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                                                                                                                  ANEXA LA HCL 288/2018 

 

 

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE 

 

Pentru  închirierea individuala, prin licitaţie publică a 8 parcele de teren cu suprafaţa unitara de 5 mp, 

proprietate publică a municipiului şi a  chioşcurilor pentru difuzarea presei, situate pe acestea 

 

C A I E T  D E  S A R C I N I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

1.  Prezentul Caiet de Sarcini constituie anexă la Contractul de închiriere a terenurilor destinate 

amplasării temporare de chioșcuri pentru difuzarea presei, în municipiul Baia Mare şi a chioşcurilor, 

denumite în continuare „locaţia”.   

2.  Închirierea terenurilor şi a chioșcurilor pentru difuzarea presei în municipiul Baia Mare, se face pentru 

fiecare locație individual prin licitaţie publică deschisa cu strigare.  

 

 

CAPITOLUL I.  

 

OBIECTUL ÎNCHIRIERII  

 

 

1.1. Se supun licitaţiei publice deschise cu strigare în vederea închirierii, terenurile fiecare individual 

cuprinse în Anexa 1, situate pe raza Municipiului Baia Mare, proprietatea Municipiului Baia Mare şi a 

chioșcurilor pentru difuzarea presei ce se amplaseaza pe acestea. În toate chioșcurile se vor putea 

comercializa: 

           - produse de papetarie  

                       - produse din tutun  

           - bauturi racoritoare (doze, flacoane  cu capacitatea de max 1000 ml) 

- food-uri ambalate( guma de mestecat, alune, sticks-uri, etc.in ambalaje cu capacitate 

mica, max 500g) 

           - cartele telefonice 

           - tichete autobuz 

            - tichete de parcare, 

                        -publicatii cu informaţii de interes public ale autoritatilor publice locale şi centrale puse la  

  dispozitie de acestea, 

1.2. Locațiile pe care se vor amplasa chioșcurile de difuzare a presei şi modul de amplasare vor fi avizate 

de către -  Arhitectul Şef al  Municipiului Baia Mare.  

1.3. Terenul şi construcţia închiriată vor fi utilizate de locatar, pe riscul şi răspunderea sa, numai pentru 

difuzare a presei, şi a produselor identificate la art.1.1 în schimbul chiriei  prevăzute la cap. III.   

1.4. Predarea - primirea amplasamentului şi a chioşcului se va face în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

data  încheierii contractului de închiriere.  

1.5. Amplasarea chioșcurilor de difuzare a presei se va face de catre SPAU. 

1.6. In termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la predarea chioscului, locatarul va demara activitatea. 

1.7. La încetarea contractului din orice cauză, terenul şi chioşcul  revin locatorului liber de sarcini. 

Predarea terenului şi chioşcului de către locatar se face pe baza procesului verbal de predare – primire.  
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CAPITOLUL II. 

 

DURATA ÎNCHIRIERII 

 

 2.1. Durata închirierii suprafeţelor de teren şi a chioșcurilor pentru difuzarea presei este de 1 an începând 

cu data  încheierii contractului.  

 2.2. Durata închirierii poate fi prelungită prin acordul părţilor. 

 

CAPITOLUL III 

 

ELEMENTE DE PREŢ  

 

3.1. Preţul de pornire al licitaţiei pentru închirierea terenului şi a chioşcului este de 100 lei /locaţie/luna . 

Pasul licitaţiei este de 10 lei /locaţie/luna. 

3.2. Preţul adjudecat prin licitaţie va fi indexat anual cu indicele inflaţiei  comunicat de Direcţia Judeţeană 

de Statistică Maramureş 

3.3. Chiria se datorează de la data încheierii contractului de închiriere 

3.4. Plata chiriei se va face  lunar, având  ca  termen  de  plată ultima zi din  lună în curs.  

3.5. Pentru neplata la termen a chiriei, se datorează penalități de întârziere calculate conform art.3, alin. 2 

și alin. 2
1  

din  O.G. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, 

precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.  

3.6. Neplata în termen a două luni consecutive duce la rezilierea unilaterală a contractului de închiriere şi 

luarea măsurilor pentru eliberarea amplasamentelor  

 

 

CAPITOLUL IV 

 

DREPTURILE PĂRŢILOR  

 

Drepturile locatarului 

 

4.1. Locatarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, terenul și 

construcția care fac obiectul contractului de închiriere. 

4.2. Locatarul are dreptul de a folosi terenul și construcţia  care fac obiectul închirierii, potrivit naturii lor și 

obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.  

 

Drepturile locatorului 

 

4.3. Locatorul va solicita constituirea unei garanţii de participare la licitaţie în cuantum de 300 lei/locaţie.  

4.4. În urma adjudecării licitaţiei, din garanţia de 300 lei/locaţie, depusă de ofertantul desemnat câştigător, 

suma de 200 lei se va constitui în plată anticipată și se va compensa cu parte  din chiria datorată pentru 

întreaga perioada contractuală, iar suma de 100 lei se va constitui garantie de buna utilizare şi va fi 

restituita doar dupa predarea amplasamantului şi a chioşcului la incetarea contractului. Suma nu se 

restituie în cazul în care locatarul renunţă în tot sau în parte la contractul de închiriere încheiat. În baza 

solicitărilor scrise, locatorul va returna  numai garanţia de participare la licitaţie  celorlalţi ofertanţi, 

declarați necâștigători.Sumele reprezentând garanții nu sunt purtatoare de dobanzi pe perioada care se 

afla la dispozitia locatorului.    

4.5. Garanţia de participare la licitaţie se reţine de către locator în cazul în care câştigătorul licitaţiei nu 

semnează contractul de inchiriere în maxim 5 zile lucrătoare de la data soluţionării eventualelor 

contestaţii. 
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4.6. Locatorul are dreptul să anuleze licitaţia dacă ofertantul declarat câştigător nu se prezintă să 

semneze contractul  de închiriere în maxim  5 (cinci) zile lucrătoare de la data soluţionării eventualelor 

contestaţii. 

4.7. Locatorul are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice  modul în care este satisfăcut interesul 

public prin realizarea activităţii, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar.  

4.8. În cazul prelungirii duratei închirierii locatorul poate modifica chiria prin Hotărâre a Consiliului Local.    

4.9. Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, 

din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. 

4.10. Locatorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în cazul în care locatarul nu respectă clauzele 

contractuale, cu suportarea de către locatar a consecinţelor prevăzute în caietul de sarcini şi / sau în 

contractul de închiriere. 

4.11. Locatorul are dreptul sa emita pretentii asupra garantiei de buna utilizare, în situatia în care locatarul 

produce daune locaţiei sau chioşcului precum si pentru acoperirea unor restante cu chiria sau alte sume 

datorate de catre locatar in temeiul contractului de inchiriere incheiat conform prezentului caiet de sarcini.  

4.12. Garanţia de buna utilizare se restituie in termen de 30 zile de la eliberarea amplasamentului la 

solicitarea locatarului, daca nu a fost utilizata de catre locator pentru repararea daunelor produse de catre 

locatar sau acoperirea unor sume restante conform contract. 

 

 

CAPITOLUL V 

 

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

 

Obligaţiile locatarului 

 

5.1. Să semneze contractul de închiriere în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data soluţionării 

eventualelor contestaţii.  

5.2. Să folosească terenul închiriat si constructia  numai pentru difuzarea presei si a celorlalte produse 

stabilite, în condiţiile şi pe locaţiile stabilite în Anexa 1. 

5.3. Să asigure exploatarea şi funcţionarea în regim de continuitate a chioșcurilor de presă.  

5.4. Să realizeze cu titlu gratuit distribuirea de publicatii tiparite puse la dispozitie de autoritatea publica 

locala la solicitarea acesteia, distribuirea cu titlu gratuit a publicatiilor cu informaţii de interes public ale 

atoritatilor publice locale şi centrale puse la dispozitie de acestea. 

5.5. Să nu exploateze prin sau împreună cu terţi, chioșcul de presă, fără acordul locatorului. 

5.6. Să restituie locatorului, la încetarea contractului de închiriere din orice cauză, în deplină proprietate 

terenul și construcția libere de sarcini.  

5.7.. Să notifice, în scris, locatorul ori de câte ori constată existenţa unor cauze de natură să conducă la 

imposibilitatea realizării activităţii, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii 

activităţii .  

5.8. Să nu realizeze afișaj pe terenul sau construcția ce fac obiectul contractului, exceptie informatiile 

legate de identificare societate utilizatoare , autorizare dupa caz, dar fara a se depasi formatul A4 si mai 

mult de 2 astfel de afișe/ amplasament.  

5.9. Să plătească pe toată durata închirierii chiria, impozitul pe clădiri şi taxa pe teren datorate bugetului 

local.  

 

 

 

Obligaţiile locatorului 

 

5.10. Să întocmească şi să semneze contractul de închiriere în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 

soluţionării eventualelor contestaţii. 
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5.11. Să pună la dispoziţia locatarului terenul şi chioşcul, pe bază de proces verbal de predare – primire  

în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data  încheierii contractului de închiriere. 

5.12. Să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere. 

5.13. Să restituie garanţia de participare la licitaţie a ofertanţilor declaraţi respinşi în maxim 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la data înregistrării solicitărilor scrise. Pentru perioada în care sumele constituite cu titlu de 

garanţie se află la dispoziţia locatorului, nu se calculează dobânzi.  

 

 

 

CAPITOLUL VI 

 

MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE  

 

6.1. Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor acte adiţionale, cu acordul 

părţilor.  

6.2.  Contractul de închiriere încetează în următoarele situaţii:    

 a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin la prelungirea acestuia;   

 b) în cazul în care interesul naţional, local sau cerinţele urbanistice impun aceasta, prin denunţarea 

unilaterală de către locator, cu preaviz de 30 zile adresat locatarului de a elibera terenul şi chioşcul;  

 c) prin acordul părţilor;  

 d) prin denunţarea unilaterală a contractului de catre locatar ca urmare a imposibilitatii exploatarii 

bunului, cu un preaviz de 30 zile;  

 e) alte situaţii expres prevăzute de lege; 

 Încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea contractului sau de la data comunicată prin 

notificare. Pentru ocuparea terenului şi a chioşcului după această dată locatorul va calcula despăgubiri în 

cuantum de 100 lei/zi de întârziere/locație, până la data predării efective a terenului şi chioşcului prin 

proces verbal de predare-primire.  

6.3. Denunţarea unilaterală a contractului poate fi făcută de către oricare dintre părţi. 

Contractul se reziliază de plin drept, prin denunţare unilaterală de către locator, fără a mai fi necesară 

punerea în întârziere a locatarului şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul în care locatarul se 

găseşte în vreuna din următoarele situaţii:  

 a) a schimbat destinaţia bunului închiriat fără obţinerea acordului locatorului, 

 b) a subînchiriat în tot sau în parte terenul sau construcţia fără obţinerea acordului locatorului;  

 c) a cedat folosinţa terenului şi a chioşcului unor terţi:  

 d) a folosit chioșcul de presă împreună cu terţi ( prin subînchiriere, asociere pentru exploatare, 

etc.) fără acordul scris al locatorului terenului;   

 e) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a chiriei, inclusiv penalitățile de întârziere aferente, timp de 

două trimestre consecutive. Această situaţie de încetare a contractului conduce la eliberarea terenului  şi 

chioşcului, pe cale administrativă.  

f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere unilaterală, cu plata unei 

despăgubiri în sarcina locatarului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a locatarului şi fără 

intervenţia instanţei de judecată;   

g) în cazul neobţinerii de către câștigătorul licitaţiei, din vina sa a  Autorizaţiei de Funcţionare în termen de 

30 zile de la semnarea contractului de închiriere, locatorul poate proceda la rezilierea unilaterală a 

contractului de închiriere. În această situaţie locatarul pierde garanția de participare, iar terenul închiriat şi 

chioşcul revine, liber de sarcini, locatorului ( fără a fi necesară încheierea procesului verbal de predare-

primire a amplasamentului ). 

 

 

CAPITOLUL VII 

 

RESPONSABILITĂŢILE DE MEDIU ȘI PSI  
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7. Locatarul îşi asumă în totalitate responsabilităţile de mediu, paza obiectivului și cele privind P.S.I pe 

toată durata închirierii.  

 

 

CAPITOLUL VIII 

   

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

 

8. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de închiriere se vor soluţiona pe cale 

amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluţionare instanţei 

judecătoreşti de drept comun, competente teritorial şi material.  

 

CAPITOLUL IX 

 

DISPOZIȚII FINALE 

 

9.1. În caz de renunţare după adjudecarea licitaţiei, locatarul pierde garanţia de participare la licitaţie, iar 

locatorul va reorganiza procedura de licitaţie în vederea închirierii terenului. 

9.2. Contractul de închiriere va cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor stabilite prin prezentul caiet de 

sarcini. 

9.3. Obţinerea tuturor avizelor  pentru realizarea şi funcţionarea chioșcului cad în sarcina locatarului.  

9.4. Toate lucrările privind racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente, obţinerea acordurilor de 

branşare îl privesc pe locatar. 

9.5. Instrucţiunile de participare la licitaţie, Caietul de sarcini şi toate documentele necesare licitaţiei se 

pun la dispoziţia solicitantului, contra cost.  

9.6. Ofertanţii vor achita pentru fiecare locatie în parte taxa şi garanţia de participare la licitaţie la valoarea 

stabilită prin Instrucţiunile de participare la licitaţie.  

9.7. Ofertanţii la licitaţie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitaţie originalul chitanţei de plată, 

respectiv ordinul de plată și extras de cont vizat de bancă, a taxei şi a garanţiei de participare la licitaţie 

pentru fiecare locatie în parte pentru care dorește să liciteze. Participarea la licitaţie a ofertanţilor este 

condiţionată de achitarea integrală a debitelor pe care le au faţă de bugetul consolidat al statului și față de 

bugetul local, achitarea contravalorii caietului de sarcini cu  documentaţia de licitaţie, a taxei de 

participare şi a garanţiei de participare, pentru fiecare locație în parte pentru care dorește sa liciteze.  

        Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice sau persoanele fizice care:  

            a) au debite faţă de bugetul local al Municipiului Baia Mare sau ANAF;  

            b) sunt în litigii cu Municipiul Baia Mare;  

9.8. Dacă din diferite motive, licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, 

revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanţi. In acest caz, ofertanţilor li se va înapoia în termen 

de zece zile lucrătoare garanţia de participare la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie pe baza unei 

cereri scrise şi înregistrare la Primaria Baia Mare. Prin înscrierea la licitaţie, toate condiţiile impuse prin 

caietul de sarcini şi instrucţiunile de licitaţie se consideră însuşite de ofertant.  

9.9. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea licitaţiei publice se vor depune la registratura 

Primăriei Municipiului Baia Mare în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la 

adjudecare.Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 10 (zece) zile calendaristice de la data 

înregistrării contestaţiei 

9.10. Licitația va avea loc în data de…………….... ora …….. la sediul…………………………………. 

conform anunțurilor publicitare . 
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Municipiul Baia Mare 

NR. ............... /.................... 

                                                                                                                           

                                                                                                                            

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI 

 

SECŢIUNEA I   Introducere 

 

A.1.1. Date de identificare proprietar şi organizator : 

 

   Proprietar: Municipiul Baia Mare 

   Organizatorul procedurii: Municipiul Baia Mare 

   Adresa: Baia Mare, Str Gheorghe Șincai, Nr 37 

   Telefon: 0262 211 001, 0262 211 002  

  

A.1.2.  Obiectul procedurii de licitaţie publică deschisă cu strigare: 

 

   Obiectul procedurii îl constituie închirierea  prin licitație publică, cu strigare,  a unui număr de 8 terenuri 

şi chioşcurile ce se amplaseaza pe acestea, proprietatea  Municipiului Baia Mare, pentru difuzarea presei. 

Procedura de închiriere se face individual pentru fiecare locaţie.     

DESCRIERE:  

  Suprafeţele de teren supuse licitației sunt cuprinse în Anexa 1, situate pe raza Municipiului Baia Mare, 

proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, iar pentru fiecare locatie se asigura si un chioșc din lemn 

cu dimensiunile 2 m/2,25 m, singurele construcții ce se pot amplasa pe aceste amplasamente. 

 

Suprafata totală de inchiriat/ locatie : 5 mp.teren  și chioşcul. 

A.1.3. Dreptul de proprietate 

    Terenul este în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, nu este grevat de sarcini, 

constructiile sunt proprietatea privata a Municipiului. 

A.1.4. Tipul de procedură aplicată: 

    Licitaţie publică deschisă cu strigare. 

A.1.5. Temeiul legal al organizării procedurii: 

    Legea nr. 215/2001 privind  Administratia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare 

    Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Baia Mare nr........... 

    Codul Civil art.1777 și următoarele 

A.1.6. Preţul de pornire al licitaţiei este de 100 lei/locație cu chioşc/luna             

A.1.7. Pasul de licitare: 10 lei/locație cu chioşc           

A.1.8. Condiţii de participare la procedură : participarea la procedura de licitaţie publică deschisă cu 

strigare este permisă persoanelor juridice, întreprinderi familiale, persoanelor fizice autorizate sau 

întreprinderi individuale, care îndeplinesc următoarele condiţii: 

     - nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un judecător - sindic, 

activitățile comerciale nu sunt suspendate; 

     - societatea nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile 

prevăzute la aliniatul precedent; 

     - societatea și-a îndeplinit la zi toate obligaţiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor, chirii, 

redevențe, către bugetul de stat şi bugetele locale; 

     - s-a achitat taxa de participare, contravaloare caiet de sarcini şi garanţia de participare, pentru fiecare 

locatie pentru care dorește sa liciteze; 

  Ofertanţii care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus sunt consideraţi eligibili. 
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  Ofertanţii au obligaţia de a depune în vederea calificării următoarele documente, individual in plicuri 

separate pentru fiecare locatie pentru care doresc să liciteze: 

 

A. Pentru societăţi comerciale: 

    1. copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, 

inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante; 

    2. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, 

eliberat de organul fiscal competent; 

      2.1 Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind plata 

obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului, valabil; 

 2.2 Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia de Venituri din cadrul Primăriei Municipiului 

Baia Mare, valabil şi dovada achitării redevenţelor, chiriilor, în cazul deţinătorilor de contracte de 

concesiune/închiriere; 

    3. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte 

că aceasta nu se afla în reorganizare judiciară sau faliment; 

    4.  împuternicire pentru persoana participantă la strigare din partea ofertantului; 

    5. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare, contravalorii caietului de 

sarcini  şi a garanţiei de participare - original si copie, pentru fiecare locatie pentru care dorește sa 

liciteze; 

     - fisa ofertantului (Anexa A la documentatie ); 

     - declarație de participare (Anexa B la documentatie ); 

    6. Act constitutiv sau statut din care sa reiasă faptul că agentul economic are ca obiect de activitate 

comerțul. 

 

B. Pentru întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate sau întreprinderi familiale: 

    1. copie a actului de identitate titular . 

    2. copie după documentul legal care permite funcţionare eliberat de autoritatea competentă sau de pe 

actul legal de constituire, după caz, 

    3. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, 

eliberat de organul fiscal competent functie de domiciliu;  

      3.1 Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind plata 

obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului, valabil; 

             3.2 Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia de Venituri din cadrul Primăriei Municipiului 

Baia Mare, valabil şi dovada achitării redevenţelor, chiriilor, în cazul deţinătorilor de contracte de 

concesiune/închiriere 

    4. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare, contravalorii caietului de 

sarcini şi a garanţiei de participare-original si copie pentru fiecare locatie pentru care dorește sa liciteze; 

     - fisa ofertantului (Anexa A la documentatie ); 

     - declarație de participare (Anexa B la documentatie ); 

    5. Document de infiintare eliberat de autoritatile competente din care sa reiasă faptul că are ca obiect 

de activitate comerțul. 

 

A.1.9. Participarea la procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare 

    Numărul de participanţi este de minim 2 pentru fiecare locație. 

    În situaţia în care, nu au fost prezenţi un număr de  minim 2 ofertanți pentru fiecare locație, pentru 

locațiile ramase neatribuite comisia de licitație va repeta licitaţia cu respectarea legislației în vigoare în 

termen de 20 de zile calendaristice de la publicarea unui anunt conform prezentului caiet de sarcini.  

Aducerea la cunoştinţă publică a desfăşurării respectivei licitaţii se va realiza prin publicarea anunţului de 

participare în minim 2 ziare de largă circulație și pe site-ul propriu. 
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A.1.10. Depunerea plicurilor cu documentele de calificare 

   Documentele de calificare solicitate la punctul A.1.8 vor fi depuse pentru fiecare locație individual într-un 

plic închis, la sediul organizatorului procedurii, Baia Mare, Str. Gheorghe Sincai, Nr 37, până cel târziu la 

data de ......................   orele ............. După această dată nu se pot depune plicuri cu documente de 

calificare. 

   Pe plicul cu documentele de calificare se va menţiona: 

   - Către Primaria Municipiului Baia Mare - Documente de calificare la licitaţia publică cu strigare 

organizată pentru închirierea terenului şi chioșcul pentru difuzarea presei de la locația.........................(se 

va inscrie numarul si denumirea locației conform anexei 1 la HCL............./2018. 

   - numele/denumirea şi adresa/sediul ofertantului 

   - menţiunea A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE ...............  ORELE .............”. 

 

A.1.11. Taxa de participare şi garanţia de participare 

   Taxa de participare, în sumă de 100 lei, reprezintă suma pe care un potenţial ofertant trebuie să o 

achite pentru a putea participa la calificare şi ofertare și se achită pentru fiecare locație pentru care se 

dorește sa se participe la licitație. 

   Această taxă reprezintă un venit al organizatorului şi nu se mai restituie ofertanţilor sau potenţialilor 

ofertanţi (care au achitat taxa, dar nu au depus documentele de calificare, au participat sau nu prin 

împuternicit la strigare, au câştigat sau nu licitaţia). 

   Taxa de participare se achită până la data de ................., orele ............., în numerar la Primaria 

Municipiului Baia Mare. 

   Garanţia de participare la licitatie este de 300 lei/locație și reprezintă o garanţie pentru organizator în 

ceea ce priveşte comportamentul corespunzător al ofertantului pe perioada de derulare a procedurii de 

licitaţie până la semnarea contractului şi ulterior parte din aceasta garantie de buna utilizare. 

   Garanţia de participare se constituie până la data de .................., orele ............. prin numerar la 

casieriile municipiului fie prin virament bancar în contul RO84TREZ4365006XXX000129 deschis la 

Trezoreria Baia Mare, beneficiar Municipiul Baia Mare, cod fiscal 3627692, cu explicatia”GARANTIE 

PARTICIPARE LICITATIE TEREN CU CHIOSCURI DE PRESA”, garantia de participare se constituie prin 

document de plata separat pentru fiecare locaţie la care se dorește să se liciteze. 

 

Nota: 

   Restituirea garanției de participare se va efectua în baza unei cereri scrise care va conține inclusiv 

contul și banca unde se va restitui garanția de participare. Menționăm că restituirea garanției de 

participare se face cu prioritate într-un cont bancar. 

   Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâştigători, care au participat la procedura de licitaţie, 

în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la adjudecarea licitaţiei, la cererea acestora. 

   Pentru câştigătorul licitaţiei, garanţia de participare va constitui parte din chiria aferentă perioadei 

contractuale şi parte din aceasta garantie de buna utilizare DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI. 

  Garanţia de participare poate fi executată de către organizatorul licitaţiei în următoarele situaţii: 

    - fiind declarat calificat, nu participă la şedinţa de strigare; 

    - revocă oferta în caz de adjudecare a acesteia; 

    - fiind declarat câștigător, nu încheie contractul de închiriere în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 

soluţionarea eventualelor contestatii; 

 

A. 1.12. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispozitia solicitantului 

contra cost, la valoarea de 50 lei, care trebuie achizitionat de catre potențialul ofertant pentru 

fiecare locație în parte. 

 

Secţiunea II   Desfăşurarea licitaţiei publice deschise cu strigare 

 

B.1. Desfăşurarea licitaţie publice cu strigare. 
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   Etapa I-a – deschiderea plicurilor cu documentele de calificare şi calificarea ofertanţilor. Plicurile cu 

documentele de calificare vor fi deschise de către Comisia de licitații în data de .............., orele .........., în 

Sala Mică a Primăriei Municipiului Baia Mare, îndividual plicurile pentru fiecare locație funcție de cele 

înscrise pe plic.(de principiu se va incepe cu plicurile depuse de ofertanți pentru locații în ordinea in care 

sunt acestea prevazute in anexa 1 la HCL, dupa deschidere daca sunt minim doi ofertanti eligibili pentru 

locația respectiva se va trece la strigarea acesteia, iar dupa atribuire se va proceda în același fel la 

urmatoarea locatie, pana la epuizarea tuturor ofertelor sau locațiilor funcție de situație). 

Obs. Un ofertant poate participa la strigare doar pentru locatia pentru care a depus oferta 

conform inscrierii de pe plicul depus, în situația în care nu este declarat castigator cu aceleasi 

documente nu poate participa la o alta strigare in cadrul respectivei sedințe, i se vor restitui 

documentele în original pastrându-se la dosarul licitației doar copii ale acestora. 

   Comisia de licitații, în prezența ofertanților sau a reprezentanților împuterniciți ai acestora, verifică 

existenţa tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia verifică şi analizează ulterior 

documentele de participare depuse de ofertanţi şi întocmeşte lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi, care 

include toţi potenţialii locatari care au depus documentaţia completă de participare la licitaţie. 

   Se consideră ofertant calificat ofertantul care a depus documentaţia completă şi îndeplineşte cerinţele 

de calificare solicitate prin prezentele Instrucţiuni, în caz contrar ofertantul fiind descalificat. 

   In situaţia in care un ofertant nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în 

prezentele Instructiuni sau nu a prezentat unul sau mai multe documente de calificare, Comisia de licitatie 

va declara oferta ca fiind descalificată, nemaiputând participa la strigare. 

   Se întocmeşte o listă cu ofertanţii calificaţi care pot participa la strigare, pentru locația supusa strigării. 

   Comisia de licitatie întocmeşte procesul - verbal de verificare şi analizare a documentelor de calificare 

depuse de ofertanţi, în care se va menţiona rezultatul deschiderii plicurilor, ofertanţii prezenţi, ofertanţii 

respinşi, ofertanţii acceptaţi, ora la care s-a întocmit lista cuprinzând ofertanţii calificaţi, respectiv 

observaţii ale ofertanţilor prezenţi, individual pentru fiecare din locațiile supuse strigării. 

   Etapa a II-a – licitaţia cu strigare şi adjudecarea licitaţiei: 

   Etapa a II-a se va organiza doar in situaţia in care sunt cel puţin doi ofertanţi calificaţi pentru locația 

supusa strigării. 

In situatia in care o locație nu poate fi atribuita se va trece la urmatoarea locație pana la epuizarea lor. 

În cazul în care nu au fost atribuite in cadrul unei sedinte toate locațiile acestea vor putea fi atribuite intr-o 

sedinta ulterioara, in condițiile stabilite prin prezentul caiet de sarcini, dupa publicarea unui anunt in presa 

cu cel putin 20 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor. 

 

   Mod de derulare: 

 

   a) în data de ................, orele ................ preşedintele comisiei de licitație declară deschisă etapa de 

strigare,citește lista tuturor ofertantilor care au depus oferte individuale pentru fiecare locație, dupa care 

se va proceda conform etapelor de mai sus: citeşte lista ofertanţilor acceptaţi (calificaţi) pentru locația 

supusa strigării şi verifică împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul. Împuternicirea va 

fi semnată de reprezentantul legal al ofertantului. 

   b) Preşedintele comisiei de licitație anunţă  denumirea locaţiei ce se  supune închirierii, realizează o 

scurtă descriere a acesteia, anunţă preţul de pornire a licitaţiei, pasul de licitare de 10 lei/locație, 

denumirea ofertanţilor, modul de desfăşurare a licitaţiei, asigurându-se că fiecare ofertant a înţeles 

procedura de desfăşurare. 

   Preşedintele comisiei conduce licitaţia astfel: 

1) licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive; 

2) se striga prețul de pornire, daca se oferă preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele comisiei de licitatie 

va creşte preţul cu câte un pas de licitare, până când doar unul dintre ofertanţi acceptă preţul astfel 

majorat și nimeni nu oferă un preţ mai mare; 

3) în cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul să anunţe, prin strigare un preţ egal sau mai mare cu 

minim un pas decât preţul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie, strigarea continuându-se de la 

acel preț; 
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4) adjudecarea licitaţiei pentru respectivul chioşc se va face în favoarea ofertantului care oferă cel mai 

mare preţ; 

5) preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecatarul, declară închisă şedinţa de licitaţie pentru locația 

supusa strigării și întocmeşte procesul - verbal de licitaţie, semnat de membrii comisiei de licitaţie, de 

adjudecatar și de ceilalţi ofertanţi pentru locația supusa strigării. 

În aceiasi forma se continuă licitatia pentru fiecare locație pana la epuizarea lor. 

Etapa a III-a - Încheierea contractului de inchiriere: 

   Contractul de  închiriere se va încheia în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data de soluţionare a 

eventualelor contestaţii. 

   Nesemnarea contractului de închiriere la termenul stabilit conduce la pierderea garanţiei de participare 

la licitaţie. 
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      ANEXA . A 

       OFERTANT 

_______________________________________________ 

 

 

FIŞA OFERTANTULUI 

 

PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ CU STRIGARE ORGANIZATA ÎN VEDEREA inchirierii terenului şi chioșcul 

pentru difuzarea presei de la locația....................................................................................................(se va 

inscrie numarul si denumirea locației conform anexei 1 la HCL............./2018.  din cele  8 parcele de teren 

cu suprafaţa unitara de 5 mp, proprietate publică a municipiului şi a  chioşcurilor pentru difuzarea presei,  

 

  

1) Ofertant ________________________________________________________________ 

2) Sediul societăţii sau adresa _________________________________________________ 

3) Telefon _________________________________________________________________ 

4) Reprezentant legal ________________________________________________________ 

5) Funcţia __________________________________________________________________ 

6) Cod fiscal  _______________________________________________________________ 

7) Nr. Înregistrare la Registrul Comerţului _________________________________________ 

8) Nr. Cont (pentru restituirea garantiei de participare)_______________________________ 

9) Banca __________________________________________________________________ 

10) Capitalul social  (mil. lei) ___________________________________________________ 

11) Cifra de afaceri  (mil. lei) ___________________________________________________ 

12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale –dacă este cazul _____________________________ 

13) Certificatele de înmatriculare a sucursalelor locale _______________________________ 

 

 

 

 

 

Data ____________                                                                               Ofertant  

                                                                                                    

_________________        

                                                                                                                  L.S. 
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                  ANEXA . B 

 

 

OFERTANT 

___________________ 

 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE 

PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ CU STRIGARE ORGANIZATA ÎN VEDEREA inchirierii terenului şi chioșcul 

pentru difuzarea presei de la locația....................................................................................................(se va 

inscrie numarul si denumirea locației conform anexei 1 la HCL............./2018.  din cele  8  parcele de teren 

cu suprafaţa unitara de 5 mp, proprietate publică a municipiului şi a chioşcurilor pentru difuzarea presei,  

 

 

Către, PRIMARIA MUNICIPIULUI BAIA MARE 

 

Urmare publicării documentaţiei de licitatie pe site-ul www.baiamare.ro şi presa in data de__________ 

Prin prezenta, 

Noi,_____________________________________________________________ 

(denumirea ofertantului) 

 

ne manifestăm intenţia fermă de participare la licitaţia publică cu strigare pentru inchirierea  terenului şi 

chioșcul pentru difuzarea presei de la locația........................................................................................(se 

va inscrie numarul si denumirea locației conform anexei 1 la HCL............./2018, aparţinând Municipiului 

Baia Mare, organizată în şedinţă publică la data _________ ora ___ de catre PRIMARIA MUNICIPIULUI 

BAIA MARE. 

Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, condiţiile respingerii ofertei, de pierdere a 

garanţiei de participare la licitaţie, prevăzute în prezentele instructiuni si in caietul de sarcini şi ne 

asumăm responsabilitatea pierderii lor în condiţiile stabilite. 

Am luat la cunostinta de obligativitatea închirierii terenurilor licitate şi a constructiilor chioşcuri  puse la 

dispozitie de catre Municipiul Baia Mare, şi vanzarea în acestea doar a produselor stabilite prin prezentul 

caiet de sarcini precum şi să realizez  cu titlu gratuit distribuirea de publicatii tiparite puse la dispozitie de 

autoritatea publica locala la solicitarea acesteia, distribuirea cu titlu gratuit a publicatiilor cu informaţii de 

interes public ale atoritatilor publice locale şi centrale puse la dispozitie de acestea. 

 La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea ofertelor din partea noastră 

va participa un reprezentant autorizat să ne reprezinte, sa strige  şi să semneze actele încheiate cu 

această ocazie. 

 

 

 

 

   Data ____________                                                                         Ofertant 

                                                                                               

______________________            L.S. 

 

 

  

 

http://www.oradea.ro/

