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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILLIUL LOCAL

REGULAMENT
privind procedura de vânzare/concesionare/închiriere a bunurilor imobile aparţinând
domeniului privat al comunei Straja, judeţul Suceava

Capitolul I - Dispoziţii generale
Art.l
(1) Prezentul Regulament stabileşte condiţiile cadru pentru vânza rea/concesiona rea /înch ir ierea bunurilor
imobile^terenuri/clădiri,-proprietate privată a comunei Straja.
(2) Titularul dreptului de proprietate este Comuna Straja, iar competenţa materială de administrare a
bunurilor imobile din patrimoniul comunei este în sarcina Consiliului Local al comunei Straia.
Art.2
(1) Calitatea de vânzător/concedent/proprietar este recunoscută Comunei Straja, pentru bunurile imobile
din domeniul privat al comunei, asupra cărora exercită un drept de proprietate privată.
(2) Calitatea^ de cumpărător/concesionar/chiriaş o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română
sau străină, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.
(3) Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenului numai în condiţiile
rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România
este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile legii.
Art.3
Principiile care stau la baza procedurii de vânzare/concesionare/închiriere a bunurilor din domeniul privat
al comunei Straja sunt:
a) transparenţa;
b) eficienţa utilizării fondurilor publice;
c) proporţionalitatea;
d) tratamentul egal;
e) libera concurenţă.
Art. 4
Potrivit prezentului regulament vânzarea/concesionarea/închirierea terenurilor se poate face:
a) prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în cazul terenurilor libere, vândute/concesionate/închiriate în
vederea realizării unor investiţii cu impact asupra dezvoltării economice locale, precum şi a construcţiilor;
b) vânzare directă în urma manifestării opţiunii de cumpărare a preemtorului, conform art. 123 alin. (3)
din Legea nr. 215/2001 a admintratiei publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare;
c) concesionare fără licitaţie publică, conform art. 15 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, r(2), cu modificările si completările ulterioare.
Art. 5
în sensul prezentului regulament, termenii de mai jos se definesc astfel:
a) organizatorul procedurilor - Comuna Straja, prin structurile administrative constituite in cadrul
Primăriei comunei Straja;
b) ofertanţi - persoanele fizice sau juridice care fac o ofertă calificată în cadrul şedinţei de adjudecare, în
procedura de licitaţie publică.
Art. 6
(1) Vânzarea se face în baza unui contract de vânzare-cumpărare, autentificat notarial, prin care
persoana de drept public, numită vânzător, transmite unei alte persoane fizice/juridice, numită
cumpărător, proprietatea sa asupra unui bun imobil, proprietate privată a unităţii administrativ-teritoriale,
în schimbul unui preţ.
(2) Concesionarea se face în baza unui contract de concesiune prin care o persoană (fizică sau juridică)
numită concesionar, dobândeşte dreptul de a exploata anumite bunuri din domeniul privat al comunei, în
schimbul unor beneficii care revin acestuia din urmă.
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(3) închirierea se face în baza unui contract în temeiul căruia o persoanăNiytaităj^ii'iaş plat ,
proprietarului o anumită sumă de bani pentru folosirea temporară a unui imobil.
"
"
(4) Sumele obţinute din vânza rea/concesiona reaAnchirierea bunurilor imobile, proprietate privată a
comunei
Straja
se
fac
integral
venit
la
bugetul
local.
(5) Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare ia notar şi efectuarea
operaţiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către cumpărător.

Capitolul II - Procedurile prealabile

vânzării/concesionării/închirierii

Art. 7
(1) Anterior vânzării/concesionăriiAnchirierii, imobilele supuse procedurilor trebuie să figureze în
evidenţele de publicitate imobiliară ca bunuri aparţinând domeniului privat al comunei Straja, precum si în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Straja.
(2) în cazul în care în evidenţe imobilele nu figurează ca aparţinând domeniului privat al comunei Straja,
consiliului local va aproba, prin hotărâre, apartenenţa imobilelor la domeniul privat al comunei Straja,
__respectiv_va_completa-Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Straja r în baza
documentaţiei cadastrale de încadrare şi delimitare a bunului imobil, întocmită de o persoană fizică sau
juridică autorizată.
(3) Pentru stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, a preţului de vânzare directă a terenului, a redeventei
sau a taxei de închiriere, după caz, Primăria comunei Straja va comanda, în baza hotărârii consiliului local
privind acordul de principiu pentru vânzarea/concesiona reaAnchirierea imobilelor întocmirea de Rapoarte
de Evaluare a bunurilor, rapoarte întocmite de persoane fizice sau juridice autorizate, respectând
Standardele Internaţionale de Evaluare (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România - ANEVAR).
Raportul de evaluare va menţiona în mod obligatoriu preţul de circulaţie pe piaţa liberă a imobilelor din
zonă.
(4) Raportul de evaluare va fi însusit de consiliul local prin hotărâre.
Art. 8
Vânza rea/concesionarea/închirierea bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Straja se aprobă de
consiliul local şi se realizează prin una din următoarele proceduri:
a) Vânzarea/concesionarea/închirierea imobilelor prin licitaţie publică deschisă cu strigare.
în cazul îndeplinirii condiţiilor juridice, tehnice şi economice, se va întocmi documentaţia necesară
organizării procedurii licitaţiei.
Condiţiile specifice. Caietul de sarcini, precum şi preţul de pornire a licitaţiei stabilit prin Raportul
de evaluare se aprobă de consiliul local.
Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare la notar şi efectuarea
operaţiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de compărător.
b) Vânzarea directă (dreptul de preemţiune):
Conform art. 123 alin. (3) din L.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
se instituie un drept de preemţiune ce poate fi acordat în situaţia vânzării unui teren aflat în proprietatea
privată a unităţii administrativ-teritoriaie pe care sunt ridicate construcţii, constructorilor de bunacredinţă, pentru terenul aferent construcţiilor.
Vânzarea directă a terenurilor aferente construcţiilor se poate face doar în baza unui Raport de
Evaluare a terenului, întocmit de persoane fizice sau juridice autorizate, respectând Standardele
Internaţionale de Evaluare (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România - ANEVAR).
î n Raportul de evaluare se va menţiona în mod obligatoriu preţul de circulaţie pe piaţa liberă a
terenurilor din zonă.
Preţul aprobat nu poate fi mai mic decât preţul de circulaţie pe piaţa liberă a terenurilor din zonă,
stabilit prin raport de evaluare. Preţul stabilit prin raportul de evaluare se aproba de Consiliul Local,
reprezentând preţul minim de pornire sub care vanzarea nu se poate face.
Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare la notar şi efectuarea
operaţiunilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de cumpărător.
Vânzarea directă (dreptul de preemptiune) a terenurilor folosite de persoane fizice/juridice,
proprietari asupra construcţiilor realizate pe acestea, se poate face în următoarele condiţii:
Se va adopta o hotărâre privind acordul de principiu al consiliului local prin care se va aproba
vânzarea terenului ce aparţine domeniului privat. Aceasta hotărâre se va comunica proprietarilor
constucţiilor edificate cu bună-credinţă, în termen de 15 zile de la adoptare. Proprietarii construcţiilor îşi
pot exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.

Daca în termenul prevăzut de lege aceştia nu îşi exprimă opţiunea, organizarea ^¡citaţiei
desfăşură fără acordarea dreptului de preemţiune, termenul de 15 zile fiind considerat termen
decădare.
Dacă aceştia îşi exprimă opţiunea de cumpărare la preţul solicitat de proprietar, consiliul local va
adopta o noua hotărâre prin care se va dispune vânzarea directă în urma manifestării opţiunii de
cumpărare a preemtorului.
c) Concesionarea fără licitaţie publică cu piaţa taxei de redevenţă stabilită potrivit legii.
Terenurile destinate construirii, conform art. 15 din Legea nr. 50/1991, r(2), cu modificările si
completările ulterioare, se vor concesiona fără licitaţie publică în următoarele situaţii:
- pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere , cu caracter social , fără scop
lucrativ, altele decât cele care se reaiizeaza de către colectivităţile locale pe terenurile acestora;
- pentru realizarea de locuinţe de către Agenţia Naţională pentru Locuite, potrivit legii;
- pentru realizarea de locuinţe pentru tineri pana la împlinirea vârstei de 35 de a n i ;
- pentru stramutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii;
- pentru extinderea construcţiilor pe terenurile alăturate, la cererea proprietarului, sau cu acordul
acestuia;
- pentru lucrări de protejare ori de punere in valoare a monumentelor istorice , definite potrivit legii, cu
avizul conform sl Ministerului Culturii si Cultelor , pe baza documentaţiilor de urbanism avizate potrivit
legii.
In acest caz solicitantul terenului va depune o cerere insotită de documente justificative, la
registratura primăriei, care va fi analizată în şedinţa consiliului local.
In cazul în care cererea este aprobată, se va adopta de către consiliului local o hotărâre cu privire
ta concesionarea fara licitaţie publică a terenului, cu plata redevenţei stabilită potrivit legii.

Capitolul III - Documentaţia de licitaţie
Caietul de sarcini
Art. 9
(1) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către Primăria comunei Straja.
(2) Preţul de vânzare a caietului de sarcini va fi stabilit astfel încât să acopere cheltuielile ocazionate cu
organizarea licitaţiei.
Art. 10
(1) Caietul de sarcini va cuprinde următoarele:
a) Datele de identificare ale proprietarului;
b) Datele de identificare ale organizatorului licitaţiei;
c) Procedura aplicată;
d) Prezentarea imobilului: denumire, adresă, regim juridic, descrierea imobilului, date şi caracteristicile
constructive ale acestuia, dacă este cazul starea tehnică actuală;
e) Elemente de preţ: preţul minim de pornire a licitaţiei aprobat prin hotărârea consiliului local, pasul de
licitare de 5% din preţul minim de pornire, garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul minim de
pornire, taxa participare la licitatie, preţul caietului de sarcini şi modalitatea de plată a valorii (preţului) de
adjudecare a imobilului;
f) Documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie;
g) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul pentru a fi admis la licitaţie (condiţiile de
calificare);
h) Instrucţiuni privind modul de desfăşurare a procedurii de licitaţie;
i) Alte precizări considerate a fi utile pentru ofertanţi;
î) Numărul de telefon şi/sau fax şi persoana de contact desemnată de organizator, unde se pot obţine
relaţii despre bunul/bunurile imobile ce fac obiectul licitaţiei.
Anunţul publicitar
Art. 11
(1) După aprobarea procedurii, Primăria comunei Straja, va proceda la publicarea anunţului privind
organizarea licitaţiei.
(2) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va afişa la sediul organizatorului, pe site-ul propriu al primăriei
şi se va publica în doua ziare de largă circulaţie.
(3) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va publica cu cel puţin 20 zile înainte de data stabilită pentru
desfăşurarea acesteia.
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(4) Conţinutul anunţului licitaţiei este următorul:
^
a) denumirea şi sediul organizatorului licitaţiei, număr de telefon/fax;
b) obiectul licitaţiei, adresa imobilului;
c) adresa, data şi ora de depunere a documentelor de participare ia licitaţie;
cl) adresa, data şi ora de desfăşurare a licitaţiei, precum şi datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii,
în caz de neadjudecare şi repetare a procedurii.

Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei
Art. 12
(1) Licitaţia se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi a
dispoziţiilor legale incidente.
(2) In cazul in care persoanele interesate formulează solicitări de informaţii suplimentare în legătură cu
procedura, acestea se vor soluţiona în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea şi înregistarea lor.
(3) Informaţiile solicitate vor fi comunicate tuturor participanţilor interesati de procedura organizată de
Primăria comunei Straja.
Art 13
(1) Evaluarea ofertelor pentru vânzarea/concesionarea/inchirierea bunurilor apartinand domeniului privat
al comunei Straja, judeţul Suceava, se face de către o comisie de licitatie constituită prin hotărâre a
consiliului local.
(2) Comisia de licitaţie este formată dintr-un număr impar de membri, care nu va fi mai mic de 5. Din
comisie fac parte consilieri locali, precum şi salariaţi din aparatul de specialitate al primarului.
(3) Comisia lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şl ia decizii cu votul majorităţii membrilor
săi. In caz de egalitate de voturi, decizia aparţine preşedintelui.
(4) Şedinţa de licitaţie este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie, desemnat prin hotărârea
consiliului local.
(5) Lucrările de secretariat ale comisiei sunt asigurate de secretarul acesteia, desemnat din rândul
membrilor comisiei.
Art, 14
(1) Membrii comisiei de licitaţie au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi
documentelor
cuprinse
în
ofertele
analizate.
(2) Persoanele desemnate să facă parte din comisia de licitatie sunt obligate să dea în prealabil o
declaraţie privind incompatibilitatea, imparţialitatea şi obligaţia de păstrare a confidenţialităţii în raport cu
calitatea de membru al comisiei de licitatie, declaraţii care se vor păstra la dosarul licitatiei
Art. 15
Comisia de licitatie va avea, în principal, următoarele atribuţii:
a) întocmirea şi transmiterea anunţului publicitar;
b) verificarea documentelor de participare la licitaţie a ofertanţilor;
c) întocmirea procesului-verbal al şedinţei de licitaţie;
d) desemnarea câştigătorului licitaţiei.
Capitolul IV - Documentele licitaţiei
Art. 16
Documentele licitaţiei sunt următoarele:
a) Hotărârea Consiliului comunei Straja pentru aprobarea vânzarii/concesionării/închirierii;
b) Anunţul privind organizarea licitaţiei publice;
c) Caietul de sarcini;
d) Cererea de înscriere la licitaţie;
e) Procesul verbal al licitaţiei;
f) Extrasul de carte funciară a imobilului;
g) Dosarul de participare la licitaţie al fiecărui ofertant;
h) Declaraţiile privind incompatibilitatea, imparţialitatea şi obligaţia de păstrare a confidenţialităţii;
i) Comunicările către ofertanţi, dacă este cazul.
Art. 17
(1) Procesul-verbal al licitaţiei se întocmeşte în timpul şedinţei de licitaţie de către secretarul comisiei şi
va cuprinde date cu privire la obiectul licitaţiei, componenţa comisiei de licitaţie, datele de identificare ale
ofertanţilor, modul de desfăşurare a licitaţiei, inclusiv opiniile motivate ale membrilor comisiei.
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(2) Procesul-verbal va fi semnat de membrii comisiei prezenţi, precum şi de ofertanţirpre^dţi^lic^aye^
de secretarul comisiei şi se înregistrează în registrul de corespondenţă imediat după încheierea l i c i t a ţ i i
(3) Un exemplar se păstrează la dosarul licitaţiei şi un exemplar se înmânează câştigătorului, document
ce va sta la baza întocmirii contractului.
Art. 18
Toate documentele licitaţiei publice, întocmite pe parcursul desfăşurării procedurii de licitaţie publică, de
către comisia de licitatie se vor păstra de către organizatorul licitaţiei într-un dosar al licitaţiei, care se va
întocmi pentru fiecare licitaţie în parte.

CAPITOLUL V - Depunerea documentelor şi achitarea taxelor
Art. 19
(1) Taxa de participare la licitaţie se va stabili astfel încât să acopere cheltuielile ocazionate de
organizarea procedurii şi va fi inclusă în anunţul privind organizarea licitaţiei.
(2) Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de 10% din preţul de pornire a licitaţiei.
Art. 20
(1) Garanţia de participare este valabilă pentru o singură licitaţie şi se va constitui în forma prevăzută în
cadrul caietului de sarcini.
(2) Ofertanţilor necâştigători li se va restitui, în baza unei cereri, garanţia de participare la licitaţie.
(3) Ofertantul va pierde garanţia de participare la licitaţie, dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea
câştigătorului.
(4) Garanţia de participare a ofertantului câştigător face parte din preţul bunului adjudecat.
Art. 21
(1) Cererea de înscriere la licitaţie va cuprinde următoarele elemente:
a) Datele de identificare a ofertantului, persoană fizică sau persoană juridică;
b) Datele de identificare a bunului pentru care se solicită înscrierea la licitaţie;
c) Precizări cu privire la acceptarea de către ofertant a prevederilor documentaţiei de licitaţie pentru
ofertanţi, sens în care aceştia vor completa declaraţia de acceptare în care se va menţiona perioada de
valabilitate a ofertei care nu poate fi mai mare de 60 de zile de la data înregistrării cererii de înscriere;
(2) Cererea de înscriere la licitaţie va fi însoţită de următoarele documente, care vor constitui dosarul de
participare la licitaţie:
a) Buletinul/cartea de identitate sau paşaportul persoanei participante (copie) pentru ofertanţii persoane
fizice;
b) Dovada achitarii garanţiei de participare şi a taxei de participare;
c) Certificatul de înregistrare al societăţii, la Oficiul Registrului Comerţului (codul unic de înregistrare şi
anexa) pentru persoanele juridice sau autorizaţia de funcţionare pentru persoane fizice care desfăşoară
activităţi economice pe baza liberei iniţiative; pentru societăţile comerciale străine: certificat de
înregistrare tradus în limba română, iar traducerea să fie legalizată de un notar public din România şi
scrisoare de bonitate, eliberata de o banca străină sau o filială a unei bănci străine în România;
d) Actul constitutiv al societăţii comerciale;
e) împuternicirea reprezentantului ofertantului pentru participarea la licitaţie;
f)Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
g) Certificatul de atestare fiscală pentru buget local;
h) Certificatul de atestare fiscală pentru bugetul de stat;
i) Alte documente relevante care se consideră necesare.
Art. 22
Toate documentele prevăzute la art. 21 depuse de persoanele fizice sau juridice române pot fi prezentate
in original sau copii certificate. In situatia in care comisia va considera necesar, se va solicita prezentarea
originalului pentru verificarea acestuia.
Art. 23
Criteriile de calificare a ofertanţilor constau în prezentarea documentelor prevăzute la art. 21 şi
îndeplinirea condiţiilor de calificare precizate în Caietul de sarcini.
Art. 24
(1) Comisia de licitaţie va analiza documentele depuse, iar rezultatul privind calificarea/descalificarea
ofertanţilor se va consemna în procesul-verbal al licitaţiei.
(2)în cazul în care există ofertanţi respinşi, se va consemna motivul respingerii.
(3) Vor fi descalificaţi pentru participare la licitaţie ofertanţii care nu îndeplinesc condiţiile cerute în caietul
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de sarcini şi în special cei care înregistrează obligaţii restante fiscale/nefiscale^ftţş de V ^ e t y U .
bugetul de stat şi care sunt în litigiu cu comuna Straja /Consiliul Local al comuhe^Sfen^QU'privirL .
bunul
licitat
sau
obligaţiile
bugetare
—corelative.

Capitolul VJ - Desfăşurarea licitaţiei publice
Art. 25
(1) Procedura care se aplică pentru vânzarea/concesionarea/ închirierea bunurilor imobile aparţinând
domeniului privat al comunei Straja, este cea a licitaţiei publice deschise cu strigare, excepţie făcând
vanzarea directă şi concesionarea fără licitaţie publică.
(2) Şedinţa de licitaţie va avea loc în ziua, ora şi locul indicate în anunţul publicat.
(3) Ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Straja, din comuna Straja, sat Straja, nr. 484A si vor fi
înregistrate, în ordinea primirii lor la registratura primăriei.
(4) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
(5) Ofertele depuse la o altă adresă, ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire
-pnevăzutîn-anunţul-publicitar-vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor.
(6) Comisia de licltatie va verifica îndeplinirea condiţiilor de calificare a ofertanţilor participanţi:
a) fac dovada achitării caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei 'pentru participare in forma
stabilite prin caietul de sarcini;
b) au prezentat în copie conformă documentele solicitate prin instrucţiunile pentru ofertanţi şi caietul de
sarcini.
c) fac dovada achitării obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi a taxelor către stat, inclusiv cele
locale, în baza certificatului de atestare fiscală emis de direcţia/compartimentul de specialitate.
d) respectă condiţiile de eligibilitate pe care trebuie în mod imperativ să le îndeplinească ofertanţii.
(7) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:
a) a fost depusă după data şi ora-iimită de depunere sau la o alta adresă decât cele stabilită în anunţul
de participare;
b) nu este însoţită de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate
solicitată în documentaţia de atribuire;
c) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare
stabilite în instrucţiunile pentru ofertanţi şi în caietul de sarcini;
d) are menţiuni înscrise în cazierul judiciar/fiscal, în cazul în care acesta s-a solicitat;
are impozite şi taxe neplătite.
(8) Evaluarea documentelor şi calificarea ofertelor se face de comisie fără prezenta participanţilor.
Aceasta etapă se consemnează în procesul-verbal al licitatiei.
Art. 26
(1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice deschise cu strigare este necesar să existe cel puţin
două oferte eligibile.
(2) In cazul în care la procedura de vânzare prin licitaţie nu s-au înregistrat minimum două oferte
eligibile, licitaţia se va anula urmând a se organiza o noua licltatie la o data ce va fi ulterior stabilită
Art. 27
Repetarea licitaţiei se va face cu respectarea termenelor stabilite al art. 11 alin. (3)
Art. 28
(1) La data, ora şi locul precizat în anunţul publicitar pentru desfăşurarea licitaţiei, în prezenţa membrilor
comisiei de licitaţie, preşedintele comisiei invită în sală toţi ofertanţii în vederea începerii licitaţiei.
(2) Preşedintele comisiei anunţă deschiderea şedinţei, obiectul acesteia, procedura de desfăşurare a
licitaţiei, constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea şedinţei si face identificarea
ofertelor depuse şi licitanţilor prezenţi, prin verificarea identităţii acestora cu actul de identitate. Persoana
împuternicită de reprezentantul legal să participe şi să liciteze va prezenta actul de identitate şi
împuternicirea notarială.
Art. 29
(1) în cazul în care există cel puţin două oferte calificate, licitaţia continuă cu ofertarea preţului.
(2) Licitatorul anunţă preţul iniţial de pornire la licitaţie, pasul de licitaţie stabilite prin caietul de sarcini.
(3) Se trece la licitarea prin strigare directă, începând de la preţul de pornire care continuă până când
niciun ofertant nu mai licitează.
(4) Bunurile ce fac obiectul procedurii se adjudecă de către ofertantul care a oferit cel mai mare preţ.
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(5) Pe durata şedinţei de licitaţie participanţii (ofertanţii pentru bunul în cauză) nu au^rr^ii5iiirS«^de a
părăsi sală, sub sancţiunea excluderii din cadrul procedurii.
\
Art. 30
(1) Procesul-verbal de licitaţie se semnează de către membrii comisiei de licitaţie şi participanţii la licitaţie,
atât
cei
declaraţi
admişi,
cât
şi
cei
declaraţi
respinşi.
(2) Refuzul de a semna procesul-verbal de licitaţie de către unul dintre ofertanţi nu afectează valabilitatea
acestuia. în cadrul procesului-verbal este consemnat refuzul semnării, precum şi orice altă observaţie.
(3 )în urma desfăşurării licitaţiei se redactează procesul-verbal de adjudecare, în baza căruia se va
încheia
contractul
de
vânzare/concesiune/închiriere.
(4) Contractul se încheie în termen de maximum 20 de zile de la data desfăşurării şi adjudecării licitaţiei
publice,
dacă
prin
caietul
de
sarcini
nu
s-a
stabilit
altfel.
(5) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul în termenul de 20 de zile, din motive
imputabile lui, atrage după sine pierderea garanţiei depuse pentru participare şi, dacă este cazul, plata de
daune interese. De asemenea, acesta nu mai are dreptul de a participa (în nume propriu sau ca asociat,
acţionar, administrator al unei persoane juridice) la alte licitaţii organizate de către comuna Straja privind
_._vânzarea-bunurilor_timp-de-2 ani.

Capitolul VII-

Contestaţii

Art. 31
împotriva modului de desfăşurare a licitaţiei participanţii pot formula contestaţii, care se depun la sediul
Primăriei comunei Straja, în termen de 24 de ore de la închiderea acesteia.
Art. 32
(1) Contestaţia se adresează Primarului comunei Straja şi va fi soluţionată de comisia de contestaţii
numită prin Dispoziţia Primarului comunei Straja, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea
contestaţiei, prin admiterea sau după caz respingerea ei.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiei propune admiterea/respingerea contestaţiei prin referat semnat
de toti membrii.
(3) In cazul în care contestaţia este fondată, comisia va revoca, decizia de desemnare a ofertantului
câştigător şi o va notifica tuturor ofertanţilor, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea
referatului comisiei de soluţionare a contestaţiei.
(4) î n cazul unui răspuns negativ la contestaţia depusă de către ofertantul respins, acesta va putea
recurge la introducerea unei acţiuni în justiţie la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului
Suceava.
(5) î n situaţia prevăzută la alin. (3), autoritatea administraţiei publice locale va decide anularea licitaţiei şi
organizarea unei noi licitaţii.
Art. 33
Contestaţia administrativă suspendă derularea procedurii de vânzare până la soluţionarea ei.
Art. 34
în cazul admiterii contestaţiei, licitaţia va fi anulată şi procedura de licitatie va fi reluată cu respectarea
termenului de la art. 11 alin. (3).
Capitolul VIII - Dispoziţii finale
Art. 35
Ofertanţii care au participat la o procedura de licitatie ce a fost anulată nu vor mai achita contravaloarea
caietului de sarcini, urmând să achite doar garanţia de participare, dacă au solicitat restituirea garanţiei,
în situaţia în care condiţiile de participare si procedura nu au fost modificate.
Art.36
Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare/concesiune/închiriere,
primul în forma autentică, în termen de maximum 20 zile de la data comunicări procesului-verbal sau
comunicării de adjudecare a licitatiei.
Art. 37
Preţul de adjudecare al bunului imobil se achită în următoarele modalităţi:
a) pentru vânzare - integral, până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, respectiv în
termen de maximum 20 zile de la data încheierii licitaţiei;
b) pentru concesionare/închiriere - la încheierea contractului, pentru perioada cuprinsa între data
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încheierii contractului si pana la sfarsitul anului în curs, iar incepand cu cel de-al doit©iJ&ri,^|at£se \)a
face în două tranşe, respectiv 50% din redevenţă/taxa închiriere până la 31 martie a anului în c&s şl
50% din redevenţă/taxa închiriere până la 30 septembrie a anului în curs, direct la casieria Primarteî
comunei Straja sau în contul concedentuluî/proprietarului deschis la Trezoreria Radauti.
Art. 38
în cazul în care termenele prevăzute în prezentul Regulament se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea
se prelungesc pentru prima zi lucrătoare.
Art. 39
Cu aplicarea prezentului Regulament se încredinţează compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei
comunei Straja implicate in procedurile de licitaţie a terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei
Straja.

JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA , y
Nr. . U B i
din . J l . o . L , M ±

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind procedura de
vânzare/concesionare/închiriere a bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al
comunei Straja, judeţul Suceava

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea unui regulament de
vânzare/concesionare/închiriere a bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al comunei.
Regulamentul cuprinde reguli referitoare la vânzarea/concesionarea/închirierea imobilelor proprietate
privată a comunei, proceduri prin care bunurile pot fi vândute, concesionate ori închiriare, respectiv
licitaţie publica, cu strigare, vânzare directă cu respectarea dreptului de preemţiune sau concesionare fără
licitaţie publică.
în toate cazurile, bunul care face obiectul procedurii va fi evaluat în vederea stabilirii preţului de
vânzare/închiriere sau a redevenţei prin întocmirea unui raport de evaluare de către un evaluator
autorizat, însuşit de consiliul local.
Vânzarea, concesionarea sau închirierea se vor face în baza hotărârii consiliului local.
în cadrul şedinţei de licitaţie evaluarea ofertelor pentru vânzarea/concesionarea/inchirierea
bunurilor, precum şi declararea adjudecatarului licitaţiei se fac de către o comisie de licitaţie constituită
prin hotărâre a consiliului local.
Având în vedere acestea, supun aprobării proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Juravte Mi hai
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