
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.357#021
Privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică  @ unui număr de 7 cabinete medicale şi a

unui cabinet/laborator stomatologic, proprietatea Municipiului Sebeş, situate în clădirea
Dispensarului Medical Mihail Kogălniceanu - Sebeş

Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba;
Întrunit în şedinţa ordinară   din data de 25.11.2021, ora  13,00;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică

a  unui  număr  de   7   cabinete  medicale   şi  a  unui   cabinet/laborator  stomatologic,   proprietatea
Municipiului Sebeş, situate în clădirea Dispensarului Medical Mihail Kogălniceanu-Sebeş.

Văzând :
>    Raportul de evaluare, întocmit de expert evaluator AXACONSULT S.R.L.
>    Releveu parter, clădire Dispensar Medical M. Kogălniceanu - Sebeş;
>    Releveu etaj, cădire Dispensar Medical M. Kogălniceanu -Sebeş;
>    Fişă obiect patrimoniu, Dispensar 11 Sebeş, nr. inv.11029, domeniul privat al Municipiului

Sebeş;
Având în vedere:

-referatul de aprobare nr.8100/27.10.202 l  al lniţiatorului -Primanil Municipiului Sebeş;
-raportul  de  specialitate  nr.  80136/27.10.2021  întocmit  de  către  Compartimentul  Patrimoniu  şi

Transport,  raportul  de  specialitate  nr.80136/27.10.2021  al  BCJATDA  şi  raportul  de  specialitate
nr.80310/356/18.11.2021  al  Direcţiei  Venituri  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului
Municipiului Sebeş;

Având   avizul   nr.825/202l   al   Comisiei   pentru   învăţământ,   cultură,   sport,   agrement,
monumente   istorice   protecţie    socială,   protecţie   copii,   culte,   sănătate   şi   familie   şi   avizul
nr.824/202l    al   Comisiei   de   studii   prognoze   economico-sociale,   buget,   finanţe   din   cadrul
ConsiliuLui Local al Municipiului  Sebeş;

În temeiul  art.  108  lit.  (c),  coroborat cu prevederile  art.  129  alin.  (2)  lit.  c) raportat la alin.

(6)  lit.   a),  precum  şi  art.   333  -  347  din  O.U.G.  nr.   57/2019  -privind  Codul  Administrativ,
republicată;

În  baza  art.   139  din  O.U.G.   57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările   şi
compl etări le uLterioare ;

HOTĂRĂSTE:
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A±:!± (1)  Se aprobă organizarea unei  licitaţii publice în vederea închirierii unui număr de
7 cabinete medicale şi un cabinet/laborator stomatologic, situate în clădirea Dispensarului Medical
Mihail  Kogălniceanu    din  Sebeş,  str.  M.  Kogălniceanu,  nr.   128,  imobil  aparţinând  domeniului

privat al Municipiului Sebeş, cu nr. inv.  11029, identificate în Anexa, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2) Durata închirierii aprobate la Art.  1  este de 5  ani,  cu posibilitatea prelungirii cu
jumătate din durata iniţială.

4!±2.  Se  aprobă  documentaţia  de  atribuire  pentru  organizarea  Şi  desfăşurarea  licitaţiei
publice de la art.  1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A!:±î2.  Se  însuşeşte  Raportul  de  evaluare  întocmit  de  expert  evaluator  AXACONSULT
S.R.L.  şi  se  aprobă  preţul  minim  de  pomire    a  licitaţiei  publice  de  la  Art.1,  în  valoare  de   11
lei/mp./lună.  Se stabileşte pasul licitaţiei publice la valoarea de  1  leu.

A±4 (1) Se constituie Comisia de licitaţie în umătoarea componenţă:
Ioan Rodean

-      SergiuvINTILĂ.
Radu BORZ
Ioan BOCA

-      Mirela oLTEAN„ .....
-      Alina-ValentinavLAD.

-      Ioan MIHĂLŢAN.„ ....

componenţă:

Preşedinte
membru
membru
membru
..membru
membru rezervă
. membru rezervă

Secretariatul comisiei va fi asigurat de domnul Gheorghe BARBU
(2)  Se  constituie  Comisia  de  analiză  şi  soluţionare  a  contestaţiilor  în  umătoarea

- Alexandru RADU
- Claudiu BARBU
- Rodica - Ana DAN
• Simona -Ana CĂTA.
- Mirela NAN
- Felix EKART

Preşedinte
membru
membru
.membru
membru
membru rezervă

- Mihai -Tiberiu cosTEA ............. membru rezervă
Secretariatul comisiei va fi asigurat de doamna Cristina DECEAN

AE=ş.  Ducerea  la îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  revine  Compartimentului  Patrimoniu  şi
Transport,      Biroului   Contencios   Juridic   Administraţie,   Transparenţă   Decizională   şi   Arhivă,
comisiilor de la Art. 4 alin.(1) şi alin.  (2).

AEîS Orice alte prevederi contrare îşi încetează valabilitatea .
4±± Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptătite, în temenul şi în

condiţiile prevăzute de Legea nr.  554/2004,  privind contenciosul administrativ,  cu modificările  şi
compl etările ulterioare.

Prezenta hotărâre  va fi  afişată,  se  va publica pe  site-ul  primăriei  şi în  monitorul  oficial  al
Municipiului Sebeş şi se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeqlui Alba
- Primarului Municipiului Sebeş;
- Viceprimarului Municipiului Sebeş;
- Serviciului Cheltuieli Resurse Umane;
- Direcţiei Venitui;
• Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
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- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare  lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
- Biroului Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare;
- Compartimentului  Patrimoniu  şi Transport.

Sebeş la 25.11.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTFLASEMNE
Consilier loc@l, LUPU OVIDIU CATALIN             SECRETAR  GENERA

VLAD  CRISTINA
unicipiul Sebeş

LENA

T:-tŢŢ;-;-ri-siii;-rŢ15riT9-
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ANEXA               la H.C.L. nr. j=±/2021

DOCUMENTAŢIA DE ATRmuIRE
pENTRU ÎNCHmlEREA PRm LICITAŢE PUBLICĂ A uNui

STEE:ăFOEEOzŞCACBC#:ESMDEtRi3cSAĂLĂLEriiENOcmAB+ŢE,
SITUATE ÎN cLĂDmEA » DlspENSARULu MEI)ICAL

MIIIAIL KO GĂLNICEANU"
DIN MUNICIPIUL SEBEŞ,  STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 128,

JUD. ALBA



CAIET DE SARCINI

1.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL mcHIRiERii:
1.1. Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa rie inchiriat

Cele 7 cabinete medicale şi cabinetul stomatologic sunt situate ^m clădirea
"Dispensarului Medical Mihail Kogăhiceanu" din Municipiul Sebeş, str. M.

Kogălniceanu,  m.128, jud.  Alba,  imobil  aflat  ^m proprietatea Municipiului
Sebeş, după cm umează:

-    Cabinet medical nr. C1, ^m suprafaţă totală de 39,53 mp. compus din:
-20,81 mp. cabinet medical consultaţii l/1;
-     10,05 mp. salătratament, cotă l/1;
-       2,90 mp. grup sanitarmedic, cotă l/1;
-       1,45 mp. grup sanitar pacienţi (comun cu c2) , cotă l/2;
-       3,34 mp. spaţiu depozitare (comun cu cabinet medical nr. 2 şi nr. 3), cotă

1/3;
-       0,98 mp. spaţiureffigerator (comuncucabinetmedicdm. 2 şi nr. 3), cotă

1/3.

-    Cabinet medica] nr. C2, ^m suprafaţă tota]ă de 3523 mp.  compus din:
-     16,53 mp. cabinet medical consultaţii, cotă l/1;
-     10,05 mp. sală tratament, cotă l/1;
-       2,88 mp. grup sanitarmedic, cotă l/1;
-       1,45 mp. grup sanitar pacienţi (comun cu c1), cotă '/2;
-       3,34 mp. spaţiu depozitare (comun cu cabinetmedical nr.1 şi nr. 3), cotă

1/3;
-       0,98 mp. spaţiureffigerator(comuncu cabinetmedical m..1 şinr. 3), cotă

1/3.

-   Cabinet medical nr. C3. ^m suprafaţă totală de 4030 mp. compus din:
-20,92 mp. cabinet medical consultaţii, cotă 1/1 ;
-  10,05 mp. sală tratament, cotă 1/1 ;
-    5,01 mp. grup sanitar medic, cotă 1/1;
-    3,34 mp. spaţiu depozitare (comun cu cabinet medical nr.  1  şi nr. 2), cotă

1/3;
-    0,98 mp. spaţiu reftigerator (comun cu cabinet medical nr. 1 şi nr. 2), cotă

1/3;



-    Cabinet medical nr. C4. ^m suprafaţă totală de 66,56 mp. compus din:
-     16,53 mp. cabinet medical consultaţii, cotă l/1;
-    1024 mp. salătratament, cotă l/1;
-     12,66 mp. sală vaccinare, cotă l/1;
-     10,40 mp. fişier, cotă l/1;
-      9,95 mp. vestiar, cotă l/1;
•     2,88mp.grupsanitar l, cotă l/l;
-      2,40 mp. grup sanitar2, cotă l/1;
-      l,50 mp. magazie(comuncu c5, C6 şi c7), cotă ]/4.

-    Cabinet medical nr. C5. ^m suprafaţă totală de 44,44 mp. compus din:
-    20,56 mp. cabinet medical consultaţii, cotă l/l;
•     20,48 mp. sală tratament, cotă l/1;
-       1,90 mp. grup sanitarmedic, cotă l/l;
-       l,50mp.magazie(commcuc4; C6 şic7).

•     Cabinet medical nr. C6. ^m suprafaţă totală de 27,03 mp. compus din:
-     13,20 mp. cabinet medical consultaţii, cotă l/1;
-     10,43 mp. sală tratament, cotă l/1;
-       1,90 mp. grup sanitarmedic, cotă l/l;
-        1,50mp.magazie(comuncuc4; C5 şic7).

-        Cabinet medical nr. C7. h suprafaţă totală de 53,88 mp. compus din;
-        20,30 mp. cabinet medical consultaţii, cotă l/1;
-        10,24mp. salătratament,cotă l/1;
-         16,89mp.birou,cotăl/1;
-           2,10 mp. grup sanitar medic, cotă l/l;

2,85 mp. hol interior, cotă 1/1 ;
1,50 mp. magazie (comun cu C4, C5 şi C6).

-        Laborator medicină dentară Ld, ^m suprafaţă totală de 40,61  mp.
compus din:     -16,33 mp. cabinet medical 1, cotă 1/1;

-   12,25 mp. cabinet medical 2, cotă 1/1;
-     8,20 mp. cabinetmedical 3, cotă l/1;
-     1,88 mp. grup social medic, cotă l/1;
-     1,95 mp. spaţiu depozitare deşeui, cotă l/1;

1.2. Destinatia bunului ce urmeaza a fi inchiriat.



Inprezentspaţiilecarefomeazăobiectul^mchirieriisuntdestinatedesfăşuării
activităţii  medicale,  7   cabinete  pentiu  medicină  de  familie  şi  alte  specialităţi
medicale,   inclusiv   activităţi   conexe   actului   medicd,   iar   cabinetul   medical
stomatologic pentm medicină dentară, inclusiv tehnică dentară .

1.3. Organizatorul licitaţiei
Primăria Municipiului Sebeş, prin Compartiment Patrimoniu şi Transport.
1.4.  Locul  ţinerii  licitaţiei:  la  sediul  provizoriu  al  Primăriei Municipiului

Sebeş din Sebeş, str. Parcul Arini, nr.  1.
1.5. Data licitaţiei, va fi stabilită conform anunţului de publicare a licitaţiei.
1.6. Conditiile de exploatare a inchirierii si obiectivele de ordin economic,

financiar, socia[ si de mediu urmarite de catre proprietar privind exploatarea
eficace ă bunurilor ce fac obiectul concesiunii :

a) Chiriaşul/locatarul va respecta ^mtocmai destinaţia spaţiului, prevăzută la
Art.1.2., fără posibilitatea modificării acesteia ;

b) Chiriaşul va respecta normele P.S.I. ^m vigoare şi se va dota, pe cheltuială
proprie, cu toate materialele necesare stingerii incendiilor;

c) Chiriaşul va obţine, pe cheltuială proprie toate avizele şi autorizaţiile cerute
de lege pentm fimcţionare.

2. CONDITIILE GENERALE ALE INCEHRIERII
2.1. Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de chirias in

derularea inchirierii
Spaţiile supuse ^mchirierii, aşa cum sunt descrise la Art.1.1. sunt proprietatea

Municipiului Sebeş şi  dispun de utilităţile necesare ( apă, cmal, energie electrică şi
gaze ).

2.2. Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in
vi8oare

Locatarul va respecta normele legale in vigoare ^m materie de igienă, sănătate
publică şi protecţia mediului .

2.3.  Obligativitatea  asigurarii  exploatarii  in  regim  de  continuitate  si
permanenta

Spa,ţiile care fac obiectul licitaţiei se vor exploata in baza unui program de
exploatare  comunicat  şi  acceptat  de  proprietar,  ^m regim  de  continuitate pe toată
duata derul ării contractului.

2.4. Interdictia subinchirierii bunului inchiriat
Se interzice subinchiriarea bunului inchiriat.
2.6. Durata inchirierii
Duata  de  inchiriere  este  de  5  ani,  cu posibilitatea prelungirii  cu  acordul

partilor pentni o duată maximă de jumătate din duata iniţială.
2.7. Chiria minimă



2.7.1.Chiria minima,  stabilită de  evaluator şi ^msuşită de Consiliul Local al
Municipiului Sebeş, de la care pomeşte licitaţia, este de 11  lei/mp.Aună.

2.7.2. Pasul licitaţiei este de  1  leu.  Ofertele a căror vloare este exprimată ^m
zecimale se vor rotunji la valoarea de ^mtreg superioară.

2.8. GaraLnţii şi taxe de participare
a) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, se achită o singură dată la

casieria Primăriei Municipiului Sebeş, ^m numerar sau prin ordin de plată ^m contul
R062TREZ00521180250)DDCXX  deschis  la Trezoreria Municipiului  Sebeş,  cod
fiscal   4331201.Taxa   de   participare   se   constituie   venit   la   bugetul   local   al
Municipiului Sebeş şi nu se retumează.

b) Preţul documentaţiei de atribuire/caietului de sarcini este de 50 lei, nu
se   retumează   şi   se   constituie   venit   la  bugetul   local   al   Municipiului   Sebeş.
Preţulcaietului  de  sarcini  se  achită ^m numerar  la  casieria Primăriei Municipiului
Sebeş sau prin ordin de plată ^m contul R062TREZ00521180250)DDCXX deschis la
Trezoreia Municipiului Sebeş, cod fiscal 4331201.

c) Garanţia de participare este de 1.000 lei şi se poate constitui astfel:
- prin plată ^m numerar la casieria Primăriei Municipiului Sebeş;
-  prin  ordin  de  plată  ^m  contul:     R042TREZ0055006XXX000059

deschis la Trezoreria Municipiului Sebeş, cod fiscal 4331201.
d) Garanţia de participare se restituie participanţilor la licitaţie necâştigători,

^m baza unei cereri formulate de aceştia, ^m temen de  1 5 zile lucrătoare de la data

depmeeŢ]Î:e:eEiofertmtuiuicâştigător,garanţiadeparticipmvafi^mtre8ităde

către ofertantul declarat câştigător la nivelul a 2  chirii lunare, ^m temen de 5  zile
lucrătoare de la data ^mcheierii contractului.

f)  Garanţia  de  participare  astfel  ^mtregită  se  va  utiliza  ^m  cazul  rezilierii
contractului de ^mchiriere pentm motiv de neplată a chiriei sau ^m cazul existenţei
unor debite contractuale.

g)  Ne^mtregirea  garanţiei  de  participare  la  nivelul  a  două  chirii  lunare  ^m
temenul prevăzut la lit.  e)  dă dreptul Municipiului  Sebeş  de  a solicita rezilierea
contractului şi obligarea locatarului la daune - interese.

3. CONDITIILE DE ELIGIBILITATE A 0FERTANTULUI
3.1.  Ofertantul este admis la licitaţie,  sub condiţia declarării acestuia eligibil,  dacă
prezintă umătoarele documente depuse ^m plic ^mchis ®lic interior  1.),  cu opis-ul
acestora:
-  1. copie certificat de ^megistrare eliberat de D.S,P., din care să rezulte obiectul de
activitate al ofertantului;

:3..Î#udt:ăfcoriŢ3Litieg:rfi::ătâ?:erzeepnr=ş:tg"egeargfăe:=f,ei#|T|T:itaf,:=rlc:pŢ3)âct
de identitate ;



• 4. certificat constatator privind ^mdeplinirea obligaţiilor exigibile de plată la bugetul
consolidat al statului -original;
-  5.  certificat  de  atestare  fiscală din care  să rezulte  că nu ^inregistrează debite  la
bugetul local al Municipiului Sebeş - original;
- 6.  declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu se află ^m litigiu cu
Municipiul Sebeş;
-7. declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că ^m calitate de câştigător al
unei licitaţii anterioare nu a refi]zat ^mcheierea contractului cu Municipiul Sebeş;
• 8. Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al agentului economic
din care să rezulte că acesta nu se află ^m reorganizare judiciară sau faliment;
-9. Dovada ( ^m original ) privind achitarea garanţiei şi taxei de participare la licitaţie

şi cumpărarea caietului de sarcini;
-  10. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese OŢ3);
-11.  Declaraţie privind conduita contractuală anterioară a ofertantului ^m relaţiile
contractuale cu Municipiul Sebeş (F4);
-  12. Documente care fac dovada pregătirii profesionale şi a dreptului de practică
medicală (diplome, atestate, certificate de competenţă etc.);
-13. Contract de ftmizare servicii medicale (valabil) ^mcheiat cu Casa de Asigurări
de Sănătate, pentm medicii care au ^mplinit vârsta standard de pensionare;
- 14. Aviz favorabil din partea D.S.P. pentm medicii care au ^mplinit vârsta standard
de pensionare;

3.2. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

3 .2.1. - Criteriul de atribuire a contractului de ^mchiriere este " cel mai mare nivel al
chiriei " -Art. 340 alin. (1) lit. a) Cod administrativ.
3.2.2. Preţul minim  de la care pomeşte licitaţia este de 11 (unsprezece) lei/mp/lună.
Pasul licitaţiei este de 1  leu.
3.2.3 . Ofertele cu valoare mai mică de 11  levmp/lună vor fi descalificate.
3.2.4. În cazul a două sau mai multe oferte valabile, egale ca preţ, va fi desemnată
câştigătoare prima ofertă, ^m ordinea depunerii acestora.

4. OFERTA

4.1. Oferta trebuie să fie femă şi se depune la sediul Primăriei Municipiului Sebeş
din Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 1, sau la sediul provizoriu din Sebeş, str. Parcul Arini,

##i3|p.li:Ţi::şilâă,uŢ:edâ::âri?oirş.ir::u.ăuriie:ino,=:is:,^moefisgi#Eo;îăe;
Inchirierea  prin  licitaţie  publică  a  Cabinetului  medical  Nr._în



suprafaţă   totală   de .... „ ........ mp.   situat  ^m   clădirea   Dispensarului
medical Mihail Kogălniceanu  din  Sebeş,  Str.  M.Kogălniceanu, Nr.
128, jud. Alba.
4.2. Termenul de valabilitate a ofertei va fi de minim 60 de zile.
4.3.  Ofertele  depuse  după data  şi  ora  specificată ^m  anunţul  de  participare  vor fi
declarate tardive şi vor fi respinse/eliminate.
4.4. Pe plicul exterior se va ataşa Decaraţia de participare (fomular F1)  şi se va
^mscrie  denumirea  şi  adresa  ofertantului -  inclusiv  nr.  telefon,  pentm  a pemite

retumarea ofertei fară a fi deschisă ^m cazul ^m care va fi respinsă.
4.5. Documentele ofertei vor fi introduse ^m două plicuri interioare, ^m cadrul unui
plic exterior, astfel:
- plic interior 1 - care va conţine documentele privind eligibilitatea ofertantului de
la punctul 3 . 1 ;
- plic interior 2 -va conţine numai oferta de preţ (fomular F5) şi se deschide doar
după verificarea documentelor privind eligibilitatea ofertantului introduse ^m plicul
interior 1 .
4.6.  Comisia  de  licitaţie  va  fi  numită  prin  actul  de  dispozitie  al  conducătorului
organizatorului licitaţiei.
4.7. Contractul de ^mchiriere se va ^mcheia ^m temen de cel mult 20 de zile de la data
desemnării ofertantului declarat câştigător.
4.8. În cazul ^m care ofertantul declarat câştigător nu se prezintă pentm ^mcheierea
contractului ^m temenul fixat la pct. 4.7. acesta va pierde garanţia de participare la
licitaţie, precuin şi dreptul de a ^mcheia contractul respectiv.
4.9. Documentaţiile incomplete, precum şi lipsa unuia dintre documentele solicitate
are drept consecinţă respingerea ofertei.
4.10. Data deschiderii ofertelor este cea ^mscrisă ^m anunţul de licitaţie publicat.
4.11. Predarea, respectiv primirea spaţiului ^mchiriat se va face pe bază de proces-
verbal semnat ambele de părţi.
4.12. Contractul de ^mchiriere intră ^m vigoare de la data semnării acestuia de către
ambele părţi contractante.
4.13. Chiria se datorează de către locatar din momentul semnării procesului-verbal
de predare-primire, până la data predării spaţiului către locator.
4.14. Clauze referitoare la încetarea contractului

Contractul de ^mchiriere ^mcetează ^m următoarele clauze:
a)  - 1a temen, 1a expirarea datei pentni care a fost ^mcheiat;
b)  - prin acordul de voinţă al părţilor contractante;
c)  - prin denmţare unilaterală (motivată) de către una din părţi, cu un preaviz

de 30 de zile;



d)  - ^m cazul nerespectării clauzelor contractuale de către una din pării, prin
rezilierepecalejudecătoreascăsauprinrezilieredeplindrept,prinsimplă
constatare,  fără  vreo  altă  forinalitate,  fără  preaviz  şi  fără  intervenţia
instanţeijudecătoreşti;

e)  - ^m caz de imposibilitate fizică de  exploatare sau dispariţie  a obiectului
contractului, sau a uneia dintre părţi;

D  - ^m caz  de  forţă majoră,  când  continuarea  contractului  devine  obiectiv
imposibilă.

4.15. Clauză specială  privind asigurarea protecţiei sanitare
Contractul de ^mchiriere va cuprinde ^m mod obligatoriu obligaţia locatarului

de a respecta cu stricteţe legislaţia ^m vigoare referitoare la situaţia sanitară specială
Covid-19 şi măsuri de protecţie a pacienţilor.

4.16. Clauză specială referitoare la p]ata utilităţi]or de către locatari
a)  fiecare  titular  al  contractului  de  închiriere  este  responsabil  de  păstrarea

curăţeniei  ^m spaţiul  ^mchiriat,  precum  şi  ^m  spaţiile  comune,  Municipiul  Sebeş,  ^in
calitate  de  proprietar  şi  deţinător  al  spaţiilor  care  nu  fac  obiectul  ^mchirierii,  va
asigura  curăţenia  şi  igiena acestora,  potrivit  obligaţiilor  stabilite  la Art.9  alin.  (1 )
lit.e) din OG. m.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale.

b) plata consumului de gaze naturale se face pe baza facturii unice emise de
fimizor,  urmând ca fiecare titular de  contract  să suporte o cotă parte  din factura
unică, proporţională cu suprafaţa ^mchiriată. Plata se va face ^m temen de maxim 15
zile de la emiterea facturii de către Municipiul Sebeş privind consunul de gaze.

c) costul celorlalte utilităţi (apă,  canal, curent electric etc.) se vor factura pe
fiecare cabinet ^m parte şi vor fi suportate integral de fiecare locatar.

4.17. Soluţiomrea litigiilor.
Litigiile dintre părţi referitoare la derularea contractului de ^mchiriere se vor

rezolva prioritar de către părţi pe cale amiabilă. În cazul imposibilităţii soluţionării
litigiilor pe cale amiabilă, pe cale judecătorească, de către instanţele competente de
la sediul locatorului.
4.18. Vizitarea prealabilă a spaţiului care face obiectul ^mchirierii de către pării este
obligatorie. După ^mcheierea procesului - verbal de predare - primire  a spaţiului,
orice reclamaţii sau obiecţiuni cu privire la starea acestuia nu se mai primesc.



FIŞA DE DATE A ÎNCHIRIERII

PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI NUMĂR DE 7 CAB"ETE
MED:csAĂLLELiiAEEsâ:FE::]oT#â:3LÎNo€iLCĂso#iTŞD[N

DISPENSARULUI MEDICAL MIHAIL KOGĂLNICEANU"
DIN MUNICIPIUL SEBEŞ,  STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 128,

JUD. ALBA



Secţiunea 11  conţine  infomaţiile  specifice  referitoare  la  aplicarea  concretă  a
procedurii   pentru   atribuirea   contractului   de   ^mchiriere,   care   sunt   destinate
potenţialilor ofertanţi interesaţi să participe la procedua aplicată pentm atribuirea
contractului de ^mchiriere.

Prezentaproceduădeatribuireafostelaborată^mconfomitatecuprevederile
legale ^m vigoare referitoare la ^mchirierea bunurilor proprietste publică ( Art.332 -
348   din   O.U.G.   nr,   57/2019   privind   Codul   admiristrativ,   cu  completările   şi
modificările ulterioare).

1.         INTROD UCERE :

1.   1.  Denumirea autorităţii contractante/organizatorul licitaţiei:
Municipiul  Sebeş  prin  Pi.imăria  Municipiului  Sebeş,  Compartiment
Patrimoniu şi Transport;

Numărul de telefon: 0258/731004; 0258/731006, fax: 0258/734187;
Persoană de contact: consilier C.P.T. Gheorghe BARBU.

1.2.Obiectul contractului de închiriere:
Fiecare  spaţiu/cabinet  medical face  obiectul  a  câte unui contr@ct de

închiriere cu Autoritatea contractantă/Municipiul Sebeş.
Cele 7 cabinete medicale şi laboratorul/cabinetul stomatologic sunt situate

^m  clădirea  "Dispensarului  Medical  Mihail  Kogălniceanu"  din  Municipiul

Sebeş,  str. M. Kogăhiceanu, nr.128, jud. Alba,  imobil  aflat ^m proprietatea
Municipiului Sebeş, după cum umează:

-    Cabinet medica] nr. C1, ^m suprafaţă totală de 39,53 mp. compus din:
-20,81 mp. cabinet medical consultaţii l/1;
-     10,05 mp. salătratament, cotă l/1;
-       2,90 mp. grup sanitarmedic, cotă l/1;
-       l,45 mp. grup sanitarpacienţi (comun cu c2) , cotă l/2;
-       3,34 mp. spaţiu depozitare (comun cu cabhetmedical nr. 2 şi nr. 3), cotă

1/3;
-       0,98 mp. spaţiu reffigerator (comun cu cabinet medical nr. 2 şi nr. 3), cotă

1/3.

-    Cabinet medical nr. C2, ^m suprafaţă totală de 3523 mp.  compus din:
-16,53 mp. cabinet medical consultaţii, cotă l/1;
-     10,05 mp. salătratament, cotă l/1;
-       2,88 mp. grup sanitarmedic, cotă l/1;



-       l,45 mp. grup sanitar pacienţi (comun cu c1), cotă ]/2;
-       3,34 mp. spaţiu depozitare (comun cu cabinet medical m.1 şi nr. 3), cotă

1/3;
-       0,98 mp. spaţiu refiigerator (comun cu cabinet medical nr.1 şi nr. 3), cotă

1/3.

-   Cabinet medical nr. C3. ^m suprafaţă totală de 40,30 mp. compus din:
-20,92 mp. cabinet medical consultaţii, cotă 1/1 ;
-10,05 mp. sală tratament, cotă 1/1 ;
-    5,01 mp. grup sanitar medic, cotă 1/1;
-    3,34 mp. spaţiu depozitare (comun cu cabinet medical nr.  1  şi nr. 2), cotă

1/3;
-    0,98 mp. spaţiu reffigerator (comun cu cabinet medical rm. 1  şi nr. 2), cotă

1/3;

-    Cabinet medical nr. C4. ^m suprafaţă totală de 66,56 mp. compus din:
-     16,53 mp. cabinet medical consultaţii, cotă l/1 ;
-10,24 mp. sală tratament, cotă l/1;
-     12,66 mp. salăvaccinare, cotă l/1;
-     10,40 mp. fişier, cotă l/1;
-      9,95 mp. vestiar, cotă l/1;
•      2,88 mp. grup sanitar l, cotă l/1;
-      2,40 mp. grup sanitar2, cotă l/1;
•      1,50 mp. magazie (comuncu c5, C6 şi c7), cotă %.

-    Cabinet medical nr. C5. ^m suprafaţă totală de 44,44 mp. compus din:
-20,56 mp. cabinet medical consultaţii, cotă l/1 ;
-     20,48 mp. sală tratament, cotă l/1;
-       1,90 mp. grup sanitarmedic, cotă l/1;
-       1,50 mp. magazie (comuncu c4; C6 şi c7).

-     Cabinet medical nr. C6. ^m suprafaţă totală de 27,03 mp. compus din:
-     13,20 mp. cabinet medical consultaţii, cotă l/1;
-     10,43 mp. salătratament, cotă l/1;
-       1,90 mp. grup sanitarmedic, cotă l/1;
-        1,50mp.magazie(comuncuc4;C5 şic7).

-        Cabinet medical nr. C7. ^m suprafaţă totală de 53,88 mp. compus din;
-        20,30 mp. cabinet medical consultaţii, cotă l/1;
-        10,24mp. salătratament,cotă l/1;



-         16,89mp.birou,cotăl/1;
-            2,10 mp. grup sanitar medic, cotă l/1;

2,85 mp. hol interior, cotă 1/1 ;
1,50 mp. magazie (comun cu C4, C5 şi C6).

-        Laborator medicină dentară Ld, ^m suprafaţă totală de 40,61  mp.
compus din:     -16,33 mp. cabinet medical l, cotă l/1;

-   12,25 mp. cabinet medical 2, cotă 1/1;
-     8,20 mp. cabinetmedical3, cotă l/1;
•     1,88 mp. grup socialmedic, cotă l/1;
-     1,95 mp. spaţiu depozitare deşeuri, cotă l/1;

1.3. Durata inchirierii:
• Duata contractului de inchiriere este de 5 ani, calculată de la data semnării

contractului de către părţi, cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor pentni o
duată maximă de jumătate din duata iniţială.

1.4.Modul in care se va finaliza procedura
Finalizarea proceduii se va efectua prin atribuirea contractului de ^mchiriere

sau,  daca  este  cazul,  prin  anularea  procedurii  de  atribuire  şi  eventuala  initiere
ulterioară a unei noi proceduri.

1.5. Procedura aplicată
• licitaţie publica (organizată confom prevederilor Art.129 alin. (1) 1it. c),

coroborat cu alin. (6) lit. b), raportat la Art. 333 -348 şi 362 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, republicată).

Tl.      INSTRUCTIUNI  PRIVIND  ORGANIZAREA  SI  DESFĂSURAREA
PROCEDURII DE INcmlERE :

2.1. La licitaţie pot participa atât persoame fizice autorizate, cât şi persoane juridice.
2.2.Pentrudesfăşuareavalabilăaproceduriilicitaţieipublice(1aprimultemen)este
obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi.
2.3. Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea unei taxe de participare de
1001ei şi a achiziţionării documentaţiei de atribuire/caietului de sarcini ^m valoare
de 50 lei.
2.4.Garantia de participare la licitaţie este de 1.000 de lei si se restituie ofertantilor
declarati necistigatori, la cerere .
2.5.   Proprietarul   spaţiului/Municipiul   Sebeş   are  obligaţia  să  asigure  obţinerea
documentaţiei de atribuire de către persoana interesată care ^maintează o solicitare ^m



acest  sens,  ^mtr-o  perioadă  care  nu trebuie  să  depăşească  5  zile  lucrătoare  de  la
primirea solicitării.
2.6.Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind docurnentaţia de
atribuire.
2.7.Autoritatea contractanta are obligaţia de a răspunde, ^m mod clar, complet şi fară
ambiguităţi,   1a   orice   clarificare   solicitată,   ^mtr-o  perioadă  care  nu  trebuie   să
depăşească 5  zile  lucrătoare de  la primirea unei  astfel  de  solicitări,  luând măsuri
pentru a nu dezwălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

111. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE EIABORARE ŞI
PREZENTARE A OFEHTELOR
3.1.  Ofertantul  are  obligaţia de  a elabora şi  depune  oferta,  cu toate  documentele
aferente solicitate, ^m confomitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.
3.2. Ofertele se redactează ^m limba română.
3.3.Ofertelesedepunlasediulautorităţiicontractantesaulaloculprecizat^manuţul
de  licitaţie,  ^mtr-un  plic  exterior  şi  2  plicuri  interioare,  care  se  ^inregistrează  de
autoritatea contractantă, ^m ordinea primirii lor, precizându-se data şi ora.
3.4.Pepliculexteriorseva^mscriedenumireaşiadresaofertantului,pentmapemite
returnarea ofertei fără a fi deschisă ^m cazul ^m care va fi respinsă.
3.5. Documentele ofertei vor fi introduse ^m cele două plicuri interioare, ^m cadrul
mui plic exterior, astfel:
-plic  interior  1  -care  va  conţine  documentele  de  la punctul  3.1.  referitoare  la
eligibilitatea o fertantului ;
-  plic  interior 2 - va conţine  oferta de preţ  şi  se  deschide doar dacă ofertantul  a
^mtrunit toate cerinţele legate de eligibilitate.

Oferta se depme ^m numărul de exemplare  stabilit de Autoritatea contractantă ^m
anuiţ`ri licitaţiei Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.
3.7. Fiecare participant poate depune ®entm câte un cabinet medical/stomatologic)
doar o singuă ofertă.
3.8.  Oferta are  caracter obligatoriu,  din punct de vedere  al  conţinutului,  pe toată
perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.
3.9. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data şi
ora-limită pentm depunere,stabilite ^m anunţul procedurii.
3.10. Riscuile legate de transmiterea ofertei,  inclusiv forţa majoră, cad ^m sarcina
persoanei interesate.
3.11. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau
după expirarea datei limită pentni depunere se retumează nedeschisă.
3.12. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data şi ora stabilită
pentru  deschiderea  acestora,  autoritatea  contractantă  urmând  a lua  cunoştinţă  de
conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.



3.13.  Deschiderea plicurilor  interioare  se  face  numai  după  semnarea procesului-
verbal prevăzut la alin. (3.15) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către
ofertanţi.
3.14.   Sunt   considerate   oferte   valabile   ofertele   care   ^mdeplinesc   criteriile   de

3:],3ŢîÎ[ătakş;e±ăîîbzî#îtâf:Leev[g:ă:;mă::ş#m,4s:as:ec:ţddu#%î,t;ţ:e:.uacriteriî]orde
valabilitate,  secretaml  acesteia  ^mtocmeşte  un  proces-verbal  ^m  care  menţionează
ofertele  valabile,  ofertele  care  nu  ^mdeplinesc  criteriile  de  valabilitate  şi/sau  de
eligibilitate   şi motivele excluderii acestora din umă de la procedua de  licitaţie.
Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.
3.16. În baza procesului-verbal care ^mdeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (3.15),
comisia de evaluare ^mtocmeşte, ^m temen de o zi lucrătoare, un raport pe care fl
transmite Autorităţii contractante -Primarului Municipiului Sebeş.
3.17. În temen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare,
Autoritatea  contractantă  -  prin  secretarul   comisiei  -  informează  ^m  scris,   cu
confimare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele
excluderii.
3.18. În cazul ^m care ^m urina publicării anunţului de licitaţie, 1a primul termen al
licitaţiei,  nu au fost depue cel puţin două oferte valabile , autoritatea contractantă
este obligată să anuleze procedua şi să organizeze o nouă licitaţie pentm cabinetul
medical la care nu s-au depus minim două oferte, cu respectarea procedurii prevăzute
la alin.  (3 . l )-( 13).
3.19.  Şedinţa de licitaţie şi deschiderea ofertelor este publică, va respecta data din
Anunţ şi se va organiza cu respectarea legislaţiei privind situaţia sanitară specială ^m
vigoare la data respectivă.

IV. INFORMAŢII PRIVIND PAR[TICIPANTII U LICITATIA PUBLICA
4.1. Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică autorizată sau orice
persoană juridică,  care face dovada pregătirii profesionale  şi a dreptului de liberă
practică şi care ^mdeplineşte 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,   ^mpreună  cu  toate
documentele  solicitate  ^m  documentaţia  de  atribuire,  ^m  temenele  prevăzute  ^m
documentaţia de atribuire ;
c) are ^mdeplinite 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 ^m stare de insolvenţă, făliment sau lichidare.
4.2. 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 ^m ultimii 3  ani, dar nu a ^mcheiat contractul ori nu a plătit



preţul, din culpă proprie. Restricţia opereaLză pentm o duată de 3 ani, calculată de la
desemnaDea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie.

V. INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE I)E ATRIBUIRE

5.1. Criteriul de atribuire a contractului de ^mchiriere este:
- cel mai mare nivel al chiriei
5.2. Determinarea  ofertei castigatoare:
a)  Autoritatea  contractantă  are  obligaţia  de  a  stabili  oferta  câştigătoare  pe  baza
criteriului de atribuire precizat ^m documentaţia de atribuire.
b) Pe parcusul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul
de  a  solicita  clarificări  şi,  după  caz,  completări  ale  documentelor  prezentate  de
ofertamţi pentm demonstrarea confomităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
c) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite
de  către  organizatorul  licitaţiei  ofertanţilor  ^m  temen  de  3  zile  lucrătoare  de  la
primirea propunerii comisiei de evaluare.
d) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante ^m temen de 3
zile lucrătoare de la primirea acesteia.
e) Autoritatea contractantă/organizatorul 1icitaţiei nu poate ca, prin clarificările ori
completările solicitate, să detemine apariţia unui avantaj ^m favoarea unui ofertant.
0 Plicurile sigilate se predau secretarului comisiei de evaluare până ^m ziua fixată
pentm deschiderea lor, prevăzută ^m anunţul de licitaţie.
g)    După  deschiderea  plicuilor  ^m  şedinţă  publică,  comisia  de  evaluare  elimină
ofertele care nu respectă cerintele impuse mai sus.
h)    Pentm  continuarea  desfăşuării  procedurii  de  licitaţie  este  necesar  ca,  după

::::m±::e:a:L;:*ÎL:rc:t::n°tim:;sceeLPuŢ::ad;rţce°df:riaep::#:ia::ăL]Ca°::î:îi):
s-au depus minim două oferte valabile.
i)   După analizarea conţinutului plicului  exterior,  secretarul  comisiei  de  evaluare
^mtocmeşte procesul-verbal ^m care se va preciza rezultatul analizei.

î) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal
de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
j) Sunt considerate oferte valabile ofertele care ^mdeplinesc criteriile de valabilitate

ki,elîigi#tâtempăe:gtâfi^Ţft:î;:md`edceă;Ţccijisiadeeva|-e,peb&-riterii|orde
valabilitate  şi  eligibilitate,  secretarul acesteia ^mtocmeşte un proces-verbal ^m care
menţionează ofertele valabile, ofertele care nu ^mdeplinesc criteriile de valabilitate şi
motivele excluderii acestora din urmă de la procedua de licitaţie. Procesul-verbal
se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.



1)    În  baza  procesului-verbal  care  ^indeplineşte  condiţiile  prevăzute,  comisia  de
evaluare  ^mtocmeşte,  ^m temen  de  o  zi  lucrătoare,  un raport pe  care  îl  transmite
amu;oîntiî:î::;oenntiâ:Ţtzîe[ucrătoffede[aprîmîrearapom]uîcomîsîeîdeeva]uffe,

autoritatea contractantă infomează ^m scris, cu confimare de primire, ofertanţii de
căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.
n)  Raportul se depune la dosarul licitaţiei.
o) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama criteriul de
atribuire. Oferta câştigătoare este cea care conţine cel mai mare preţ.
p)   În  cazul  ^m  care există două  sau mai multe  oferte  egale  ca preţ,  departajarea
acestora se va face ^m fimcţie de momentul ^mregistrării ofertei.
r)   Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare ^mtocmeşte procesul-
verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.
s)  În  baza  procesului-verbal  care  ^mdeplineşte  condiţiile  prevăzute,  comisia  de
evaluare  ^mtocmeşte,  ^m termen  de  o  zi  lucrătoare,  un raport pe  care  ^n transmite
Autorităţii contractante.
ş)Autoritateacontractantăareobligaţiadea^mcheiacontractulcuofertantulacărui
ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.
t)  Autoritatea  contractamtă  are  obligaţia  de  a  informa  ofertanţii  despre  deciziile
referitoare la atribuirea contractului, ^m scris, cu confimare de primire, nu mai târziu
de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
ţ) utoritatea contractmtă are obligaţia de a infoma ofertanţii care au fost respinşi
sau a căror ofertă nu a fost declamată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza
deciziei respective.
u) Autoritatea contractantă poate să ^mcheie contractul numai după ^mplinirea unui
temen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute.
v)   În cazul ^m care, ^m cadml celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se
depunenicioofertăvalabilă,autoritateacontractantămuleazăproceduadelicitaţie.
x) Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată
pentru prima licitaţie.
y)  Cea  de-a  doua  licitaţie  se  organizează  ^m  condiţiile  prevăzute  de  legislaţia  ^m
vigoare.

VI.     INS"UCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR
DE  ATAC

6.1.  Soluţionarea litigiilor apărute ^m legătuă cu atribuirea, ^mcheierea, executarea,
modificarea  şi  ^mcetarea  contractului  de  ^mchiriere,  precum  şi  a  celor  privind
acordarea  de  despăgubiri  se  realizează potrivit  prevederilor Legii  contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.



6.2.    Acţiunea  ^m  justiţie  se  introduce  la  secţia  de  contencios  administrativ  a
tribunalului ^m a cărui jurisdicţie se află sediul concedentului.

VII. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE
OBLIGATORII

7.1.Drepturileşiindatoririlepărţilor,precumsialteclauzecontractuale,sestabilesc
prin contractul de locaţiune cu respectarea dispozitiilor Codului Civil in materie de
contracte si O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ.
7.2.  In  cazul  in  care  caştigătorul  nu  se  prezintă  la  termen  pentru  incheierea
contractului,respectiv20ziledeladataadjudecării,contractulnusemai^mcheie,iar
garanţia de participare nu se mai restituie.



FORnmAR - aŢi)

DECLARAŢIE de PARTICIPARE

Urmare a Anunţului de publicare, apărut ^m din data
prin  prezenta,  ^mi  exprim  intenţia  femă  de  a  participa  la

licitaţia publică având ca obiect  atribuirea unui umăr de s contracte de ^mchiriere a
7  cabinete  medicale  şi  a unui  cabinet  stomatologic  din  clădirea  "  Dispensarului
medical Mihail Kogălniceanu " situat ^m Municipiul Sebeş, str. M.Kogălniceanu, nr.
128, organizată de Primăria Municipiului Sebeş prin Compartimentul Patrimoniu şi
Transport şi de a depune oferta , ^mpreună cu documentaţia aferentă, pentm Cabinet
medical nr. ^m suprafaţă totală de

La data, ora şi locul fixate ^m Anunţul de publicare voi fi prezent, sau voi fi
reprezentat          la          şedinţa          de          licitaţie          publică          de          d-l./d-
na.
str.
le8itimat/ă    cu

domiciliat/ă     ^m
nr.____   '  bloc

C.i.m.i.     seria
la    data    de

nr.
Scara ap.               '

eliberată

specială iu.                      din    data    de
mandatat/ă   prin   Procuă

Data: OFERTj"T



FORnmAR - aT2)

FlşA DE INFORMAŢII GENERALE PRIVIND
OFERTANTUL

1 )  OFERTANT: nume/denumire
2)  domiciliul/sediul

5)  Nr. ^mregistrare ORC
6)  obiect de activitate
7)  capital social/dacă e cazul

Cul'
cod CAEN

8)  cifiă de afaceri/dacă e cazul
9)  observaţii

Data OFERTANT



FORMULAR - ar3)

DECLARAŢIE
PRIVIND HVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/subscrisa
sediul  ^m str.

domiciliat/cu
nr.

bloc s cara_p.            i ud. ^m   calitate   de   ofertant   ^m

cadrul Proceduii de atribuire pentni ^mchirierea unui număr de  7  cabinete
medicale   şi   un   cabinet   stomatologic/laborator   dentar,   compus   din   3
săli/laboratoare,    situate    ^m    clădirea    „    Dispensarului    Medical    Mihail
Kogălniceanu " din Sebeş, str. M. Kogălniceanu, nr. 128, jud. Alba, organizată
de Primăria Municipiului Sebeş prin Compartiment Patrimoniu şi Transport
(confom Anunţului de publicare), declar umătoarele:
-    nu am/avem, direct sau indirect, nici un fel de interes economic, politic sau

de altă natură ^m relaţia cu Autoritatea contractantă/Municipiul Sebeş ori
cu unul sau mai mulţi dintre membri Comisiei de licitaţie publică, care ar

putea  afecta  indepenţa  şi/sau  imparţialitatea Autorităţii  contractante  pe
parcusul procesului de evaluare;
nu sunt rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, cu vreunul dintre
membri comisiei şi nu mă găsesc ^m relaţii comerciale sau de decizie cu
nici unul dintre aceştia;
declar deasemenea că,  toate  informaţiile  cuprinse ^m prezenta declaraţie
sunt  complete  şi  corecte  ^m  fiecare  detaliu  şi  consimt  ca  Autoritatea
contractantă  să  poată  solicita  orice   alte  infomaţii   suplimentare   sau
clarificări, pe care le va considera necesare ^m prezenta procedură.

Am luat cunoştinţă de faptul că, orice afimaţie neconfomă cu adevărul, sau
orice omisiune din prezenta declaraţie, are semnificaţia falsului ^m declaraţii, faptă
prevăzută şi sancţionată de legea penală ^m vigoare.

Data OFERTANT

®,,,,,,,,........®®,,,,,



FORMULAR _ aT4)

PR|V|NDCONDU|TA%cNLTARmAMCŢT[UEALĂANTER|OARĂA
OFERTANTULU ÎN RELAŢIH,E CONTRACTUALE CU MUNICIPIUL

SEBEŞ

Subsemnatul/subscrisa
sediul^m
b lo c                   s cara
cadrul Proceduii de

str.

domiciliavcu
nr.

^m  calitate  de  ofertant  ^m

atribuire  pentru ^mchirierea unui  număr de  7  cabinete
ap.                  iud.

medicale   şi   un   cabinet   stomatologicAaborator   dentar   compus   din   3
sălvlaboratoare,    situate    ^m    clădirea    „    Dispensarului   Medical    Mihail
Kogălniceanu"dinSebeş,str.M.Kogălniceanu,nr.128,jud.Alba,organizată
de Primăria Municipiului Sebeş prin Compartiment Patrimoniu şi Transport

tco#opŢrigdŢT|:ăî|eo:3b:ci:^2,cd::Ţgep:ep::â?=:ig#troerc|::o,icitaţie
publică anterioră organizată de  Autoritatea contractantă, nu  am refi]zat^mcheierea vremui contract cu Municipiul Sebeş;

-    În perioada ultimilor 3 ani, ^m cadrul relaţiilor contractuale cu Municipiul

Sebeş,nuamcreatprobleme,respectiv,dinculpaproprienuaindeteminat
rezilierea vreunui contract;

-    Declar că, am luat cunoştinţă că orice afimaţie sau infomaţie contrară
adevărului,  precum  şi  orice  omisiune  care  ar  putea  să  contribuie  la
ascuderea adevărului, fac obiectul falsului ^m declaraţii - faptă prevăzută
şi sancţionată de legea penală ^m vigoare.

Data OFERTANT
.,....................,,,,a,,,



FOEUvmAR - aŢ5)

OFERTA

Formulez prezenta ofertă pentru Cabinet  medical nr.
în suprafaţă totală de

' Cabinet
stomatologic^aborator dentar

Această ofertă este fermă şi mă oblig
data depunerii.

Valoarea ofertei este de

Data

să o menţin timp de 60 de zile de [a

leffmp.Aună.

OFERTANT
..............,,,®,,,®

®,,,,,®a,,,,,.................,®,,,,®



ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

n~cipiuL sEBEŞ
Nr.                     din

DR

CoNTRACT  DE  ÎNCHIRIERE - cABINET nmDICAL
NI..                              /

1.          PĂRŢILE CONTRACTANTE :

>   MUNICIPIUL SEBEŞ, cu sediul la adresa:   str. Piaţa Primăriei, nr.1  -Sebeş -Judeţul
Alba,   cod   fiscal   4331201,   E-mail:secretariat@primariasebes.ro,   Tel.   0258-731318,-731006,
Fax:0258-734187, reprezentat ]ega] prin Primaru] Municipiului Sebeş -Dorin NISTOR -^m
calitate de LOCATOR -  pe de o parte,

şi

cu domiciliul/sediul  social în
-'    Judeţul            _ I_,tel.
LOCATAR- pe de altă parte;

a intervenit prezentul contract.

În                          temeiul H.C.L.
^m

nr.

^m    calitate    de

privind
confomitate cu cerinţele caietului de sarcini

din   Anexa,   părţile   contractante   au   convenit   la  ^mcheierea  prezentului   contract,   cuprinzând
umătoarele clauze :

11.         OBIECTUL C ONTRACTULUI

Art.2.1.Obiectul prezentului contract este închirierea imobilului aflat în domeniul privat al
Municipiului    Sebeş-cabinet    medical,    în    suprafaţă    de    _    mp.    din    clădirea

situat  administrativ  în  Sebeş,  str. nr.               ,  Cu
destinaţia desfăşurărea activităţii medicale sau activitate medicală conexă .
Art.2.2.Cabinetul medical/sp@ţiul închiriat se va preda chiriaşului în starea fizică descrisă în
cuprinsul procesu]ui -verbal de predareiprimire, încheiat între părţi]e contractante.



111.       TERn4ENUL c oNTRACTULul

Art.3.1.Duata  contractului  este  de  _  ani,  de  la  data  semnării  acestuia  de  către  părţi,  cu
posibilitatea
prelungirii

IV.       PREŢUL CONTRACTULUI

Art.4.1.Pentru folosinţa spaţiului închiriat, chiriaşul datorează o chirie lunară de
lei, adică _ lei/mp^ună x _ mp = _ ]einună.
Art.4.2,Chiria datorată confom art. 4,1.  se va achita lunar, ^in numerar, la casieria  Primăriei Mun.
Sebeş, sau prin O.P. ^m cont nr. până ^in ultima zi a lmii pentru care
se datorează plata.
Art.4.3.Neplata chiriei la temenul stabilit prin contract, atrage după sine calcularea unor majorări
de ^mtârziere de  1% pe lună sau fiacţiune de luă de ^mtârziere din suma datorată, respectiv de la
data scadenţei şi până ^in ziua efectuării  plăţii.
Art.  4.4.  Pentm clădirea ce face obiectul prezentului contract se stabileşte taxa pe clădiri, care
reprezintă sarcina fiscală a locatarilor, ^m condiţii similare impozitului pe clădiri, potrivit art. 455

ă#:(4:!.di::Ze]ac2,2#Îîî:r5pce:dtmFî::a:.sedatoreazăt"apeciădiri,^mtimeiulmuicontiactde
concesiune,  ^mchiriere,  administrare  ori  folosinţă care  se  referă la perioade  mai  mari  de  un  an,
titularul dreptului de concesiune, ^mchiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depuerii unei
declaraţii la organul fiscal local în temen de 30 de zile de la data intrării ^m vigoare a contractului
şi datorează taxa pe clădiri ^mcepând cu data de  1  ianuarie a anului umător., potrivit art. 461  alin
(12^1) din Legea 227/2015 Cod Fiscal;
Art.  4,6.  Taxa pe,clădire se plăteşte anual,  ^m două rate egale, până la datele de 31  martie  şi  30
septembrie, inclusiv., potrivit art. 462 alin. (4^1) din Legea 227/2015 Cod Fiscal.
Art.  4.7.  Pentm neplata taxei pe clădiri  se  datorează penalităţi  de  ^mtârziere ^m cuantum  de  1%
calculate pentm fiecare lună sau ffacţiune de lună ^mcepând cu ziua imediat următoare temenului
de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit art.183 din Legea 207/2015
Cod Procedură Fiscală.
Art. 4.8. Chiria  lunară se va actualiza cu rata inflaţiei, la ^inceputul fiecămi an.
Art.  4.9.  La  ^mcheierea  contractului,  locatarului  îi  revine  obligaţia  de  a  constitui  garanţia  în
cuantum de                 ]ei, echivalentul a 2 (două) chirii lunare.

V. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Art.5.l.Locatorul are umatoarele drepturi/obligaţii :
a) să predea spaţiul ^mchiriat ^m stare nomală de folosinţă, pe bază de proces -verbal.
b) să ^mcaseze chiria, ^m conformitate cu prevederile Art. 4.1 -4.9.;
c) să beneficieze, pe toată duata de valabilitate a ^mchirierii/contractului,  de garanţia

constituită  de  titularul  dreptului  de  ^mchiriere  ^m  condiţiile  Art.  8.1.  şi  să  restituie` garanţia  la
^mcetarea contractului ^m cazul ^m care locatarul nu datorează nicio sumă de bani ce poate fi reţinută

din garanţie;



d)  să menţină  spaţiul  ^mchiriat  ^m  stare  corespunzătoare  de  folosinţă pe  toată  durata
^mchirierii, potrivit destinaţiei sale şi să suporte cheltuielile reparaţiilor necesare ^m acest scop;

e)săurmăreascăexecutareaobligaţiilortitulan]luidreptuluide^mchiriereşirespectarea
condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni folosinţa
bunului de către titularul dreptului de ^inchiriere, starea integrităţii bunului şi destinaţia pentm care
acesta este folosit;

f) să asigue folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii.

Art.5.2.Locatarul are următoarele drepturi/obligaţii :
a) să ^mtreţină spaţiul ^mchiriat ^m bună stare, ca un adevărat proprietar;
b)săplăteascăchiriadatoratăconfomart.4.1.latemenulprevăzut^mcontract,precum

şi  celelalte  cheltuieli  de  ^mtreţinere  (  apă  rece,  apă  caldă,  energie  electrică,  energie  termică,
canalizare, salubritate, telefon, cablu TV.,radio etc.)

c) să nu efectueze ^m spaţiul închiriat nici un fel de modificări sau amenajări interioare
sau exterioare, altele decât cele de la lit. e) fără acordul prealabil al proprietarului;

e
nomale  ce

să nu sub^mchirieze total sau parţial spaţiul ^mchiriat;
să execute la timp  şi ^m condiţii optime lucrările de ^mtreţinere curentă  şi  reparaţii
incumbă,  ^m  vederea  menţinerii  bunului  închiriat  ^m  starea  ^m  care  l-a  primit  în

momentul ^mcheierii contractului ( lucrările de ^mtreţinere, reparaţii sau ^mlocuire a elementelor de
construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă );

f) să nu schimbe destinaţia spaţiului ^mchiriat;

g)  să repare  sau  să ^mlocuiască  elementele  de  construcţii  şi  instalaţii  deteriorate  din
folosinţacomună,caurmareafolosiriinecorespunzătoare,indiferentdacăacesteasunt^minteriorul
sau exteriorul clădirii, ^m cazul ^m care defecţiunile s-au produs din culpa sa. Dacă persoanele care
au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au
acces sau folosesc ^m comun elementele de construcţii, instalaţii, obiectele şi dotările aferente.

h)  să  asigure  cuăţenia  şi  igienizarea  ^m  interiorul  spaţiului  ^mchiriat,  precum  şi  să
păstreze curăţenia părţilor de folosinţă comună, pe toată duata contractului de ^mchiriere.

i) să răspundă pentni luarea măsurilor necesare de protecţie împotriva incendiilor şi a
celor care privesc poluarea mediului, referitoare la spaţiul ce face obiectul prezentului contract.

j) pe perioada derulării contractului de ^mchiriere al bunului, toate taxele şi impozitele
ce sunt ^m sarcina locatarului, vor fi achitate de acesta conform prevederilor legale.

k)  pe  perioada  derulării  contractului  de  închiriere,  costurile  privind  exploatarea  şi
amenajările imobilului închiriat nu vor fi decontate de către locator şi nici nu se vor compensa cu
chiria datorată conform contractului, acestea vor fi suportate ^m totalitate de către locatar.

1) ^m conformitate cu dispoziţiile art.455  alin.(2) din Legea nr.227/2015  privind Codul
fiscal   penm  spaţiul  ^inchiriat  se  stabileşte  taxa  pe  clădiri,  care  reprezintă  sarcina  fiscală  a
locatarului, ^m condiţii similane impozitului pe clădiri.

m) se va supune jurisdicţiei de protecţie a muncii şi a nomelor Psl pe toată durata ^m
care îşi va desfăşura activitatea ^m spatiu inchiriat de pe raza Municipiului Sebeş, confom anexei
la prezentul contract. Locatarului ii revine integral obligatia de a se dota pe cheltuiala proprie cu
materialele  necesare  stingerii  incendiilor,  raspunzand  direct de  eventualele pagube produse  din
culpa sa.

n) neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere ^mcălcată referitoare la ne^mdeplinirea
obligaţiilor contractuale de către locatar dau dreptul locatorului la reţinerea contravalorii acesteia
din garanţia prevăzută la Art. 4.9. În acest caz locatarului îi revine obligaţia de a re^mtregii garanţia.



o)sarespectenormelelegale^mvigoare^mmateriedeigienă,sănătatepublicăşiprotecţia
mediului şi este răspunzător de implementarea nomelor speciale de sigumţă sanitară ^m vigoare,
^m contextul existenţei riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2;

p)  să  obtină,  pe  proprie  cheltuială,  toate  autorizatiile,  avizele  şi  acordurile  necesare
fimctionarii;

q) sa anunte orice modificare in statutul juridic, act infiintare, sediu, etc. in temen de
48 ore de la modificare;

r) obligaţia de plată a consumului de gaze naturale se va efectua  pe baza facturii unice
emise de fimizor, urmând ca fiecare titular de contract să suporte o cotă parte din factura unică,
proporţională cu suprafaţa ^mchiriată.

VI.       REZILIEREA CONTRACTULUI         .

Art.6.1.Neexecutarea  obligaţiilor  de  către  una  din  părţi  dă  dreptul  celeilalte  de  a  cere  -după

punerea  ^m  ^mtârziere/notificarea   debitorului  - rezilierea  contractului  cu  daune  - interese  ,  în
condiţiile Art.1817 Noul Cod. Civil;
Art.6,2.Rezilierea pe cale judecătorească are loc în umătoarele cazuri:

1 . La cererea chiriaşului pentni ne^mdeplinirea obligaţiilor contractuale de către locator, cu
condiţia notificării prealabile făcută cu minim 30 de zile ^mainte.

2. La cererea locatorului când:
a)  chiriaşul  nu  a  respectat  oricare  dintre  clauzele  contractuale  care  nu  intră  sub

incidenţa rezilierii de plin drept şi fără punere în ^mtârziere, la care poate apela locatorul;
b) chiriaşul a devenit proprietar al unui alt imobil ( cabinet medical ) pe parcursul

derulării contractului ;
3. La cererea locatorului ca umare a a neachitării de către chiriaş a obligaţiilor de plată ce-

i revin din cheltuielile comune -pe o perioadă de 3 1uni consecutiv;
Art.6.3.Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti, chiriaşul umând
a fi obligat la plata sumelor restante rezultând din chiria, dobânzile şi penalizările aferente până la
data executării efective a hotărârii de evacuare.
Art.6.4.Contractul se reziliază de plin drept şi fără punere ^m ^mtârziere -printr® simplă ^mştiinţare
a locatarului, ^m condiţiile Art.1553, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 287/2009 -Noul Cod. Civil, cu
modificările şi completările ulterioare, ^m următoarele situaţii speciale :

a)   chiriaşul nu plăteşte integral chiria satbilită la Art. 4.1., inclusiv penalităţile şi
celelalte obligaţii  băneşti,  după  caz,  3  luni  consecutiv,  de  la data  scadentă a
obligaţiei de plată;

b)   chiriaşul  nu  mai   foloseşte   efectiv   spaţiul   închiriat  o  perioadă  de   3   luni
consecutiv, ori schimbă destinaţia acestuia;

c)   dacă   chiriaşul   face   transfomări   neautorizate   sau   a   pricinuit   ^msemnate
stricăciuni  cabinetului  medical  ori  clădirii  ^m  caie  este  situat  aceasta,   sau
instalaţiilor şi oricăror alte bunuri accesorii aferente lor,  precuin şi dacă încalcă
sau nesocoteşte obligaţia prevăzută la Art. 5 ,2. lit. d).

Art.6.5.În  cazurile prevăzute  la Art.  6.4.  lit.  a),  b)  şi  c),  contractul  ^mcetează  ^mcepând  cu  data

primirii de către locatar a adresei scrise/notificării a locatorului prin care se comunică constatarea

ie:î.];:::ind:epJ;nendrde:t5az:i°en:ea:#iuaît.aiacmeprezentuicontract^m%teazălocatatml"eobli8aţia
să se prezinte la sediul locatorului, ^m vederea predării locuinţei către acesta.



VTI.     ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7.1. Prezentul contract încetează ^m umătoarele cazuri:
i)   -la expirarea termenului contractual prevăzut la Art. 3.1.;
2)   -prin acordul de voinţă al părţilor contractante;
3)   -prin denunţare unilaterală de către una din părţi cu un preaviz de 30 de zile;
4)   - în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către una din părţi, prin reziliere pe

cale judecătorească sau prin reziliere de plin drept, prin simpla constatare,  fără vreo
altă fomalitate, fără preaviz şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti;

5)   - ^m caz de imposibilitate fizică de exploatare sau dispariţie a obiectului contractului,
sau a uneia dintre părţi;

6)   -^m caz de forţă majoră, când continuarea contractului devine obiectiv imposibilă.

VIII.   GARANŢII

Art. 8.1. Locatarul are obligaţia să constituie, ^m 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului,
o garanţia prevăzută la Art. 4.9.
Art. 8.2. Garanţia astfel constituită, va fi utilizată de locator pentru acoperirea debitelor rezultate
din neplata la timp a chirieri, ^in cazul încetării contractului.
Art. 8.3. La ^mcetarea contractului, locatorul va elibera garanţia constituită potrivit Art. 4.9. dacă
locatarul nu are debite contractuale restante.
Art.  8.4.  Garanţia contractului  se  poate  constitui  ^m  numerar  sau prin  ordin  de  plată  în  contul

deschis   la   Trezoreria   Municipiuluilocatorului   nr.
Sebeş.

IX.       SUBÎNCHIRIEREA ŞI CESIUNEA CONTRACTULUI

Art.9.1.Sub^mchirierea sau cesiunea prezentului contract sunt interzise.
Art.  9.2. Prin excepţie de la Art.  9.1, ^m cazul pensionării sau decesului titularului  .mchirierii, ^in
vederea  asigurării  continuităţii  actului  medical,  cesiunea contractului  este posibilă  sub  condiţia
preluării pacienţilor de către cesionar/alt medic,

X. FORŢA MAJORĂ

Art.  10.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen  sau/şi  de
executarea ^m mod necorespunzător - total  sau parţial  - a oricărei obligaţii care îi revine ^m baza
prezentului  contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective
a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
Art.  10.2. Apariţia Şi ^mcetai.ea cazului de forţă majoră se vor comuica celeilalte părţi ^m temen
de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confimarea constatării evenimentelor
de acest gen de către autorităţile competente.  În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată ^in
condiţiile  de mai  sus,  exercitarea obligaţiilor părţilor  se decalează cu perioada corespunzătoare
acesteia, cu menţiuea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.



Al1.103. Dacă în temen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu hcetează, părţile
au  dreptul  să îşi  notifice  încetarea de drept a prezentului  contract fără ca vreuna dintre ele  să
pretindă daune-interese.

XIJLITIGIl
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judecată competente de la sediul locatorului.
Art.  112.  Pe  toată  durata  închirierii,  cele  două părţi  contractante  se  vor  supune  legislaţiei  în
vigoare.
Art.  113.  Prezentul  contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care  contractul  respectă
prevederile art.1.798. art.1809 coroborat cu arrt.1816 din Codul civil.

xll. NOTmcĂRI

Art.  12.1.  În  accepţiunea părţilor  contractante,  orice  notificare  adresată  de  una  dintre  acestea
celeilalte este valăbil îndq)linită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea

k:#r#:hacEazri#i#oiti#:;masefăcepecaiepoştdă®%fitransmisăprinscrisoare
recomandată  cu  confimare  de  primire  (A.R.)  şi  se  consideră  primită  de  destinatar  la  data
menţionată de oficiul poştal.
Art. 123. Dacă notificarea se trimite prin fă}p ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după
cea în care a fost expediată.
Art.  12.4.  Notificările  verbale  nu  se  iau  în  considerare  de  niciuna  dintre  părţi  dacă  nu  sunt
confirmate prin intemediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente,

XIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.13.1. Documentele contractului sunt :
a)    Caietul de sarcini al licitaţiei;
b)   Procesul-verbal de predarei)rimire a spaţiului închiriat;
c)    Titlul de garanţie constituit potrivit art, 8.1;
d)   Nomele privind prevenirea şi stingerea incendiilor Q'SI).

XIV. DISPOZIŢII FINALE

Art.  14.1.  Prezentul  contract poate  fi  modificat  şi  adaptat cu  legislaţia în vigoare pe  parcursul
executării sale, cu acordul părţilor, potrivit Art.11.2.
Art.  14.2.  Introducerea de clauze  contractuale  speciale,  modificarea sau  adaptarea prezentului
contract se poate face numai prin act adiţional ^mcheiat între părţile contractante.
Art. 14.3. Orice modificări  ale prevederilor contractului de ^mchiriere vor fi aprob@te/^msuşite prin
hotărâre a consiliului local.



Art.  14.4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentm partea care va fi în neconcordanţă
cu  prevederile  sale,  în  condiţiile  m  care  contractul  respectă  prevederile  art.   1.798.  art   1809
coroborat cu art.1816  din Codul civil.
AArt.  145.  Prevederile caietului  de sarcini- anexă la contract,  făc parte integrantă din prezentul
contract şi au o fbrţă juridică egală cu clauzele acestuia.
AArt. 14.6. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care făc parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa pări lor.

Prezentul  contract  s-a  ^mcheiat  ^m  două  exemplare  originale,  astăzi
semnării lui.

LOCATOR,

MUNICIPIUL SEBEŞ
prin PRI"

DORIN NISTOR

LOCATAR,
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