JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
COCORASTII MISLII

HOTARARE
Privind APROBAREA documentaţiei necesare închirierii prin licitaţie publică a unui
spaţiul cu destinaţia de “ activitati de reparaţii echipamente hidraulice si prelucrări prin
aschiere si amenajarea unui birou administrativ “ situat în imobilul denumit“Clădire
Grădiniţă Tipăreşti ”,neutilizata in procesul de invatamant, din comuna Cocorastii Mislii,
jud.Prahova si terenul aferent acestuia si care sunt proprietate publica a comunei şi în
administrarea Consiliului local al comunei Cocorastii Mislii;
Având in vedere :
Cererea nr.5975/15.10.2019 depusa de S.C VISTEON SRL prin care solicita
închirierea in continuare a imobilului din sat Tipăreşti, ce face obiectul Contractului
nr.3749/ 3.09.2012 ;
- Referatul de aprobare nr.2932/ 20.05.2020 initiat de dl.primar in susţinerea Proiectului
de hotarare privind necesitatea iniţierii procedurii închirierii prin licitaţie publică a unui
spaţiul cu destinaţia de “ activitati de reparaţii echipamente hidraulice si prelucrări prin
aschiere si amenajarea unui birou administrativ “ situat în imobilul denumit“Clădire
Grădiniţă Tipăreşti ”,neutilizata in procesul de invatamant, din comuna Cocorastii Mislii,
jud.Prahova si terenul aferent acestuia si care sunt proprietate publica a comunei Cocorastii
Mislii, atestat prin Anexa la H.G. nr.1359/2001, cu modificările s i, precum si Raportul
Biroului fînanciar-contabilitate nr.2933/ 20.05. 2020 ;
- Avizul conform nr. 9095/ 08.05.2020 al Ministerului Educaţiei si cercetării transmis
prin Adresa nr. 26870/08.05.2020 privind schimbarea destinaţiei spaţiului respectiv,
- Hotararea Consiliului local nr. 85/12.12.2019 privind aprobarea propunerii de
schimbare a destinaţiei unui imobil apartinand domeniului public al comunei
Cocorastii Mislii, din imobil cu destinaţia de unitate de invatamant, in imobil cu alta
destinaţie;
- Prevederile art. 297 alin.(l) lit.”c”; art. 332 si art. 333 alin.(l) din OUG. Nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu
art.112 alin(2) si alin(6) din Legea nr.l/ 2011- Legea educaţiei naţionale, cu
modificările si completările ulterioare ;
Titlul IX, cap.V-„Contractul de Iocatiune” art. 861 alin.(3) din Legea nr. 287/ 2009Codul civil, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
Raportul de evaluare imobile in vederea stabilirii nivelului minim al chiriei,întocmit
de către SC SEVAL SRL.
Avizul de legalitate nr.2934/ 20.05.2020 al secretarului general al comunei privind
proiectul de hotarare initiat;
In temeiul art.129 alin. 6 lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările si modificările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORASTII M ISLII,JUD.PRAHOVA
hotărăşte :
A R T .l
Se aprobă inchirierea prin licitaţie publică, a unui spaţiu cu destinaţia de ““ activitati de
reparaţii echipamente hidraulice si prelucrări prin aschiere si amenajarea unui birou
administrativ “ situat în imobilul denumit“Clădire Grădiniţă Tipăreşti ”din comuna

Cocorastii Mislii, si a terenului aferent spaţiului închiriat, din sat Tipăreşti nr. 61 A „
neutilizat in procesul de invatamant ,iar adresa fiind actualizata conform
Nomenclatorului stradal aprobat prin Hotararea Consiliului nr. 51/ 2018 , noua
adresa fiind Str. Invatator MIHAIL FRANCULESCU nr.168 .Clădirea este formata
din 3 incaperi si grup sanitar si este proprietate publica a comunei şi în administrarea
Consiliului local Cocorastii Mislii, identificat conform Extras de carte funciara nr. 21075 ANEXA 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Se aprobă Caietul de sarcini pentru inchirierea prin licitaţie publica a spaţiului ce face
obiectul Art. 1 , potrivit Anexei nr.2 la prezenta hotarare.
Art.3. - închirierea spaţiului menţionat mai sus se va face pe o perioadă de 5 ani.
Art.4
(1) Nivelul minim al chiriei pentru clădire ,care reprezintă şi preţul de pornire va fi
5,0 lei/mp/luna
(2) - Nivelul minim al chiriei pe suprafaţa de teren aferenta spatiilor inchiriate
,calculat prin testarea pieţei pentru vânzările de teren , este de 0,2 lei/mp/ an si care reprezintă
deasemeni preţul de pornire al licitaţiei.
(3)
- garanţia de participare la licitaţie este de 1086 lei , iar contravaloarea caietului
de sarcini este de 50 lei.

Art.6. - Se aprobă DOCUMENTAŢIA de atribuire a contractului de închiriere a spaţiilor
conform Art.l prevăzuta în Anexa nr.3 la prezenta hotarare si care face parte integranta din
aceasta.
Art.7. - Pentru evaluarea ofertelor în vederea închirierii spaţiului
prevăzut la art.l se constituie o comisie formată din 5-7 membri, a cărei
componenţă se aprobă de primarul comunei Cocorastii Mislii prin dispoziţie.
Art.8. - Se aprobă Contractul Cadru de locatiune ( închiriere) prevăzut în Anexa nr.4
Art.9. - Se mandatează Primarul comunei Cocorastii Mislii ca în numele şi interesul autorităţii
deliberative să semneze contractul de locatiune prevăzut la art.8.
Art.10
Secretarul comunei va proceda la comunicarea prezentei persoanelor si
instituţiilor abilitate.
A r t.ll Anexele nr.l - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Carte Funciară Nr. 21075 Cocorastii Mislii

100078321752

«Silii]

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan \
Adresa: Loc. Tipăreşti, Jud. Prahova. T6 Cc286
Nr. Nr. cadastral
Crt Nr. topografic Suprafaţa* (mp)
Al

21075

Observaţii / Referinţe

Din acte: 1.100
Masurata: 1.180

Construcţii
Crt

Nr cadastral
Nr.

A l.l

21075-Cl

Adresa

Observaţii / Referinţe

Loc. Tipăreşti, Jud. Prahova, T6 Cc286 S. construita la sol:172 mp; Clădire Grădiniţă Tipăreşti
Fundaţie: beton
Pereţi: cărămidă
Invelitoare: tabla

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

Referinţe

1 3 6 7 7 / 1 4 /0 8 /2 0 1 3
Act Administrativ nr. 40, din 18/02/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (act administrativ nr. 3595/07-082013 emis de PRIMĂRIA COM.COCORASTII MISLII:):
Al, Al.l
Bl Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala
1/1
1) COMUNA COCORASTII MISLII-DOMENIUL PUBLIC, CIF:2845753

_____________________ C. Partea III. SARCINI ■
înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate
drepturi reale de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Referinţe

Date referitoare la teren
Categorie Intra Suprafaţa
folosinţă vilan
(mp)
curţi
1
DA
1.180
construcţii

Nr
Crt

Tarla

Parcelă

Nr. topo

6

Cc286

-

Observaţii / Referinţe

Date referitoare la construcţii
Crt

Număr

Al.l

21075-C1

Destinaţie
construcţie
construcţii
administrative si
social culturale

Supraf. (mp) Situaţie
juridică
172

Observaţii / Referinţe
S. construita la sol:172 mp; Clădire Grădiniţă
Tipăreşti
Cu acte Fundaţie; beton
Pereţi: cărămidă
Invelitoare; tabla

Lungime Segm ente
1) Valorile lungimilor segm entelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct
Punct
Lungime segm ent
început
sfârşit
(** (m)

1
2

2
3

7.194
3.614

, /
Carte Fundară Nr. 21075 Comuna/Oraş/Munidpiu: Cocorastii Mislii

Extrasul de carte fundară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data şi ora generării,
17/01/2020, 10:15
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CAIET
DE S A R C I N I
P rivind inchirierea prin licitaţie publica a spaţiului reprezentând
CLĂ DIR E G RĂ D IN IŢĂ TIPĂR EŞTI si terenul aferent acestuia,in vederea
desfăşurării
unor
activitati
de
reparaţii
pentru
echipam ente
hidraulice,prelucrări prin aschiere si am enajare birou adm inistrativ
Comuna Cocorastii Mislii este amplasata in judeţul Prahova,situata la o distanta de cca.20
km fata de Mun.Ploieşti,la 14 km fata de oraşul Baicoi si ia 7 km fata de oraşul Plopeni,iar
in localitate nu exista asemenea activitati,fapt pentru care se impune ca necesitatea
economica si socialaalocarea unor spatii ce nu sunt utilizate,pentru funcţionarea si
dezvoltarea acestor activitati economice.
Datorita faptului ca in satul Tipăreşti exista acest spaţiu reprezentand”Cladire Grădiniţă”
neutilizat in procesul de invatamant din 04.03.1977.elevii si preşcolarii desfasurandu-si
activitatea in clădirea “Şcoala noua Tiparesti(P+l)”,se propune scoaterea la licitaţie publica
in vederea inchirierii acestui spaţiu al “clădirii grădiniţă Tiparesti”constituita din 3 incaperi
ce insumeaza suprafaţa de 170 mp si a terenului intravilan curţi construcţii in suprafaţa de
1180 mp,iar preţul de pornire la licitaţie va fi de 5 lei/mp/luna pentru clădire si 0.2
lei/mp/luna pentru teren,stabilit conform raportului de evaluare nr.2019-12-05,intocmit de
către SC SEVAL SRL.
l.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII
1.1 Descrierea si identificarea spaţiului ce urmeaza sa fie inchiriat
Spaţiul ce face obiectul inhirierierii avand ca detinatie “desfăşurare unor activitati de
reparaţii pentru echipam ente hidraulice,prelucrări prin aschiere si am enajarea
unui birou adm inistrativ ", precum si terenul aferent acestuia sunt situate in satul
Tipăreşti,pe artera princip ala. Clădire a are o suprafaţa utila de 170 mp si este compusa din 3
incaperi,terenul aferent acesteia are o suprafaţa de 1180 mp,identificate conform schiţei de
plan anexata prezentului si care face parte integranta din acesta.
2. MODALITATEA DE ÎNCHIRIERE SI DURATA ACESTEIA
Modalitatea de inchiriere este stabilita conform prevederilor legale,respectiv licitaţie
publica deschisa,alegere bazata pe analiza circumstanţelor referitoare la destinaţia
spaţiului,necesităţile obiective ale localităţii sau in cazul imposibilităţii indeplinirii acestei
proceduri,după reluarea procedurii conform prevederilor legale,prin negociere directa.
Avand in vedere principiile ce stau la baza bunei desfăşurări a activitatilor pentru care se
face inchirierea spaţiului,precum si fata de dimensiunea investiţiilor necesare a fi
efectuate,durata de inchiriere va fi de 5 ani.
In vederea realizării ÎNCHIRIERII Consiliul local impune prin prezentul caiet de
sarcini,investiţii minime,termene de realizare,obligaţiuni contractuale si restricţii in
conformitate cu normele in vigoare,după cum urmeaza:

CHIRIAŞUL:
- va respecta strict destinaţia spaţiului inchiriat si va asigura dotarea prin surse proprii a
acestuia cu obiecte de inventar,mijloace fixe necesare,de buna calitate,in vederea
desfăşurării in condiţii mai optime si de performanta a activitatii:

o.

- va proceda la obţinerea pe cheltuiala sa a tuturor avizelor si a autorizaţiilor prevăzute de
legislaţia in vigoare privind desfasurarea activitatii potrivit destinaţiei spaţiului inchiriat;
- pe parcursul derulării contractului are obligaţia respectării tuturor normativelor in vigoarein domeniul sanitar,RS.I.,protecţia mediului
- sa ia toate masurile pentru buna intretinere a spaţiului inchiriat,interior si exterior,precum
si obligaţia intretinerii in stare perfecta de funcţionare a instalaţiilor;
- sa achite toate obligaţiile contractuale;
- sa respecte programul de funcţionare;
- va avea sarcina intretinerii sântului din fata imobilului,intretinerea corespunzătoare a
terenului aferent curţii pe care este amplasat imobilul inchiriat,precum si obligaţia
menţinerii si intretinrii in perfecta stare de funcţionare a instalaţiilor;
- este interzisa subinchirierea spaţiului atribuit prin contract,după adjudecarea licitaţiei
si incheierea contractului de inchiriere,chiriaşul nu poate subinchiria saptiul,iar in acest sens
se prevede o clauza in contractul de inchiriere;
3. CHIRIA SI GARANŢII FINANCIARE
Nivelul minim al CHIRIEI stabilit pentru spaţiu este de 5 lei /mp /luna,iar pentru
terenul aferent acestuia este de 0,2 lei /mp / luna si reprezintă preturile de pornire la
licitaţie;
-Chiria se va achita trimestial,cu actualizarea acesteia conform inflaţiei anuale,conform
prevederilor contractuale,achitarea acesteia se va face la caseria primăriei pana cel târziu in
ultima zi lucratoare a trimestrului sau in contul R047TREZ53921A300530XXXX.
- Neplata chiriei la termen atrage penalităţile stabilite conform prevederilor legale in
materie;
-Garanţia de participare la licitaţie este de 1086 lei ,care reprezintă cval. Preţului
minim de pornire la licitaţie pentru spaţiu si terenul aferent acestuia.Aceasta se poate
achita cu numerar la caseria instituţiei sau se depune cu ordin de plata in contul nr.
al Consiliului Local Cocorastii Mislii deschis la trezoreria Boldeşti Scaeni.
- Garanţia de buna execuţie a contractului este de 2172 lei (stabilita cf.art.334 alin.5 din
O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ,republicata cu modificările si completările
ulterioare),iar contravaloarea caietului de sarcini si a documentaţiei de atribuire este de
50 lei.
4. DETERMINAREA OFERTEI CASTIGATOARE
Condiţiile de valabilitate pe care trebuie sa le îndeplinească ofertele:
4.1 Ofertele se redactează in limba romana.
4.2 Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante sau la locul precizat in anunţul de
licitaţie,in doua plicuri sigilate ,unul exterior si unul interior,care se inregistreaza de
autoritatea contractanta,in ordinea primirii lor,precizandu-se data si ora.
a).Pe plicul exterior se va indica obiectul inchirierii pentru care este depusa,numele sau
denumirea ofertantului precum si domiciliului sau sediul social al acestuia si va conţine:
- o fisa cu informaţii privind ofertantul si o declaraţie de participare,semnata de ofertant,fara
ingrosari, ştersături sau modificări;
-acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertanţilor,conform solicitărilor
autoritatilor contractante;
- acte doveditoare privind cumpărarea caietului de sarcini,a documentaţiei de atribuire a
contractului ,a achitării garanţiei de participare;
- acte doveditoare privind indeplinirea condiţiilor de eligibilitate,respectiv:
- Certificat de inregistrare fiscala

-C.U.I
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului si Act Constitutiv;
- Certificat de atestare fiscala de la D.G.R.F.P si primărie privind achitarea taxelor si
impozitelor;
-imputernicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanei juridice,daca este
cazul;
- declaraţie pe propria răspundere ca societatea nu se afla in litigii,reorganizare judiciara sau
faliment - doar pentru persoane juridice;
- Copie act de identitate- doar pentru persoane fizice;
- Declaraţie pe propria răspundere cu menţiunea “de acord cu propunerea de contract”;
b). Pe plicul interior,care conţine oferta propriu-zisa,se inscriu numele sau denumirea
ofertantului,precum si domiciliul sau sediul social al acestora,după caz;
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor;
Sunt declarate oferte valabile ofertele care indeplines criteriile de valabilitate prevăzute in
caietul de sarcini al licitaţiei.
Pentru determinarea ofertei castigatoare,comisia de evaluare aplica criteriul de
atribuire:
- cel mai mare nivel al chiriei
100 de puncte
5. CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE SI EFECTELE ACESTUIA
5.1 Contractul de inchiriere se incheie in forma scrisa,sub sancţiunea nulităţii;
5.2 Contractul de inchiriere se incheie in termen de 20 de zile calendaristice de la data
soluţionării eventualelor contestaţii si după ce a fost informat ofertantul despre acceptarea
ofertei;
5.3 Ofertantul se considera informat la data receptionarii scrisorii recomandate cu
confirmare de primire,care conţine acceptarea ofertei sale
5.4 In cazul in care ofertantul declarat câştigător refuza incheierea contractului de
inchiriere ,licitaţia se anuleaza,iar el pierde garanţia depusa pentru participare,reluandu-se
procedura licitaţiei de la etapa publicării anunţului,cu pastrarea valabilitatii caietului de
sarcini si a documentaţiei de atribuire.
6. DREPTURILE CHIRIAŞULUI
6.1 Chiriaşul are dreptul de a exploata in mod direct,pe riscul si pe cheltuiala sa,imobilul cu
destinaţia de “spaţiu necesar desfăşurării activitatii de reparaţii pentru echipamente
hidraulice,prelucrări prin aschiere si amenajarea unui birou administrativ.care face obiectul
contractului de inchiriere;
6.2 Chiriaşul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunului care face obiectul
inchirierii,potrivit naturii si obiectivelor stabilite de parti prin contract.
7. OBLIGAŢIILE CHIRIAULUI
7.1 Chiriaşul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate a
imobilului ce face obiectul contractului;
7.2 Chiriaşul este obligat sa plateasca chiria pentru spaţiu conform prevederilor fiscale in
domeniu,precum si contravaloarea taxei pe clădire si a taxei pe teren, care vor putea fi
modificate
conform
prevederilor
legale,precum
si
contravaloarea
utilitatilor(energie,apa,gunoi),prin bransarea la reţelele existente si montarea contoarelor
proprii pe cheltuiala sa;

7.3 Chiriaşul este obligat sa constiuie garanţie de buna execuţie a contractului;
7.4 Chiriaşul este obligat de a restitui bunul inchiriat la expirarea termenului de
inchiriere, cel puţin in condiţiile in care a fost preluat,in caz contrar urmând sa suporte
contravaloarea daunelor produse;
7.5 Chiriaşul poate investi in bunul imobil inchiriat sau poate realiza lucrări de modernizare
a acestuia,cu acordul proprietarului.
7.6 In cazul in care chiriaşul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de
natura sa conducă la imposibilitatea realizării activitatii sau serviciului public,va notifica de
indata acest fapt proprietarului,in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea
continuităţii activitatii sau serviciului public;
8. DREPTURILE PROPRIETARULUI
8.1 Proprietarul,prin reprezentanţii sai legali,are dreptul sa inspecteze bunul imobil
inchiriat,sa verifice modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea
activitatii,verificând respectarea obligaţiilor asumate de chiriaş.
8.2 Verificarea se va efectua atat fara cat si cu notificarea prealabila a chiriaşului.
9. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI
9.1 Proprietarul este obligat sa nu il tulbure pe chiriaş in exerciţiul drepturilor rezultate din
contractul de inchiriere.
9.2 Proprietarul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de inchieriere afara
de cazurile prevăzute expres de lege si de contract.
10. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE
ÎNCHIRIERE
Contractul de inchiriere inceteaza in următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului, conform contractului(daca părţile nu convin prin act adiţional
prelungirea acestuia) situaţie in care chiriaşul este obligat sa restituie,in deplina
proprietate,liber de orice sarcina,bunul inchiriat cu toate utilităţile si detorile existente la
data predării.
b) in cazul in care interesul naţional sau local o impune sau ca urmare a realizării unui
obiectiv de interes local prin denunţarea unilaterala de către proprietar,cu notificarea
prealabila a chiriaşului cu 30 de zile inainte de incetare.
c) in cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către chiriaş prin reziliere de către
proprietar,cu plata unei despăgubiri juste in sarcina chiriaşului.
d) in cazul dispariţiei dintr-o cauza de forţa majora a bunului inchiriat sau in cazul apariţiei
imposibilităţii obiective Justificate prin orice document de proba valabil al chiriaşului de a-1
exploata,prin renunţare,fara plata unei despăgubiri,in scest caz chiriaşul va notifica
proprietarul,in termen de 15 zile de la constatarea situaţiei intervenite,despre imposibilitatea
obiectiva de realizare a activitatii.
Rezilierea contractului intervine:
a) in cazul in care interesul naţional sau local o impune sau ca urmare a realizării unui
obiectiv de interes public local prin denunţarea unilaterala de către proprietar,cu
notificarea prealabila a chiriaşului cu 30 de zile inainte de incetare.
b) in cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către chiriaş prin reziliere de către
proprietar,cu plata unei despăgubiri juste in sarcina chiriaşului;

c) pronunţata de instanţa de judecata,la iniţiativa chiriaşului,cu plata unei despăgubiri in
sarcina proprietarului,daca rezilierea se produce din culpa acestuia,in cazul nerespectarii
obligaţiilor contractuale;
10. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel aparute intre părţile contractante,in cursul derulării contractului de
inchiriere,sunt de competenta instanţelor de judecata,daca nu pot fi soluţionate in prealabil
pe care amiabila.
11. DISPOZIŢII FINALE
Achitarea facturilor lunare privind consumul de energie electrica si apa curenta.prin
bransarea la reţelele existente si montarea contoarelor proprii cad in sarcina chiriaşului.
Prezentul caiet de sarcini va fi insotit de Documentaţia de atribuire contract,respectiv
Instrucţiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de inchiriere.
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DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE(LQCATIUNE) pentru inchirierea unui spaţiu
“Fosta Grădiniţă Tipăreşti” compus din 3 incaperi si grup sanitar,in suprafaţa de 170 mp cu
destinaţia de “spaţiu necesar desfăşurării activitatii de reparaţii hidraulice,prelucrari prin
aschiere si amenajării unui birou administrativ” situat in Comuna Cocorastii Mislii,sat
Tipăreşti,jud. Prahova cat si a terenului aferent acesteia in suprafaţa de 1180 m,imobil ce face
parte din domeniul public al comunei.
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
l.Informatii generaleprivind proprietarul: denumirea,codul fiscal,adresa,numărul de telefon,telefax
si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc;
2.Instrucţiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de imchiriere;
3.Instrucţiuni privind modul de prezentare a dosamlui de inscriere la licitaţie;
4.1nstructiuni privind modul de utilizare a cailor de atc’
5. Caietul de sarcini;
6. Contractul-cadru de inchiriere;
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL:
1.1 Denumirea proprietarului : COMUNA COCORASTII MISLII,JUD.PRAHOVA,reprezentata
prin Consiliul Local,
1.2 Adresa de unde se poate obţine documentaţia de atribuire:
Comuna Cocorastii Mislii,jud.Prahova,Compartiment:Consilier Juridic,tel./fax 0244/229.030,
e-mail primariacocorastiimislii@ gmail.corn:
1.3 Cost caiet de sarcini 50 lei.
1.4 Adresa unde se pot obţine clarificări:
Comuna Cocorastii Mislii,jud.Prahova,Compartiment:Consilier Juridic,tel./fax 0244/229.030,
1.5 Legislaţia aplicat: Legea nr.213/1998,republicata cu modificările si completările ulterioare;
O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ,republicata cu modificările si completările ulterioare.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE
ÎNCHIRIERE
2.1 Obiectul licitaţiei publice:
închirierea unui spatiu,“Fosta Grădiniţă Tipăreşti”, compus din 3 incaperi si grup sanitar,in
suprafaţa utila de 170 mp cu destinaţia de “spaţiu necesar desfăşurării activitatii de reparaţii
hidraulice,prelucrări prin aschiere si amenajării unui birou administrativ” situat in Comuna
Cocorastii Mislii,sat Tiparesti,jud. Prahova cat si a terenului aferent acesteia in suprafaţa de
1180 m,imobil ce face parte din domeniul public al comunei.
2.2 Licitaţia va avea loc la sediul Consiliului local al comunei Cocorastii Mislii,jud.Prahova,la data
de_________/__________
3. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:
3.1 La licitaţie poate participa orice persoana juridica sau fizica care indeplineste condiţiile
prevăzute in caiertul de sarcini.
3.2 Ofertanţii au obligaţia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentaţiei de
atribuire,ofertele redactandu-se in limba romana.
Ofertanţii transmit ofertele lor in plicuri sigilate,unul exterior si unul interior ,care se inregistreaza
in ordinea primirii lor,la registratura instituţiei,precizandu-se data si ora
Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusa oferta.
Plicul exterior va trebui sa conţină:
- o fisa cu informaţii privind ofertantul si o declaraţie de participare,semnata de ofertant fara
ştersături sau modificări.

-acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertanţilor,conform solicitărilor
autoritatilor contractante;
- acte doveditoare privind cumpărarea caietului de sarcini,a documentaţiei de atribuire a
contractului ,a achitării garanţiei de participare;
- acte doveditoare privind indeplinirea condiţiilor de eligibilitate,respectiv:
- Certificat de inregistrare fiscala
-C.U.I
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului si Act Constitutiv;
- Certificat de atestare fiscala de la D.G.R.RP si primărie privind achitarea taxelor si
impozitelor;
-imputernicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanei juridice,daca este
cazul;
- declaraţie pe propria răspundere ca societatea nu se afla in litigii,reorganizare judiciara sau
faliment - doar pentru persoane juridice;
- Copie act de identitate- doar pentru persoane fizice;
- Declaraţie pe propria răspundere cu menţiunea “de acord cu propunerea de contract”;
Pe plicul interior care conţine oferta propriu-zisa,corespunzător criteriilor de atribuire se
inscrie deasemeni numele sau denumirea ofertei precum si domiciliul sau sediul social al
ofertantului,după caz.
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.
3.3 La licitaţie vor fi calificaţi,fiind declaraţi eligibili,participanţii care depun toate
documentele enunţate in Documentaţia de atribuire.
3.4 Comisia de licitaţie are dreptul sa descalifice orice participant la licitaţie care nu
indeplineste,prin documentele prezentate,condiţiile de eligibilitate.
3.5 Garanţia de participare la licitaţie este de 1086 lei ,care reprezintă cval. Preţului
minim de pornire la licitaţie pentru spaţiu si terenul aferent acestuia.Aceasta se poate
achita cu numerar la caseria instituţiei sau se depune cu ordin de plata in contul nr.
Al Consiliului Local Cocorastii Mislii deschis la trezoreria Boldeşti Scaeni.
3.6 Preţul caietului de sarcini este de 50 lei.
3.7Garantia de participare a ofertantului declarat câştigător va fi reţinuta pana la momentul
incheierii contractului de inchiriere intre Consiliul Local Cocorastii Mislii si câştigătorul
licitaţiei si constituirea de către acesta a garanţiei de buna execuţie.
3.8 Refuzul semnării contractului de inchiriere al imobilului licitat de către
adjudecator,atrage după sine pierderea garanţiei de participare de către acesta.
In acest caz se va proceda laorganizarea unei noi licitaţii.
3.9 Ofertanţilor declaraţi necastigatori li se restituie garanţia de participare depusa,in maxim
15 zile de la licitaţie,pe baza unei cereri de restituire semnate de aceştia.
4.MODUL DE PREZENTARE A DOCUMENTAŢIEI DE CALIFICARE IN
VEDEREA PARTICIPĂRII LA LICITAŢIE:
4.1 Ofertele se depun la sediul proprietarului,precizat in Anunţul de licitaţie,in cele 2 plicuri
inchise si sigilate,unul exterior si unul interior,care vor conţine documentele prevăzute mai
sus,pana cel târziu..................................... ,ora..................
4.2 Fiecare paticipant poate depune doar o singura oferta,care va fi depusa intr-un exemplar
semnat de către ofertant.
4.3 In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun
cel puţin doua cereri de participare,insotite de documentele de calificare,procedura licitaţie
publice va fi reluata.

4.4 Ofertele primite si nregistrate după termenul limita de primire precizat in anunţul
publicitar vor fi excluse de la licitaţie si inapoiate ofertanţilor.
4.5 Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente intocmirii si prezentării documentelor de
participare la licitaţie.
5. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LICITAŢIEI
5.1 La data si ora anunţate pentru desfasurarea licitaţiei vor fi prezenţi membrii comisiei de
evaluare,reprezentanţii ofertantilor(care vor prezenta si documentele de imputernicire) si
după caz,alţi specialişti si invitaţi.
5.2 La deschiderea şedinţei de licitaţie,preşedintele comisiei sau un membru desemnat de
acesta va prezenta membrii comisiei de evaluare si va anunţa numele oferrtantilor si
societăţile pe care aceştia le reprezintă.
5.3 Pentru desfasurarea procedurii licitaţiei ete obligatorie participarea a cel puţin 2
ofertând.
5.4 Comisia va analiza integritatea si legalitatea ofertelor,verifica daca plicurile conţin
totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertanţii care nu indeplinesc
condiţiile de eligibilitate.
5.5 Comisia de evaluare poate analiza si respinge documentele depuse de participanţii care
inregistreaza pierderi sau rezultate financiare necorespunzatoare;
5.6 Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate
prevăzute de caietul de sarcini,iar in urma analizei acestora”se considera adjudecata oferta
care intruneste punctajul cel mai mare conform criteriilor stabilite in Caietul de sarcini.
5.7 Secretarul comisiei intocmeste un proces-verbal in care menţionează ofertele
valabile,oferte care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora
din urma de la procedura de atribuire.
- procesul-verbal se semnează de către toti membrii comisiei de evaluare.
5.8 Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după analizarea
documentelor de calificare depuse,cel puţin doi ofertanţi sa intruneasca condiţiile de
calificare,in caz contrar se anuleaza procedura si se organizează o noua licitaţie,in aceleaşi
condiţii.
5.9 In cazul in care nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile in cadrul celei de-a doua
licitaţii publice proprietarul va decide iniţierea procedurii de negociere directa,in conf.cu
prevederile legale in vigoare.
6 DETERMINAREA OFERTEI CASTIGATOARE
Pentru determinarea ofertei castigatoare,comisia de evaluare aplica criteriile de atribuire
prevăzute,respectiv:
6.1 Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire,proprietarul are dreptul de a solicita
clarificări si după caz completări ale documentelor prezentate de ofertanţi,pentru
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
6.2 Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare,secretarul acesteia intocmeste
procesul-verbal cu menţionarea ofertei adjudecate,care trebuie semnat de toti membrii
comisiei.
6.3 Participanţii la licitaţie nmuitumiti de rezultatul licitaţiei pot formula contestaţii care se
depun la comisia de licitaţie imediat după adjudecare. Soluţionarea acestora se face in
termen de maxim 5 zile.
6.4 După şedinţa de licitaţie toate documentele licitaţiei se vor arhiva la sediul
organizatorului licitaţiei.

6.5 încheierea contractului de inchiriere(locatiune) se va face numai după implinirea
teremnului de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării deciziilor referitoare
la atribuirea contractului.
7. DISPOZIŢII FINALE
7.1 Pentru rezolvarea aspectelor sau situaţiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia
desfăşurării licitaţiei,comisia de evaluare poate lua decizii in limitee competentelor stabilite
si in conformitate cu reglementările legale in vigoare ,decizii care vor fi consemnate in
proceul-verbal al licitaţiei si notificate in mod corespunzător participanţilor la licitaţie.
7.2 De regula,nu se permite anularea licitatiei.In mod excepţional,anularea licitaţiei se face
in cazul unor abateri grave,sesizate ca urmare a unor contestaţii intemeiate privind
organizarea si desfasurarea licitaţiei care au afectat loialitatea concurentei,nu au asigurat
transparenta procedurilor de licitaţie sau au produs discriminări intre ofertând. Decizia de
amanare a licitaţie va fi luata de conducerea instituţiei organizatoare a licitaţiei impreuna cu
comisia de evaluare.
7.3 In cazul anularii licitaţiei,organizatorul va comunica hotararea de anulare ,in scris,
tuturor ofertanţilor participanţi si va proceda la restituirea garanţiilor de participare la
licitaţie,integral.
7.4 Denumirea instanţei competente in soluţionarea btigiilor aparute:
Tribunalul prahova Ploiesti-Sectia contencios-administrativ,Cf.Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004,cu modificările ulterioare.
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CONTRACT DE ÎNCHIRIERE- CADRU
NR.
/
I. INTRE :
COMUNA COCORASTII MISLII, cu sediul în Comuna Cocorastii Mislii,str.
Eroilor,nr.l21,jud.Prahova reprezentată de ALEXANDRU DANIEL - primar, în
calitate de PROPRIETAR
Şi,
___________________________________________________ în calitate de CHIRIAŞ
s-a încheiat prezentul contract de inchiriere în baza O.U.G 57/2019 privind Codul
Administrativ,republicat cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor
art,14;art.l5 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica coroborat cu
prevederile art.28 alin (3) din Legea nr.213/2006 privind finanţele publice
locale,republicate cu modificările si completările ulterioare si cu prevederile art.858
si art.861 din Legea nr,287/2009 privind Codul Civil,republicat cu modificările si
completările ulterioare,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1. Obiectul contractului il constituie inchirierea prin licitaţie publica a
spaţiului "Fosta Grădiniţă Tipăreşti”, compus din 3 incaperi si grup sanitar,in
suprafaţa utila de 170 mp cu destinaţia de "spaţiu necesar desfăşurării activitatii de
reparaţii hidraulice,prelucrări prin aschiere si amenajării unui birou administrativ”
situat in Comuna Cocorastii mislii,sat Tipăreşti,jud.Prahova cat si a terenului aferent
acestuia in suprafaţa de 1180 mp,imobil ce face parte din domeniul public al
comunei.
TERMENUL CONTRACTULUI :
Art. 2. închirierea se face pe o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării
prezentului contract si a predării - primirii spaţiului si terenului aferent acestuia pe
baza de proces-verbal.

III. PREŢUL ÎNCHIRIERII:
Art. 3. Preţul închirierii este d e __ le i/m p /lu n a pen tru clădire si____
lei/m p /lu n a pentru teren.
Art. 4. Chiria prevăzută la articolul 3 va fi indexată anual cu rata inflaţiei, în
conditile legii, din iniţiativa proprietarului.
MODALITATEA DE PLATĂ:
Art. 5. Suma prevăzută la art.3 se va plăti prin ordin de plată, în contul
Primăriei Nr.cont R047TREZ53921A300530XXXX deschis la Trezoreria Boldeşti
Scaeni, sau, în numerar, la casieria Primăriei

Art. 6. Plata chiriei anuale se va face trimestrial, pana la finele lunii următoare
pentru trimestrul expirat .Pentru neplata sumelor stabilite, la termen,se percep
majorări de întârziere la nivelul celor stabilite prin lege.Neplata sumelor stabilite in
termen de 30 de zile calendaristice,din momentul notificării,duce la rezilierea de
drept a contractului;
IV. ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII:
Art.7 încetarea contractului va avea Ioc în următoarele situ aţii:
-la expirarea termenului,conform contractului, daca părţile nu convin, prin
act adiţional,prelungirea acestuia;
-în cazul în care interesul naţional sau local o impune,sau ca urmare a
realizării unui obiectiv de interes public local prin denunţarea unilaterală de către
proprietar ,cu notificarea prealabila a chiriaşului cu 30 de zile calendaristice înainte
de incetare;
-în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin reziliere
de către proprietar,cu plata unei despăgubiri juste in sarcina chiriaşului;
-în cazul dispariţiei dintr-o cauza de forţa majora a bunului închiriat sau in
cazul apariţiei imposibilităţii obiective, justificate prin orice document de proba
valabil a chiriaşului de a-1 exploata, prin renunţare,fara plata unei despăgubiri; în
acest caz chiriaşul va notifica proprietarul, în termen de 15 zile de la constatarea
situaţiei intervenite, despre imposibilitatea obiectivă de realizare a activităţii.
Art. 8 Rezilierea contractului intervine :
a)-in cazul in care interesul naţional sau local o impune,sau ca urmare a realizării
unui obiectiv de interes public local prin denunţarea unilaterala de către
proprietar,cu notificarea prealabila a chiriaşului cu 30 de zile inainte de incetare;
b) pronunţată de instanţa de judecată, la iniţiativa proprietarului, cu plata unei
despăgubiri în sarcina chiriaşului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de
către acesta.
c) pronunţată de instanţa judecătorească, la iniţiativa chiriaşului, cu plata unei
despăgubiri în sarcina proprietarului, dacă rezilierea se produce din culpa acestuia,
în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale;
V. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR :
Art.9.
DREPTURILE CHIRIAŞULUI
9.1. Chiriaşul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul si pe
răspunderea sa, spaţiul cu destinaţia de "desfăşurare activitati de reparaţii pentru
echipamente hidraulice,prelucrări prin aschiere si amenajarea unui birou
administrativ"care fac obiectul contractului de închiriere;
9.2
Chiriaşul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunului care face
obiectul închirierii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin
contractul;
Art.10
. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI
10.1
Chiriaşul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de
continuitate a spaţiului si a terenului ce fac obiectul contractului,sa intretina pe
cheltuiala sa spaţiul, sa nu realizeze construcţii pe acest teren.

10.2 Chiriaşul este obligat să plătească chiria pentru spaţiu si terenul
aferent acestuia,conform obligaţiilor fiscale in domeniu,precum si
contravaloarea"taxei pe clădire”,care la aceasta data este d e _______ si taxa pe
teren,care este d e ________ ,care se va modifica conform prevederilor
legale,precum si contravaloarea utilitatilor(apa,energie,gunoi),prin bransarea la
reţelele existente si montarea contoarelor proprii pe cheltuiala sa.
10.3 Chiriaşul are obligaţia de a constitui garanţie de buna execuţie a
contractului in valoare de 2172 lei (stabilita cf.art.334 alin.5 din O.U.G
5 7 /2 0 1 9 privind Codul A dm inistrativ,republicata cu m odificările si
com pletările ulterioare).
10.4 Chiriaşul are obligaţia de a restitui bunul inchiriat, după expirarea
termenului de inchiriere, cel puţin în condiţiile în care a fost preluat, în caz contrar
urmând să suporte contravaloarea daunelor produse.
10.5 Chiriaşul poate investi în bunul imobil inchiriat sau poate realiza lucrări
de modernizare a acestuia numai cu acordul proprietarului
10.6 La încetarea contractului de inchiriere din alte cauze decât prin ajungere
la termen, excluzând forţa majoră si cazul fortuit, chiriaşul este obligat să
asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului public, în condiţiile
stipulate în contract.
10.7 în cazul în care chiriaşul sesizează existenta sau posibilitatea existentei
unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau
serviciului public, va notifica de îndată acest fapt proprietarului, în vederea luării
măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului
public.
10.8 Chiriaşului nu poate să cesioneze acest contract de închiriere altcuiva
sau să subînchirieze spaţiul vreunei persoane sau companii.
Chiriaşul va respecta strict destinaţia spaţiului inchiriat si va asigura dotarea prin
surse proprii a acestuia cu obiecte de inventar,mijloace fixe necesare,de buna
calitate,in vederea desfăşurării in condiţii cat mai optime si de performanta a
activitatii;
10.10 Chiriaşul va proceda la obţinerea pe cheltuiala sa a tuturor avizelor si a
autorizaţiilor prevăzute de legislaţia in vigoare privind desfasurarea activitatii
potrivit destinaţiei spaţiului inchiriat;
10.11 Chiriaşul,pe parcursul derulării contractului are obligaţia respectării
tuturor normative in vigoare-in domeniul sanitar,P.S.I,protecţia mediului,sa ia
masurile necesare pentru buna intretinere a spaţiului inchiriat,interior si
exterior,precum si obligaţia intretinerii in stare perfecta de funcţionare a
instalaţiilor;
Chiriaşul are obligaţia sa achite toate obligaţiile contractuale si sa respecte
programul de funcţionare;
A r t.ll . DREPTURILE PROPRIETARULUI
11.1 Proprietarul, prin reprezentanţii sai legali, are dreptul să inspecteze bunul
imobil inchiriat, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, verificând respectarea
obligaţiilor asumate de chiriaş.
11.2 Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a chiriaşului.

ROMANIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
COCORASTIIM ISLII

Nr. 2932 / 20.05.2020

REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea documentaţiei necesare inchirierii prin licitaţie publica a unui
spaţiu cu destinaţia de “activitati de reparaţii echpamente hidraulice si prelucrări prin
aschiere si amenajarea unui birou administrativ”situat in imobilului denumit
"Clădire Grădiniţă Tipăreşti” neutilizata in procesul de invatamant,din comuna
Cocorastii Misii,jud.Prahova si terenul aferent acestuia si care sunt proprietatea
publica a comunei si in administrarea Consiliului local al comunei Cocorastii Milsii
Având in vedere:
- cererea nr.5975/15.10.2019 depusa de SC VISTEON SRL prin care solicita
inchirierea in continuare a imobilului din sat Tipăreşti,ce face obiectul Contractului
nr.3749/03.09.2012;
- avizul conform nr. 9095/08.05.2020 al Ministerului Educaţiei si cercetării transmis
prin Adresa nr.26870/08.05.2020 privind schimbarea destinaţiei spaţiului respectiv,
- H.C.L. nr.85/12.12.2019 privind aprobarea propunerii de schimbare destinaţiei unui
imobil apartinand domeniului public al comunei Cocorastii Mislii,din imobil cu
destinaţia de unitate de invatamant,in imobil cu alta destinaţie;
- prevederile art.297 alin.(l) lit.”c”;art.332 si art.333 alin.(l) din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ,republicat cu modificările si completările
ulteruioare,coroborat cu art.112 alin.(2) si alin.(6) din Legea nr.1/2011 Legea educaţiei
naţionale,reptublicata cu modificările si completările ulterioare;
- Titlul I X , cap.V-”Contractul de locatiune” art.861 alin.(3) din Legea nr.287/2009
privind Codul Civil,republicat cu modificările si completările ulterioare;
-Raportul de evaluare imobile in vederea stabilirii nivelului minim al chiriei,intocmit
de ctre SC SE VAL SRL;
Fata de prevederile invocate anterior si avand in vedere faptul ca acest spaţiu nu mai
este utilizat in sistemul de invatamant din anul 1977,prelungirea inchirierii acestuia
reprezentând venituri la bugetul local al com unei, menţinerea spaţiului in stare
buna,nefiind necesara investiţia noastra in reabilitarea si menţinerea acestuia in
condiţii bune,propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al comunei Cocorastii
Mislii proiectul de hotarare privind “aprobarea documentaţiei necesare inchirierii
prin licitaţie publica a unui spaţiu cu destinaţia de “activitati de reparaţii echpamente
hidraulice si prelucrări prin aschiere si amenajarea unui birou administrativ”situat in
imobilului denumit ”Cladire Grădiniţă Tipăreşti” neutilizata in procesul de
invatamant,din comuna Cocorastii Misii,jud.Prahova si terenul aferent acestuia si care
sunt proprietatea publica a comunei si in administrarea Consiliului local al comunei
Cocorastii Milsii”

MINISTERUL EDUCAŢIEI Şi. CERCETĂRII

DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA
* DIRECŢIA PATRIMONIU ŞI INVESTIŢII

Nt . 26.870/08.05.2020

Către,
Primăria Comunei Cocorăştii M islii, judeţul Prahova
A
In atenţia dom nului prim ar Daniel ALEXANDRU
Spre ştiinţă: Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova
Domnului Inspector Şcolar General Constantin PISĂU

Stimate dom nule primar.

Urmare a adresei Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova nr. 377/2020, înaintată
ministerului, înregistrată cu nr. 26.870/2020 şi completată ulterior, vă transmitem, alăturat,
avizul conform al m inistrului educaţiei şi cercetării nr. 9095/08.05.2020 pentru schimbarea
destinaţiei imobilului în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa Ţipăreşti, situată în Satul
Ţipăreşti, Com una Cocorăştii Mislii, judeţul Prahova, din spaţiu de învăţăm ânt, în spaţiu
necesar desfăşurării activităţii de reparaţii pentru echipamente hidraulice, prelucrări prin
aşchiere şi amenajării unui birou administrativ.

Cu stimă.

MINISTERUL

E D U C A Ţ I E I Şl C E R C E T Ă R I I

CABINET MINISTRU

AVIZ CONFORM

Urm are a adresei Primăriei Comunei Cocorăştii Mislii, judeţul Prahova, înaintată
m inisterului cu nr. 377/2020, înregistrată cu nr. 26.870/2020 şi a completărilor ulterioare, s-a
analizat propunerea schimbării destinaţiei unui imobil în care şi-a desfăşurat activitatea
Grădiniţa Tipăreşti, situată în Satul Ţipăreşti, Comuna Cocorăştii Mislii, judeţul Prahova,
din spaţiu de învăţăm ânt, în spaţiu necesar desfăşurării activităţii de reparaţii pentru
echipamente hidraulice, prelucrări prin aşchiere şi amenajării unui birou administrativ.
Imobilul sus-mentionat, înscris în Cartea Funciară nr. 21.075 Com una Cocorăştii
S

'
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Mislii, este compus din teren în suprafaţă m ăsurată de 1.180 m p şi un corp de clădire C l în
suprafaţă construită de 172 mp.
Necesitatea şi oportunitatea schimbării de destinaţie au fost stabilite de către Consiliul
Local al Comunei Cocorăştii Mislii, iar solicitarea a fost form ulată de către Primăria
Comunei Cocorăştii Mislii, ţinând cont de urm ătoarele argumente:
în corpul de clădire C l pentru care se solicită schimbarea destinaţiei nu se mai
desfăşoară activitate educaţională de peste 43 de ani, astfel că, începând cu anul 2005, în
baza unui contract de închiriere, pentru care Ministerul Educaţiei şi Cercetării a emis
Avizul Conform nr. 3.6052/2005, imobilul a fost închiriat.
A

In prezent, la nivelul Comunei Cocorăştii Mislii, procesul educaţional se desfăşoară în
şase unităţi de învăţăm ânt, respectiv trei unităţi de învăţăm ânt şcolar (Şcoala Gimnazială
Cocorăştii Mislii, Şcoala Gimnazială Goruna şi Şcoala Gimnazială Ţipăreşti) şi trei unităţi
de învăţăm ânt preşcolar (Grădiniţa cu Program Norm al Cocorăştii Mislii, Grădiniţa cu
Program Norm al Goruna şi Grădiniţa cu Program Norm al Ţipăreşti), cu un num ăr de 172
de elevi şi 74 de preşcolari. Unităţile de învăţăm ânt dispun de o bază m aterială adecvată
desfăşurării în condiţii optime a procesului educaţional.
D rept urm are. Consiliul Local al Comunei Cocorăştii Mislii, prin Hotărârea nr.
85/2019, a aprobat propunerea schimbării destinaţiei imobilului în care şi-a desfăşurat
activitatea Grădiniţa Ţipăreşti, din spaţiu de învăţăm ânt, în spaţiu necesar amenajării unor
spaţii de birouri şi desfăşurării activităţii de prestări servicii.
De asemenea, în şedinţa din data de 10.02.2020, Consiliul de Administraţie al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova a aprobat schimbarea destinaţiei imobilului susmentionat.
5

A

In plus, în şedinţa din data de 13.03.2020, Consiliul de Adm inistraţie al Şcolii
Gimnaziale Cocorăştii Mislii a aprobat schimbarea de destinaţie.

CABINET MINISTRU

Totodată, Primăria Comunei Cocorăştii Mislii a precizat faptul că imobilul pentru
care se solicită schimbarea destinaţiei nu face obiectul vreunui litigiu şi nu a beneficiat de
fonduri de la bugetul de stat pentru reabilitare.
De asemenea, în adresa nr. 2217/2020 Primăria Comunei Cocorăştii Mislii precizează
faptul că nu a identificat nici un alt spaţiu disponibil, aparţinând dom eniului public sau
privat al comunei, care să îndeplinească condiţiile desfăşurării activităţii de reparaţii
echipamente hidraulice, prelucrări prin aşchiere şi amenajării unui birou administrativ.
Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (6) din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
OMENCS nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru
schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, se emite avizul conform al m inistrului
educaţiei şi cercetării, pe o perioadă de 5 ani, pentru schimbarea destinaţiei imobilului în
care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa Ţipăreşti, situată în Satul Tipăreşti, Comuna
Cocorăştii Mislii, judeţul Prahova, din spaţiu de învăţăm ânt, în spaţiu necesar desfăşurării
activităţii de reparaţii pentru echipamente hidraulice, prelucrări prin aşchiere şi amenajării
unui birou administrativ.
D upă această perioadă, imobilul sus-menţionat va reveni la destinaţia iniţială, şi
anume spaţiu de învăţăm ânt.
N erespectarea condiţiilor care au stat la baza em iterii avizului conform conduce la
pierderea valabilităţii acestuia.
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Com.Cocorastii Mislii, Sat Tipăreşti
: T 22. Cc 286. judeţul Prahova

A. SINTEZA EVALUĂRII
Prezentul raport de evaluare a fost Întocmit ca urmare a contractului
nr. 5877/ 07.10.2019, Încheiat intre Primăria Comunei Cocorastii Mislii, judeţul
Prahova si SEVAL S.R.L. cu sediul in Ploieşti, Str.Veniamin Costache nr.43,
judeţul Prahova.
Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea chiriei minime de piaţă
a proprietăţii situate in Com.Cocorastii Mislii, Sat Tipăreşti, T 22, Cc 286, judeţul
Prahova, în vederea închirierii.
Proprietatea analizata este formata din teren in suprafaţa de 1180 mp si
construcţia C I- Clădire Grădiniţă Tipăreşti, in suprafaţa construita de 170 mp.
Abordarea evaluării este conform Standardelor de evaluare a bunurilor 2018,
respectiv: SEY 100 —Cadrai general; SEV 101 - Tennenii de referinţa ai evaluării;
SEV 102 - Implementare; SEV 103 - Raportare; SEV 230 - Drepturi asupra
proprietăţii imobiliare.
Data la care valoarea raportata este valabila este: 12.12.2019.

1. Rezultatele evaluării
La data evaluării, în urma aplicării metodei de evaluare prezentate în acest
raport a fost obtinuta, pentru clădirea analizata, următoarea valoare:
>

Abordare prin cost

V cost = 237.562 lei; 49.708 EUR

2. Opinia evaluatorului
Având în vedere scopul prezentului Raport de evaluare, informaţiile de
piaţa si caracteristicile proprietăţii imobiliare, în opinia evaluatorului, valoarea
proprietăţii rezultata în urma abordării prin cost, reflecta valoarea de piaţa a acesteia,
argumentat de faptul ca se bazeaza pe date corecte si concrete preluate din piaţa.
Astfel, valoarea de piaţa a proprietăţii situate in Com.Cocorastii Mislii, Sat
Tipăreşti, T 22, Cc 286, judeţul Prahova, este:

V = 237.562 lei; 49.708 EUR
Valoarea chiriei minime de piaţa a proprietăţii a fost calculata astfel incat sa
asigure recuperarea in 25 ani a preţului de piaţa al proprietăţii

V chirie = 792 lei/luna, din care:
V teren = 164 lei/ luna
V clădire = 628 lei/ luna

ii, Sat Tipăreşti

in i
3. Certificare
Ing. Liliana Beldeanu, membru titular ANEVAR, nr.legitimatie 10615,
declar pe propria răspundere următoarele:
> Prezentările faptelor din raport sunt adevarate si corecte si reflecta
cele mai pertinente cunoştinţe ale evaluatorului.
> Analizele si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si
condiţiile limitative prezentate în raport.
> Evaluatorul nu a avut nici un interes asupra proprietăţii evaluate.
> Onorariul nu este condiţionat de nici un aspect al raportului.
> Evaluarea a fost efectuata în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor 2018.
> La data elaborării acestui raport, evaluatorul care semnează mai
jos este membru ANEVAR, a îndeplinit cerinţele programului de pregătire
profesionala si continua ANEVAR si are competenta necesara întocmirii
acestui raport.
> Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR.
> In prezentul raport nu s-a primit asistenta externa din partea nici
unei alte persoane.
> Acest raport de evaluare este confidenţial atat pentru client cat si
pentru destinatar si este valabil numai pentru scopul declarat. Nu se accepta
nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul
declarat, fie pentru alt scop, în nici o circumstanţa.
> Raportul de evaluare nu va putea fi inclus, in întregime sau parţial,
in documente sau in declaraţii, nici publicat sau menţionat in alt fel, fara
acordul scris si prealabil al evaluatorilor si clientului, cu specificaţia formei
si contextului in care ar urma sa apara.
> Evaluatorul nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau
sa depună mărturie in instanţa referitor la proprietatea imobiliara care face
obiectul prezentului raport de evaluare, decât in baza unui angajament special
pentru acest scop si in limita permisa de reglementările deontologice si de
conduita ale profesiunii si respective cu respectarea legislaţiei in vigoare.
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B. PREZENTARE GENERALA
1. Obiectul raportului de evaluare
Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea apaitinand
domeniului public al Comunei Cocorastii Misii, judeţul Prahova, situate in Sat
Tipăreşti, T 6, Cc 286, judeţul Prahova
Proprietatea este formata din
Teren intravilan curţi construcţii S = 1180 mp
C I- Clădire Grădiniţă Tipăreşti, Sc = 170 mp.
2. Scopul evaluării
Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea chiriei minime de piaţă
a proprietăţii, în vederea închirierii.
Prezentul raport de evaluare se adreseaza Primăriei Comunei Cocorastii
Mislii, judeţul Prahova în calitate de client si destinatar.
3. Data evaluării
Data la care valoarea estimata este valabila, este 12.12.2019.
Curs valutar B.N.R. = 4,7791 lei/ EUR
4. Metodologia de evaluare
Evaluarea realizata conform prezentului raport reprezintă o estimare a chiriei
de piaţa.
Chiria de viata este suma estimata pentru care un drept asupra proprietăţii
mobiliare ar putea f i închiriat, la data evaluării, între un locator hotărât si un
locatar hotărât, cu clauze de inchiriere adecvate, într-o tranzacţie nepărtinitoare,
după un marketing adecvat si în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţa de
cauza, prudent si fora constrângere.
Pentru determinarea acestei valori a fost aplicata abordarea prin cost.
5. Ipoteze si condiţii limitative
La baza evaluării stau o serie de ipoteze si condiţii limitative, prezentate în
cele ce urmeaza. Opinia evaluatorului este exprimata în concordanta cu aceste
ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.
Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama în elaborarea prezentului
raport de evaluare sunt următoarele:
■Evaluarea s-a bazat pe datele din documentele puse la dispoziţie de beneficiar
şi a celor obţinute ca urmare a inspecţiei la faţa locului. Am considerat ca toate
inform aţiile obţinute de la client sunt adevarate si corecte. N u ne asum am nicio
Pag. 518
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Com.Cocorastii Mislii, Sat Tipăreşti
T 22, Cc 286. judeţul Prahova

responsabilitate pentru neconcordantele generate de informaţii eronate oferite
de client.
■Evaluatorul nu are calitatea juridica de a certifica corectitudinea, din punct
de vedere legal, a actelor menţionate si nici a dreptului deplin de proprietate
asupra bunului imobil evaluat, considerat existent in prezenta lucrare, ca
ipoteza de lucru.
■Proprietatea a fost considerata în procesul evaluării ca fiind lipsita de sarcini.
■Se presupune ca proprietatea se conformează tuturor reglementarilor si
restricţiilor de zonare si utilizare, în afara cazului în care a fost identificata o
non-conformitate, descrisa si luata în considerare în prezentul raport.
■Nu s-a realizat o expertiza tehnica a clădirii/ construcţiei, nici nu s-au
inspectat acele parti care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea
fiind considerate în stare tehnica buna. Acest raport nu exprima opinia asupra
stării tehnice a pârtilor neinspectate si nu trebuie înţeles ca ar valida
integritatea structurii sau sistemului clădirii/ construcţiei.
■Nu s-a efectuat nici o investigaţie referitoare la prezenta sau absenta
substanţelor poluante si, prin urmare, nu se poate oferi nici o asigurare a
potenţialului impact asupra evaluării. Evaluatorul a presupus ca nu sunt nici
un fel de substanţe poluante, care ar putea contamina proprietatea si afecta
valoarea acestora.
■Evaluatorul se considera degrevat de răspunderea existentei unor vicii
ascunse privind obiectul evaluării, factorii de mediu, necesitaţi de conformare
la cerinţele de clasificare, care ar putea influenta în vreun sens valoarea
proprietăţii.
■Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de
evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data
evaluaţii.
■Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-au
avut la dispoziţie existând posibilitatea existentei si a altor informaţii de care
evaluatorii nu au avut cunoştinţa.
■Valorile au fost determinate prin perspectiva pietii la data de referinţa a
evaluării, situaţie care se poate modifice intr-un interval mai scurt sau mai
lung, funcţie de dinamica economica.
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C. DESCRIEREA PROPRIETĂŢII
1. Statut juridic
Proprietatea analizata aparţine domeniului public al Comunei Cocorastii
Mislii, j udetul Prahova.
Proprietarul a pus la dispoziţia evaluatorului următoarele documente:
- încheiere OCPI Prahova, BCPI Campina nr. 13677/ 30.08.2013
- Extras de carte funciara pentru informare nr. 13677/ 30.08.2013
Numărul cadastral al imobilului este 21075.
2. Amplasament. Descrierea zonei
Proprietatea este amplasata in zona periferica a mediana a satului Tipăreşti,
pe artera principala.
Din punct de vedere al dotării tehnico-edilitare zona este prevăzută cu reţea
de si energie electrica.
3. Date tehnice şi constructive imobil
Descrierea caracteristicilor tehnice ale construcţiei si gradul de uzura al
elementelor componente se regăsesc in Anexa 1.
Starea tehnică: bună
Suprafaţa construita : 170 mp
D. EVALUAREA CHIRIEI DE PIAŢA
1. Abordarea prin cost
Are la baza estimarea valorii proprietăţii imobiliare prin aflarea valorii
ramase actuale a construcţiei la data evaluării, la care se adauga valoarea de piaţa a
terenului considerat liber.
Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde următoarele etape:
Stabilirea valorii de înlocuire în funcţie de caracteristicile tehnicoeconomice si gradul de dotare al construcţiei la data evaluării.
Determinarea valorii ramase actuale la acelaşi nivel de preturi, prin estimarea
deprecierii acumulate.
Deprecierea — reprezintă o pierdere de valoare faţă de costul de înlocuire/
reconstrucţie ce poate apare din cauze fizice, funcţionale sau externe.
D eprecierea fizica, rezulta din uzura fizică pe parcursul duratei de tim p

consumate si lipsa lucrărilor necesare de reparaţii si întreţinere.
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Deprecierea funcţională este cauzată de inovaţiile tehnologice, care produc
active noi, apte să furnizeze active modeme echivalente.
Deprecierea economică/ externă, rezulta din influenţe externe care afectează
valoarea proprietăţii în cauză.
Evaluarea construcţiei s-a făcut in fisa Anexa nr.2 - Determinarea costului
de înlocuire net.
Valoare construcţie = 188.246 lei (39.389 EUR)
Suprafaţa de teren ce aparţine proprietăţii a fost evaluata utilizandu-se
metoda comparaţiei de piaţa. Aceasta este o metoda globala care aplica informaţiile
culese urmărind raportul cerere - oferta pe piaţa imobiliara, reflectate in mass media sau alte surse de informare. Se bazeaza pe valoarea pe metru patrat rezultata
în urma tranzacţiilor cu terenuri libere în zona.
Valoarea de piaţa a terenului a fost calculata in Anexa nr.3- Fisa evaluare
teren.
Valoare teren = 49.316 lei (10.319 EUR)
Valoarea proprietăţii se obţine din însumarea celor doua componente: teren
si construcţie.
Valoare proprietate = 188.246 lei + 49.316 lei = 237.562 lei
2. Opinia evaluatorului. Valoarea chiriei minime de piaţa
Având în vedere scopul prezentului Raport de evaluare, informaţiile de
piaţa si caracteristicile proprietăţii imobiliare, în opinia evaluatorului, valoarea
proprietăţii rezultata în urma abordării prin cost, reflecta valoarea de piaţa a acesteia,
argumentat de faptul ca se bazeaza pe date corecte si concrete preluate din piaţa.
Astfel, valoarea de piaţa a proprietăţii situate in Com.Cocorastii Mislii, Sat
Tipăreşti, T 22, Cc 286, judeţul Prahova, este:

V = 237.562 lei; 49.708 EUR
Valoarea chiriei minime de piaţa a proprietăţii a fost calculata astfel incat sa
asigure recuperarea in 25 ani a preţului de piaţa al proprietăţii.
V teren = 49.316 lei / 25 ani /1 2 luni = 164 lei/ luna
V clădire = 188.246 lei/ 25 a n i/12 luni = 628 lei! luna

V chirie = 792 lei/lu
Valorile raportate nu conţin T”\
întocm it,

Ing. Liliana BEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA .
COMUNA COCORĂŞTU MISLH
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR^T
pentru amenafarea terttoriuiiii, urbanism, agricultura, protecţia
mediului,administrarea domeniului public si privat,
gospodărire comunala si a c t i v i i sportive
RAPORT
Având ta vedere expunere* de motive pţezşgtaţi în susţinere de
rin mn ni (fa)
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ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 44 ALIN. 1 DIN
LEGEA N1L215/2001 REBUBOCATĂ, PRIVIND ADMINISTRAŢIA
PUBLICA LOCALĂ, COMISIA ÎNTRUNITĂ ÎN ŞEDINŢA DIN
DATA DE . U f o r o l Q
AVIZEAZĂ FAVORABIL/
NEFAVQRABILJF8©IECTUL DE HOTĂRÂRE PREZENTAT.

PREŞEDINTE COMISIE,
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ROMANIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA COCORASTII MISLII
CONSILIUL LOCAL
Comisia nr.3 pentru educaţie, cultura, culte, sport,juridic si protecţie sociala

RAPORT

Având in ved ere expun erea d e motive prezentata in susţinere de
domnul(a)
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IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 4 4 ALIN. 1 DIN LEGEA
NR. 215/2001 REPUBLICATA, PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA
LOCALA, COMISIA ÎNTRUNITĂ IN ŞEDINŢA DIN DATA
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PROIECTUL DE HOTARARE PREZENTAT.

PREŞEDINTE DE COMISIE
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JU D .P R A H O V A
C O M U N A C O C O R A S T IIM IS L II
SE C R E T A R general

N R . 2934/ 20.05.2020

AVIZ

Subsem nata, ILIE EL E N A , secretar general al com unei
C ocorastii M islii, luând in analiza proiectul de hotarare privind
aprobarea docum entaţiei necesare inchirierii prin licitaţie publica a
unui imobil din domeniul public al comunei situat in satul
Tiparesti„reprezentand “fosta grădiniţă “urmare solicitării actualului
chiriaş,chiriaşului înregistrata sub nr.5975/15.10.2020, spaţiu avand destinaţia de
“ activitati de reparaţii echipamente hidraulice si prelucrări prin aschiere si
amenajarea unui birou administrativ” constat ca sunt îndeplinite prevederile
Avizului conform nr. 9095/ 08.05.2020 al Ministerului Educaţiei si cercetării
respectiv prevederile art.112 alin(2) si alin(6) din Legea nr.l/ 2011- Legea
educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare coroborat cu Prev.
art.297 alin.(l) lit.”c”; art.332 si art.333 alin.(l) din OUG.nr.57/ 2019 privind
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prev.
Art.112 alin(l); alin.(2); alin(6) din Legea nr.l/2011-Legea educaţiei naţionale si
coroborat si cu prevederile art. 1777;1778; 1783 din Legea nr.287/ 2009, Codul
Civil republicata, cu modificările si completările ulterioare, si cu prev.art.129
alin.(6) lit.”a” din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu completările
si modificările ulterioare, fapt pentru care acord “aviz favorabil” proiectului de
hotarare.

SECRETAR general

JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CO CO RASTIIM ISLII
HOTARARE

PROIECT

Privind APROBAREA documentaţiei necesare inchirierii prin licitaţie publică a unui
spaţiul cu destinaţia de “ a ctivita ti de reparaţii echipam ente h id ra u lice s i p re lu c ră ri p rin
aschiere s i a m en ajarea u n u i birou adm inistrativ “ situat în imobilul denumit“Clădire
Grădiniţă Tipăreşti ”,neutilizata in procesul de invatamant, din comuna Cocorastii Mislii,
jud.Prahova si terenul aferent acestuia si care sunt proprietate publica a comunei şi în
administrarea Consiliului local al comunei Cocorastii Mislii ;
Având in vedere :
Cererea nr.5975/15.10.2019 depusa de S.C VISTEON SRL prin care solicita
inchirierea in continuare a imobilului din sat Tipăreşti, ce face obiectul Contractului
nr.3749/ 3.09.2012 ;
- Referatul de aprobare nr.2932/ 20.05.2020 initiat de dl.primar in susţinerea Proiectului
de hotarare privind necesitatea iniţierii procedurii închirierii prin licitaţie publică a unui
spaţiul cu destinaţia de “ a ctivita ti de reparaţii ech ipam en te h id ra u lice s i p re lu c ră ri p rin
aschiere s i am en ajarea unu i birou adm inistrativ “ situat în imobilul denumit“Clădire
Grădiniţă Tipăreşti ”,neutilizata in procesul de invatamant, din comuna Cocorastii Mislii,
jud.Prahova si terenul aferent acestuia si care sunt proprietate publica a comunei Cocorastii
Mislii, atestat prin Anexa la H.G. nr.1359/2001, cu modificările s i , precum si Raportul
Biroului fmanciar-contabilitate nr.2933/ 20.05. 2020 ;
- Avizul conform nr. 9095/ 08.05.2020 al Ministerului Educaţiei si cercetării transmis
prin Adresa nr. 26870/08.05.2020 privind schimbarea destinaţiei spaţiului respectiv,
- Hotararea Consiliului local nr. 85/12.12.2019 privind aprobarea propunerii de
schimbare a destinaţiei unui imobil apartinand domeniului public al comunei
Cocorastii Mislii, din imobil cu destinaţia de unitate de invatamant, in imobil cu alta
destinaţie;
- Prevederile art. 297 alin.(l) lit.”c”; art. 332 si art. 333 alin.(l) din OUG. Nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu
art.112 alin(2) si alin(6) din Legea nr.l/ 2011- Legea educaţiei naţionale, cu
modificările si completările ulterioare ;
Titlul IX, cap.V-„Contractul de locatiune” art. 861 alin.(3) din Legea nr. 287/ 2009Codul civil, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- Raportul de evaluare imobile in vederea stabilirii nivelului minim al chiriei,întocmit
de către SC SEVAL SRL.
- Avizul de legalitate nr.2934/ 20.05.2020 al secretarului general al comunei privind
proiectul de hotarare initiat;
In temeiul art.129 alin. 6 lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările si modificările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORASTII M ISLII,JUD.PRAHOVA
hotărăşte :
AR T.l
Se aprobă inchirierea prin licitaţie publică, a unui spaţiu cu destinaţia de ““ activitati de
rep a ra ţii ech ipam en te h idrau lice si p relu cră ri p rin aschiere si a m en ajarea u n u i birou
a d m in istrativ

“

situat în imobilul denumit“Clădire Grădiniţă Tipăreşti ”din comuna

Cocorastii Mislii, si a terenului aferent spaţiului inchiriat, din sat Tipăreşti nr. 61 A „
neutilizat in procesul de invatamant ,iar adresa fiind actualizata conform
Nomenclatorului stradal aprobat prin Hotararea Consiliului nr. 51/ 2018 , noua
adresa fiind Str. Invatator MIHAIL FRANCULESCU nr.168 .Clădirea este formata
d in 3 in c a p e ri si g ru p s a n ita r si este proprietate publica a comunei şi în administrarea
Consiliului local Cocorastii M islii , identificat conform Extras de carte funciara nr. 21075 -

ANEXA 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publica a spaţiului ce face
obiectul Art. 1 , potrivit Anexei nr.2 la prezenta hotarare.
Art.3. - închirierea spaţiului menţionat mai sus se va face pe o perioadă de 5 a n i.
Art.4
(1) Nivelul minim al chiriei pentru clădire ,care reprezintă şi preţul de pornire va fi
5,0 lei/mp/luna
(2) - Nivelul minim al chiriei pe suprafaţa de teren aferenta spatiilor inchiriate
,calculat prin testarea pieţei pentru vânzările de teren , este de 0,2 lei/mp/ an si care reprezintă
deasemeni preţul de pornire al licitaţiei.
(3)
- garanţia de participare la licitaţie este de 1086 le i, iar contravaloarea caietului
de sarcini este de 50 lei.
Art.6. - Se aprobă DOCUMENTAŢIA de atribuire a contractului de închiriere a spaţiilor
conform Art.l prevăzuta în Anexa nr.3 la prezenta hotarare si care face parte integranta din
aceasta.

Art.7. - Pentru evaluarea ofertelor în vederea inchirierii spaţiului
prevăzut la art.l se constituie o comisie formată din 5-7 membri, a cărei
componenţă se aprobă de primarul comunei Cocorastii Mislii prin dispoziţie.
Art.8. - Se aprobă Contractul Cadru de locatiune ( închiriere) prevăzut în Anexa nr.4
Art.9. - Se mandatează Primarul comunei Cocorastii Mislii ca în numele şi interesul autorităţii
deliberative să semneze contractul de locatiune prevăzut la art.8.

Art.10
Secretarul comunei va proceda la comunicarea prezentei persoanelor si
instituţiilor abilitate.
Art. 11 Anexele nr.l - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,

N r........din

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Ilie E le n a ,

