
HOTĂRÂREA NR. 40 
 

privind închirierea prin licita ie a unor spa ii din cadrul Stadionului Delta, 
apar inând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea,  

str. Tineretului, nr. 2 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, jude ul Tulcea, întrunit în şedin a 
ordinar , din data de 28 februarie 2018; 
           Examinând proiectul de hot râre privind închirierea prin licita ie a unor spa ii 
din cadrul Stadionului Delta, apar inând domeniului public al municipiului Tulcea, 
situat în Tulcea, str. Tineretului, nr. 2, proiect din ini iativa primarului; 
 Luând în discu ie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 
înregistrat  sub nr. 5157/21.02.2018 i raportul Direc iei de Între inere şi 
Administrare Patrimoniu nr. 3501/21.02.2018; 

Re inând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea; 

inând seama de prevederile Hot rârii Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr.72/30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare i 
func ionare a Stadionului Delta, situat în Tulcea, str. Tineretului, nr. 2 i a tarifelor 
de închiriere a bunurilor din patrimoniul acestuia, modificatǎ prin Hotǎrârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 250/28.11.2017 ; 

În baza dispozi iilor art.10, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) şi 
art.123 din Legea nr.215/2001 privind administra ia public  local , republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 
 În temeiul art.45, alin. (1), (3), (6), art. 49 şi art. 115, alin. (1) lit. b) din 
Legea nr.215/2001 privind administra ia public  local , republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, 

HOT R TE: 
 

  Art.1 Se aprob  închirierea prin licita ie a unor spa ii din cadrul Stadionului 
Delta, apar inând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea,  
str. Tineretului, nr. 2. 

Art.2 Se aprob  Caietul de sarcini i Instruc iunile de participare la licita ia 
privind închirierea unor spa ii din cadrul Stadionului Delta, apar inând domeniului 
public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Tineretului, nr. 2, conform 
anexei nr. 1 şi anexei nr. 2, care fac parte integrant din prezenta hot râre. 

Art.3 Termenul de închiriere va fi de 1 an cu posibilitatea prelungirii 
conform legii, iar chiria minim  de pornire a licita iei va fi de 82087 lei/an.  



Art.4 Chiria adjudecat  va fi indexat  anual cu rata medie a infla iei, 
conform buletinului statistic de pre uri. 

Art.5(1) Adjudecatarul licita iei va depune cu titlu de garan ie 25% din 
chiria datorat  pentru primul an de activitate, în termen de 90 zile de la data 
semn rii contractului de închiriere, pentru prelevarea eventualelor penalit i şi 
sume datorate de c tre chiriaş în perioada derul rii contractului de închiriere.  

(2) Sumele depuse cu titlu de garan ie r mân la dispozi ia locatorului, iar în 
cazul dep şirii cu 30 de zile a termenului de plat  a chiriei, penalit ile şi redeven a 
vor fi încasate din garan ia constituit , cu înştiin area prealabil  a chiriaşului, 
acesta având obliga ia de a reconstitui garan ia depus  în termen de 60 zile de la 
notificare. 

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a Hot rârii se împuterniceşte Direc ia de 
Între inere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.7 Secretarul Unit ii administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va 
asigura comunicarea prezentei Hot râri autorit ilor i persoanelor interesate 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

 
Hot rârea a fost adoptat  cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri 

locali prezen i. 
 

 

        CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDIN Ă, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

 

              Jr. BRUDIU Maria                                                      VIZAUER Lavinia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 40/28.02.2018 
 

CAIET DE SARCINI  
privind închirierea prin licita ie a unor spa ii din cadrul Stadionului Delta , 

apar inând domeniului public al municipiului , situat în Tulcea , str. Tineretului , 
nr. 2  

 
 

     CAPITOLUL I . Date de identificare ale organizatorului licita iei ( locator / titularului 
dreptului de administrare )  
      
     I.1. Organizatorul licita iei este Consiliul Local Tulcea prin Direc ia de Între inere i 
Administrare Patrimoniu , cu sediul în municipiul Tulcea , str. Pǎcii 20, nr. , telefon / fax 
0240516250 , cod fiscal 14734651 , reprezentatǎ de domnul Constantin Floren iu , având func ia 
de director , în calitate de locator / administrator .  
 
     CAPITOLUL II . Descrierea bunului imobil ce face obiectul închirierii  
  
     II.1. Stadionul Delta reprezintǎ un ansamblu de construc ii i terenuri , alcǎtuit în principal din 
terenul de fotbal , apoi pista de atletism , tribune spectatori , o clǎdire pe trei nivele , cu instala ii 
i dotǎri aferente .  

     II.2. Vor fi supuse închirierii spa ii din cadrul Stadionului Delta , str. Tineretului , nr. 2 , 
municipiul Tulcea , dupǎ cum urmeazǎ :  
     1). la demisol :  
     - magazie materiale în suprafa ǎ de 10,52 mp ; 
     - magazie echipament în suprafa ǎ de 16,05 mp ;  
     - du uri în supafa ǎ de 11,80 mp i grup sanitar în suprafa ǎ de 3,32 mp cu excep ia perioadei 
când sunt meciuri oficiale urmând sǎ se recalculeze pre ul pentru perioada respectivǎ  ; 
     2). la parter :  
     - 5 (cinci) dormitoare cu 4 paturi fiecare : dormitor în suprafa ǎ de 22,85 mp , dormitor în 
suprafa ǎ de 22,69 mp , dormitor în suprafa ǎ de 21,20 mp , dormitor în suprafa ǎ de 21,23 mp , 
dormitor în suprafa ǎ de 22,42 mp ; 
     - salǎ de mese în suprafa ǎ de 32,51 mp ; 
     - bucǎtǎrie în suprafa ǎ de 5,28 mp .  
 
          CAPITOLUL III . Regimul juridic al bunului ce face obiectul închirierii  

 
     III.1. Spa iile scoase la licita ie în vederea închirierii se aflǎ în proprietatea publicǎ a 
municipiului Tulcea i în administrarea Consiliului Local Tulcea prin Direc ia de Între inere i 
Administrare Patrimoniu , conform Hotǎrârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 72 / 
30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Stadionului Delta , 
str. Tineretului , nr. 2 i a tarifelor de închiriere a bunurilor din patrimonial acestuia  cu 
modificǎrile ulterioare . .  



 
     CAPITOLUL IV . Durata i destina ia închirierii  
 
     IV.1. Durata închirierii este de 1 (un) an cu posibilitatea de prelungire prin act adi ional 
pentru duratǎ de maximum 1 (un) an , dacǎ sunt întrunite , cumulativ urmǎtoarele condi ii : 

- locatarul a achitat chiria la termene convenite ; 
- locatarul a respectat , fǎrǎ excep ii , toate celelalte clauze contractuale .  
IV.2. Destina ia spa iilor supuse închirierii este de : 
- spa ii pentru activitǎ i i competi ii sportive , organizate de cǎtre asocia ii sau  

cluburi sportive . 
IV.3. Destina ia spa iilor nu poate fi modificatǎ pe parcursul derulǎrii contractului de  

închiriere .  
 
Capitolul V . Cadrul legal al închirierii i procedura de licita ie  
 
V.1. Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) ,  

art. 15 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publicǎ i regimul juridic al acesteia , 
actualizatǎ , art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administra ia publicǎ localǎ , 
republicatǎ i actualizatǎ , Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 72 / 
30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Stadionului Delta , 
situat în Tulcea , str. Tineretului , nr. 2 i a tarifelor de închiriere a bunurilor din patrimoniul 
acestuia , Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 250 / 28.11.2017 pentru 
modificarea Hotǎrârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 72 / 30.03.2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Stadionului Delta , situat în Tulcea , str. 
Tineretului , nr. 2 i a tarifelor de închiriere a bunurilor din patrimoniul acestuia .  
 
     Procedura de licita ie  
      
     V.2. La licita ie pot participa asocia iile sau cluburile sportive autorizate în condi iile în care 
sunt declarate calificate de cǎtre comisia de evaluare , dupǎ analizarea documentelor de 
participare la licita ie ,  
     V.3. Oferta se prezintǎ în douǎ plicuri sigilate , unul exterior i unul interior , con inând 
documenta ia cerutǎ de organizator .  
     PLICUL EXTERIOR 
     V.4. Pe plicul exterior ofertantul va scrie licita ia pentru care este depusǎ oferta, indicând 
loca ia, precizând data şi ora programatǎ .  
     V.5 Plicul exterior va con ine urmǎtoarele documente :  
     1 . dovada depunerii garan iei de participare la licita ie (copie conform cu originalul) ;  
     2 . dovada achitǎrii taxei de participare la licita ie (copie conform cu originalul) care include 
cheltuielile de desfǎ urare a licita iei  (cheltuielile de publicitate) ; 
     3 . dovada achitǎrii contravalorii documentelor licita iei (copie conform cu originalul) care 
include cheltuielile efectuate cu redactarea , multiplicarea i imprimarea documenta iei de 
licita ie ; 
     4 . certificate de atestare fiscalǎ privind achitarea obliga iilor fiscale cǎtre Bugetul local i 
Bugetul de stat ; 



     5 . adeverin ǎ din partea Direc iei de Între inere i Administrare Patrimoniu Tulcea care sǎ 
ateste cǎ nu de ine datorii ; 
     6 . copie conform cu originalul de pe Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului 
Comertului în cazul cluburilor sportive constituite ca societǎ i comerciale iar în cazul asocia iilor 
sportive copie conform cu originalul de pe Certificatul de înregistrare în Registrul asocia iilor i 
funda iilor aflat la grefa judecǎtoriei în a cǎrei razǎ teritorialǎ î i are sediul ; 
     7 .  copie conform cu originalul de pe ultimul Bilan  contabil sau ultima balan ǎ (unde este 
cazul) ; 
     8 .  copie conform cu originalul de pe actul constitutiv ; 
     9 . certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care sǎ ateste obiectul de 
activitate , având înscrise men iuni cu privire la reorganizarea judiciarǎ i a falimentului în cazul 
cluburilor sportive constituite ca societǎ i comerciale iar în cazul asocia iilor sportive copie 
conform cu originalul de pe Statut i act constitutiv ; 
     10 . declara ia de participare la licita ie, semnatǎ de ofertant, f r  îngro ǎri, tersǎturi sau  
modificǎri; 
     11 . împuternicire din partea ofertantului pentru persoana care va participa la licita ie (unde 
este cazul);     
     12 . fi a cu informa ii generale privind ofertantul .  
     PLICUL INTERIOR 
     V.6. Pe plicul interior, care con ine oferta propriu-zis , se înscriu denumirea ofertantului, 
precum şi sediul social al acestuia. 
     V.7. Plicul interior va cuprinde oferta propriu-zisǎ (financiarǎ) i anume : 

- Chiria anualǎ pe care se angajazǎ s  o pl teasc , fǎrǎ tersǎturi sau modificǎri ; 
- însu irea obliga iilor prevǎzute în Caietul de Sarcini ; 
- semnǎtura ofertantului fǎrǎ tersǎturi sau modificǎri .  

     V.8. Chiria anualǎ oferitǎ de participantul la licita ie este valabilǎ dacǎ este mai mare decat 
chiria minimǎ de pornire a licita iei .  
     V.9. Nerespectarea prevederilor privind con inutul documentelor din cele douǎ plicuri sau 
lipsa unui act solicitat de organizator se sanc ioneazǎ cu excluderea ofertantului de la licita ie .  

     V.10. Organizatorul licita iei are dreptul sa descalifice orice ofertǎ care nu îndepline te prin 
documenta ia depusǎ ,  condi iile de eligibilitate . 

 
 
     Capitolul VI . Clauze contractuale specifice , dup  caz  
      

     Chiria minim  de pornire a licita iei  
 
     VI.1. Chiria minimǎ de pornire a licita iei , pentru spa iile care fac obiectul prezentei 
închirieri este stabilitǎ în conformitate cu Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
250 / 28.11.2017 pentru modificarea Hotǎrârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 72 / 
30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Stadionului Delta , 
situat în Tulcea , str. Tineretului , nr. 2 i a tarifelor de închiriere a bunurilor din patrimoniul 
acestuia , anexa nr. 2 , pct. 1 i pct. 2 .  
 
Nr.  Denumire încǎpere Suprafa ǎ utilǎ Tarif chirie 



Crt. lei / an  
1  Magazie materiale                   10,52                  854 
2  Magazie echipament                   16,05                1302 
3  Salǎ de mese                   32,51                2638 
4  Bucǎtǎrie                    5,28                  428 
5  Du uri                   11,80                  958  
6  Grup sanitar                     3,32                    269 
 TOTAL 6449 

 
Nr.  
Crt.  

Denumire  Tarif chirie lei / zi  

1  Pat  10 
 
     Breviar de calcul  
 
     Valoarea chiriei  
     6449 lei/an x 103,32% = 6663 lei/an  
     5 dormitoare x 4 paturi = 20 paturi x 10 lei/zi = 200 lei/zi x 365 zile = 73000 lei/an  
     73000 lei/an x 103,32% = 75424 lei/an  
     În total 6663 lei/an + 75424 lei/an = 82087 lei/an  
     Valoarea garan iei : 82087 lei/an x 25% = 20522 lei  
      
       VI.2. În aceste condi ii , valoarea chiriei minime de pornire a licita iei pentru spa iile care 
fac obiectul prezentei închirieri este este de 82087 lei / an .  
     VI.3. Valoarea garan iei de participare la licita ie va fi suma de 20522 lei , reprezentând  
25 % din chiria minimǎ anualǎ .  
     VI.4. Chiria spa iilor va fi oferta pe care comisia de evaluare o va adjudeca ca fiind cea mai 
mare i va fi indexatǎ anual cu indicele de infla ie .  
     VI.5. Modul de achitare a chiriei , cât i clauzele pentru respectarea obliga iilor de platǎ se vor 
stabili prin contractul de închiriere .  
      
     Cuantumul garan iei de participare  
 
     VI.6. Adjudecatarul va constitui , în termen de 90 de zile de la data semnǎrii contractului de 
închiriere , o garan ie reprezentând 25 % din chiria anualǎ datoratǎ pentru primul an de activitate 
, care va fi folositǎ pentru prelevarea eventualelor penalitǎ i i sume datorate de cǎtre chiria  , în 
perioada derulǎrii contractului de închiriere .  
     VI.7. Sumele depuse cu titlu de garan ie rǎmân la dispozi ia locatorului iar în cazul depǎ irii 
cu 30 de zile a termenului de platǎ a chiriei , penalitǎ ile i chiria vor fi încasate din garan ia 
constituitǎ , cu în tiin area prealabilǎ a chiria ului , acesta având obliga ia  de a reconstitui 
garan ia depusǎ în termen de 60 de zile de la notificarea locatorului .  
 
     Subînchirierea bunului sau cesionarea dreptului de loca iune  
 
     VI.8. Se interzice subînchirierea spatiilor , total sau par ial , precum i cesionarea dreptului de 
loca iune . De asemenea , spa iile închiriate nu pot fi grevate de vreo sarcinǎ i nu pot  face 



obiectul vreunui contract de asociere , colaborare ori a altui tip de contract încheiat de locatar cu 
ter i .  
     VI.9. Încǎlcarea acestor cerin e atrage rezilierea de îndatǎ a contractului de închiriere , fǎrǎ 
îndeplinirea vreunei proceduri prealabile (cu excep ia notificǎrii încetǎrii contractului prin 
executor judecǎtoresc) ori a altei formalitǎ i .  
 
     Condi iile i regimul de exploatare a bunului închiriat  
 
     VI.10. Cheltuielile privind amenajarea spa iilor în vederea desfǎ urǎrii activitǎ ilor specifice , 
vor fi suportate în totalitate de locatar . La încetarea contractului de închiriere , dotǎrile / 
amenajǎrile rǎmân în proprietatea locatorului , fǎrǎ vreo preten ie din partea locatarului .  
     VI.11. Pe parcursul desfǎ urǎrii activitǎ ilor specifice , locatarii vor respecta reglementǎrile în 
vigoare cu privire la securitatea i sǎnǎtatea în muncǎ , apǎrarea împotriva incendiilor i protec ia 
mediului .  
     VI.12. Locatarul va asigura personalului propriu echipament adecvat  .  
     VI.13. Locatarul este singur rǎspunzǎtor de eventuale daune provocate ter ilor i locatorului 
ca urmare a desfǎ urǎrii activitǎ ii sale , urmând a suporta în integralitate riscul i contravaloarea 
despǎgubirilor aferente . Încǎlcarea dispozi iilor legale referitoare la securitatea i sǎnǎtatea în 
muncǎ apǎrarea împotriva incendiilor , pentru activitǎ ile desfǎ urate de personalul propriu , 
atrage în sarcina locatarului întreaga rǎspundere administrativǎ , materialǎ , civilǎ sau penalǎ .  
     VI.14. Locatarul nu poate utiliza , în vederea desfǎ urǎrii activitǎ ii în spa iile închiriate , 
decât personal care se aflǎ în raporturi de muncǎ stabilite cu el potrivit legii .  
     VI.15. Utilitǎ ile (apǎ , canalizare , electricitate , gaz , încǎlzire , climatizare , salubritate , 
internet , telefonie) vor fi plǎtite de locatar .  
     VI.16. Cheltuieli legate de între inere , curǎ enie vor fi în sarcina locatarului .  
     VI.17. Totodatǎ , locatarul va achita contravaloarea serviciilor de administrare imobil 
(între inerea instala iilor , echipamentelor din spa iile respective , etc.) cǎtre Consiliul Local 
Tulcea prin Direc ia de Între inere i Administrare Patrimoniu , în conformitate cu legisla ia în 
vigoare , în baza facturilor emise de cǎtre societatea care va asigura între inerea / mentenan a 
instala iilor i echipamentelor din spa iile respective i care va fi selectatǎ de Consiliul Local 
Tulcea prin Direc ia de Între inere i Administrare Patrimoniu , în conformitate cu prevederile 
legale .  
     VI.18. Cu privire la orice amenajare interioarǎ sau exterioarǎ a spa iilor care fac obiectul 
închirierii , locatarul va solicita în scris , în mod obligatoriu , acordul locatorului.     
     VI.19. Locatarul se obligǎ sǎ plǎteascǎ taxele i impozitele locale prevǎzute de lege .  
     VI.20. Locatarul are obliga ia de a încheia un contract de asigurare cu o societate specializatǎ 
pentru spa iile pe care le vor închiria , orice risc privind deteriorarea acestor spa ii sau a 
întregului imobil urmând a fi suportat de cǎtre locatar .  
      
 
     CAPITOLUL VII . Dispozi ii finale   
 
     VII.1. Drepturile şi obliga iile pǎr ilor contractante (chiriaş/proprietar) se stabilesc prin 
contractul de închiriere. 
     VII.2. Chiria ul este obligat sǎ asigure pe perioada închirierii imobilului, regularizarea i 
continuitatea activitǎ ii în scopul pentru care a fost închiriat. 



     VII.3. Pe durata derulǎrii contractului de închiriere, locatorul are dreptul s  verifice 
respectarea obliga iilor asumate de chiriaş şi s  inspecteze bunul. 
     VII.4. Nerespectarea de c tre par ile contractante a clauzelor cuprinse în contractul de 
închiriere atrage rǎspunderea contractualǎ a  pǎr ii în culpa. 
     VII.5. Solu ionarea încǎlcǎrii clauzelor contractuale se va face pe cale amiabilǎ ori prin  
instan a de judecatǎ .  
     VII.6. Prin depunerea ofertei, toate condi iile impuse prin caietul de sarcini se considerǎ 
însu ite de ofertant .  
     VII.7. Chiria anual  oferit  de participantul la licita ie este valabil  pân  la încheierea 
contractului de închiriere i dac  valoarea este mai mare decât chiria minim  de pornire a 
licita iei.  
     VII.8. În cazul în care adjudecatarul nu se va prezenta pentru semnarea contractului de 
închiriere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data adjudec rii, se consider  c  oferta a fost 
revocat , iar acesta va suporta consecin ele prev zute în Instruc iunile privind organizarea 
licita iei. 
     VII.9. Contravaloarea prezentului Caiet de Sarcini este de 100 lei , acesta putând fi 
achizi ionat , de la sediul Consiliului Local Tulcea - Direc ia de Între inere i Administrare 
Patrimoniu (str. Pǎcii , nr. 20 , municipiul Tulcea ) - Secretariat / Serviciul Financiar , 
Contabilitate .  
     VII.10. Prezentul Caiet de Sarcini constituie anexǎ la contractul de închiriere care va fi 
încheiat cu ofertantul declarat câ tigǎtor cu ocazia derulǎrii procedurii de licita ie publicǎ i pe 
care îl completeazǎ în mod corespunzǎtor .  
     VII.11. Prezentul Caiet de Sarcini se completeaza corespunzǎtor cu prevederile Hotǎrârii 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 72 / 30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare i func ionare a Stadionului Delta , situat în Tulcea , str. Tineretului , nr. 2 i a 
tarifelor de închiriere a bunurilor din patrimoniul acestuia. 
 
 

PRE EDINTE DE ŞEDIN Ă 

CONSILIER 

 

 

 

 

 

 
Anexa nr. 2 la HCL nr. 40/28.02.2018 

 

I N S T R U C  I U N I 
privind închirierea  prin licita ie a unor spa ii din cadrul Stadionului Delta, 

apar inând domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, str. Tineretului, 

nr. 2 
 



     Prezentele instruc iuni sunt elaborate cu scopul de a pune la dispozi ia celor interesa i a 
informa iilor cu privire la organizarea şi desf şurarea procedeului de închiriere prin licita ie, 
precum şi a documenta iei necesare participǎrii la licita ie . 
 
 
     CAPITOLUL I .  CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE 

      

     (1) Ofertan ii interesa i în a participa la licita ia ce se va desfǎ ura conform anun ului 
publicitar  vor depune la sediul organizatorului ofertele , respectând  prezentele instruc iuni .  
     (2) Ofertele vor fi înregistrate în ordinea primirii lor la registratura Direc iei Între inere şi 
Administrare Patrimoniu Tulcea , situatǎ în Tulcea, strada P cii , nr.20 , camera 300 . Pentru 
ofertele depuse prin coresponden ǎ , data înregistrǎrii este data primirii coresponden ei de cǎtre 
organizator . 
     (3) În cazul în care oferta a ajuns la organizator dupǎ termenul limitǎ de depunere a  ofertelor 
, plicul se returneazǎ nedeschis ofertantului . 
     (4) La licita ie pot participa numai asocia ii sau cluburi sportive care desfǎ oarǎ activitǎ i i 
competi ii sportive .  
     (5) Nu pot participa la licita ie persoanele care :                                                                                                  
     a) se aflǎ în litigiu patrimonial cu Primǎria Tulcea sau cu Direc ia de Între inere i 
Administrare Patrimoniu Tulcea ;                                   
      b) au revocat anterior oferte (în scris)  înainte sau dupǎ adjudecare ;   
     c) au fost declara i adjudecatari la altǎ licita ie patrimonialǎ i nu s-au prezentat la data 
men ionatǎ de organizator pentru încheierea contractului ;  
      d) au debite neachitate la bugetul local , bugetul de stat i Direc ia de Între inere i 
Administrare Patrimoniu Tulcea ;                                   
      e) înregistreaza pierderi în activitatea economicǎ (deoarece vor fi considera i neeligibili din 
punct de vedere financiar) ; 
     (6) Fiecare participant poate depune doar o singurǎ ofertǎ , într-un singur exemplar .  
     (7) În cazul în care va câ tiga licita ia ofertantul i i asumǎ şi respectǎ toate condi iile 
prev zute în Caietul de Sarcini i în documenta ia sa de ofertǎ .  
     CAPITOLUL II . CON INUTUL OFERTEI 

 

     Oferta se prezintǎ în dou  plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, con inând 
documenta ia cerutǎ de organizator .  

    PLICUL EXTERIOR 

     Pe plicul exterior ofertantul va scrie licita ia pentru care este depusǎ oferta, indicând loca ia, 
precizând data şi ora programatǎ .  
     Plicul exterior va con ine urmǎtoarele documente :  
     1 . dovada depunerii garan iei de participare la licita ie (copie conform cu originalul) în 
valoare de  20522  lei ;  
     2 . dovada achitǎrii taxei de participare la licita ie (copie conform cu originalul) în valoare de 
50 lei, care include cheltuielile de desfǎ urare a licita iei  (cheltuielile de publicitate) ; 



     3 . dovada achitǎrii contravalorii documentelor licita iei (copie conform cu originalul) în 
valoare de 100 lei, care include cheltuielile efectuate cu redactarea , multiplicarea i imprimarea 
documenta iei de licita ie ; 
     Valoarea garan iei de participare la licita ie se achitǎ în numerar la caseria Direc iei de 
Între inere i Administrare Patrimoniu Tulcea sau prin virament în contul IBAN 
nr.RO94TREZ6415006XXX000140 , deschis la Trezoreria  
Municipiului Tulcea , Cod Fiscal nr. 14734651, cu data de intrare de pânǎ la termenul limitǎ de 
depunere a ofertei .  
     Contravaloarea documentelor licita iei şi a taxei de participare la licita ie se va achita în 
numerar la caseria Direc iei de Între inere i Administrare Patrimoniu Tulcea sau prin virament 
la Trezoreria Municipiului Tulcea în contul nr.RO80TREZ64121G330800XXXX Cod Fiscal nr. 
14734651, cu data de intrare de pânǎ la termenul limitǎ de depunere a ofertei .  
     4 . certificate de atestare fiscalǎ privind achitarea obliga iilor fiscale cǎtre Bugetul local i 
Bugetul de stat ; 
     5 . adeverin ǎ din partea Direc iei de Între inere i Administrare Patrimoniu Tulcea care sǎ 
ateste cǎ nu de ine datorii ;  
     6 .  copie conform cu originalul de pe Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului 
Comer ului în cazul cluburilor sportive constituite ca societǎ i comerciale iar în cazul asocia iilor 
sportive copie conform cu originalul de pe Certificatul de înregistrare în Registrul asocia iilor i 
funda iilor aflat la grefa judecǎtoriei în a cǎrei razǎ teritorialǎ î i are sediul ; 
     7 .  copie conform cu originalul de pe ultimul Bilan  contabil sau ultima balan ǎ (unde este 
cazul) ; 
     8 .  copie conform cu originalul de pe actul constitutiv ; 
     9 . certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care sǎ ateste obiectul de 
activitate , având înscrise men iuni cu privire la reorganizarea judiciarǎ i a falimentului în cazul 
cluburilor sportive constituite ca societǎ i comerciale iar în cazul asocia iilor sportive copie 
conform cu originalul de pe Statut i act constitutiv ; 
     10 . declara ia de participare la licita ie, semnatǎ de ofertant, f r  îngro ǎri, tersǎturi sau  
modificǎri ; 
     11 . .împuternicire din partea ofertantului pentru persoana care va participa la licita ie (unde 
este cazul);     
     12 . fi a cu informa ii generale privind ofertantul .  
     PLICUL INTERIOR 
     Pe plicul interior, care con ine oferta propriu-zis , se înscriu denumirea ofertantului, precum 
şi sediul social al acestuia. 
     Plicul interior va cuprinde oferta propriu-zisǎ (financiarǎ) i anume : 

- Chiria anualǎ pe care se angajazǎ s  o pl teasc , fǎrǎ tersǎturi sau modificǎri ; 
- însu irea obliga iilor prevǎzute în Caietul de Sarcini ; 
- semnǎtura ofertantului fǎrǎ tersǎturi sau modificǎri .  

     Chiria anualǎ oferitǎ de participantul la licita ie este valabilǎ dacǎ este mai mare decat chiria 
minimǎ de pornire a licita iei .  
     Nerespectarea prevederilor privind con inutul documentelor din cele douǎ plicuri sau lipsa 
unui act solicitat de organizator, cât i nerespectarea restric iilor prevǎzute la Capitolul I i 
Capitolul II , se sanc ioneazǎ cu excluderea ofertantului de la licita ie .  



     Organizatorul licita iei are dreptul sa descalifice orice ofertǎ care nu îndepline te prin 
documenta ia depusǎ ,  condi iile de eligibilitate . 

 

 

     CAPITOLUL III . PREZENTAREA OFERTELOR 

 
     Ofertele se pot depune direct de cǎtre ofertant , printr-un împuternicit al acestuia la 
registratura Direc iei de Între inere şi Administrare Patrimoniu sau prin po tǎ, conform anun ului 
publicitar , cu respectarea prevederilor cuprinse în Cap. I , din prezentele instruc iuni .  
     Ofertan ii care depun ofertele la sediul organizatorului vor solicita num rul de înregistrare al 
acestora. 
     Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii i prezentǎrii documenta iei sale. 
 
   
     CAPITOLUL IV . PROCEDURA DE DESF URARE A LICITA IEI I DE 

DESCHIDERE A OFERTEI 

 
     Plicurile , închise şi sigilate , se predau comisiei de evaluare la data fixat  pentru deschiderea 
lor , prev zut  în anun ul de licita ie sau de negociere directǎ , dup  caz .  
     Pentru desf şurarea procedurii licita iei este obligatorie participarea a cel pu in 3 ofertan i.  
     La data stabilitǎ în anun ul publicitar ,  la sediul organizatorului vor fi prezen i membrii 
comisiei de licita ie i ofertan ii care au depus oferte , prin reprezentan i legali i / sau prin 
reprezentan i pe baza de împuternicire scrisǎ .  
     Accesul la licita ie se va face pe baza actului de identitate .  
     Comisia de evaluare a ofertelor are urmatoarele atribu ii : 
     a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor , informa iilor şi documentelor  
cuprinse în plicul exterior ; 
     b) analizarea şi evaluarea ofertelor ; 
     c) întocmirea procesului-verbal cuprinzând ofertele admise i comunicarea ofertan ilor 
con inutul acestuia ; 
     d) întocmirea raportului de evaluare a ofertelor ; 
     e) desemnarea ofertei câştig toare. 
     Membrii comisiei de evaluare , sunt obliga i s  dea o declara ie de compatibilitate , 
impar ialitate şi confiden ialitate pe propria r spundere . 
     Deschiderea licita iei o va face Pre edintele comisiei de licita ie care va anun a numǎrul 
ofertelor depuse pentru imobilul ce face obiectul licita iei .  
     Dupǎ deschiderea plicurilor exterioare secretarul comisiei întocme te un Proces-Verbal în 
care se consemneazǎ rezultatul verificǎrii con inutului plicurilor respective i se anun ǎ ofertele 
care au fost eliminate , deoarece nu au prezentat toate documentele solicitate de organizator . 
     Plicul interior al ofertan ilor care nu au îndeplinit condi iile solicitate nu va fi deschis .  
     Deschiderea plicurilor interioare se face numai dup  semnarea procesului-verbal de c tre to i 
membrii comisiei de evaluare şi de c tre ofertan i si dacǎ cel pu in 3 oferte au întrunit condi iile 
solicitate .  
     Comisia va  analiza în continuare ofertele din plicurile interioare .  
     Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare nivel al chiriei .  



     Departajarea ofertelor o va face Comisia de evaluare , care va alege oferta pe care o 

considerǎ cea mai mare , pornind de la chiria minimǎ anualǎ în valoare de 78449 lei / an , 

stabilitǎ conform tarifului aprobat prin HCL nr. 250 / 28.11.2017 , anexa nr.2, pct. 1 i pct. 2 , 
întocmindu-se un RAPORT care va cuprinde descrierea procedurii de închiriere prin licitaţie 
şi motivele alegerii ofertantului ca tigǎtor .  Raportul semnat de membrii comisiei se va 

înmâna in copie ofertanţilor prezenţi pentru a-i informa cu privire la alegerea ofertei 

câştig toare conform criteriului stabilit .  
     În cazul depunerii a mai pu in de 3 oferte sau dacǎ din ofertele depuse au întrunit condi iile 
solicitate prin documenta ie mai pu in de 3 oferte, licita ia se anuleazǎ i se organizeazǎ o nouǎ 
licita ie conform datei cuprinse în anun ul publicitar .  
     Dacǎ în urma celei de a II-a licita ii nu se declarǎ nici un ca tigator, se va recurge la 
procedura de negociere directǎ .  
     Pentru negocierea directǎ va fi pǎstratǎ documenta ia de atribuire aprobatǎ pentru licita ie. 
     Comisia de evaluare a ofertelor  procedeazǎ la deschiderea ofertei / ofertelor depuse (dacǎ e 
cazul) , în vederea stabilirii chiriei anuale minime de pornire a procedurii de închiriere prin 
negociere directǎ , conform documenta iei . Condi iile închirierii prin negociere directǎ nu pot fi 
inferioare celei mai bune oferte depuse pentru licita ie .  
      Pânǎ la termenul limitǎ precizat în anun ul publicitar ofertan ii vor depune într-un plic sigilat 

doar documentele solicitate pentru licita ie .  Propunerea de ofertǎ  se va face verbal , în fa a 

comisiei .  

     La data prev zut  în anun ul negocierii directe pentru începerea procedurii , locatorul 

programeaz  ofertan ii .  

     Locatorul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilit  conform program rii , pornind de la 

cea mai mare ofertǎ depusǎ pentru licita ie, dar nu mai micǎ decât chiria  minimǎ de pornire a 

licita iei .  

     Dup  negocierea directǎ cu fiecare ofertant în parte , comisia întocmeste un Proces-Verbal , 

care va cuprinde concluziile negocierilor purtate , adjudecandu-se cea mai avantajoasǎ ofertǎ .  

     Procesul-verbal de negociere va fi semnat de membrii comisiei şi de ofertan ii care au 
participat la negocierea directǎ i va fi înmanat în copie ofertan ilor prezen i .  
     Chiria spa iilor , va fi chiria pe care comisia de evaluare o va adjudeca cu ocazia licita iei sau 
negocierii directe şi va fi indexatǎ anual cu indicii de infla ie .  
     În termen de 3 (trei) zile calendaristice de la primirea Raportului de evaluare a ofertelor sau a 
Procesului verbal de negociere , ofertan ii pot face contesta ii , care se vor solutiona în termen de 
5 (cinci) zile calendaristice . 

 



      
     CAPITOLUL V . GARAN II-PRECIZ RI  

 
     Ofertan ilor necâ tigǎtori , cât i celor exclu i (respin i) de la licita ie (întrucât nu au 
îndeplinit condi iile de participare), li se restituie garan ia de participare la licita ie în termen de 7 
zile de la desemnarea câ tigǎtorului . Garan ia de participare la licita ie se pierde în urmǎtoarele 
situa ii :  
     -  în cazul revocǎrii ofertei de cǎtre ofertant , înainte sau dupa adjudecare ; 
     - în cazul neprezentǎrii adjudecatarului la data men ionatǎ de organizator pentru încheierea 
contractului de închiriere ; ofertantul câ tigǎtor care nu a încheiat contractul , va plǎti în aceastǎ 
situa ie celorlal i ofertan i necâ tigǎtori taxa de participare la licita ie ;    
     - în cazul excluderii ofertantului de la licita ie, ca urmare a depistǎrii acestuia ca participant la 
o întelegere cu al i ofertan i pentru influen area rezultatului licita iei în scopul ob inerii unei 
chirii mai mici .  
     În baza documentelor de adjudecare a ofertelor prin licita ie / negociere , locatorul va încheia 
contractul de închiriere , cu respectarea ofertei adjudecate i a clauzelor prev zute în Caietul de 
Sarcini .  
 
 

  PRE EDINTE DE ŞEDIN  
CONSILIER 

 
   
 

        CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDIN Ă, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

 

              Jr. BRUDIU Maria                                                      VIZAUER Lavinia 
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