu în suprafață de 18.24 mp, aparținând domeniului de 
interes public al comunei, în scopul desfasurarii de activitati farmaceutice. 

 
Spaţiul se închiriază pentru desfasurarea de activitati farmaceutice 
 
Chiriaşul are obligaţia ca în termen de cel mult ____(_______) zile de la 

perfectarea contractului de închiriere să amenajeze spatiul si sa desfasoare 
activitatile specifice acesteia.  

Chiriasul nu poate subconcesiona , inchiria sau ceda sub orice forma juridical 
folosinta bunului , care face obiectul inchirierii .  

 
Chiriaşul are obligaţia de a angaja pentru realizarea activităților sale persoane 

cu domiciliul în comuna Căneşti , motiv pentru care va prezenta un angajament 
în acest sens, precizând numărul minim de persoane locuitori ai comunei ce vor 
fi angajaţi pe parcursul funcționării Farmaciei . 
 

8.1.2 Descrierea bunurilor ce urmează a fi valorificate 
Obiectul procedurii de licitaţie îl constituie un spațiu în suprafață de                    

18.24 mp,  
aparținând domeniului de interes public al comunei, în scopul desfasurarii de 
activitati farmaceutice. 
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Bunul imobil ce face obiectul procedurii de licitaţie face parte din domeniul de 
interes public al comunei Căneşti şi se închiriază în vederea desfasurarii de 
activitati farmaceutice. 

 
 

IX. Taxe, Garanţii, Preţ de pornire, Pas 
 

- Preţul Caietului de Sarcini:      ____,___ lei 
 

- Taxa de participare este de:      ____,___ lei 
 

- Garanţia de participare este de:      ____,___ lei 
 

- Preţul de pornire al licitaţiei este de:     ____,___ lei/luna 
 

- Pasul de licitaţie este de:       ____,___ lei 
 
 
9.1 Garanţia şi Taxa de participare pot fi constituite în următoarele forme: 
 

- scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante;  
 

- ordin de plată în contul autorităţii contractante – 
(RO15TREZ16621180250XXXXX – deschis la Trezoreria Buzau , cod 
fiscal 3662673 ) ; 

 
- lichidităţi depuse la casieria autorităţii contractante; 

 
X.DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 
 

În ziua de  28.03.2019 ora 11:00, se va organiza o “ LICITAŢIE PUBLICĂ 
CU STRIGARE ” pentru închirierea activelor descrise la punctul 1. 

La această licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice române 
sau străine. 
 
10.1. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE 
 

În vederea participării la licitaţie, persoanele fizice şi juridice interesate vor 
depune la Registratura Primariei comunei Căneşti din comuna Căneşti, judeţul 
Buzău, până cel târziu, 28.03.2019 ora 10.00, în plic sigilat, documentele de 
calificare solicitate prin prezentele instrucţiuni. 
 
Plicul sigilat va conţine: 
 
A. Pentru persoane juridice 

a) Împuternicire de participare  la licitaţie din partea administratorului 
societăţii; 

b) Dovada privind achitarea taxei de participare; 
c) Dovada privind constituirea garanţiei de participare;  
d) Bilanţul contabil la 31.12.2018 vizat şi înregistrat de autorităţile 

competente / balanta de verificare la 31.12.2018; 
e) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă 

Tribunalul în a cărui rază îşi are sediul ofertantul pentru ofertantul care 
participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica din care să reiasă structura acţionariatului  / 
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patronatului, precum şi dacă au fost înscrise menţiuni referitoare la 
declararea stării de faliment, incapacitate de plată, etc. Nu sunt admise să 
participe la procedura de licitaţie persoane care au în cazier menţiuni 
referitoare la săvârşirea de fapte penale, etc; 

f) Documente care certifică identitatea şi calitatea cumpărătorului; 
g) Copie de pe Codul Unic de Înregistrare; 
h) Copie de pe actul constitutiv al societăţii; 
i) Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a 

impozitelor si taxelor catre bugetul de stat (formulare-tip eliberate de 
autoritatile competente din tara in care candidatul ofertant este rezident) 
aflate în termenul de valabilitate specificat de autoritatea emitentă; 

 
B. Pentru persoane fizice :  
 

a) Copie de pe actul de identitate al persoanei; 
b) Dovada privind achitarea taxei de participare; 
c) Dovada privind constituirea garanţiei de participare;  
d) Angajamentul notarial ca va infiinta un agent economic care ca desfasura 

activitati de comert cu amanuntul in magazine specializate articole diverse 
si materiale de constructii 

e) Cazierul judiciar al persoanei. Nu sunt admise să participe la procedura de 
licitaţie persoane care au în cazier menţiuni referitoare la săvârşirea de fapte 
penale; 

 
Ofertele vor fi redactate în limba română. 
  
 
10.1.1. Preselecţia candidaţilor 
 

În ziua de de 28.03.2019 ora 11.00,  Comisia de licitaţie se 
întruneşte în şedinţă publică.  
 

Pentru desfăşurarea licitaţiei publice deschise este obligatorie participarea 
a cel puţin ___(______) ofertanţi acceptaţi. 
 
Preşedintele comisiei de licitaţie deschide şedinţa şi anunţă: 
 

- denumirea activului; 
- valoarea de pornire şi modalitatea de plată a preţului; 
- pasul de licitaţie; 
- denumirea şi numărul de ordine al ofertanţilor; 
- modul de desfăşurare al licitaţiei. 

 
- În faţa participanţilor, preşedintele comisiei de evaluare, procedează la 
desfacerea plicurilor şi la lecturarea documentelor existente în plic . 
 
- Comisia de licitaţie verifica, în prezenta ofertanţilor, existenta tuturor 
documentelor de participare solicitate, analizează documentele depuse de 
ofertanţi şi întocmeşte lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi, care include toţi 
potentialii cumpărători care au depus documentaţia completa de participare la 
licitaţie. 
 
- Preşedintele comisiei de evaluare, elimină ofertele care nu conţin toate 
documentele şi datele prevăzute în documentaţia de licitaţie. 
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- Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie, este necesar ca după 
deschiderea plicurilor, cel puţin două oferte să prezinte absolut toate 
documentele de calificare prevăzute în caietul de sarcini. 
 
- După analizarea conţinutului plicurilor, se anunţă începerea licitaţiei propriu-
zise, la care au dreptul să participe numai ofertanţii calificaţi. 
 
10.1.2. Licitaţia propriu-zisă 
 
- Preşedintele comisiei de evaluare anunţă preţul de pornire al licitaţiei şi 
întreabă ofertanţii calificaţi dacă oferă vreunul dintre aceştia acest preţ. 
 
- Dacă unul din participanţi îşi manifestă voinţa în acest sens, se consemnează 
identitatea acestuia în procesul verbal al sedintei de licitatie, după care se 
procedează la adaugarea la preţul de pornire al licitaţiei a pasului prevăzut în 
anexa la documentaţia de licitatie.  
 
- Se obţine astfel o nouă valoare care este anunţată candidaţilor / ofertanţi de 
către preşedintele comisiei de evaluare, care întreabă din nou ofertanţii calificaţi 
dacă oferă vreunul dintre aceştia oferă acel preţ. 
 
- Dacă cel puţin unul din participanţi oferă noua valoare, se va proceda conform 
paragrafului anterior, prin adăugarea la ultima valoare licitată a pasului licitaţiei, 
noua valoare urmând a fi oferită spre licitare participanţilor. 
 
- Licitaţia se închide atunci când, procedându-se în mod similar, la întrebarea 
preşedintelui comisiei de evaluare nici unul dintre ofertanţi participanţi nu oferă 
preţul solicitat, şi îşi menţin această atitudine şi după repetarea de încă două ori 
a strigării preşedintelui. 
 
- Câştigător va fi desemnat persoana juridică sau persoana fizică care a ofertat 
valoarea anterioară valorii rămase neadjudecate. 
 
- Pentru ca licitaţia să fie legal organizată, este necesar ca peste preţul de 
pornire să fie licitat cel puţin o dată pasul prevăzut în anexa la prezenta 
documentaţie. 
 
- În cazul în care licitaţia publică deschisă nu a condus la desemnarea unui 
câştigător, se va consemna această situaţie într-un proces-verbal, şi se va 
organiza o nouă licitaţie cu respectarea termenelor stabilite prin actele normative 
în vigoare. 
 
10.1.3 CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 
 

Contractul va fi încheiat în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii 
absolute. 
 

Obiectul acestui contract îl va constitui închirierea pe un termen de 
____(_______) ani a unui spatiu în suprafata de 18.24 mp, aparținând domeniului 
de interes public al comunei, în scopul desfasurarii de activitati farmaceutice 
situat în comuna Căneşti, judetul Buzau .  
 
 

Chiriaşul are obligaţia de a-şi executa obligaţiile potrivit termenelor şi 
condiţiilor prevăzute în contract şi în acord cu normele legale specifice 
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domeniului de activitate respectiv, elaborate de instituţiile legal abilitate în acest 
scop. 
 
X. DISPOZIŢII FINALE :  
 

- Taxa de participare nu se restituie .  
 

- Grantia de participare se ramburseaza integral ofertantilor care nu au 
caştigat licitatia in termen de ____(_______) zile, pe baza de cerere. 
 

- Garantia de participare nu se restituie ofertantului castigator daca 
acesta nu se prezinta in termen de ____(_______) zile de la data 
adjudecarii pentru incheierea si semnarea contractului .  

 
- Primaria comunei Căneşti are obligaţia de a păstra confidenţialitatea 

documentelor din dosarul licitaţiei. 
 

- În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a 
ofertelor nu se depun cel puţin două oferte, aceasta se va relua din 
____(_______) in____(_______) zile. 

 
- Ofertantul câştigător se consideră informat la data recepţionării 

comunicării care conţine acceptarea ofertei sale. 
 

- În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea 
contractului, va fi invitat următorul clasat pentru aceasta.  
 

- În cazul încetării din viaţă/încetării activităţii cumpărătorului, sau în 
cazul vânzării activelor, moştenitorii sau noii cumpărători pot prelua cu 
avizul autorităţii contractante, drepturile acestuia, dacă prezintă o 
declaraţie autentificată din care să rezulte că înţeleg să continue 
exercitarea strictă a tuturor stipulaţiilor din caietul de sarcini şi din 
contract. 

 
 
 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
Consilier local,  Constantin DODAN 

 
 
 

       CONTRASEMNEAZA, 
                              Secretar , Epuran VASILE  
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ANEXA 1.ANEXA 1.  

  

  

CĂTRE ___CĂTRE _______________________________________________________  
 
 

CERERE	
 
 
 
 
Subsemnatul/SC ______________________________________ (SRL) cu 

domiciliul/sediul in ____________________________________________, 

certificat de inmatriculare nr. ___________________, Cod fiscal nr. 

_________________, reprezentata prin ___________________________, 

domiciliat în _________________________________________________, posesor 

BI/CI seria____, nr. ___________, eliberat de _______________, la data de 

___________________, vă rog să aprobaţi participarea mea la şedinţa de licitaţie 

organizată în ziua de 28.03.2019 pentru inchirierea unui spațiu în suprafață de 

18.24 mp, aparținând domeniului de interes public al comunei Căneşti , în scopul 

desfasurarii de activitati farmaceutice în condiţiile prevederilor Caietului de Sarcini 

pe care l-am obţinut de la instituţia dvs. 
 

Am platit taxa de participare in valoare de_________________lei  cu chitanta nr. 

___________________ . 

 

De asemenea, am constituit garanţia de participare stabilită prin documentaţia de 

licitaţie în valoare de _________________ cu  documentul__________________. 

 
Data:________________     

 
         Semnătura, 
         __________ 
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Anexa nr. 2 
 
  

Participant licitaţie ___________________ (denumire / sediu ) 
Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._______data___________ora_____  
 
 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
 
Către ________________________________  
 
 

Ca urmare a anunţului nr. ______ din ______________, privind închirierea 

spațiului cu destinatia „Farmacie” situat în incinta Dispensarului Uman Căneşti prin 

licitaţie publică deschisă cu strigare, aflată în proprietatea publica a comunei 

Căneşti , judeţul  Buzău ,  

 

________________________________________ (denumirea/numele 

participantului) vă transmitem alăturat următoarele:  

1......................................................................... 

2.......................................................................  

3........................................................................ 

4......................................................................... 

5........................................................................... 

6............................................................................ 

.................................................................................. alte documente solicitate în 

mod expres prin fişa de date__________________________________ .  

Documentele menţionate mai sus sunt introduse în plic sigilat şi marcat în 

mod vizibil. 

 Data completării ___________  

 

.........................................................................., (denumire participant licitaţie)        

.................................................................................. (semnătură reprezentant legal ) 
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Anexa nr. 3 
 
  

Participant ………………………….. (denumirea/numele)  

Nr. de înregistrare 

 

 

 

IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI 

 LA SEDINTA DE DESCHIDERE 

 

 

Subsemnatul ………………./numele), posesor al actului de identitate 

……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de 

……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric personal 

……………………………, in calitate de …………………(functia), reprezentant legal 

al ………………………….(denumirea / numele participantului), conform 

……………………..………(se mentioneaza documentul legal prin care a fost numit 

reprezentant legal), imputernicesc persoanele de mai jos sa reprezinte ofertantul 

………………………….…..(denumirea/numele participantului) la sedinta licitaţie 

publică deschisă cu strigare, pentru închirierea spațiului „Farmacie” situat în incinta 

Dispensarului Uman Căneşti , aflată în proprietatea publica a comunei Căneşti , 

judeţul Buzău  şi anume :  

- Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul 

actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de 

…………………, cod numeric personal ……………………………;  

- ………………… (se trec toate persoanele imputernicite sa reprezinte 

ofertantul la sedinta de deschidere)  

Participant la licitaţie, ................ …………………(numele participantului) 

………………..……......................... (numele reprezentantului legal si semnatura)  

 

Se vor atasa copii dupa actele de identitate ale persoanelor nominalizate. 
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            ANEXA nr. 4 
la Hotararea Consiliului Local Canesti 
      nr. 8 din 28 februarie 2019   

 

PRIMARIA COMUNEI CĂNEŞTI 

  
INSTRUCŢIUNI PENTRU INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢIOFERTANŢI  

privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a unui 
spațiu în suprafață de 12,38 mp aparținând domeniului de 

interes public al comunei, în scopul desfasurarii de activitati 
farmaceutice 

 

Aceste instrucţiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de 

către ofertanţi, atrage după sine descalificarea automată a ofertelor. 

Licitaţia se va desfăşura la sediul Primariei comunei Căneşti la data 

de 28.03.2019 ora 11.00. 

I. OBIECTUL LICITAŢIEI 

Obiectul procedurii de valorificare îl constituie închirierea prin licitatie 

publică cu strigare a unui spațiu în suprafață de 12,38 mp, aparținând 

domeniului de interes public al comunei, în scopul desfasurarii de activitati 

farmaceutice. 

Spaţiile se închiriază pentru desfasurarea de activitati farmaceutice 

Chiriaşul are obligaţia ca în termen de cel mult ____(_______) zile  de la 

perfectarea contractului de închiriere să amenajeze spatiul si sa desfasoare 

activitatile  

specifice acesteia.  

Chiriaşul are obligaţia de a angaja pentru realizarea activităților sale 

persoane cu domiciliul în comuna Căneşti , motiv pentru care va prezenta 

un angajament în acest sens, precizând numărul minim de persoane 

locuitori ai comunei ce vor fi angajaţi pe parcursul funcționării „Farmaciei” . 
 

1.1. Descrierea bunurilor ce urmează a fi valorificate 

Obiectul procedurii de licitaţie îl constituie un spațiu în suprafață de 

12,38 mp, aparținând domeniului de interes public al comunei, în scopul 

desfasurarii de activitati farmaceutice. 
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Bunul imobil ce face obiectul procedurii de licitaţie face parte din 

domeniul de interes public al comunei Căneşti şi se închiriază în vederea 

desfasurarii de activitati farmaceutice. 

 
II. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 

În ziua de  28.03.2019 ora 11:00, se va organiza o “LICITAŢIE 

PUBLICĂ CU STRIGARE”pentru închirierea activelor descrise la punctul 1. 

La această licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice române sau 

străine. 

2.1. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE 
 

În vederea participării la licitaţie, persoanele fizice şi juridice interesate 

vor depune la registratura Primariei comunei Căneşti din comuna 

Căneşti, judeţul Buzău, până cel târziu, 28.03.2019 ora 10.00, în plic 

sigilat, documentele de calificare solicitate prin prezentele 

instrucţiuni. 
 

Plicul sigilat va conţine: 

A. Pentru persoane juridice 

1.  Împuternicire de participare  la licitaţie din partea administratorului 

societăţii; 

2.  Dovada privind achitarea taxei de participare; 

3. Dovada privind constituirea garanţiei de participare;  

4. Bilanţul contabil la 31.12.2018 vizat şi înregistrat de autorităţile 

competente / balanta de verificare la 31.12.2018; 

5. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe 

lângă Tribunalul în a cărui rază îşi are sediul ofertantul pentru ofertantul 

care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 

atribuirea contractului de achizitie publica din care să reiasă structura 

acţionariatului/patronatului, precum şi dacă au fost înscrise menţiuni 

referitoare la declararea stării de faliment, incapacitate de plată, etc. Nu 

sunt admise să participe la procedura de licitaţie persoane care au în 

cazier menţiuni referitoare la săvârşirea de fapte penale, etc; 

6. Documente care certifică identitatea şi calitatea cumpărătorului; 

• Copie de pe Codul Unic de Înregistrare; 
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• Copie de pe actul constitutiv al societăţii; 

• Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile 

de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat 

(formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in 

care candidatul ofertant este rezident) aflate în termenul de 

valabilitate specificat de autoritatea emitentă; 

B. Pentru persoane fizice 

1. Copie de pe actul de identitate al persoanei; 

2. Dovada privind achitarea taxei de participare; 

3. Dovada privind constituirea garanţiei de participare;  

4. Angajamentul notarial ca va infiinta un agent economic care ca 

desfasura activitati de comert cu amanuntul in magazine specializate 

articole diverse si materiale de constructii 

5. Cazierul judiciar al persoanei. Nu sunt admise să participe la 

procedura de licitaţie persoane care au în cazier menţiuni referitoare la 

săvârşirea de fapte penale; 
 

Ofertele vor fi redactate în limba română. 

2.2. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 
 

2.2.1. Preselecţia candidaţilor 

 

În ziua de de 28.03.2019 ora 11.00,  Comisia de licitaţie se întruneşte 

în şedinţă publică.  
 

Pentru desfăşurarea licitaţiei publice deschise este obligatorie 

participarea a cel puţin 2 ofertanţi acceptaţi. 
 

Preşedintele comisiei de licitaţie deschide şedinţa şi anunţă: 

• Denumirea activului; 

• Valoarea de pornire şi modalitatea de plată a preţului; 

• Pasul de licitaţie; 

• Denumirea şi numărul de ordine al ofertanţilor; 

• Modul de desfăşurare al licitaţiei. 
 

În faţa participanţilor, preşedintele comisiei de evaluare, procedează la 

desfacerea plicurilor şi la lecturarea documentelor existente în plic . 
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Comisia de licitaţie verifica, în prezenta ofertanţilor, existenta tuturor 

documentelor de participare solicitate, analizează documentele depuse de 

ofertanţi şi întocmeşte lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi, care include toţi 

potentialii cumpărători care au depus documentaţia completa de participare 

la licitaţie. 
 

Preşedintele comisiei de evaluare, elimină ofertele care nu conţin toate 

documentele şi datele prevăzute în documentaţia de licitaţie. 
 

Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie, este necesar ca 

după deschiderea plicurilor, cel puţin două oferte să prezinte absolut toate 

documentele de calificare prevăzute în caietul de sarcini. 
 

După analizarea conţinutului plicurilor, se anunţă începerea licitaţiei 

propriu-zise, la care au dreptul să participe numai ofertanţii calificaţi. 

 

2.2.2. Licitaţia propriu-zisă 
 

Preşedintele comisiei de evaluare anunţă preţul de pornire al licitaţiei 

şi întreabă ofertanţii calificaţi dacă oferă vreunul dintre aceştia acest preţ. 
 

Dacă unul din participanţi îşi manifestă voinţa în acest sens, se 

consemnează identitatea acestuia în procesul verbal al sedintei de licitatie, 

după care se procedează la adaugarea la preţul de pornire al licitaţiei a 

pasului prevăzut în anexa la documentaţia de licitatie.  
 

Se obţine astfel o nouă valoare care este anunţată candidaţilor / 

ofertanţi de către preşedintele comisiei de evaluare, care întreabă din nou 

ofertanţii calificaţi dacă oferă vreunul dintre aceştia oferă acel preţ. 
 

Dacă cel puţin unul din participanţi oferă noua valoare, se va proceda 

conform paragrafului anterior, prin adăugarea la ultima valoare licitată a 

pasului licitaţiei, noua valoare urmând a fi oferită spre licitare 

participanţilor. 
 

Licitaţia se închide atunci când, procedându-se în mod similar, la 

întrebarea preşedintelui comisiei de evaluare nici unul dintre ofertanţi 

participanţi nu oferă preţul solicitat, şi îşi menţin această atitudine şi după 

repetarea de încă două ori a strigării preşedintelui. 
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Câştigător va fi desemnat persoana juridică sau persoana fizică care a 

ofertat valoarea anterioară valorii rămase neadjudecate. 
 

Pentru ca licitaţia să fie legal organizată, este necesar ca peste preţul 

de pornire să fie licitat cel puţin o dată pasul prevăzut în anexa la prezenta 

documentaţie. 
 

În cazul în care licitaţia publică deschisă nu a condus la desemnarea 

unui câştigător, se va consemna această situaţie într-un proces-verbal, şi se 

va organiza o nouă licitaţie cu respectarea termenelor stabilite prin actele 

normative în vigoare 

III. CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 

Contractul  va fi încheiat în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii 

absolute. 
 

Obiectul acestui contract îl va constitui închirierea pe un termen de 

____(_______) zile ani a unui spatiu în suprafata de 18,24 mp, aparținând 

domeniului de interes public al comunei, în scopul desfasurarii de activitati 

farmaceutice situat în comuna Căneşti, judetul Buzau.  
 

Chiriaşul are obligaţia de a-şi executa obligaţiile potrivit termenelor şi 

condiţiilor prevăzute în contract şi în acord cu normele legale specifice 

domeniului de activitate respectiv, elaborate de instituţiile legal abilitate în 

acest scop. 

IV. DISPOZIŢII FINALE 

Primaria comunei Căneşti are obligaţia de a păstra confidenţialitatea 

documentelor din dosarul licitaţiei. 
 

În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a 

ofertelor nu se depun cel puţin două oferte, aceasta se va relua din 

____(_______) zile in____(_______) zile. 
 

Ofertantul câştigător se consideră informat la data recepţionării 

comunicării care conţine acceptarea ofertei sale. 

În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea 

contractului, va fi invitat următorul clasat pentru aceasta.  
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În cazul încetării din viaţă/încetării activităţii cumpărătorului, sau în 

cazul vânzării activelor, moştenitorii sau noii cumpărători pot prelua cu 

avizul autorităţii contractante, drepturile acestuia, dacă prezintă o declaraţie 

autentificată din care să rezulte că înţeleg să continue exercitarea strictă a 

tuturor stipulaţiilor din caietul de sarcini şi din contract. 

V. Taxe, Garanţii, Preţ de pornire, Pas 

Preţul Caietului de Sarcini:    ______,______ lei. 

Taxa de participare este de:   ______,______ lei. 

Garanţia de participare este de:     ______,______ lei. 

Preţul de pornire al licitaţiei este de:  ______,______ lei. 

Pasul de licitaţie este de:    ______,______ lei. 
 

Garanţia şi Taxa de participare pot fi constituite în următoarele forme: 

a) scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante;  

b) ordin de plată în contul autorităţii contractante; 

c) lichidităţi depuse la casieria autorităţii contractante; 

 
 
 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
Consilier local,  Constantin DODAN 

 
 
 

       CONTRASEMNEAZA, 
                                         Secretar , Epuran VASILE 
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                        ANEXA nr. 5  
la Hotărârea Consiliului Local Căneşti nr.8 din 28.02.2019  

 
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

          nr………. din…………………….… 
Capitolul I – Părţile contractului  
Art. 1 Prezentul contract se încheie între : a) Comuna Căneşti cu sediul în sat Căneşti , 
comuna Căneşti, judeţul Buzău, nr. 66, cod fiscal : 3662673  cont nr. 
RO15TREZ16621180250XXXXX deschis la Trezoreria Buzău , reprezentat prin 
Primar dl. MARIN STOICA în calitate de locator.  
şi 
b).................................................... cu domiciliul (sediul) în ..................................... 
cont nr. ......................... ................ deschis la.............................................legitimat cu 
B.I./C.I. seria...................................................... eliberat de.......................la data 
de............................ înmatriculat Ia Registrul Comerţului cu nr………….reprezentant al 
prin ....................................... în calitate de locatar.  
 

Capitolul II – Obiectul contractului  
Art. 2 Contractul are ca obiect închiriere spaţiu Farmacie situat în imobil Dispensar 
medical uman cu suprafaţa de 18,24 m.p.  
Imobilul este în stare de întreţinere bună şi nu necesită reparaţii.  

 

Capitolul III – Chiria şi durata contractului  
Art. 3 Contractul se încheie pe o perioadă de 5 (cinci) ani.  
Contractul inceteaza de drept prin ajungerea la termen, dacă niciuna din părţi nu îşi 
manifestă intenţia de a-l reînnoi.  
Preţul închirierii care va fi plătit de locatar este în sumă de ……………… lei/ lună  
Plata chiriei se face lunar cel mai târziu până la expirarea lunii pentru care se face 
plata. Plata chiriei se face în numerar sau prin ordin de plată, în contul locatorului nr. 
RO15TREZ16621180250XXXXX deschis la Trezoreria Judeţului Buzău .  
 

Capitolul IV – Drepturile şi obligaţiile părţilor  
Art. 4 Locatarul are următoarele drepturi: a) să folosească imobilul închiriat;  
Art. 5 Locatorul are următoarele drepturi:  
a) să încaseze chiria prevăzută în contract; 
b) să verifice modul în care locatarul foloseşte bunul. 
Art. 6 Obligaţiile locatarului sunt:  
a) să achite chiria în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract; 
b) să efectueze lucrările de reparaţii ce cad, conform legii, în sarcina sa;  
c) să nu schimbe destinaţia imobilului;  
d) să nu subînchirieze imobilul;  
e) să eliberezei mobilul pe data încetării contractului;  
f) să achite cheltuielile de întreţinere care privesc folosința imobilului 
g) să îl înştiinţeze pe proprietar despre orice atingere adusă dreptului său de 
proprietate.  
h) să obţină aprobarea proprietarului de a efectua orice lucrări de construcţie şi de 
îmbunătăţire a imobilului;  
i) să respecte dispoziţiile legale privind prevenirea si stingerea incendiilor, normele 
sanitare şi de protecţie a mediului.  
j) să participe cu fonduri pentru repararea spaţiului utilizat, la solicitarea 
administratorului de drept legal, atunci când se constată degradări datorate în mod 
exclusive locatarului.  
Art. 7 Obligaţiile proprietarului sunt: 
a) să pună bunul la dispoziţia locatarului;  
b) să efectueze lucrările de reparaţii ce cad în sarcina sa, conform legii.  
 

Capitolul V – Răspunderea contractuală  
Art.8 Neîndeplinirea de către una din părţi a obligaţiilor contractuale îndreptăţeşte pe 
cealaltă să solicite obligarea părţii în culpă la plata de daune. 
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În cazul neîndeplinirii timp de 30 de zile a obligaţiilor asumate contractul se va rezilia 
de plin drept, fără punere în întârziere si fără intervenția instanțelor de judecata. 
Neplata chiriei în cuantumul şi la termenul prevăzut precum şi ocuparea imobilului 
peste termenul prevăzut în contract atrage penalităţi de 0,5% din preţul contractului 
pentru fiecare zi, fără a fi necesară punerea în întârziere a debitorului. Prezentul 
contract constituie titlu executoriu pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate 
Locatarul aflat în imposibilitate de a-şi îndeplinii obligaţiile este exonerat de răspundere 
dacă probează că aceasta se datorează unui caz de forţă majora aşa cum este definită 
în codul civil, faptei locatorului sau a unui prepus de al său. Locatarul va notifica în 
termen de 15 zile locatorul asupra apariţiei cazului de forţă majoră sau asupra faptei 
prepusului locatorului ce-i aduce atingere drepturilor sale ce decurg din prezentul 
contract. Locatorul este exonerat de răspundere dacă probează existenţa unui caz de 
forţă majoră.  
 

Capitolul VI – Încetarea contractului 
 Art. 9 a) Contractul de închiriere încetează prin expirarea termenului pentru care a 
fost încheiat  
b) Contractul de închiriere poate înceta:  
- prin denunţarea unilaterală de către una din părţi;  
- prin acordul părţilor;  
- ca urmare a pieririi bunului care face obiectul închirierii.  
Denunţarea unilaterală a contractului se poate face numai cu respectarea unui preaviz 
de 15 zile. În cazul rezilierii contractului înainte de termenul minim de închiriere, 
prevăzut în caietul de sarcini, din cauza locatarului, acesta va plăti locatorului 
contravaloarea chiriei pentru durata minimă de închiriere.  
 

Capitolul VII – Cesiunea contractului  
Art. 10 Cesiunea contractului nu se poate face decât cu acordul scris al locatorului.  
 

Capitolul VIII - Litigii  
Art. 11 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere 
sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.  
 

Capitolul IX – Notificări  
Art. 12 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre 
acestea celeilalte este valabil  îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut 
în partea introductivă a prezentului contract.  
Art. 13 În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin 
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se considera primită de 
destinatar la data menţionată pe confirmare de oficiul poştal primitor.  
Art. 14 Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna din părţi, dacă nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la articolele precedente.  
Capitolul X – Alte dispoziţii 
Art.15 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între 
părţile contractante.  
Art. 16 La încetarea contractului, imobilul va fi preluat de către locator cu toate 
îmbunătăţirile aduse de către locatar, indiferent de natura lor, fără a se crea vreo 
obligaţie în sarcina locatorului.  
Art. 17 Pentru motive de interes public, locatorul va putea denunţa unilateral 
contractul, cu respectarea unui preaviz de 15 zile. Locatarul poate denunţa unilateral 
contractul, notificând acest lucru locatorului, fără a respecta termenul de preaviz însă 
el nu va putea solicita, în acest caz restituirea proporţională a chiriei.  
Art. 18 În cazul în care locatarul a încălcat, cu vinovăţie obligaţiile asumate prin 
prezentul contract nu va mai putea încheia, pentru o perioada de 5(cinci) ani un alt 
contract de închiriere a unor bunuri din domeniul public sau privat al comuneiCăneşti.  
Art. 19 Predarea-preluarea imobilului se va face în baza unui proces – verbal încheiat 
între părţi. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare din 
care 2(doua) pentru locator şi 1(unul) pentrulocatar, astăzi____________.   

   LOCATOR ,            LOCATAR, 


