
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
de aprobare a Regulamentului privind  organizarea i desf urarea licita iilor

 în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru bunuri proprietate public  sau privat
 a jude ului Maramure  aflate în administrarea Consiliului jude ean Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i
comisiei juridice i de disciplin ;
 În conformitate cu prevederile art. 14, al. (1) i al. (2) i art.15 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia;

În baza art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) i art. 123 alin. (1) i alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

 Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  Regulamentul privind  organizarea i desf urarea licita iilor în vederea atribuirii
contractelor de închiriere pentru bunuri proprietate public  sau privat  a jude ului Maramure  aflate în
administrarea Consiliului jude ean Maramure , în forma prezentat  în anex , parte integrant  a prezentei
hot râri.

Art.2. Hot rârea i anexa se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei de patrimoniu i logistic ;
- Direc iei economice;
- Direc iei juridice, administra ie i rela ii publice;
- Direc iei tehnice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 28 mai 2010. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                        Dumitru Dumu a

Baia Mare, 28 mai 2010
Nr. 69
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 69 din 28 mai 2010

REGULAMENT
privind organizarea i desf urarea licita iilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere

 pentru bunuri proprietate public  sau privat a jude ului Maramure
aflate în administrarea Consiliului jude ean Maramure

CAPITOLUL I

Dispozi ii Generale
Art.1.  (1) Prezentul regulament reglementeaz  regimul juridic pentru atribuirea contractelor de

închiriere a bunurilor apar inând propriet ii publice sau private a jude ului Maramure .
(2) Închirierea se face în baza unui contract prin care jude ul Maramure , persoan  juridic  de

drept public, conform art.21 din Legea nr.215/2001, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, în
calitate de locator, atribuie unei persoane fizice sau juridice numit  chiria , pentru o perioad  determinat , i
care ac ioneaz  pe riscul i r spunderea sa, un bun imobil proprietate public  sau privat  a jude ului
Maramure , în schimbul unei chirii.

(3) Închirierea bunurilor proprietate public  sau privat  a jude ului Maramure , se aprob  de
tre Consiliul Jude ean Maramure , prin hot râre, în condi iile legii.

Art.2.  (1) Organizatorul procedurii de atribuire este Consiliul Jude ean Maramure .
(2) Ini iatorul procedurii poate fi jude ul Maramure , prin Pre edinte, în baza art.102 alin. (1)

din Legea nr.215/2001, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, sau orice persoan  fizic  sau
juridic , român  sau str in , prin solicitare scris  adresat  Consiliului jude ean Maramure .

(3) În solicitarea scris , ini iatorul va preciza activitatea pe care o va desf ura i loca ia
bunului din domeniul public sau privat al jude ului Maramure  pentru care solicit  închirierea.

Art.3.  (1) Se stabilesc urm toarele forme de procedur  pentru atribuirea contractelor de închiriere a
bunurilor proprietate public  sau privat  a jude ului Maramure :

a.) licita ie public  deschis , cu oferta în plic închis i sigilat;
b.) negociere direct  purtat  individual cu ofertan ii.
(2) Procedura de atribuire se stabile te de c tre organizator.

CAPITOLUL II

Organizarea i desf urarea procedurii de atribuire
Art.4. (1) Pentru organizarea i desf urarea procedurii de atribuire, Pre edintele consiliului

jude ean Maramure  are obliga ia de a desemna pentru atribuirea contractelor de închiriere a bunurilor
proprietate public  sau privat  a jude ului Maramure , persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor,
care se constituie într-o comisie de evaluare.

(2) Membrii comisiei de evaluare, având un num r impar de componen i, trebuie s  fie în
num r de minimum 3 i se nominalizeaz , de regul , din cadrul speciali tilor proprii, la care se pot ad uga,
dup  necesit i, exper i externi.

(3) Membrii comisiei de evaluare, suplean ii i invita ii trebuie s  respecte regulile privind
conflictul de interese prev zute de lege.

(4) Membrii comisiei de evaluare i invita ii vor da o declara ie de compatibilitate, impar ialitate
i confiden ialitate pe propria r spundere. În caz de incompatibilitate pre edintele comisiei va propune

înlocuirea persoanei în cauz .
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Art.5. (1) Pre edintele consiliului jude ean Maramure  desemneaz , prin dispozi ie, pre edintele
comisiei de evaluare i secretarul acesteia. Secretarul comisiei nu are drept de vot.

(2) Prin dispozi ie se vor nominaliza cel pu in 2 membri suplean i pentru membrii comisiei de
evaluare.

(3) Înlocuirea unui membru al comisiei de evaluare cu un membru supleant se poate face
numai dac  persoana care urmeaz  s  fie înlocuit  nu are posibilitatea, din motive obiective, de a- i îndeplini
atribu iile care rezult  din calitatea de membru al comisiei de evaluare.

(4) Dup  producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat  de
tre membrul supleant care î i va exercita atribu iile aferente pân  la finalizarea procedurii de atribuire.

Art.6. (1) Comisia de evaluare este legal întrunit  numai în prezen a tuturor membrilor s i i adopt
hot râri prin votul majorit ii membrilor s i.

(2) Hot rârile comisiei de evaluare se iau numai pe baza criteriilor de selec ie stabilite prin
anun ul de participare.

Art.7. (1) Licita ia public  va fi organizat  de Consiliul jude ean Maramure  iar anun ul de participare
va fi publicat într-un ziar local, va fi afi at la sediul organizatorului i pe siteul acestuia (www.cjmaramures.ro)
i la locul unde se afl  bunul ce urmeaz  a fi închiriat.

(2) Anun ul de participare va cuprinde în mod obligatoriu urm toarele :
 a) denumirea i sediul organizatorului;

b) adresa bunului, suprafa a, durata închirierii, cuantumul chiriei, destina ia;
 c) data limit i locul de primire a ofertelor;
 d) data, ora i locul de deschidere a ofertelor;
 e) condi ii de participare.
 f) procedura de atribuire.

(3) Licita ia public  va avea loc dup  minim 5  zile de la data public rii anun ului de
participare.

Art.8. (1) Garan ia de participare este de 5% din chiria anual  calculat  la pre ul de pornire a
licita iei.

(2) Taxa de participare la licita ie se stabile te de organizator.
Art.9. Pre ul de pornire a licita iei este cel rezultat prin aplicarea Hot rârii Consiliului Jude ean

Maramure  nr. 76/2007.
Art.10. Termenul de închiriere se  stabile te prin hot râre a Consiliului jude ean Maramure .
Art.11. (1) Garan ia de participare se pierde de ofertan ii care î i retrag oferta înainte de desemnarea

câ tig torului sau dac  ofertantul câ tig tor nu semneaz  contractul în termen de 30 de zile.
(2) În cazul nesemn rii contractului de închiriere din vina exclusiv  a ofertantului desemnat

câ tig tor locatorul încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul urm tor.
(3) Neprezentarea ofertan ilor la data i ora fixat  pentru licita ie conduce la pierderea taxei de

participare.
(4) Ofertan ilor necâ tig tori li se restituie garan ia de participare nu i taxa de participare.

Art.12. Instruc iunile pentru ofertan i vor fi întocmite de organizator.

CAPITOLUL III

Atribuirea contractului de închiriere
Art.13. (1) Ofertele se depun pân  la data limit  din anun ul de participare, în plic închis i sigilat i

care va cuprinde :
a) oferta propriu-zis , în dou  exemplare originale;
b) certificat fiscal care s  ateste c  ofertantul nu are datorii la bugetul local i de stat;
c) documentele de înfiin are i de exercitare a activit ii ofertantului (în cazul persoanelor
juridice);
d) copie dup  actele de identitate (în cazul persoanelor fizice);
e) chitan ele privind taxele stabilite de organizator.

(2) Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax, e-mail.

http://www.cjmaramures.ro
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(3) Ofertele vor fi redactate în limba român , vor fi depuse în num rul de exemplare prev zut
în anun ul de participare i vor fi semnate de ofertant.

(4) Ofertele primite i înregistrate dup  termenul limit  de primire prev zut în anun ul de
participare vor fi excluse de la licita ie i vor fi înapoiate ofertan ilor f  a fi deschise.

Art.14. (1) Pe plic se va men iona bunul pentru care se oferteaz i men iunea “A nu se deschide
înainte de data licita iei, ora ____” .

(2) edinta de deschidere a plicurilor este public .
(3) La licita ie pot participa persoanele care au constituit garan ia de participare i au achitat

taxele stabilite de organizator.
Art.15. Dac  la procedura de licita ie deschis  se depune o singur  ofert  corespunz toare, atunci

comisia de evaluare este îndrept it  s  atribuie contractul ofertantului respectiv numai dac  pre ul reprezint
cel pu in cuantumul stabilit prin hot râre a consiliului jude ean.

Art.16. (1) În cazul în care licita ia se amân , reluarea ei va fi adus  la cuno tin  celor interesa i în
condi iile art.9, alin.(1) din prezentul regulament.

(2) În cazul în care licita ia public  deschis  nu a condus la desemnarea unui câ tig tor, se va
consemna aceast  situa ie într-un proces-verbal, iar în termen de 10 de zile se va organiza o nou  licita ie.

Art.17. (1) Procedura de închiriere prin negociere direct  se aplic  numai în cazul în care în urma a
dou  licita ii publice deschise nu s-a putut desemna un câ tig tor.

(2) Anun ul de inten ie al autorit ii contractante de a proceda la atribuirea închirierii prin
negociere direct  va fi publicat  într-un ziar local i va fi afi at la sediul organizatorului i la locul unde se afl
bunul ce urmeaz  a fi închiriat.

(3) Anun ul de inten ie va preciza:
a.) denumirea i sediul autorit ii contractante;
b.) obiectul închirierii;
c.) modalitatea prin care se organizeaz  desf urarea negocierilor directe.

(4) În cazul procedurii de negociere direct , participan ii trebuie s  prezinte:
a.) date, informa ii i documente de identitate/identificare ;
b.) date, informa ii i documente referitoare la calit ile i capacit ile lor ;
c.) acte doveditoare a pl ii taxei de participare.

(5) Negocierea se face cu fiecare ofertant în parte la data i locul stabilite conform
program rii, în condi iile stabilite în anun ul de inten ie.

Art.18. Toate documentele procedurii de atribuire se p streaz  de c tre autoritatea contractant  în
dosare individuale aferente fiec rei închirieri.

Art.19. (1) În timpul desf ur rii procedurii de atribuire comisia întocme te un proces-verbal în care
se confirm  eligibilitatea ofertantului i pre ul oferit.

(2) În cazul ofert rii unui pre  mai mic decât cel de pornire stabilit prin hot rârea Consiliului
jude ean Maramure , ofertantul este descalificat.

(3) Procesul verbal va fi semnat de comisia de evaluare a ofertelor cât i de ofertan i.
Art.20.  (1) La finalizarea procedurii de atribuire, comisia de evaluare va intocmi un raport al

procedurii.
(2) Raportul trebuie s  con in  descrierea procedurii de licita ie, modul de evaluare a ofertelor,

elementele esen iale ale ofertelor i motiva ia alegerii câ tig torului.
(3) Raportul va fi supus spre aprobare Pre edintelui consiliului jude ean Maramure .

CAPITOLUL IV

Contractul de închiriere
Art.21. (1) Contractele de închiriere se încheie în form  scris  în termen de 30 de zile de la data la

care comisia de evaluare a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.
(2) Modelul contractului de închiriere va fi întocmit de organizator.
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CAPITOLUL V

Dispozi ii finale
Art.22. În cazul ofertelor respinse de comisie acest lucru se va comunica în scris în termen de cel mult

10 zile celor interesa i.
Art.23. Persoana care se consider  v mat  într-un drept al s u ori într-un interes legitim printr-un

act al autorit ii contractante, cu înc lcarea dispozi iilor legale în materia închirierii, are dreptul de a contesta
actul respectiv pe cale administrativ-jurisdic ional , în condi iile prezentului regulament.

Art.24. (1) Contesta iile se pot depune în termen de cel mult 5 zile de la data inerii procedurii de
atribuire i vor fi solu ionate în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii lor, de c tre Pre edintele
Consiliului jude ean Maramure , prin dispozi ie, la propunerea comisiei de solu ionare a contesta iilor.

(2) Comisia de solu ionare a contesta iilor, format  din 3 membri, se nume te prin dispozi ie a
Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , din cadrul speciali tilor proprii din compartimentele de
specialitate, al ii decât cei din comisia de evaluare.

(3) Dispozi ia privind solu ionarea contesta iilor la procedura de atribuire a contractului de
închiriere bunuri proprietate public sau privat  a jude ului Maramure , poate fi contestat  în condi iile Legii
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Art.25. Alte situa ii neprev zute în actele normative în materie precum i în prezentul regulament,
ap rute pe parcursul organiz rii procedurii de atribuire, vor fi solu ionate de catre comisia pentru evaluarea
ofertelor i atribuirea contractului de închiriere, prin hot râre.


