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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt
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HOTĂRÂRE
referitorla aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 148 mp situat in strada Popa

Sapca nr.5, orasul Bals, jud.Olt

Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa extraordinara în data de 23.01.2020 prin
Dispoziţia Primarului Oraşului Balş nr.123/17.01.2020, legal constituit,

Luand act de:
- referatul de aprobare al Primarului orasului Bals- nr.26379/13.12.2019;
- raportul Serv.Iniţiativă, Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice-

Comp.Contracte,Chirii,Concesiuni din cadrul Primăriei oraşului Balş —

26467/16.12.2019;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil;

Avand in vedere prevederile:
-  art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele

de tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata;
-  art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin(6) lit.a) , art.332-348 din OUG nr.57/2019-Codul

administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.g) si ale art.196 alin(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-
Codul administrativ,
Adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Se aproba inchirierea unui spatiu in suprafata de 148 mp situatin strada Popa Sapca nr.5,
orasul Bals, jud.Olt,fosta hala de carne,nr. cadastral 53381, CF 53381, aflat la pozitia nr.68 in
inventarul domeniului public al orasului Bals,pe o perioada de 5(cinci) ani, avand urmatoarele
vecinatati: E: raul Oltet; V: str.Popa Sapca;S: piata centrala;N: Stoicescu V.
Art,2, Se aproba caietul de sarcini privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a spatiului descris la
art.], anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art, 3. Planul de amplasamental spatiului se regăseşte în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art, 4. Se aprobă Studiul de oportunitate care constituie anexanr. 3 la prezenta hotărâre.
Art,5. Se aproba pretul minim de pornireallicitatiei - 7 lei/mp/luna „respectiv 10631ei / luna.
Art,6. Presedintele si membrii comisiei de licitatie publica vor fi numiti prin dispozitia primarului
orasului Bals.



Art.7. — Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrulPrimăriei oraşului Balş, Serviciului IDLAP pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţul-Olt.

Avizat pt.legalitate
SECRETAR GENERAL,

Jr.Dinu ConstantinBals 23.01.2020
Nr.7
(Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi)



Anexa la ELL. Nr,/243 77/1770

SECTIUNEA 1

CAIET DE SARCINI

Privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a spatiului in suprafata de 148 mpsituat in orasul Bals , str.Popa Sapcanr. 5 , judetul Olt.

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII:

Denumire : Spatiu apartinand domeniului public al orasului Bals .

Amplasare :Spatiul se afla amplasat in orasul Bals, strada Popa Sapcanr.5 , judetul Olt.

Suprafata : Intregul imobil are o suprafata construita de 148 mp parterul si 148 mp subsolul
si o suprafata desfasurata de 296 mp.

Suprafata care se vainchiriata este de 148 mp si reprezinta parterul imobilului.

Destinatia actuala: fosta hala de carne

Destinatia viitoare: carmangerie.
1.1. Cadrul legislativ de referinta :

- Ordonanta de Urgentanr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

Sectiunea4: “Inchirierea bunurilor proprietate publica “

- orice alte acte normative relative la obiectul caietului de sarcini .

2. PROCEDURA DE INCHIRIERE

Procedura aplicata : Licitatie publica deschisa cu oferte in plic sigilat,



3.OBIECTUL INCHIRIERII

Spatiul in suprafata de 148 mp — parterul fostei hale de carne , este situat in orasul Bals ,strada Popa Sapcanr. 5 , judetul Olt,si va fi inchiriat in vederea desfasurarii de activitati
comerciale - carmangerie , avand dotarile necesare pentru desfasurarea de astfel deactivitatiobtinerea tuturoravizelor si autorizatiilor de functionare fiind de competenta locatarului.
Prin inchirierea spatiului mentionat , Consiliul Local Bals are ca scop obtinerea de venituri
suplimentare la bugetul local .

4.PERIOADA INCHIRIERII

Spatiul vafi inchiriat pe o perioadade 5 ani , incepand cu data incheierii contractului de
inchiriere. Dupa expirarea perioadei mentionate mai sus perioada contractuala poatefiprelungita doar cu acordul locatorului, in baza solicitarii scrise a locatarului „ formulate cu 30
dezile inainte de expirarea duratei initiale a contractului „Prelungirea contractului nu va
depasi termenul de 5 ani .

In conditiile anterior mentionate , prelungirea perioadei de valabilitate se va face prin act
aditional la contractul de inchiriere , daca locatarul indeplineste cumulativ urmatoarele
conditii :

a) si-a indeplinit in mod corespunzator si integral obligatiile asumate prin Contractul de
inchiriere;b) accepta faptul capretul inchirierii va fi majorat cu indicele inflatiei comunicat de INS

c) prezinta certificate de atestare fiscala din care rezulta ca nu inregistreaza debite fata
de bugetul local sau fata de bugetul consolidat de stat » la data semnarii actului
aditional ;

d) prezinta un certificat constatator emis de Registrul Comertuluidin care sa rezulte ca
nu este supus procedurilor de dizolvare , lichidare , insolventa sau faliment ;

e) nu a fost si nu este parte intr-un litigiu purtat de locatar in contradictoriu cu Primaria
Oras Bals.
Aceste conditii se probeazaprin inscrisuri eliberate de autoritatile sau institutiile
abilitate in materie .

5.CHIRIA

5.1.Pretul minim de la care se porneste licitatia este de 7 lei/mp/luna, respectiv 1063 lei/luna.

5.2.Chiria se va achita panala sfarsitul lunii pentru lunain curs .

5.3.Neplata chiriei la termenul prevazut la punctul 5.2. atrage penalitati de intarziere de 0,1%din sumadatorata pentru fiecare zi de intarziere. Perioada de intarziere a platii nu poate depasi45 de zile. In caz contrar, contractul va fi reziliat de drept, fara notificare si fara cerere de
chemarein judecata.

5.4.Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitatii » sau prin ordin de plata in
contul RO44TREZ50821A300530XXXX deschis la Trezoreria orasului Bals .

5.5.Chiria se va modifica ori de cateori vorfi prevazute modificari de lege sau de hotarari
ale Consiliului Local al orasului Bals .



6.CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

6.1.Are dreptul de a participala licitatie orice persoana fizica sau juridica romana sau straina,
care indeplineste „in mod cumulativ urmatoarele conditii :

a)aplatit toate taxele privind participarea la licitatie , inclusiv garantia de participare;
b) a depus oferta si cerereade participare la licitatie impreuna cu toate documetele solicitate
in documentatia de atribuire , in termenele prevazute in documentatia de atribuire;

c) are indeplinite ,
lazi toate obligatiile de plata exigibile a impozitelor , a taxelorsi a

contributiilor catre bugetul consolidat al statuluisi catre bugetul local;

d) nu este in stare de insolventa , faliment sau lichidare .

6.2.Nu are dreptul sa participe la licitatie persoana fizica sau juridica care a fost desemnata
castigatoare a o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor
administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani , dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul,din culpa proprie .Restrictia opereaza pentru o durata de 3 ani , calculata de la desemnarea

persoanei respective drept castigatoare la licitatie.

T.GARANTII
7.1.Garantia de participare Ia licitatie este echivalenta cu contravaloarea a doua chirii
lunare , respectiv 2126 lei (douamiiunasutadouazecisisaselei) .
Garantia de participare este necesara pentru a proteja organizatorul procedurii fata de riscul
unui eventual comportament necorespunzatoral ofertantului , pe intreaga perioada derulata
pana la semnarea contractului de inchiriere.
7.2+Garantia de participare se achita numerar la casieria Primariei orasului Bals.
7.3.Restituirea garantiei de participare

e Pentru ofertantii necastigatori garantia de participare se restituie pe baza unei cereri
scrise in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de inchiriere cu
ofertantul castigator.

e Pentru ofertantul castigator garantia de participare se retine automat cu titlu de
garantie de buna executie pana la data semnarii contractului de inchiriere.Dupa
semnarea contractului de inchiriere , garantia de participare depusa de ofertantul
castigator se constituie casi garantie de bunaexecutie pe toata durata contractului de
inchiriere .

e Garantiafinanciara de buna executie a contractului de inchiriere va fi executata de
catre locator pentru prelevarea majorărilor de întârziere şi sumelor datorate de către
locatar , în baza contractului de inchiriere , fiind reconstituitla valoarea initiala ori
de cate ori se retin de catre locator sume datorate si neachitate de catre locatar .
Garanţiase va restitui în termen de 5 zile de la încetarea contractului de inchiriere , în
cazul neutilizării.



7.4.Garanţia de participare se pierdeîn următoarele situaţii:
1.dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;
2.în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă în termen de 20 dezilecalendaristice de la data la care locatorul a informat ofertantul despre alegerea ofertei
sale, pentru semnarea contractului de inchiriere.7.5.Garantia financiara de buna executie se constituie la data semnarii contractului deinchiriere si reprezinta contravaloarea a 2(doua) chirii lunare , prin echivalare cu

garantia de participare depusa de ofertantul castigator.7.6. Garantiafinanciara de buna executie a contractului de inchiriere vafi executata de catrelocator pentru prelevarea majorărilor de întârziere şi sumelordatorate de către locatar , înbaza contractului de inchiriere , fiind reconstituita la valoareainitiala ori de cateori se retinde catre locator sume datorate si neachitate de catre locatar . Garanţia se va restitui în termende 5 zile dela încetarea contractului de inchiriere , în cazul neutilizării,

8.DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATARULUI
8.1.Locataruleste obligat sa nu aduca atingere dreptului de proprietate publica prin faptele si
actele juridice savarsite ;

8.2.Locataruleste obligat sa plateasca chiria , in avans , in cuantumul si la termenul prevazutin contractul de inchiriere;8.3.Locatarul este obligat sa constituie garantia in cuantumul » in forma si la termenul
prevazut in caietul de sarcini;
8.4.Locataruluiii este interzis sa subinchirieze » sa cesioneze sau sa se asocieze cu alte
persoane fizice sau juridice , sub sanctiunea rezilierii de drept a contractului fara somatie
sau punerein intarziere. sifara interventia instantei judecatoresti .
8.5.Locatarulare obligatia sa intretina spatiul inchiriat , fara a aduce stricaciuni de naturamateriala , sa pastreze curateniasi sa efectueze igienizarea corespunzatoare;
8.6.Locatarul se obligasa respecte si vafi direct raspunzator pe toata durata contractului de
inchiriere de aplicarea normelor legale privind protectia mediului , protectia si paza impotrivaincendiilor , a normelor legale privind protectia muncii » precum si orice alte obligatii legale
ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara .

8.7.Lucrarile de imbunatatire si igienizare ale spatiului comercial cad in sarcina chiriasului ,fara sa afecteze cuantumulchiriei;8.8.Locatarulse obligasa ingrijeasca si sa conserve spatiul inchiriat ca un bun proprietar ;8.9.La incetarea contractului de inchiriere locatarul are obligatia sa restituie bunulimobil , pebazade proces-verbal in starea tehnica si functionala avuta la data preluarii , mai putin uzuraaferenta exploatarii normale;
8.10.Chiriasul are obligatia sa incheie contracte de furnizare cu furnizorii de utilitati (energie
electrica, gaze naturale, apa, gunoi), si sa obtina toate avizele si autorizatiile de functionare

8.11.Chiriasul are obligatia dea elibera spatiul in termen de 15 zile de la notificare „in
conditiile in care apare necesitatea de a utiliza respectivul spatiu pentru desfasurarea in
conditii optimea activitatii administrative a Primariei Orasului Bals.

9.DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATORULUI
9.1.Locatorul este obligat sa predeabunul pe baza de proces-verbal de predare-primire in
termen de maxim 30 de zile de la data constituirii garantiei de buna executie .
9.2,Locatorulare dreptul de a incasa chiria in conformitate cu dispozitiile contractului de
inchiriere;



9.3.Locatorul are dreptul sa beneficieze de garantia constituita de locatar in conditiile art.7.6.,
in caz contrar , locatorul este obligat sa restituie garantia de buna executie la incetarea
contractului de inchiriere ;

9.4.Locatorul are dreptul de a controla executarea obligatiilor titularului dreptului de
inchiriere si respectarea conditiilor inchirierii , avand dreptulsa constate ori de cate ori este
nevoie, faraa stanjeni folosinta bunului decatretitularul dreptului de inchiriere , starea
integritatii bunului si destinatia in care este folosit;
9.5.Locatorul are obligatia dea instiinta chiriasul cu 15 zile inainte de o eventuala schimbare
a situatiei spatiului respectiv sau atunci cand nu se cunoaste , in 15 zile de la producerea
schimbarii respective.
10.INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
10.1.Ofertantul castigator vafi notificat in scris cu confirmare de primire despre acceptarea
ofertei sale in termen de 3 zile lucratoare dela data primirii raportului comisiei de evaluare
de catre autoritatea contractanta;10.2.Contractul de inchiriere se incheie in termen de 20 zile calendaristice de la data
comunicarii ofertantului castigator despre acceptarea ofertei sale ;
10.3.Predarea -primirea bunului inchiriat se face prin proces-verbal in termen de maximum
30 de zile de la data semnarii contractului de inchiriere si constituirea garantiei de buna
executie.

11.NEINCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
11.1.Neincheierea contractului intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data implinirii
termenului prevazut la art.10.2.poate atrage plata daunelor-interese de catre parteain culpa.
11.2.Refuzul ofertantului declarantcastigator de a incheia contractul poate atrage dupasine
plata daunelor-interese.11.3.In cazulin care ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului de inchiriere
» procedura se anuleaza , iar autoritatea contractanta reia procedura in conditiile legii , studiul
de oportunitate pastrandu-si valabilitatea .

11.4.Daunele-interese prevazute la alin.1 1.1.si 11.2. se stabilesc de catre Tribunalul Olt, la
cererea partii interesate , daca partile nu au convenit altfel.
11.5.In cazul in care locatorul nu poate incheia contractual de inchiriere cu ofertantul
declarant castigator din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta
majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul de inchiriere , locatorulare
dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in carea aceasta este
admisibila.
11.6.In cazulin carein situatia prevazutala alin.1 1.5.nu exista o oferta clasata pe locul doi
admisibila , se aplica prevederile alin.1 1.3.

12.INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
12.1.Contractul de inchiriere poate inceta:a) prin acordul partilor;

b)la expirarea termenului de inchiriere;c)inainte de termenul stabilit , prin vointa unilaterala a locatorului , in situatia unei
modernizari sau reorganizari si schimbarea destinatiei spatiului respectiv.

d)in situatia nerespectarii oricarei obligatii asumate prin contractul de inchiriere.



12.2.Contractul se reziliaza in urmatoarele cazuri:a)rezilierea contractului se poateface la cererea locatarului cu obligatia degrevarii
spatiului de orice sarcini;b)contractul se reziliaza de drept iar spatiulce face obiectul contractului vafi scosla
licitatie in situatiain care chiriasul inchiriaza , doneaza , comodateaza , vinde sau cesioneaza
dreptul de folosinta asupra spatiului comercial ;

c) in situatia in care pentru nevoi de interes localspatiul inchiriat va fi destinat altor
scopuri , contractul de inchiriere poatefi reziliat in mod unilateral de catre autoritatea locala ,
dupa instiintarea locatarului, cu 15 zile calendaristice inainte.

d)contractul se reziliaza de dreptsi in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau
faliment;e)rezilierea contractului de inchiriere in cazulin care chiriasul nu a achitat chiria si
majorarile calculatein termen de 45 zile calendaristice de la termenulde plata , fara notificare
prealabila din partea locatorului ;

f)rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarii oricarei
obligatii asumate de partile contractante , din cauze imputabile acesteia.

13.CRITERIILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
13.1.Criteriile deatribuire a contractului de inchiriere sunt :

a)cel mai marenivelal chiriei ofertat peste pretul minim solicitat pentru chirie /mp/luna,raportat la suprafata spatiului inchiriat — pondere 40%
b)capacitatea economico-financiara a ofertantilor :cel mai mare nivel al cash-flow-ului -
pondere 40%
chprotectia mediului inconjurator : implementarea sistemului de protectie a mediului ISO
14001 sau echivalent- pondere 20%
13.2.Pentru criteriul de atribuire prevazutla art.13,1.lit.b) operatorii economici participanti la
procedura trebuie sa faca dovada ca vor avea acces la disponibilitati banesti , resurse reale
negrevate de datorii sau linii de credit . Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin:- prezentarea unei scrisori de bonitate financiara emisa de banca (bancile ) unde
operatorul economic detine conturile curente (in original ) ;

-prezentarea ultimelor 2 situatii financiare la 31 decembrie si balantele de verificare
aferente , si ultima balanta de verificare .

13.3.Pentru criteriul de atribuire prevazutla art.13.1.it.c) , operatorii economiciparticipanti
la procedura care detin un astfel de sistem de protectie a mediului vor prezenta documentul
de certificare a sistemului , emis de un organism de certificare independent , document care
trebuie sa fie valabil la momentul prezentarii lui.13,4.Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este urmatorul:

- pentru criteriul de atribuire prevazutla art.13.1.lit.a) punctajul C(n) se acorda astfel:
a) pentru cel mai marenivelal chiriei ofertat se acorda punctajul maxim de 40 puncte.b) pentru celalalte chirii ofertate punctajul C(n) se calculeaza proportional , astfel : C(n) = (

Nivel n/Nivel maxim ofertat ) x 40 puncte.- pentru criteriul de atribuire prevazutla art.13.1.lit.c) , punctajul se acorda astfel:a) daca ofertantul prezinta dovada implementarii sistemului de protectie a mediului ISO
14001 sau echivalent valabil — se acorda 20 puncte;b) daca ofertantul nu prezinta dovada implementarii sistemului de protectie a mediului
ISO 14001 sau echivalentvalabil — se acorda 0 puncte ;



14. DISPOZITII FINALE
14.1.Nerespectarea de catre chirias a conditiilor impuse prin caietul desarcini si contractul

de inchiriere atrage dupa sine rezilierea de drepta contractului de inchiriere (pact comisoriu
expres).
14.2. Dupa adoptarea Hotararii Consiliului Local de aprobare a inchirierii spatiului
mentionat , se vatransmite spre publicare anuntulde licitatie cu cel putin 20 dezile
calendaristice inainte de data - limita pentru depunerea ofertelor.

Prin inscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se considera
insusite de catre ofertant .

Secretar general

Dinu Constantin
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Secretar General

Dinu Constantin



Anexa la HCL Y LX 5 . 0/.0)
STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind inchirierea spatiului in suprafata de 148 mp reprezentand
parterul fostei hale de carne , din orasul Bals , str. Popa Sapca „nr. 5,

judetul Olt , prin licitatie publica deschisa

1. INTRODUCERE

Prezentul studiu de oportunitate a fost facut de Serviciul Initiativa ,
Dezvoltare Locala si Achizitii Publice , Compartimentul Chirii si Concesiuni,din cadrul Primariei Orasului Bals .

Acest studiu este necesarla obtinerea Hotararii Consiliului Local Bals, in
vederea inchirierii spatiului in suprafata de 148 mp — parterul fostei hale de
came , din orasul Bals , str. Popa Sapca , nr.5 , judetul Olt , prin licitatie
publica deschisa , precum si stabilirea conditiilor in care acest spatiu anterior
mentionatva fi inchiriat .

2.NATURA JURIDICA A SPATIULUI

Spatiul in suprafata de 148 mp apartine domeniului public al orasului Bals
conform H.G.nr.1355/27.12.2001 privind atestarea domeniului publical
judetului Olt, precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Oltsi
a HCL nr.47 din 01.08.2018 , cu privire la reanalizarea HCL nr. 96/28.12.2017
privind insusirea inventarului domeniului public al orasului Bals .

3.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII:
Denumire : Spatiul propus pentru inchiriere prin licitatie publica situat in

imobilul din strada Popa Sapca nr.5 , Bals , se afla la pozitia 68 , cod de
clasificare nr.1.5.2. din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
orasului Balș , sub denumirea de “Hala Piata Centrala “

, si este inscris in cartea
funciara cu numarul cadastral 53381 .



Amplasare :Spatiulse afla amplasatin orasul Bals, strada Popa Sapca nr.5 ,
judetul Olt ;

Suprafata : Spatiul solicitat pentru inchiriere reprezinta parterul imobilului
in suprafata de 148 mp.
Vecinatati : E -raul Oltet

V-str. Popa Sapca

S-Piata Centrala

N-Stoicescu N.

Destinatia actuala: fosta hala de carne .

Destinatia viitoare: spatiu folosit pentru activitati de carmangerie.
4.MOTIVELE DE ORDIN LEGISLATIV , ECONOMIC ,

FINANCIAR , SOCIAL CARE JUSTIFICA INCHIRIEREA
Motivele de ordin legislativ , economic, financiar si social care impun
inchirierea bunurilor proprietate publica sunt :

- Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

Sectiunea 4: “Inchirierea bunurilor proprietate publica “

-Hotararea de consiliu local privind stabilirea tarifelor de baza lunare si
zilnicepe mp aferente chiriilor , respectiv 7 lei /mp/luna , 1036 lei / luna.

- orice alte acte normative relative la obiectul inchirierii .

Prin administrarea eficienta a domeniului public si privat al orasului Bals,
Consiliul Local Bals poate obtine venituri suplimentare la bugetul local.

5.MODALITATEA DE ACORDARE A INCHIRIERII

Procedura de inchiriere se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei
de Urgentanr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

Sectiunea 4: “Inchirierea bunurilor proprietate publica “



6.ELEMENTE DE PRET

Pretul minim dela care se pornestelicitatia este de 7 lei /mp/luna |,

respectiv 1036 lei / luna.

Chiria se va achita lunar .

Pentru plata cu intarziere a obligatiilor se datoreaza majorari de intarziere
conform legislatiei in vigoare .

Secretar general

Dinu Constantin
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