
                                                                ROMÂNIA                                   
                                                                            JUDEȚUL IALOMIȚA
                                                                     CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA

PROIECT DE  HOTĂRÂRE nr. 26/25.03.2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 23.01.2020 privind aprobarea închirierii

prin licitație publică a unui spaţiu cu destinaţia cabinet medical în sat Iazu, comuna Scânteia,
aparținând domeniului public al Unităţii Admninistrativ - Teritoriale Scânteia, județul Ialomița

        CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA  Județul Ialomița   intrunit in sedinta ordinară, ..............
         Avand în vedere:  
      
      -  prevederile art. 334 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
                   Examinând:

- referatul de aprobare al Primarului - Ilie Georgeta,   
- raportul compartimentului achiziții publice nr. 2057/25.03.2020;

              - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Scânteia;
                   În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

              Articol unic. Se aprobă modificarea Anexei numărul 1 – Documentaţia de atribuire din
Hotărârea numărul 7 din 23.01.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spaţiu
cu destinaţia cabinet medical în sat Iazu, comuna Scânteia,  aparținând domeniului public al Unităţii
Admninistrativ - Teritoriale Scânteia, județul Ialomița, conform Anexei la prezenta hotărâre.

    

   Iniţiator,                                                                                                        Avizează,
   Primar: Ilie Georgeta                                                              Secretar: David Carmen Georgiana            



                                                                            Anexa 

CAIET DE SARCINI
pentru închirierea spatiului cu destinatia de cabinet medical situat în 

comuna Scanteia,sat Iazu, judet Ialomita 

1. ORGANIZATORUL LICITAŢIEI

• Comuna Scanteia, str.Stefan cel Mare nr.46, tel.0243242058, fax 0243242058

• închirierea se face prin licitaţie publică organizată în conformitate cu prevederile OUG

57/2019 privind Codul Administrativ şi Normele procedurale aprobate de către Consiliul Local 

Comunei Scanteia prin HCL 7/23.01.2020.

2. OBIECTUL LICITAŢIEI
     închirierea prin licitaţie publică a imobilului - spaţiu pentru cabinet medical, situat în comuna 

Scanteia,sat Iazu, str.Ing.Nicolae Paunescu  nr.16, în suprafaţă de 45.73 mp.Imobilul se află în 

proprietatea Comunei Scanteia, nu este revendicat şi nu face obiectul unor litigii si este intabulat in 

CF 23534/03.04.2017.

Licitația se va desfășura în data de 24.04.2020, Ora 11.00 conform anunțului, la sediul Primăriei 

Comunei Scanteia,str.Stefan cel Mare nr.46.

Data limită de depunere a ofertelor: 
Ofertele se vor depune la registratura UAT Comuna Scanteia din str. Stefan cel Mare, nr.46,

până în data de 24.04.2020 , ora 9.00. 

Data și ora deschiderii ofertelor: 

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul, UAT Comuna Scanteia din str. Stefan cel Mare, nr.46, 

în cadrul ședinței de licitație publică din data de 24.04.2020, ora 11.00.

3.DESCRIEREA IMOBILULUI

   Imobilul este un spaţiu pentru cabinet medical, situat în comuna Scanteia,sat Iazu, str.Ing.Nicolae 

Paunescu nr.16, în suprafaţă de 45.73 mp,compus dintr-un spatiu sala de tratament in suprafata de 

19.50 mp,1 spatiu cabinet medical in suprafata de 19.27 mp si sala de asteptare in suprafata de 6.96 

mp.

4. Durata inchirierii

     Spatiul in suprafata de 45.73 mp eate situate in comuna Scanteia,judetul Ialomita ,se inchiriaza 

pe o perioada de 5 ani.

    Contractul de inchiriere poate fi prelungit, prin acordul scris al ambelor părți până la data 

expirării prezentului contract pentru o perioada egala cu perioada licitata .

5. CUANTUMUL ŞI NATURA GARANŢIILOR

• Preţul de pornire al licitaţiei este de 2,16 EUR/mp/lună, adică 492.57 lei/lună, la un curs 

EUR/LEI de 4,7785 lei pentru 1 EUR, însuşit de către Consiliul Local al Comunei Scanteia prin 



HCL nr. 7/23.01.2020, în baza Raportului de evaluare emis de către evaluator autorizat 

ANEVAR,Zainea Mihai.

• Licitaţia va avea loc la data de 24.04.2020. ora 11:00, la sediul Primăriei Comunei 

Scanteia,compartiment achizitii publice.

• Persoanele interesate pot solicita documentaţia de atribuire, în baza unei cereri.

• Documentaţia de atribuire se va pune la dispoziţia persoanei interesate, într-o perioadă care nu 

trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării

• Orice persoană interesată are dreptul să solicite clarificări privind documentaţia de atribuire

• La clarificările solicitate se va răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, într-o perioadă 

care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

• Răspunsurile la clarificările solicitate se transmit, împreună cu întrebările aferente, către toate 

persoanele interesate, care au obţinut, în termen legal documentaţia de atribuire.

• 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.

• 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.

• Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3 zile lucrătoare 

de la primirea acesteia.

• Termenul limită de depunere a documentelor de participare la licitaţie este cel târziu cu două ore

înainte de ora de începere a licitaţiei,  la sediul Primăriei Comunei Scanteia, str.Stefan cel Mare

nr.46,la registratură.

• Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei

• Garanţia de participare la licitaţie este de 985.14 lei - respectiv la nivelul contravalorii a 

două chirii lunare.

• Documentele de participare la licitaţie ( caietul de sarcini, regulamentul şi formularele) pot fi

achiziţionate de la Compartimentul Achizitii Publice, str.Stefan cel Mare nr.46,persoana de contact

consilier achizitii Filipoiu Mirela.

• Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare la licitaţie, la nivelul a două chirii 

lunare, conform prevederilor art.334, alin.(5) din OUG 57/2019, respectiv de 985.14 Iei.

• Valoare de pornire la licitaţie rezultă din Raportul de evaluare întocmit de către un 

evaluator ANEVAR , respectiv 492.57 lei/lună.

• Garanţia se va plăti prin Ordin de plată bancar depus în contul Comunei Scanteia, cod fiscal 

4506885, cont nr. RO88TREZ3915006XXX000131 deschis la Trezoreria Slobozia, cu scrisoare de 

garanţie bancară, valabilă 30 de zile de la data licitaţiei, cu specificaţia la obiectul plăţii - garanţie 

de participare la licitaţie pentru închirierea imobil spatiu situat în Iazu, str. Nicolae Paunescu nr.16 

sau numerar.



• Garanţia de participare la licitaţie se restituie participanţilor necâştigători la licitaţie.

6. Determinarea ofertei castigatoare

6.1. Criterii de atribuire

 Cel mai mare nivel al chiriei - 40%

             • Capacitatea economico-financiară a ofertanţilor - 30%

             • Protecţia mediului înconjurător-10%

             • Condiţiile specifice impuse de natura bunului închiriat - 20%

Licitația se va desfășura după metoda licitației competitive și adjudecare la cel mai mare preț oferit.

6.2. Valabilitatea ofertei este de minim 90 zile.

7. Cerințele privind calificarea ofertanților

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 sau 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. 

(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 administrativ - 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.

Reguli privind oferta

(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de 

atribuire.

(2) Ofertele se redactează în limba română.

(3) Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante comuna Scanteia,in doua 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.

(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va 

trebui să conţină: 

a)- fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără 
îngroşări, ştersături sau modificări; 
b)-dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul central și local, prin prezentarea
unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent, 
c)-copie după dovada achitării taxei de participare la licitație(chitanța), 



d)-copie după dovada achitării garanției de participare la licitație(chitanță, filă CEC, Ordin de 
plată). 
e) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul 
constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe Certificatul de Înregistrare 
Fiscală

 (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.

(6) Oferta va fi depusă într-un număr 1 exemplar  semnat de către ofertant.

(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.

(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data - limită pentru 

depunere, stabilite în anunţul procedurii.

(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei 

interesate.

(11) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea 

datei - limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(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.

(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului - verbal prevăzut la 

alin. (15) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în 

caietul de sarcini al licitaţiei.

(15) 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.

(16) În baza procesului - verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (15), comisia de 

evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii 

contractante.

(17) 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.

(18) 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. (1) - (13).



Licitaţia se organizează în temeiul prevederilor art.317,332-348 din OUG 57/2019-Codul 

Administrativ,.

k) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte valabile, ţinând seama de criteriile de 

atribuire şi anume:

• Cel mai mare nivel al ofertei

• Capacitatea economico-financiară a ofertanţilor

• Protecţia mediului înconjurător

• Condiţiile specifice impuse de natura bunului închiriat.

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.

n) Preţul minim de pornire a licitaţiei pentru închirierea imobilului este cel stabilit prin Raportul

de evaluarea în vederea închirierii, întocmit de către un evaluatorul autorizat ANEVAR, însuşit de 

către Consiliul Local al Comunei Scanteia prin HCL /_________şi este în sumă de 492.57 lei/lună.

 Comuna Scanteia are dreptul de a anula licitaţia în următoarele situaţii conf.art 341(27) si art 342 

din oug 57/2019.

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 341 alin. (20), autoritatea contractantă 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.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), 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 prevăzute la art. 311;

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să 

conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311. 

(3) Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea contractului poate atrage anularea 

procedurii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(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.

10. DISPOZIŢII FINALE
1. Litigiile apărute în legătură cu formularea, validitatea, interpretarea sau executarea obligaţiilor 
care decurg din Caietul de sarcini se soluţionează pe cale amiabilă sau potrivit regulilor de drept 
comun.



2. Contractul de închiriere se va încheia pe 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act
adiţional cu acordul scris al celor două părţi.

                Primar                                                                                         Compartiment achizitii
          Ilie Georgeta                                                                                               Filipoiu Mirela

                                                                           
                                                                         

FISA DE DATE
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PRIVIND

ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A SPAŢIULUI

SITUAT ÎN COMUNA SCANTEIA, SAT IAZU,

STR. ING. NICOLAE PAUNESCU, NR.16 – CABINET

MEDICAL

ELABORATOR 
COMUNA SCANTEIA

2020

I. INFORMAŢII GENERALE 
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: COMUNA SCANTEIA, CIF 4506585
Adresă: STEFAN CEL MARE, nr. 46, SCANTEIA, jud. IALOMITA
Localitate: SCANTEIA Cod poştal: 4506885 Ţara: ROMANIA
Persoana de contact: Filipoiu Mirela Telefon: 0243/242058
E-mail:primariascinteia@yahoo.com Fax: 0243242058
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primariascanteia.ro Adresa autorităţii contractante: 
Stefan cel Mare, nr.46, Scanteia, jud. Ialomita

l.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii
□ ministere ori alte autorităţi publice 
centrale inclusiv cele subordonate la 
nivel regional sau local
□ agenţii naţionale ■ autorităţi locale
□ alte instituţii guvernate de legea 
publică
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională
□ altele (specificaţi)

□ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ mediu
□ economico-financiare
□ sănătate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă o poştă
□ transport
■ altele - administraţie teritorială locală



Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
■ la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)
Orice persoană interesată are dreptul să să solicite clarificări privind documentaţia de atribuire 
Compartimentul Achizitii Publice, str. Stefan cel Mare nr.46
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: maxim 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării

II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE II. 1 Informaţii

generale privind procedura

II. 1.1) Denumire bunului proprietate publică a Comunei Scanteia care se va închiria : -spatiu 

Cabinet medical,situat în sat Iazu,comuna Scanteia, str.Ing.Nicolae Paunescu, nr.16, 45.73 

mp,compus dintr-un spatiu sala de tratament in suprafata de 19.50 mp,1 spatiu cabinet 

medical in suprafata de 19.27 mp si sala de asteptare in suprafata de 6.96 mp.

II. 1.2) Preţ de pornire a licitaţiei:

Conform caietului de sarcini: 2,16 EUR/mp/Iună, respective 492,57 lei/lună

II. 1.3) Taxe: ofertantul va achita următoarele taxe:

Taxa de participare la licitaţie -100 lei

Garanţia de participare la licitaţie – in cuantum de doua chirii,respective-985,14 lei  

II.1.4) Natura si cuantumul garanţiei de participare:

Garanţia de participare la licitaţie se va plăti prin Ordin de plată bancar depus în contul Comunei 

Scanteia, cod fiscal 4506885, cont nr. RO88TREZ3915006XXX000131 deschis la Trezoreria 

Slobozia cu scrisoare de garanţie bancară, valabilă 30 de zile de la data licitaţiei, cu specificaţia la 

obiectul plăţii - garanţie de participare la licitaţie pentru închirierea imobil situat în sat Iazu,comuna 

Scanteia. str. Ing.Nicolae Paunescu, nr.16 sau numerar la casieria instituţiei.

Garanţia de participare la licitaţie se restituie ofertanţilor necâştigători, fără nici un fel de reţineri. 

Pentru cel care şi-a adjudecat imobilul, garanţia de participare la licitaţie se restituie după semnarea 

contractului de închiriere.

Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele situaţii :

a) în cazul retragerii ofertei de către ofertant. înainte de ora stabilită pentru licitaţie;

b) în cazul ofertantului câştigător care nu se prezinţă în termenul stabilit la semnarea contractului de

închiriere;

c) în cazul respingerii ofertei aflate sub preţul minim de pornire al licitaţiei;

d) în cazul excluderii de la licitaţie pe motive de fraudă;

II.2 Procedura

Licitaţie publică deschisă, conform modului de desfăşurare descris în Caietul de sarcini şi în 

Regulamentul de organizare a licitaţiei.

II.3 Cadrul legislativ de referinţa:

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2). lit.(c) şi (d), art. 155, alin.(l), art.196, lit.(a), art.317. 334-

348 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ -HCL nr........................... privind aprobarea 



Normelor procedurale privind închirierea prin licitaţie publică a bunurilor imobile (terenuri şi/sau 

clădiri) aliate în patrimoniul comunei Scanteia.

II.4 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei

Data organizării licitaţiei privind închirierea imobilului chioşc şcolar, situat în comuna Scanteia, 

str.Ing.Nicolae Paunescu, nr.16, aflat in domeniul public al municipiului Scanteia se va face publică

prin anunţ cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea 

licitaţiei, în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian local, unul naţional, pe 

site-ul instituţiei şi la sediul organizatorului.

Licitaţia se va desfăşura conform procedurii prezentate mai jos:

a) în ziua şi la ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei , preşedintele comisiei dă citire 

publicaţiilor în care a fost făcut anunţul de închiriere, condiţiilor închirierii, listei participanţilor, 

prezintă modul de desfăşurare a licitaţiei 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 să 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.

0 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 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 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 valabile, ţinând seama de criteriile de 

atribuire şi anume:

- Cel mai mare nivel al ofertei

• Capacitatea economico-financiară a ofertanţilor



• Protecţia mediului înconjurător

• Condiţiile specifice impuse de natura bunului închiriat.

l) în cazul în care există oferte egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, face în funcţie de 

punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea 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.

n) Preţul minim de pornire a licitaţiei pentru închirierea imobilului este cel stabilit prin Raportul de 

evaluarea în vederea închirierii, întocmit de către un evaluatorul autorizat ANEVAR, însuşit de 

către Consiliul Local al Comunei Scanteia prin HClşi este în sumă de 492,57 lei/lună.

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 de licitaţie de către unul dintre ofertanţi nu afectează 

valabilitarea acestuia. în cadrul procesului verbal este consemnat refuzul semnării, precum şi orice 

altă observaţie.

q) în urma desfăşurării licitaţiei se întocmeşte procesul verbal de adjudecare

r) Comuna Scanteia are dreptul de a anula licitaţia în următoarele situaţii:

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 341 alin. (20), autoritatea contractantă 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.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), 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 prevăzute la art. 311;
b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să 
conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311. 

(3) Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea contractului poate atrage anularea 
procedurii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(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 va fi restituită ofertanţilor care nu au câştigat licitaţia.

t) Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie 

publică anterioară, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul sau nu a plătiti preţul, din culpă 

proprie.

II.5 Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire

Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Comunei Scanteia,Judet Ialomita, str. Stefan 

cel Mare, nr.46. 

II.6 Posibilitatea retragerii ofertelor



   Orice ofertant are dreptul de a-şi retrage oferta numai până la ora stabilită de începere a licitaţiei şi

numai printr- o solicitare scrisă în acest sens.Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage oferta după 

data limită stabilită, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de licitaţie şi pierderea 

garanţiei de participare.

II.7 Deschiderea ofertelor

      Ofertele vor fi deschise la data de 24.04.2020, ora.11:00.la sediul Primăriei Comunei Scanteia, 

str.Stefan cel Mare,nr.46.

II.8 Dispoziţii generale

Documentele ofertei trebuie să fie obligatoriu semnate şi după caz ştampilate.Nu se acceptă 

completarea ofertei după deschidere. în situaţia în care se constată lipsa vreunui document, oferta va

fi respinsă.

III. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE Şl PREZENTARE A 

OFERTELOR

III.1 Limba de redactare a ofertei - Limba română

III.2 Perioada de valabilitate a ofertei - este cuprinsă între data şi ora înregistrării acesteia la 

sediul Primăriei Comunei Scanteia şi momentul semnării contractului de închiriere.

III.3 Modul de prezentare a ofertelor

       Oferta se depune într-un singur exemplar, până cel târziu cu două ore înainte de ora licitaţiei 

Ofertantul va depune documentele în mod obligatoriu astfel:

- 2 plicuri dintre care unul cu documentele de calificare solicitate prin Caietul de sarcini şi unul cu 

oferta financiară.

      Plicul cu oferta financiară va fi introdus împreună cu documentele de calificare în plicul mare 

pe care se va menţiona numele şi adresa ofertantului şi în mod obligatoriu imobilul pentru care se 

organizează licitaţia..

      Plicul mare trebuie să fie marcat cu: LICITAŢIA PENTRU ÎNCHIRIEREA CABINETULUI 

MEDICAL SITUAT IN SAT IAZU,COMUNA SCANTEIA,STR.ING.NICOLAE PAUNESCU,

nr.16.

       A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 24.04.2020. ORA 11:00.

- plicul se restituie ofertantului nedeschis în cazul în care acesta nu a fost depus la data, ora limită şi

locul de depunere a ofertei.Relaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria Comunei Scanteia, str. 

Stefan cel Mare, nr.46.

        Primarul Comunei Scanteia                                                      Compartiment Achizitii

         ILIE GEORGETA                                                                   Consilier Filipoiu Mirela



          

                                            

                    

          DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
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SITUAT ÎN COMUNA SCANTEIA,
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CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Ziua ____, Luna ____, Anul_____

PĂRȚILE CONTRACTANTE

____________________________________________________ domiciliat în 

______________, sect. / județ ________________, str. 

______________________________________, nr. ______, bl. _____, sc. _____, et. 

______, ap. ______, identificat cu ______, seria ____, nr. ____, 

CNP______________ __________________________, tel. 

____________________, e-mail _____________________ în calitate de Locator

și

____________________________________________________ domiciliat în 

______________, sect. / județ ________________,  str. 

______________________________________, nr. ___, bl. ___, sc. ____, et. ____, 

ap. ____, identificat cu ______, seria ____, nr. ____, CNP___________________ 

___________, tel. ____________________, e-mail _____________________ în 

calitate de Locatar,

au convenit încheierea prezentului contract de închiriere cu respectarea clauzelor de 

mai jos.

Între părțile mai sus menționate intervine prezentul contract de închiriere în 

următoarele condiții:

Art. 1. Proprietarul asigură chiriașului folosirea spațiului situat în 

_________________, sect. / județ ________________, str. 

______________________________________, nr. ______, bl. _____, sc. _____, et. 

______, ap. ______ . Obiectul închirierii este format din _____________

Art. 2. Bunul închiriat nu este grevat de sarcini.

Art. 3. Proprietarul predă chiriașului bunul închiriat la data de: ______



Art. 4. Proprietarul predă chiriașului bunul închiriat în stare:___________________ 

____________________

PREȚUL ÎNCHIRIERII, MODALITATEA DE PLATĂ

Art. 5. Prețul închirierii, respectiv chiria este de __________________________.

Modalitatea de plata:

chiriașul va plați anticipat pe ________________luni

chiria va fi plătită în euro sau în lei la cursul ___________ din ziua efectuării plății

chiria va fi plătită la data de ________________ ale lunii

începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract, chiriașul se obligă să 

constituie un fond de garanție, echivalent al unei chirii lunare.

Art. 6. Cuantumul chiriei va putea fi modificat de către părți, prin acord, pe baza de 

act adițional la prezentul contract.

DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art. 7. Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioada de 60 luni, cu 

începere de la data de ____________ pâna la data de ____________.

Art. 8. Prezentul contract de închiriere poate înceta și înainte de data sus menționată 

prin acordul scris al ambelor părți.

Art. 9. Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul scris al 

ambelor părți până la data expirării prezentului contract și cu anunțarea părților cu 

minim 30 zile în avans.

OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art. 10. Proprietarul va preda chiriașului bunul închiriat, precum și toate accesoriile 

acestuia, mobilat și în stare bună de funcționare a instalațiilor, începând cu data de 

_____________.

Art. 11. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință 

asupra bunului închiriat.

Art. 12. Proprietarul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului 

contract vreunui terț.

OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

Art. 13. Chiriașul se obligă ca pe toata durata închirierii să păstreze în bune condiții 

bunul închiriat, precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze.



Art. 14. Chiriașul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute în 

contract.

Art. 15. Chiriașul se obligă să plătească proprietarului chiria la termenul scadent 

convenit în contract.

Art. 16. Pe toata durata închirierii, chiriașul va suporta toate cheltuielile referitoare la 

utilitățile consumate pentru folosința bunului închiriat, respectiv, gaz, curent, telefon, 

cablu, apă-canal, degajarea gunoiului, etc., dar si eventualele reparații efectuate de 

asociația de locatari, reparații ce revin cotă parte persoanelor ce locuiesc în imobil.

Art. 17. Chiriașul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de reparații ale bunului închiriat

dacă sunt deteriorate de culpa sa.

Art. 18. Chiriașul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului închiriat 

care s-ar datora culpei sale

Art. 19. Chiriașul nu va face modificări bunului închiriat decât cu acordul scris al 

proprietarului.

Art. 20. Chiriașul la expirarea acestui contract va restitui bunul închiriat împreună cu 

toate accesoriile acestuia în aceeași stare în care le-a primit.

Art. 21. Chiriașul se obligă să permită Proprietarului să verifice starea imobilului, în 

orice moment al derulării contractului, cu anunțului prealabil al chiriașului.

Art. 22. Chiriașul are dreptul de a-i fi returnată suma achitată cu titlu de garanție, la 

finalul prezentului contract, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor 

asumate și ulterior semnării de către proprietar a procesului verbal de predare – 

primire al imobilului.

RASPUNDEREA PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art. 23. Pentru neplata chiriei în termenele contractuale sau încălcarea oricărei clauze

din acest contract, proprietarul poate solicita unilateral rezilierea contractului și 

evacuarea chiriașului.

Art. 24. Neplata facturilor de utilități în termenul scadent atrage rezilierea de drept a 

contractului, fără notificare și fără intervenția instanțelor judecătorești ori îndeplinirea

vreunei alte formalități, cu consecința reținerii de către proprietar a garanției achitate 

de către chiriaș.

LITIGII



Art. 25. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contractor pot fi 

soluționate pe cale amiabila, iar dacă părțile nu cad de acord vor fi soluționate de 

instanțele de judecată competente.

ALTE CLAUZE

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data de ___________________.

Acest contract are ca temei dispozițiile legislației în vigoare.

Contractul și anexa au fost încheiate în 2 exemplare originale, unul pentru fiecare 

parte contractantă.

PROPRIETAR                                                                                                               CHIRIAȘ



FORMULAR DE OFERTĂ* 

        Pentru închirierea spatiului situat în sat Iazu,comuna Scanteia, în suprafață de 

45.74 mp, la licitația din data de 24.04.2020, ora 11.00, organizată de Consiliul Local

al Comunei Scanteia. 

1) Prețul de ofertă_______________________LEI/mp/luna 

   Declar că voi respecta destinația spațiului comercial, stabilită în caietul de sarcini, 

aprobat prin H.C.L nr.7/23.01.2020, care a stat la baza organizării licitației și în 

conformitate cu O.U.G nr.57/2019 privind noul Cod Administrativ. 

OFERTANT, 

PERSOANĂ FIZICĂ/JURIDICĂ__________________ 

DOMICILIUL/SEDIUL localitatea……………………………..str.________________ 

Nr_____,Bl.__________, SC_______, AP__________Et_____, 

județul…………………………..CNP/CUI___________________ 

Semnătura Ofertantului,________________________ 

*(formularul va fi completat și depus în plicul interior)



FIȘA OFERTANTULUI
pentru închirierea prin licitație publică a Spațiului

din str.ing.Nicolae Paunescu,nr.16
1) Ofertant______________________________________________________ 

2) Sediul societății sau adresa _________________________________________ 

3) Telefon / fax ______________________________________________________ 

4) Reprezentant legal ________________________________________________ 

5) Funcția _________________________________________________________ 

6) Cod fiscal ________________________________________________________ 

7) Nr. Înregistrare la Registrul Comerțului _________________________________ 

8) Obiect de activitate _________________________________________________ 

9) Nr. Cont _________________________________________________________ 

10) Banca _________________________________________________________ 

11) Capitalul social (lei) _______________________________________________ 

Numele, 
funcția, 
ștampila și semnătura reprezentantului legal 

 
                                           Data

OFERTANT                                                                                                   Formular-F3 
DECLARAŢIE 

Privind eligibilitatea pentru închirierea prin licitație a Spațiului 

Subsemnatul(a)  ..................................................,  reprezentant
al .........................................., în calitate de ofertant la licitația publică , a Spațiului din Str.



Ing.Nicolae  Paunescu,nr.16  organizată  de  UAT  comuna  Scanteia  ,  sub  sancţiunea
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe
proprie răspundere că: 

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul sindic; 
- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România (sau în țara în care este stabilit); 
-  in  ultimii  2  ani  nu  am avut  cazuri  de  îndeplinire  in  mod  defectuos  a  obligațiilor
contractuale, din motive imputabile mie, nu am produs si nu sunt pe cale sa produc
grave prejudicii partenerilor ; 
-  nu am fost condamnat,  în ultimii  trei  ani,  prin hotărârea definitivă a unei  instanțe
judecătorești,  pentru  o  faptă  care  a  adus  atingere  eticii  profesionale  sau  pentru
comiterea unei greșeli în materie profesională; 
-  în  ultimii  5  ani  nu  am  fost  condamnat  prin  hotărâre  definitivă  a  unei  instanţe

judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/ sau spălare de bani. 

-  la  prezenta  procedură  nu  particip  în  două  sau  mai  multe  asocieri  de  operatori
economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu
depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 

-  informațiile  prezentate  autorității  contractante  in  scopul  demonstrării  îndeplinirii
criteriilor de calificare și selecție nu sunt false. 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu
și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării  și
confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

     Semnatura                                                                                                Data

ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMITA
COMUNA SCÂNTEIA
PRIMAR
Nr. 

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 7/2020 privind aprobarea închirierii prin

licitație publică a unui spaţiu cu destinaţia cabinet medical în sat Iazu, comuna Scânteia,  aparținând
domeniului public al Unităţii Admninistrativ - Teritoriale Scânteia, județul Ialomița

 In temeiul prevederilor art. 334 din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, îmi exprim

iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind modificarea  hotărârii  nr. 7/2020 privind

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spaţiu cu destinaţia cabinet medical în sat Iazu,



comuna Scânteia,  aparținând domeniului public al Unităţii Admninistrativ - Teritoriale Scânteia,

județul Ialomița.

În acest sens, supun atenţiei dvs. aprobarea proiectului de hotărâre în forma propusă.

                                             

PRIMAR 
ILIE GEORGETA
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