
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

P R O I E C T nr. 33 din 9.08.2021 
 
 

Avizat, 
Secretar general, 

Ionel Bostan 

HOTĂRÂRE  
privind inchirierea unor spații aflate in cladirea Bibliotecii comunale 

Bodești 
           
 Având în vedere prevederile  secțiunii a 4-a din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare 
 Examinând referatul de aprobare, prin care se propune închirierea unui spațiu în suprafață 
de 33,22 m.p. situat in clădirea Bibliotecii comunale Bodești; 
Văzând raportul de specialitate al Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul 
Primăriei comunei Bodești, la proiectul de hotarare cu titlul de mai sus, initiat de Primarul comunei 
Bodești; 
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) litera c) alin. (6) litera a), art. 139 alin. (2) litera g)  și art. 
196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 

  
           Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitație publica a a camerelor 14 și 15 în suprafață totală 
utilă de 33,22 m.p. (25,49 +7,73) m.p, aflate  în clădirea Bibliotecii comunale, conform releveu 
clădire.  
  Art. 2 Se aproba documentaţia atribuire a contractului de inchiriere-anexa, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
    Art.  3  Se aproba studiul de oportunitate întocmit în vederea  închirierii prin licitație publică 
a spațiilor aflate în clădirea Bibliotecii comunale. 
 Art. 4  Durata închirierii este de 10 ani cu posibilitatea de prelungire și reziliere  înainte de 
termen, prin acordul părților. 
 Art. 5  Prețul de pornire la licitației este de 327  lună având in vedere raportul de estimare a 
chiriei de piață  minimă  cu nr. 155 din 2.08.2021, întocmit de Evaluator autorizat Tosca Mihaela 
Raluca, autorizat ANEVAR  - EPI 18111. 
 Art. 6  Licitațiile se vor organiza  in baza dispoziției primarului comunei Bodești.   
 Art. 7 Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.  8  Secretarul comunei va înainta si comunica prezenta hotărâre autorităților si 
persoanelor interesate. 
______________________________________________________________________________ 
 

Inițiator, 
Primar, 

Marinel BARNA 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ________ 2021, 
cu respectarea art. 139, alin. (3) litera g) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de ____voturi pentru, ____ abţineri şi ____ voturi împotrivă, din numărul total de 13 
consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 



 
 

      ANEXA la Hotărârea nr.____  din ___________    
 
 

FISA DE DATE A PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIULUI 
COMERCIAL 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA  

1.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT DE CONTACT 

Denumire oficiala: UAT COMUNA BODEȘTI 
Adresa: Str. ȘTEFAN CEL MARE, COMUNA BODEȘTI, SAT BODEȘTI NR. 104 
Localitate: BODEȘTI Cod postal: 

617070 
Tara: Romania 

Punct de contact: Primaria Bodești Telefon: 0233243007 
   

E-mail: primariabodesti@yahoo.com Fax: 0233243088 
Adresa/ele de internet:www.bodesti.ro   

   

Caietul de sarcini, documentaţia specifica si/sau documentele suplimentare pot fi obtinute la: 
x Punctul de contact mentionat anterior 
Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 
x Punctul de contact mentionat anterior 
Număr zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturilor  
Zile 2 

1.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) 

 □ Servicii publice generale 
UAT COMUNA BODEȘTI □ Ordine si siguranţa publica 
 □ Mediu 
 □ Afaceri economice si financiare 
 □ Sanatate 
 □ Construcții si amenajari teritoriale 
 D Protectic sociala 
 □ Recreere, cultura si religie 
 □ Educaţie 

Autoritatea contractanta actioneaza în numele altor autorități contractante da □ nu x 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

 II. 1) DESCRIERE 
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea 
contractanta 
Închiriere spaţiu comercial (farmacie)  în clădirea Bibliotecii comunale în suprafața totala de 33,22 mp 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a 
serviciilor 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


Închiriere spaţiu comercial (farmacie)  în clădirea Bibliotecii comunale în suprafața totala de 33,22 mp din 
comuna Bodești, sat Bodești, județul Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.  115 
 Spaţiul închiriat se afla in domeniul public al comunei Bodești. 
11.1.3) Procedura implica            
Inchirierea prin licitatie publică cu respectarea art. 334-346 din OG 57/2019 privind Codul administrativ. 
Licitație publică cu ofertă în plic. 
 
II.2) PREŢUL VANZARII 
II.4.1. Ajustarea preţului contractului da o nu x 
Preţul de pornire a licitației pentru închirierea spaţiului este de 327 lei/lună, (2 euro/mp/lună, valoaree 1 
euro = 4,9171 lei) 
 
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
III.l. Legislaţia aplicabila  
OUG nr.57/2019 
 
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 
III.2 Persoane fizice sau juridice 
Sa nu aiba dotorii la bugetul local sau bugetul statului 
Sa depună oferta cu cel puţin o zi inaintea desfasurarii licitatiei 
Sa depună garanţia de participare la licitatie in cuantum de 10% din preţul de pornire 
 
SECŢIUNEA IV: PROCEDURA 
 IV.1) PROCEDURA DE ATRIBUIRE 
IV.l.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline x Online □ 
IV.l.1.b) Tipul procedurii Licitaţie publica cu oferta in plic 
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluţii) 
IV.2.1) Criterii de atribuire  
x Cel mai mare pret 
Preţul sa fie mai mare decât valoarea evaluata. 

 

  
 
 
 Intocmit, 

Șef Birou, 
Pașcu Mioara 

 

Consilier, 
Iftode Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAIET DE SARCINI 

privind inchirierea unor spații aflate in cladirea Bibliotecii comunale Bodești  
 

I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII 
 Spaţiul situat la adresa mai sus mentionata, precizat in planul de situatie anexat, a fost solicitat in 
scopul prestării unor servicii. 
 Spaţiul aparţine domeniului public al comunei. 
 Scopul închirierii este, în primul rând, valorificarea acestuia prin perceperea chiriei lunare. 

 
II. DURATA ÎNCHIRIERII 

Durata închirierii este de 10 ani. 
Durata închirierii se poate prelungi in baza solicitării scrise a chiriaşului, cu acordul proprietarului si cu 
respectarea legislaţiei in vigoare. 

 
III. PREŢUL ÎNCHIRIERII 

3.1. Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 327 lei/mp/lună, conform raportului de evaluare cu nr. 155 
din 2.08.2021, întocmit de Evaluator autorizat Tosca Mihaela Raluca, autorizat ANEVAR  - EPI 18111, 
 Spațiu situat în clădirea Bibliotecii comunale în suprafața totala de 33,22 mp din comuna Bodești, sat 
Bodești, județul Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.  115  
3.2. Preţul închirierii licitat va fi indexat anual cu indicele de inflaţie. 
3.3. Modul de achitare al chiriei, cât şi clauzele pentru nerespectarea obligaţiunilor de plată se vor stabili 
prin contractul de închiriere. 

IV. MODUL DE ADJUDECARE A LICITATIEI 
4.1 Licitatia publica este cu oferta in plic inchis. 
4.2 Adjudecarea se va face la preţul cel mai mare oferit. 

V. SUBINCHIRIEREA 
5.1. Pe toata durata derulării contractului, chiriaşului ii este interzisa subinchirierea in tot sau in parte a 
obiectivului închiriat, unei alte persoane fizice sau juridice. 
5.2. Dreptul de închiriere asupra spaţiului se transmite în caz de succesiune sau înstrăinare a construcţiei 
pentru a cărei realizare acesta a fost constituit. 

 
VI.  ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII 

6.1.     Închirierea poate înceta la cererea pârtilor, pentru motive bine întemeiate 
6.2.    Încetarea operează de drept pentru cauze de utilitate publică, cu condiţia ca, chiriaşul să fie notificat 
cu cel puţin 30 zile înainte de apariţia acesteia, de către proprietar. 
6.3.     Închirierea poate înceta dacă chiriaşul nu foloseşte spaţial în scopul pentru care a fost închiriat. 
6.4     În caz de nerespectare a vreuneia din clauzele contractuale, chiriaşul este obligat să evacueze spaţiul 
în termen de 5 zile de la data primirii somaţiei scrise a proprietarului 
   
   VII.   SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
7.1. Litigiile de orice fel apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului de închiriere se 
soluţionează pe cale amiabilă între părţi. Dacă nu se pot rezolva în acest fel, părţile pot apela şi la arbitraj 
sau se pot adresa instanţei judecătoreşti . 

VIII.  DISPOZIŢII FINALE 
8.1. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de închiriere 
8.2. Caietul de sarcini, va fi pus la dispoziţia solicitanţilor contra cost, preţul fiind de 20 lei. 

 
Inițiator, 
Primar, 

Marinel BARNA 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 Nr. 4906 din 9.08.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind privind inchirierea unor spații aflate 

in cladirea Bibliotecii comunale Bodești 
 
 
 
 Având in vedere prevederile art. 297 alin (1) litera b) din O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul administrative,  
 Văzând prevederile art 332 si urmatoarele din OUG 57/2019 inchirierea 
bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se 
aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local. 
 Spaţiul supus inchirierii , este liber de sarcini si nu este inchiriat altei persoane. 
 În temeiul dispozițiilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
inițiez proiectul de hotărâre și propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 

Primarul comunei Bodești, 
Marinel BARNA 
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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 Nr. 4907 din 9.08.2021 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind privind inchirierea unor spații aflate 

in cladirea Bibliotecii comunale Bodești 
  

  In conformitate cu prevederile art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ; 
 Conform art 332 si urmatoarele din OUG 57/2019 inchirierea bunurilor 
proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, după 
caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.  

Spațiu situat în clădirea Bibliotecii comunale în suprafața totala de 33,22 mp 
din comuna Bodești, sat Bodești, județul Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 115, ce 
urmează a se închiria, se afla in domeniul public al comunei Bodești. 
 Spaţiul identificat mai sus , este liber de sarcini si nu este inchiriat altei 
persoane. 
 Preţul de pornire a licitatiei publice ce urmeaza a fi organizata in vederea 
închirierii spaţiului commercial ce face obiectul prezentului proiect de hotarare este 
de de 327 lei/mp/lună, conform raportului de evaluare cu nr. 155 din 2.08.2021, 
întocmit de Evaluator autorizat Tosca Mihaela Raluca, autorizat ANEVAR  - EPI 18111 
 Față de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre în şedinţa ordinara din luna august 2021. 

 
 
 

Secretar general, 
Ionel BOSTAN 
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