
                                                                                                                                 
 
 

 
Hotărârea nr.10/28.01.2021 

 
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil aparţinând domeniului 

public al Oraşului Ţicleni, în vederea desfășurării activității de ansamblare cablaje pentru 
autovehicule 

 

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

- Art. 133 alin 1 ,art. 335 din OUG 57/2019 privind Codul Administrariv 

Luând act de: 

 
- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Ţicleni, în calitatea sa de iniţiator;  
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Oraşului Ţicleni;  
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Ţicleni; 
- Cererea cu nr. 15524/2020  a domnului Mirel Băluță  în vederea desfășurării activității de 
ansamblare cablaje pentru autovehicule 
 

                            În temeiul prevederilor art.139. alin 1 coroborat cu art.196 alin. 1, lit a) din din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

 

Consiliul Local al Oraşului Ţicleni 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Se aprobă închirierea prin licitaţie publică cu strigare a imobilului, situat pe str. 
Petroliştilor, nr. 710, oraş Ţicleni, Judeţul Gorj, aparţinând domeniului public al Oraşului Ţicleni. 

 

 

ORAŞUL   ŢICLENI 
Primăria Oraşului Ţicleni 

Adresa: Strada Petroliștilor,  nr. 769, Oraşul Țicleni, 

 Județul Gorj,    cod poştal  215600, România 

Tel: +40.253.234361   Fax: +40.253.234333 

E-mail: primaria_ticleni@yahoo.com 

www.primarieticleni.ro 

 



Art 2 - Închirierea se face în în vederea desfășurării activității de ansamblare cablaje pentru 
autovehicule. 

Art. 3 - Nivelul minim al chiriei este de 742,84 lei/lună (3,79lei/mp/lună x196mp), iar durata 
închirierii este de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul pârtilor. 

Art. 4 - Se aprobă caietul de sarcini al Închirierii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, 
din care face parte integranta. 

Art. 5 - Comisia de licitaţie se va constitui prin dispoziţie a Primarului Oraşului Ţicleni.  
Art. 6 - Primarul şi comisia de licitaţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, Primarului 

Oraşului Ţicleni, biroului financiar contabil şi administi'ativ, compartimentelor administrativ, ITL şi 
urbanism-autorizari din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului  Oraşului  Ţicleni,  se  
afişează  la  avizierul  instituţiei  şi  se  publică  pe site-ul www.primarieticleni.ro 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Adoptată in ședința Consiliului Local Țicleni din data de 28.01.2021, cu 12.voturi pentru, 1 .voturi 

împotrivă,0 abțineri , prezenți fiind 13 din totalul de 13 consilieri locali in funcție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Bădescu Grigore 

 

Contrasemnează: 

SECRETARUL ORAȘULUI ȚICLENI 

Tuță Adina Elena 



 

Anexa nr. 1 

Ia HCL Ţicleni nr. ..../28.01.2021 
 
 

 

CAIET DE SARCINI 
 

pentru închiriere, prin licitaţie publică cu strigare, a unui imobil aparţinând 
domeniului public al Oraşului Ţicleni, în vederea desfășurării activității de ansamblare cablaje 

pentru autovehicule 
 

 
 

CAP. 1. DATE GENERALE 
 
Prezentul caiet de sarcini îşi propune să ofere celor interesaţi toate informaţiile utile cu 

privire la modalităţile şi procedurile de închiriere a imobilului,atelier C10, situat în Oraşul Ţicleni, 
str. Petroliştilor, nr. 710, jud. Gorj, în vederea desfășurării activității de ansamblare cablaje pentru 
autovehicule. 

Închirierea imobilului se face prin licitaţie publică cu strigare. 
 
 

CAP. 2. DESCRIEREA IMOBILULUI DESTINAT LICITAŢIEI 
 
Imobilul ce face obiectul licitaţiei , atelier C10,este compus din: 
1. Clădire, având următoarele caracteristici: 

 

a. Suprafaţa utilă = 196 mp; 

.  

CAP. 3. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 

Imobilul ce urmează a fi închiriat va fi utilizat de către chiriaş pe toată durata contractului în 
condiţiile prevăzute în contract pentru desfășurărea  activității de ansamblare cablaje pentru 
autovehicule.. 

La încetarea contractului, imobilul se restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcini, 
proprietarului.Pe toată durata contractului de închiriere, este interzisă modificarea destinaţiei 
imobilului sau a activităţii pentru care s-a încheiat contractul, fără acordul prealabil scris al 
proprietarului, care nu va fi refuzat în mod nejustificat. 
 

CAP. 4. DURATA ÎNCHIRIERII 
 
Durata închirierii este 10 ani. 
Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă(e) stabilită prin simplul acord 

de voinţă al părţilor. 
 
 



CAP. 5. CHIRIA MINIMĂ 

Chiria minimă este de 742,84 lei/lună.  

Chiria se achită lunar. 
 
 

CAP. 6. ALTE CLAUZE 
 
Pentru fiecare zi de întârziere la plată se percep majorări de întârziere de 0,1 % din chiria 

restantă. 
In cazul neachitării chiriei pe o perioadă de 2 luni, contractul se desfiinţează de drept, fără 

punere în întârziere şi Iară orice altă formalitate prealabilă, iar chiriaşul este obligat să elibereze 
imobilul închiriat în maxim 3 zile de la primirea unei notificări în acest sens. 

Dotarea/mobilarea fabricii de confecţii este asigurată de către chiriaş. 
Plata tuturor utilităţilor - telecomunicaţii, energie electrică şi termică, gaze, apă, canal, 

salubrizare, etc. cad în sarcina exclusivă a chiriaşului, care va încheia în nume propriu contracte în 
acest sens cu furnizorii, suportând cheltuielile aferente de conectare/branşare/racordare. 

 
 

CAP. 7. PUBLICITATE 
 
Anunţul privind închirierea se publică pe site-ul instituţiei www.primarieticleni.ro. într-un 

cotidian de circulatie națională, într-un cotidian de circulatie  locală, şi se afişează la avizierul 
Primăriei Ţicleni, cu minim 20 zile înainte de data licitaţiei. 

 

CAP. 8. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE PARTICIPARE  24.02.2021, ora 10:00 

CAP. 9. DATA LICITAŢIEI 24.02.2021, ora 11:00 
 

CAP. 10. LOCUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE PARTICIPARE 
 
La sediul Primăriei Oraşului Ţicleni din str. Petroliştilor nr. 769, jud. Gorj, registratură-

secretariat. 
CAP. 11. PARTICIPAREA LA LICITAŢIE 

 
               În vederea participării la licitaţie potenţialii ofertanţi vor depune la sediul organizatorului 
o cerere de participare, pana cel mai tîrziu la data de 24.02.2020, ora 10.00. Cererea de participare 
va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente: 

- Dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, respectiv 50 lei. 
- Dovada achitării taxei de participare în valoare de 50 lei. 
- împuternicirea persoanei care reprezintă chiriaşul. 
-  Documente care certifică identitatea şi calitatea chiriaşului. 

CAP. 12. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 

Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă preţul de pornire îa licitaţie. Dacă se oferă preţul de 
pornire, preşedintele va creşte preţul cu câte un pas de licitare, până când unul din ofertanţi 
acceptă preţul astfel majorat şi nimeni nu oferă un preţ mai mare. 

Pasul de licitare este de 50 lei. 

http://www.primarieticleni.ro/


Participanţii au dreptul să anunţe prin strigare un preţ egal sau mai mare decât preţul 
anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie. 

Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă preţul de pornire, acesta este declarat 
câştigător. 

 
În cazul în care nu sc înregistrează nici o ofertă la minim preţul de pornire, licitaţia se 

anulează. 
 

CAP. 13. RELUAREA/REORGANIZAREA LICITAŢIEI 
 
în cazul în care nu se depune nicio ofertă care să îndeplinească cerinţele prezentului caiet 

de sarcini, procedura de licitaţie se reia/se reorganizează până la adjudecare, data limită de 
depunere a ofertelor şi data licitaţiei urmând a fi stabilite de Primarul Oraşului Ţicleni, cu 
respectarea prevederilor cap. 7. 

 
 

CAP. 14. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 
 

Contractul se încheie în termen de 10 zile de la data adjudecării. 

 

 

 

 


