
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 

CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Săvârșin nr. 37, județul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 

e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 34 

din data de 31.03.2020 

 

privind actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului de investiţie „MODERNIZARE, 

MANSARDARE ŞI DOTARE LICEU TEHNOLOGIC SĂVÂRŞIN” 

Consiliul Local al comunei Săvârșin, judeţul Arad; 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare prezentat de către Primarul, în calitatea sa de iniţiator, prin care 

se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 

dezvoltarea colectivităţii;  

- raportul de specialitate al compartimentului urbanism nr.494/25.03.2020 din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept şi în fapt, 

necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 

colectivităţii;  

- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local Săvârșin; 

- Contractul de finanţare nr. C0720EN00011650200325/29.09.2017; 

- Listele de cantităţi şi Devizul General actualizat aferente proiectului tehnic nr.18/2017, 

proiect cu titlu „MODERNIZARE, MANSARDARE ŞI DOTARE LICEU 

TEHNOLOGIC SĂVÂRŞIN” 

Ţinând cont de: 

- Prevederile art.120 şi art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- Prevederile art.8 şi art.9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- Prevederile art.7 alin.(2) şi art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,referitoare la contracte şi convenţii; 

- Prevederile art.20 şi art.21 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006; 

- Prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

- Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), alin.7 lit.n) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

- Nr. de voturi de la şedinţa de consiliu, cvorumul necesar adoptării fiind de ½ din 
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numărul consilierilor în funcție, majoritate absolută (cu un nr. de 11 voturi „pentru", 0 

"abţineri" si 0 voturi „împotrivă") 

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit.g și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 

 

                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă principalii indicatori economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie 

„MODERNIZARE, MANSARDARE ŞI DOTARE LICEU TEHNOLOGIC SĂVÂRŞIN”, 

beneficiar Comuna Săvârșin,  conform Devizului general al investiţiei întocmit de SC ARTNOVA 

SRL, prezentat în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

 

 Valoarea totală a investiţiei: 3.612.171,80 lei (inclusiv TVA). 

 

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Arad în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate. 

(2) Se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Comunei Săvârșin. Aducerea la 

cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul primăriei comunei Săvârșin şi prin publicare pe 

site. 

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei 

Săvârșin la : Primarul comunei Săvârșin, compartimentul urbanism şi contabilitate. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        Contrasemnează, 

           NEAMȚ MARIUS-CĂTĂLIN    SECRETAR GENERAL  

       Simona PASCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 

CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Săvârșin nr. 37, județul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 

e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 

 

 

ANEXA HCL Nr. 34/31.03.2020 

privind aprobarea indicatorilor economici ai obiectivului de investiţie  

„Modernizare, mansardare şi dotare Liceu Tehnologic Săvârşin” 

 

 

 

Valoarea Proiectului este:        LEI     EURO 

Valoarea totală 3.612.171,80 795.808 

Valoarea eligibilă 2.211.981,79 487.328 

Valoarea neeligibilă 827.096,29 182.260 

Valoare neeligibilă - TVA 573.093,73 126.260 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        Contrasemnează, 

           NEAMȚ MARIUS-CĂTĂLIN    SECRETAR GENERAL  

       Simona PASCU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 

CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Săvârșin nr. 37, județul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 

e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.35 

din data de 31.03.2020 

privind actualizarea valorii proiectului „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ȘI 

MAGAZIE LEMNE” 

Consiliul Local al comunei Săvârșin, judeţul Arad întrunit în şedinţă ordinară în data de 

31.03.2020; 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare prezentat de către Primarul, în calitatea sa de iniţiator, prin care 

se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 

dezvoltarea colectivităţii;  

- raportul de specialitate al compartimentului urbanism nr.520/27.03.2020 din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept şi în fapt, 

necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 

colectivităţii;  

- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local Săvârșin; 

- prevederile contractului de finanțare nr. C0720EN00021550200296 din  23.12.2016; 

- Contractul de lucrări nr. 482 (328) din 22.03.2019 semnat între comuna Săvârșin și 

S.C. Prestovit S.R.L.; 

- Devizul general eligibil și neeligibil actualizat în martie 2020 de către S.C. Artnova 

S.R.L., având în vedere oferta financiară transmisă de către S.C. Prestovit S.R.L. 

conform OUG 114/2018 și modificările financiare în cadrul capitolului 3 Cheltuieli 

pentru proiectare şi asistenţa tehnică; 

- Prevederile HCL 88/06.11.2015 și HCL nr. 89/06.11.2015; 

Ţinând cont de: 

- Prevederile art.120 şi art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- Prevederile art.8 şi art.9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele dinLegeanr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 

convenții; 

- Prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene, actualizată; 

- Prevederile art.20 şi art.21 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006; 

- Prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
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documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

- Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), alin.7 lit.n) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

- Nr. de voturi de la şedinţa de consiliu, cvorumul necesar adoptării fiind de ½ din 

numărul consilierilor în funcție, majoritate absolută (cu un nr. de 11 voturi „pentru", 0 

"abţineri" si 0 voturi „împotrivă") 

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit.g și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii proiectului „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ȘI 

MAGAZIE LEMNE”, conform devizului general actualizat, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Valoarea totală a obiectului de investiție: „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ȘI 

MAGAZIE LEMNE” este de 2.579.968,79 lei inclusiv TVA, din care C+M 1.985.985,42 lei 

inclusiv TVA, conform devizului general, anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții de la bugetul local în valoare de 

487.546,41 lei. 

Art. 4. Cheltuielile ce se vor finanța din fonduri europene, prin Programul Național de 

Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020 - sM7.2) sunt în valoare de 2.092.422,38 lei. 

Art. 5. Primarul comunei Săvârșin, judeţul Arad, prin aparatul de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Arad, 

Primarului comunei Săvârșin și va fi adusă la cunoștință publică prin grija Secretarului. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          Contrasemnează, 

           NEAMŢ MARIUS-CĂTĂLIN         SECRETAR GENERAL 

               Simona PASCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 

CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Savirsin, nr. 37, judetul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 

e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 

HOTĂRÂREA Nr.36 

din data de 31.03.2020 

privind utilizarea unei sume prevăzută în bugetul local al comunei Săvârşin pentru 

persoanele aflate în dificultate în vederea evitării infectării şi extinderii Coronavirusului 

(COVID-19) 

 

Consiliul local al comunei Săvarşin, judeţul Arad, întrunit în ședință ordinară în data de 

31.03.2020; 

Având în vedere :   

         - expunerea de motive a primarului comunei Savarsin; 

         - referatul compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Săvârşin; 

 - avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local Săvârșin; 

 -prevederile art.19 alin.(2), art.49 alin.(5) art.50, alin.(2) din Legea nr. 273/2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020; 

- prevederile art. 129 alin (4) lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 intitulată ”MĂSURI de primă urgență 

cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României; 

- prevederile art. 9 alin. (1) Ordonanța de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu 

și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanțelor Militare nr.1/18.03.2020, 2/22.03.2020 și 3/24.03.2020 privind 

masuri de prevenire a raspandirii COVID-19; 

- Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Săvârşin nr.1/16.03.2020 

privind măsurile luate în vederea evitării infectării şi extinderii Coronavirusului (COVID-19) la 

nivelul populaţiei din comuna Săvârşin; 

- Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Săvârşin nr.2/23.03.2020 

privind măsurile luate în vederea evitării infectării şi extinderii Coronavirusului (COVID-19) la 

nivelul populaţiei din comuna Săvârşin; 

- Nr. de voturi de la şedinţa de consiliu, cvorumul necesar adoptării fiind de ½ din 

numărul consilierilor în funcție, majoritate absolută (cu un nr. de 11 voturi „pentru", 0 "abţineri" 

si 0 voturi „împotrivă") 

          In temeiul art. 139 alin. (3) lit.a si 196 alin (1) lit.a din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ  
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

            Art.1.  Se aprobă utilizarea sumei de 500 lei/persoană în dificultate prevăzută în bugetul 

local al comunei Săvârşin pe anul 2020, pentru îndeplinirea măsurilor în vederea evitării infectării 

şi extinderii Coronavirusului (COVID-19) la nivelul persoanelor vârstnice de peste 65 de ani, fără 

susţinători sau altă formă de aparţinători din comuna Săvârşin. 

Art.2. Cheltuielile prevăzute în bugetul comunei Săvârşin pe anul 2020 reprezintă limite 

maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Săvârşin şi compartimentul financiar-contabil. 

           Art.4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Comunei  Savârsin, 

persoanelor, autorităţilor si institutiilor indreptatite. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Contrasemnează, 

          NEAMŢ MARIUS-CĂTĂLIN                      SECRETAR GENERAL 

              Simona PASCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 

CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Săvârșin nr. 37, județul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 

e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 37 

din data de 31.03.2020 

privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în loc. Săvârșin, înscris în 

C.F. nr.300561 Săvârșin nr.cad/top 113/4-b, 113/4-b, 113/6-b, 113/4-a, 113/5 

 

Consiliul Local al comunei Săvârșin, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31.03.2020; 

Având în vedere: 

- Inițiativa primarului comunei Săvârșin, exprimată prin referatul de aprobare nr. 

521/27.03.2020; 

- Raportul de specialitate înregistrat la nr. 522/27.03.2020 întocmit de 

compartimentul urbanism; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitatedin cadrul Consiliului local 

Săvârșin; 

- Prevederile art.108, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c și alin.(6) lit.a, art.286 alin.(1) 

și alin.(4), art.297 alin.(1) lit.c, art.333 alin.(5) și art.334 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

- Anexa nr.50 –Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Săvârșin din H.G.R. nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al 

județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din 

județul Arad; 

- Raportul de evaluare înregistrat sub nr.399/06.03.2020 executat de evaluator 

autorizat Păduraru Mircea, nr. legitimație 14943 privind evaluarea spațiului 

identificat în CF nr.300561 Săvârșin, cu nr.cad/top 113/4-b (construcție) 113/4-

b, 113/6-b, 113/4-a, 113/5 (teren), suprafață construită 35,52 mp; 

- Solicitarea formulată de SC Eterna Floare de Colț SRL, reprezentată legal prin 

Stoian Adrian înregistrată la Primăria comunei Săvârșin sub nr.105/20.01.2020; 

- Nr. de voturi de la şedinţa de consiliu, cvorumul necesar adoptării fiind de 

1/2din numărul consilierilor locali în funcție, de majoritate absolută cerută de 
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prevederile art.139 alin.(3) lit.g din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ (cu un nr. de 11 voturi „pentru", 0 "abţineri" si 0 voturi 

„împotrivă") 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare înregistrat sub nr.399/06.03.2020 executat de 

evaluator autorizat Păduraru Mircea, nr. legitimație 14943 privind evaluarea spațiului situat în loc. 

Săvârșin nr.432/b, identificat în CF nr.300561 Săvârșin, cu nr.cad/top 113/4-b (construcție) 113/4-

b, 113/6-b, 113/4-a, 113/5 (teren), suprafață construită 35,52 mp, conform Anexei nr. 1,parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului situat în loc. Săvârșin, înscris 

în C.F. nr.300561 Săvârșin nr.cad/top 113/4-b, 113/4-b, 113/6-b, 113/4-a, 113/5, în suprafață de 

35,52 mp, proprietate publică a comunei Săvârșin, județul Arad. 

Art.3. Se aprobă durata contractului de închiriere ca fiind de 3 ani, cu posibilitatea de 

prelungire prin act adițional, începând cu data semnării contractului de către câștigătorul licitației. 

Art.4. Prețul minim de începere a licitației publice (prețul minim al închirierii) este de 39,7 

euro/lună. 

Art.5. Se aprobă Documentația de atribuire (Caietul de sarcini; Fișa de date a procedurii; 

Contractul Cadru; Formulare și Modele de documente), prezentată în Anexa nr.2, parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.6. Prețul pentru obținerea Documentației de atribuire se stabilește în cunatum de 50 

lei. 

Art.7. Garanția de participare la licitație este de 79,4 euro. 

Art.8. Dotările și obținerea avizelor necesare funcționării, cad în sarcina locatarului 

(chiriașului). 

Art.9. Locatarul (chiriașul) este obligat să încheie, în nume propriu, contracte cu furnizorii 

de utilități (energie electrică, apă-canal, salubritate, etc.) și să achite contravaloarea lor. 

Art.10. Comisia de licitație va fi desemnată prin act administrativ al Primarului comunei 

Săvârșin. 

Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Primarul comunei 

Săvârșin, membrii comisiei de licitație și serviciile de specialitate. 

Art.12. Prezenta hotarare se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad, în vederea exercitării controlului de 

legalitate; 

- Primarul comunei Săvârșin; 

- Membrilor comisiei de licitație; 

- Celor interesați. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        Contrasemnează, 

NEAMŢ MARIUS-CĂTĂLIN         SECRETAR GENERAL 

                     Simona PASCU 



 

 

Anexa nr.2 

la HCL nr. 37/31.03.2020 

JUDEȚUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRȘIN 
 

 

 

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE 

privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în loc. 

Săvârșin, înscris în C.F. nr.300561 Săvârșin nr.cad/top 113/4-b, 113/4-b, 

113/6-b, 113/4-a, 113/5, proprietate publică a comunei Săvârșin 

 

 

 

 

 

CUPRINS: 

I. CAIET DE SARCINI 

II. FIȘA DE DATE A PROCEDURII 

III. CONTRACTUL CADRU 

IV. FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE 

 

 

 

 

- 2020 – 



 

JUDEȚUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRȘIN 

 

 

 

I. CAIET DE SARCINI  

 

privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în loc. 

Săvârșin, înscris în C.F. nr.300561 Săvârșin nr.cad/top 113/4-b, 113/4-b, 

113/6-b, 113/4-a, 113/5, proprietate publică a comunei Săvârșin 

 

 

 

PROPRIETAR: COMUNA SĂVÂRȘIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C U P R I N S 

 

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE PROPRIETARULUI 

(LOCATORULUI); 

 

2. DESCRIEREA SPAŢIULUI DISPONIBIL CARE FACE OBIECTUL 

ÎNCHIRIERII; 

 

3. OBIECTIVE DE ORDIN ECONOMIC URMĂRITE DE 

PROPRIETAR; 

 

4. CONDIŢIILE ŞI REGIMUL DE EXPLOATARE A SPAŢIULUI 

DISPONIBIL; 

 

5. CRITERIILE DE ATRIBUIRE; 

 

6. REGULI PRIVIND OFERTA; 

 

7. GARANŢIA DE PARTICIPARE; 

 

8. DURATA ÎNCHIRIERII; 

 

9. PREŢUL MINIM DE ÎNCEPERE A LICITAŢIEI PUBLICE; 

 

10. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI; 

 

 

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE PROPRIETARULUI (LOCATORULUI) 

PROPRIETARUL (LOCATORUL): 

Denumire: COMUNA SĂVÂRȘIN 

Adresa: Comuna Săvârșin nr. 432/b, județul Arad 

Cod fiscal 3519178 



tel: 0257557270; fax: 0257557170; 

e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 

2. DESCRIEREA SPAȚIULUI DISPONIBIL CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII 

 Prezentul caiet de sarcini stă la baza procedurii de închiriere prin licitație publică a spațiului 

disponibil, în suprafață de 35,52 mp, situat în localitaea Săvârșin, nr.432/b, proprietate publică a 

comunei Săvârșin, județul Arad, conform CF nr.300561 Săvârșin nr.cad/top 113/4-b, 113/4-b, 

113/6-b, 113/4-a, 113/5. 

 

3. OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC URMĂRITE DE PROPRIETAR 

 Obiectivele de ordin economic urmărite de proprietar constau în atragerea de noi venituri 

la bugetul local. 

 

4. CONDIȚIILE ȘI REGIMUL DE EXPLOATARE A SPAȚIULUI DISPONIBIL 

 Condițiile și regimul de exploatare a spațiului disponibil, situat în localitatea Săvârșin, 

nr.432/b, proprietate publică a comunei Săvârșin, județul Arad, vor fi stipulate în contractul de 

închiriere. 

 Dotările și obținerea avizelor necesare funcționării cad în sarcina chiriașului. 

 Chiriașul este obligat să respecte prevederile Ordinului nr.163/2007 pentru aprobarea 

normelor de apărare împotriva incendiilor și pe cele ale Ordinului nr.14/2009 pentru aprobarea 

Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau 

în aer liber. 

 Prin contractul de închiriere se va stipula persoana nominalizată care îndeplinește atribuții 

în domeniul apărării împotriva incendiilor și răspunde de aprinderea și stingerea focului (dacă este 

cazul). 

 Dispozițiile referitoare la mediu și sănătate publică cad în sarcina chirișului. 

 Chiriașul este obligat să încheie, în nume propriu, contracte cu furnizorii de utilități 

(energie electrică, apă-canal, salubritate, etc.) și să achite contravaloarea lor. 

 Chiriașul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul închirierii și nici să-i dea o altă 

folosință. 

 Chiriașul nu poate aduce modificări bunului ce face obiectul închirierii, fără acordul 

prealabil al administratorului, respectiv Consiliului Local al Comunei Săvârșin. 

 Chiriașul este obligat să plătească chiria. 

 Neplata chiriei sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la plata majorărilor 

de întârziere, conform legislației în vigoare. 

 Predarea-primirea acestuia se va face pe bază de Proces-Verbal. 

mailto:primariasavarsin@yahoo.co


 

5. CRITERIILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

 

 Criteriul de atribuire cel mai mare nivel al chiriei având o pondere de 60%. 

 Criteriul de atribuire capacitatea economico-financiară a ofertanților având o pondere de 

40%. 

 Criteriul de atribuire cel mai mare nivel al chiriei este reprezentat de oferta financiară 

prezentată în plicul interior, conform Formularului nr.4 din secțiunea Formulare și Modele de 

Documente. 

 Criteriul de atribuire capacitatea economico-financiară a ofertanților este prezentat în plicul 

exterior, conform Formularului nr.3 din secțiunea Formulare și Modele de Documente. 

 

6. REGULI PRIVIND OFERTA 

 

(1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 

documentației de atribuire. 

(2) Ofertele se redactează în limba română. 

(3) Ofertele se depun la sediul autorității contractante în două plicuri sigilate, unul exterior 

și unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, 

în registrul Oferte, precizându-se data și ora. 

(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul 

exterior va trebui să conțină: 

- Fișa cu informații generale privind ofertantul, Formularul nr.1din secțiunea Formulare 

și Modele de Documente; 

- declarație de participare la procedură, semnată de ofertant, fără ștersături sau 

modificări, Formularul nr.2 din secțiunea Formulare și Modele de Documente; 

- declarație  privind capacitatea economică și financiară, Formularul nr.3 din secțiunea 

Formulare și Modele de Documente; 

- copie de pe Certificatul de Înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, 

Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv copii de pe toate actele 

adiționale relevante  și de pe Certificatul de Înregistrare Fiscală; 

- copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal; 

- dovada privind achitarea obigațiilor fiscale, prin prezentarea unui Certificat de 

Atestare Fiscală eliberat de Serviciul Taxe și Impozite Locale și Direcția Generală a Finanțelor 

Publice, ambele în original; 

- acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini, respectiv chitanța sau 

ordinul de plată care atestă achitarea lor, în copie; 



- acte doveditoare, respectiv chitanța sau ordinul de plată care atestă achitarea 

contravalorii garanției de participare, în copie; 

- procură legalizată la notarul public pentru persoane împuternicite să participe la 

licitație, în original; 

(5) Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se însciu numele sau denumirea 

ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, conform Formularului 

nr.4 din secțiunea Formulare și Modele de Documente. 

(6) Oferta va fi depusă într-un singur exemplar. Fiecare foaie din ofertă trebuie să fie 

semnat de către ofertant. 

(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 

(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada 

de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă. 

(9) Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită 

pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii. 

(10) Riscurile legale de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina 

peresoanei interesate. 

(11) Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după 

expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

(12) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru 

deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor 

oferte numai după această dată. 

(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal 

prevăzut la alin.(15) de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți. 

(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 

prevăzute în caietul de sarcini al licitației. 

(15) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 

valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, 

ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la 

procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare. 

(16) În baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin.(15), comisia 

de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității 

contractante. 

(17) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, 

autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au 

fost excluse, indicând motivele excluderii. 

(18) În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 

două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o 

nouă licitație, cu respectarea procedurii prevăzute la alin.(1)-(13). 

(19) La licitație nu poate participa persoana fizică autorizată sau juridică care se află în 

una din următoarele situații: 



a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-

sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii, sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile 

prevăzute la pct.a); 

c) a constituit obiectul unui act administrativ de evacuare sau a unui titlu executoriu, 

pentru recuperarea unor sume; 

d) a prezentat documente falsificate pentru înscrierea la licitațiile anterioare organizate 

de Primăria comunei Săvârșin; 

e) a participat la alte licitații publice pentru închiriere spații comerciale sau terenuri, a 

adjudecat, dar a refuzat încheierea contractului de închiriere; 

f) a deținut un contract de închiriere sau concesiune pentru spațiul supus licitației publice 

și a renunțat la aceste sau înregistrează creanțe bugetare de plată către bugetul local rezultate din 

închirieri sau concesiuni. 

(20) La licitație nu sunt admise persoanele juridice al căror administrator/asociat unic 

reprezintă sau dețin societăți ce se încadrează la punctele a)-f), precizate mai sus. 

(21) La licitația publică, pentru închirierea unui teren, nu pot participa societăți 

reprezentate de același administrator sau asociat. 

 

7. GARANȚIA DE PARTICIPARE 

 

 Garanția de participare este obligatorie și se poate constitui prin scrisoare de garanție 

bancară, prin ordin de plată în contul proprietarului nr. RO21TREZ03221360250XXXXX deschis 

la Trezoreria Săvârșin sau prin numerar depus la casieria proprietarului. 

 Valoarea garanției de participare la licitația de închiriere pentru spațiul disponibil din 

localitatea Săvârșin,nr.432/b,în suprafață de 35,52 mp, proprietate publică a comunei Săvârșin, 

județul Arad, conform CF nr.300561 Săvârșin nr.cad/top 113/4-b, 113/4-b, 113/6-b, 113/4-a, 113/5 

este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Amplasamentul spațiului 

licitat 

Suprafața 

spațiului licitat 

(mp) 

Prețul minim 

de începere a 

licitației 

(euro/lună) 

Garanța de 

participare la 

licitație (lei) 

1 Localitatea Săvârșin, 

nr.432/b, CF nr.300561 

Săvârșin nr.cad/top 113/4-b, 

113/4-b, 113/6-b, 113/4-a, 

113/5 

35,52 39,7 79,4 

 



 Garanția de participare se restituie: 

a) ofertantului câștigător, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 

închiriere, sau ea poate fi transferată în contul proprietarului constituind în felul acesta 

cota parte a chiriei; 

b) ofertanților necâștigători: după semnarea contractului de închiriere, dar nu mai târziu 

de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei; 

Ofertantul pierde garanția de participare dacă: 

a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de închiriere în 

perioada de valabilitate a ofertei. 

 

8. DURATA ÎNCHIRIERII 

 Durata închirierii este de 3 ani de la data semnării contractului cu câștigătorul licitației 

publice. 

 Contractul de închiriere poate fi prelungit, cu acordul părților, prin acte adiționale. 

 Contravaloarea utilităților, reprezentând consumul lunar de energie electrică, apă-canal, 

salubritate, etc., fac obiectul unor contracte separate încheiate între locatar și furnizorii acestora. 

 

9. PREȚUL MINIM DE ÎNCEPERE AL LICITAȚIEI PUBLICE 

  

 Prețul minim de începere a licitației este de 39,7 euro/lună, calculat în lei la cursul Băncii 

Naționale a României din ziua de referință, pentru spațiul disponibil situat în localitatea Săvârșin, 

nr.432/b, în suprafață de 35,52 mp, proprietate publică a comunei Săvârșin, județul Arad, conform 

CF nr.300561 Săvârșin nr.cad/top 113/4-b, 113/4-b, 113/6-b, 113/4-a, 113/5 și este prezentat în 

tabelul de mai jos: 

COMUNA SĂVÂRȘIN 

Nr. 

crt. 

Amplasamentul spațiului 

licitat 

Suprafața 

spațiului licitat 

(mp) 

Prețul minim 

de începere a 

licitației 

(euro/lună) 

Garanța de 

participare la 

licitație (lei) 

1 Localitatea Săvârșin, 

nr.432/b, CF nr.300561 

Săvârșin nr.cad/top 113/4-b, 

113/4-b, 113/6-b, 113/4-a, 

113/5 

35,52 39,7 79,4 

 

 



10. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

 

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 

b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de 

către locator, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de 

dezacord fiind competentă instanța de judecată; 

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către 

locator, cu plata unei despăguburi în sarcina locatarului; 

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către 

locatar, cu plata unei despăguburi în sarcina locatorului; 

e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul 

imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei 

despăgubiri; 

f) alte cauze de încetare a contractului de închiriere, fără a aduce atingere cauzelor și 

condițiilor reglementate de lege. 

 

 

II. FIȘA DE DATE A PROCEDURII 

 

1) Limba de redactare a ofertei Limba română. 

2) Perioada de valabilitate a 

ofertei 

30 de zile de la expirarea datei limită de depunere a 

ofertelor. 

3) Garanția de participare 

Solicitată(x) Nesolicitată( ) 

Dacă se solicită, se vor preciza: 

cuantumul garanției de participare este la nivelul a două 

chirii, adică în valoare de 79,4 euro, la cursul BNR; 

perioada de valabilitate a garanției pentru participare – 30 

zile; 

forma de constituire a garanției de participare: 

-scrisoare de garanție bancară; 

-ordin de plată în contul concedentului:cont 

RO21TREZ03221360250XXXXX – deschis la 

Terezoreria Săvârșin; 

-sume de bani depuse la casieria Serviciului Taxe și 

ImpoziteLocale al Primăriei comunei Săvârșin. 



Garanția de participare însoțește oferta. 

Ofertele care nu sunt însoţite de garanţia de participare sunt 

respinse în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor. 

Garanţia de participare se restituie: 

-ofertantului câştigător, în cel mult 3 zile lucrătoare de la 

data semnării contractului de închiriere; 

-ofertanţilor necâştigători: după semnarea contractului de 

închiriere, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data 

expirării perioadei de valabilitate a ofertei. 

Ofertantul pierde garanţia de participare dacă: 

-îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

-oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze 

contractul de închiriere în perioada de valabilitate a ofertei. 

4) Modul de prezentare a 

propunerii financiare 

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat 

(Formularul nr.4) care este elementul principal al 

propunerii financiare şi care reprezintă nivelul cel mai 

ridicat al chiriei. 

Propunerea financiară va fi fermă pe toată perioada de 

valabilitate a ofertei, exprimată în Euro.  

5) Modul de prezentare a 

ofertei 

Adresa la care se depune oferta: 

Loc. Săvârşin, nr.37, 

Compartiment: Registratura; 

Număr de exemplare original 1; 

Modul de prezentare: Originalul reprezintă plicul interior, 

care conţine oferta propriu-zisă (propunerea financiară), va 

fi sigilat şi va fi marcat corespunzător cu numele sau 

denumirea ofertantului precum şi domiciliul sau sediul 

social al acestuia, după caz. 

Plicul marcat „Original” se va introduce într-un plic 

exterior închis corespunzător şi netransparent, pe care se va 

indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta. 

Plicul exterior va trebui să mai conţină şi: 

- fişa cu informaţii generale privind ofertantul, 

Formularul nr.1 din cadrul secţiunii Formulare şi Modele 

de documente; 

- declaraţie de participare la procedură, semnată de 

ofertant, Formularul nr.2 din cadrul secţiunii Formulare şi 

Modele de documente; 



- declaraţie privind capacitatea economică şi 

financiară, Formularul nr.3 din cadrul secţiunii Formulare 

şi Modele de documente; 

- copie de pe Certificatul de Înmatriculare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerţului, Certificat Constatator 

eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, inclusiv copii de 

pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de 

Înregistrare Fiscală; 

- copie de pe actul de identitate al repreyentantului 

legal; 

- dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin 

prezentarea unui Certificat de Atestare Fiscală, eliberat de 

Serviciul Taxe şi Impozite Locale şi Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice, ambele în original; 

- acte doveditoare privind intrarea în posesia 

caietului de sarcini, respectiv chitanţa sau ordinul de plată 

care atestă achitarea lor, în copie; 

- acte doveditoaare, respectiv chitanţa sau ordinul de 

plată care atestă achitarea contravalorii garanţiei de 

participare, în copie; 

- procură legalizată la Notarul public pentru persoane 

împuternicite să participe la licitaţie, în original; 

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi a semna fiecare 

pagină a ofertei. 

Orice stersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel 

dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana 

autorizată să semneze oferta. 

6) Data limită de depunere a 

ofertelor şi de solicitare a 

clarificărilor 

Oferta va fi depusă până la data precizată în Anunţul de 

licitaţie. 

Data limită de solicitare a clarificărilor va fi precizată în 

Anunţul de licitaţie. 

7) Oferte întârziate Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea 

stabilită în anunţul de participare la licitaţie ori care este 

primită după expirarea datei  limită pentru depunerea ei, se 

returnează nedeschisă. 



8) Deschiderea ofertelor Ora, data şi locul de deschidere a ofertelor: ora şi data 

deschiderii ofertelor va fi specificată în anunţul de licitaţie. 

Locul de deschidere a ofertelor va fi la sediul locatorului, 

şi anume loc. Săvârşin nr.37, jud. Arad. 

Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea 

ofertelor. 

Persoana prezentă la procedura de deschidere a ofertelor, 

va prezenta o împuternicire semnată şi ştampilată de 

reprezentantul autorizat al ofertantului care să conţină seria 

şi nr.CI ale împuternicitului. În acest sens împuternicitul va 

avea asupra sa actul de identitate menţionat, în original, în 

vederea confruntării datelor de identificare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. CONTRACTUL-CADRU 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 

Nr. _____/___________ 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

 

 

1. Părţile contractante: 

COMUNA SĂVÂRŞIN, cu sediul în loc. Săvârşin nr.37, com. Săvârşin, 

jud. Arad, reprezentată prin Ioan Vodicean, având funcţia de Primar al Comunei 

Săvârşin, în calitate de locator, pe de o parte, 

şi 

__________________________________ cu sediul ________________ având 

Codul Unic de Înregistrare _______________, număr de ordine în registrul 

Comerţului _____________ reprezentat prin ______________________, 

legitimat/ă cu CI seria ___, nr. _______, CNP _____________________, 

domiciliat/ă în _____________________________________________________, 

în caliate de locatar, pe de altă parte. 

2. Obiectul contractului de închiriere: 

Obiectul contractului de închiriere îl constituie utilizarea temporară a 

spaţiului în suprafaţă de 35,52 mp, situat în loc. Săvârşin nr.432/b jud. Arad, înscris 

în CF nr.300561 Săvârșin nr.cad/top 113/4-b, 113/4-b, 113/6-b, 113/4-a, 113/5. 

3. Chiria: 

3.1. Chiria se calculează după cum urmează: suprafaţa 

(mp)xlei/mp x nr.de zile; 



3.2. Chiria totală pentru folosirea spaţiului este de ______ lei, 

iar chiria lunară este de _____ lei/lună. 

3.3. Plata chiriei se face la data de 10 a lunii următoare celei 

pentru care este datorată. 

3.4. În cazul în care chiriaşul nu respectă data scadentă pentru 

plata chiriei va fi obligat să suporte majorări de întârziere ce se vor 

calcula potrivit dispoziţiilor legale în vigoare pentru fiecare lună sau 

fracţiune de lună de întârziere. 

3.5. Când întârzierea plăţii facturilor depăşeşte 3 luni 

consecutive, chiriaşul este obligat ca în termen de 5 zile să elibereze şi 

să predea amplasamentul în stare iniţială. În caz contrar, eliberarea se 

face de către locator, fără notificarea locatarului, cheltuielile urmând a 

fi suportate de către fostul locatar. La data eliberării amplasamentului, 

contractul se consideră reziliat de drept, fără vreo altă formalitate 

prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată. 

Ca urmare a rezilierii contractului, potrivit aliniatului anterior, locatarul va 

achita majorări calculate până la achitarea integrală a debitului. 

3.6. Tariful chiriei lunare se poate modifica unilateral prin 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săvârşin. 

4. Durata contractului: 

4.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 3 ani. 

4.2. La expirarea termenului, contractul de închiriere încetează 

de drept. Prelungirea contractului de închiriere se face numai cu acordul 

scris al părţilor semnatare, în baza cererii depuse în acest sens de către 

locatar. 

4.3. Prezentul contract poate înceta prin acordul comun al 

părţilor. În cazul în care locatarul înţelege să denunţe contractul, el este 

obligat să depună cerere scrisă la sediul locatorului cu cel puţin 15 zile 

calendaristice înainte, sub rezerva achităriila zi a debitelor datorate 

bugetului local al comunei Săvârşin. 



5. Obligaţiile părţilor 

5.1. Locatorul se obligă: 

- să predea bunul închiriat în stare corespunzătoare de folosinţă; 

- să asigure folosinţa bunului închiriat pe toată durata contractului; 

- să verifice modul de respectare de către locatar a obligaţiilor contractuale; 

5.2. Locatarul se obligă: 

- să folosească bunul închiriat conform destinaţiei stabilite în prezentul 

contract; 

- să execute la timp în bune condiţii lucrările de întreţinere, reparaţii curente 

şi curăţenie ce-i revin potrivit legii; 

- să plătească la termenul stabilit chiria; 

- la expirarea contractului, să predea bunul închiriat în bune condiţii, ţinând 

cont de starea lui în momentul preluării; 

- să nu subînchirieze bunul altor persoane fizice sau juridice, fără acordul 

scris al proprietarului; 

- să nu facă nici un fel de amenajări sau construcţii fără acordul scris al 

locatorului; 

- să nu modifice destinaţia bunului închiriat, fără acordul scris al locatorului; 

- să încheie separat cu furnizorii de utilităţi publice din zonă, contracte de 

furnizare individuale şi să achite contravaloarea utilităţilor: apă, energie 

electrică, canal, gunoi, dacă este cazul; 

- să obţină în  nume propriu toate autorizaţiile care vizează activitatea 

bunului închiriat; 

- să respecte legislaţia aplicabilă activităţii desfăşurate; 

- să nu comercializeze următoarele obiecte: 



a) arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate; 

b) arbalete, arcuri pentru tir, pescuit sau vânătoare; 

c) cuţite, pumnale, box-uri sau alte asemenea obiecte fabricate sau 

confecţionate anume pentru tăiere, înţepare sau lovire; 

d) arme neletale care nu sunt supuse autorizării sau dispozitive pentru 

şocuri electrice; 

e) substanţe iritant -  lacrimogene sau cu efect paralizant. 

6. Răspunderea contractuală 

6.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor contractuale, partea în culpă va fi somată de către cealaltă 

parte cu privire la rezilierea unilaterală a contractului; 

6.2. Partea în culpă va fi obligată la plata daunelor interese 

până la acoperirea integrală a prejudiciului produs; 

6.3. Forţa majoră şi cazul fortuit apără părţile de răspunderea 

contractuală; de intervenţia oricăreia din cele două situaţii părţile au 

obligaţia de a comunica în termen de 24 ore de la apariţia lor. 

7. Clauze finale 

7.1. Locatarul este obligat să respecte normele generale de apărare 

împotriva incendiilor şi de sănătate a populaţiei. 

7.2. Prezentul contract constituie titlu executoriu. 

Contractul s-a încheiat astăzi, ____________, în trei exemplare 

originale, respectiv unul pentru Locator, unul pentru Locatar şi unul 

pentru Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Săvârşin. 

LOCATOR,        LOCATAR, 

PRIMAR,                Reprezentant legal, 

            VODICEAN IOAN 

 



 

CONSILIER CONTABIL 

HERBEI ILEANA 

 

 

Avizat C.F.P. 

PETRAŞCA DORINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. FORMULARE ŞI MODELE DE DOCUMENTE 

 

 

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura 

pentru atribuirea contractului de închiriere are obligaţia de a prezenta formularele 

prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de 

persoanele autorizate. 

 

Formularul nr.1 Formular de informaţii generale ofertant; 

 

Formularul nr.2 Declaraţie privind calitatea de participant la procedura de licitaţie; 

 

Formularul nr.3 Declaraţie privind capacitatea economico-financiară; 

 

Formularul nr.4 Formular de ofertă financiară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 

CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Săvârșin nr. 37, județul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 

e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 

HOTARAREA Nr. 38 

din data de 31.03.2020 

 

privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F.nr.300293 Săvârșin cu nr. 

top.564/1/1/1/1/1/3, situat în loc. Valea Mare, comuna Săvârșin, județul Arad 
Consiliul local al comunei Săvârșin, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2020; 

Având in vedere : 

- expunerea de motive a Primarului comunei Săvârșin, înregistrată sub 

nr.471/20.03.2020; 

- raportul de specialitate nr.472 din 20.03.2020, întocmit de Compartimentul Urbanism, 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Săvârșin; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Săvârșin nr.1,2,3; 

- prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- prevederile art.555, 1657 din Codul Civil; 

- prevederile art. 129 alin. 2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit. b, art.139 alin.3 lit.g, art.354 și 

art.364 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- extrasul de Carte Funciară nr. 300293 Săvârșin(nr.CF vechi: 429 Valea Mare) 

nr.top.564/1/1/1/1/1/3 proprietar Comuna Săvârșin, proprietate privată şi Jelecuteanu 

Cornelia asupra construcţiilor; 

- raportul de evaluare nr. înregistrat sub nr.289/17.02.2020, întocmit de evaluator 

autorizat Paduraru Mircea, evaluator ANEVAR, legitimația nr.14943/2020; 

- cererea doamnei Jelecuteanu Cornelia înregistrată sub nr. 288/17.02.2020, domiciliată 

în sat Valea Mare nr.42A comuna Săvârșin, judeţul Arad prin care solicită consiliului 

local aprobarea vânzării terenului aferent construcţiei sale, al cărui proprietar este 

aceasta; 

- nr. de voturi de la ședința de consiliu -cvorumul necesar adoptării fiind de 2/3 din 

numărul consilierilor locali în funcție, de majoritate calificată cerută de prevederile 

art.139 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , dintr-un număr de 

11 consilieri locali la şedinţa de consiliu din totalul de 11 consilieri în funcţie) 

In temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Se aprobă şi se însuşeşte raportul de evaluare înregistrat la Primăria 
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Comunei Săvârșin sub nr. 289/17.02.2020, elaborat de evaluator autorizat Paduraru 

Mircea, evaluator ANEVAR, legitimația nr.14943/2020, conform  Anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă vânzarea terenului înscris în C.F. nr. 300293 Săvârșin nr. 

top.564/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 1058 mp, la prețul de 3240,0 lei (678 euro), 

reprezentând echivalentul în lei la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, 

conform cursului leu/euro comunicat de Banca Națională a României. 

 (2) Preţul terenului va fi achitat integral, până la data semnării contractului de 

vânzare-cumpărare, la casieria primăriei sau prin ordin de plată emis de cumpărător 

depus în contul Comunei Săvârșin. 

Art.3.Se stabilește un drept de preemțiune la cumpărarea terenului, în 

favoarea doamnei Jelecuteanu Cornelia, potrivit art.364 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ. 

Art.4. Primarul comunei Săvârșin, domnul Vodicean Ioan, este împuternicit 

de către Consiliul Local Săvârșin să semneze contractul de vânzare-cumpărare. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare şi va fi 

comunicată cu: 

- Instituția Prefectului județul Arad în vederea exercitării controlului cu 

privire la legalitate; 

- Primarul comunei Săvârșin; 

- Compartimentele de specialitate urbanism şi contabilitate; 

- Doamnei Jelecuteanu Cornelia. 

(2) Se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al 

Comunei Săvârșin. Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul 

Primăriei comunei Săvârșin și prin publicare pe site . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          Contrasemnează, 

           NEAMŢ MARIUS-CĂTĂLIN         SECRETAR GENERAL 

                  Simona PASCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 

CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Săvârșin nr. 37, județul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 

e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 

  

HOTĂRÂREA Nr. 39 

din data de 31.03.2020 

privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020 conform 

Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul local al comunei Săvârşin întrunit în ședință ordinară în data de 31.03.2020; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.480/23.03.2020 a Primarului comunei Săvârşin, privind Planul 

de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2020 pentru toate persoanele care 

prestează acţiuni ori lucrări de interes local  în anul 2020; 

- Raportul de specialitate al compartimetului asistență socială înregistrat sub 

nr.488/24.03.2020; 

-  avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local Săvârșin; 

- Prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.28 alin.(3) din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, aprobate prin HG nr.50/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.d), alin.7 lit.p) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

- Nr. de voturi de la şedinţa de consiliu, cvorumul necesar adoptării fiind de ½ din 

numărul consilierilor prezenţi, majoritate simplă (cu un nr. de 11 voturi „pentru”, 11 

„abţineri” si 11 voturi „împotrivă”) 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020, conform Legii 

nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate persoanele care prestează 

acţiuni ori lucrări de interes local, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 

Săvârşin, viceprimarul, compartimentul asistență socială. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituția Prefectului Județului Arad; 

- Primarul comunei Săvârşin; 

- Viceprimarul comunei Săvârşin; 
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- Compartimentul  asistență socială din cadrul Primăriei comunei Săvârşin. 

(2) Aducerea la cunoțință publică se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Săvârşin.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            Contrasemnează, 

           NEAMŢ MARIUS-CĂTĂLIN  SECRETAR GENERAL Simona PASCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa la HCL nr.39/31.03.2020 

 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV Acţiuni şi măsuri 

intreprinse 

Termen de 

realizare 

Resurse Responsabil 

1 Repararea şi 

întreţinerea 

drumurilor 

comunale, a 

uliţelor şi 

podeţelor: 

a) acţiuni de 

reparare şi întreţinere a 

drumurilor comunale, a 

uliţelor şi a podeţelor şi 

de amenajare a 

şanţurilor şi rigolelor; 

permanent Beneficiarii 

de ajutor 

social 

Neamţ 

Marius-

Cătălin 

b) acţiuni de 

curăţire şi decolmatare a 

şanţurilor, rigolelor şi a 

podeţelor din dreptul 

imobilelor situate în 

intravilanul localităţilor 

în scopul prevenirii 

producerii de inundaţii; 

permanent Beneficiarii 

de ajutor 

social 

Neamţ 

Marius-

Cătălin 

c) acţiuni de 

menţinere a curăţeniei 

părţii carosabile a 

drumului, pe porţiunile 

din dreptul clădirilor şi 

al gospodăriilor 

nelocuite; 

permanent Beneficiarii 

de ajutor 

social 

 Neamţ 

Marius-

Cătălin  

d) amenajarea 

drumurilor de deal 

martie-

septembrie 

Beneficiarii 

de ajutor 

social 

Neamţ 

Marius-

Cătălin 

2 Executarea 

lucrărilor de 

salubrizare şi 

igienizare a 

comunei, prin 

organizarea 

unor acţiuni 

de 

dezinfecţie: 

a) ecologizarea 

pârâurilor, a malurilor şi 

interzicerea depozitării 

resturilor vegetale,  

deşeurilor sau a altor 

materiale, asigurarea 

scurgerii apei; 

permanent Beneficiarii 

de ajutor 

social 

Neamţ 

Marius-

Cătălin 

b) acţiuni de 

decolmatare şi curăţire a 

podeţelor; 

permanent Beneficiarii 

de ajutor 

social 

Neamţ 

Marius-

Cătălin 



3 Prevenirea 

poluării 

accidentale a 

mediului şi a 

cursurilor de 

apă, prin 

depozitarea 

necontrolată a 

deşeurilor de 

către agenţii 

economici 

sau de către 

cetăţeni: 

Identificarea şi 

strângerea deşeurilor, a 

gunoaielor şi a 

rezidurilor aruncate de 

către agenţii economici 

sau de cetăţeni; 

permanent Beneficiarii 

de ajutor 

social 

Neamţ 

Marius-

Cătălin 

4 Luarea 

măsurilor 

necesare în 

vederea 

protecţiei 

sănătăţii 

publice: 

a) întreţinerea, 

modernizarea şi 

igienizarea 

dispensarului medical, a 

punctului sanitar de pe 

raza comunei; 

permanent Beneficiarii 

de ajutor 

social 

Neamţ 

Marius-

Cătălin 

b) acţiuni de 

păstrare a curăţeniei şi 

respectarea normelor 

igienico-sanitare în 

locurile publice (cămine 

culturale, şcoli, sediu 

administrativ, parcuri); 

permanent Beneficiarii 

de ajutor 

social 

Neamţ 

Marius-

Cătălin 

5 Acţiuni de 

deszăpezire în 

perioada 

sezonului 

rece: 

Acţiuni de 

deszăpezire pe 

porţiunea din 

dreptul clădirilor 

care fac parte din 

domeniul public 

al comunei 

Săvârşin (cămine 

culturale, şcoli, 

sediu 

administrativ, 

parcuri etc). 

În perioada 

sezonului 

rece 

Beneficiarii 

de ajutor 

social 

Neamţ 

Marius-

Cătălin 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          Contrasemnează, 

           NEAMŢ MARIUS-CĂTĂLIN         SECRETAR GENERAL 

                  Simona PASCU 

 
 



 


