
România
Judeţul Neamţ
Consiliul local al Comunei Tămăşeni

H O T Ă R Â R E
-proiect-

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice
pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a Comunei

Tămăşeni

Consiliul Local al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ;

Având în vedere prevederile:
 art. 108 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul

administrativ;
 art. 285, art. 287, art. 297 şi art 300 alin. (1), litc) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
 art.332 - art.348 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul

administrativ;
 art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul

administrativ;
 art. 861 alin.(3) şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 463 alin.(2)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi

completările ulterioare;
 Legii nr. 24/2000, republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

actelor normative;
Luând act de:
 a) referatul de aprobare nr.4341 din 15.07.2020 a primarului Comunei Tămăşeni, in

calitatea sa de iniţiator;
 b) Raportul de specialitate nr. 4342 din 15.07.2020 al compartimentului de

specialitate cu atribuţii în domeniu;

In temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.(2), lit. b) şi c), alin.( 4 ) lit. f) şi alin.(6) lit. b), ale
art. 139, ale art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

PROPUNE :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice
pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a Comunei
Tămăşeni, conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei.

Art. 2. Se aprobă Contractul de închiriere - cadru, conform Anexei nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri, se abrogă.

Art. 4. Primarul comunei Tămăşeni , prin compartimentele de specialitate , va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Art. 5. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre primarului şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, va
asigura publicitatea acesteia în condiţiile legii.

Iniţiator, Avizat pentru legalitate,
Primar, Secretar General,

LUCACI ŞTEFAN CĂLIMAN ALINA-CRISTINA



Judeţul Neamţ
Primăria Comunei Tămăşeni
Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea

publică sau privată a Comunei Tămăşeni

Văzând Referatul de aprobare a domnului Primar, Lucaci Ştefan, prin care se propune
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru
închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a Comunei Tămăşeni,
facem următoarele precizări:

 Comuna Tămăşeni deţine în proprietate bunuri imobile (terenuri şi clădiri) aflate în
domeniul public sau privat.
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a adus modificări cu
privire la administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale,
astfel titularii dreptului de administrare a bunurilor aflate în domeniul public şi privat al
comunei Tămăşeni sunt obligaţi să ia măsurile legale care se impun în vederea folosirii pe
principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a imobilelor aflate în proprietatea
comunei Tămăşeni, pe toată durata administrării acestora.
 Până la data adoptării Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ,
închirierea spaţiilor proprietatea publică sau privată a unităţilor administrative era
reglementată de Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, respectiv de Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, iar
procedura de închiriere era reglementată prin HCL Tămăşeni nr.14 din 08.06.2006 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public
sau privat al comunei aflate în administrarea Consiliului local Tămăşeni
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a adus modificări cu
privire la administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale,
motiv pentru care se impune demararea unor proceduri pentru stabilirea unui concept
unitar de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea imobilelor
respectiv a spaţiilor libere, aflate în proprietatea Comunei Tămăşeni, cu aplicabilitate de
către toate instituţiile publice care au primit în administrare imobile de la Consiliul Local
Tămăşeni.
 Conform art. 108, "Administrarea domeniului public şi privat al unităţilor
administrativ teritoriale", din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul
administrativ: „Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în
partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local
sau judeţean, după caz, să fie:

a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea
unităţii administrativ - teritoriale care le are în proprietate;

b) concesionate;
c) închiriate;
d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;
e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege

 Conform art. 333, "Actul administrativ prin care se aprobă închirierea", din Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ:



„ (1)Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ -
teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.
(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele elemente:

a) datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunului care face obiectul
închirierii;

b) destinaţia dată bunului care face obiectul închirierii;
c) durata închirierii;
d) preţul minim al închirierii.
(3) În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de
administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă - parte între 20 - 50%,
stabilită, după caz, prin hotărârea Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau
al municipiului prin care s-a aprobat închirierea.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care activitatea titularului dreptului
de administrare este subvenţionată de la bugetul de stat sau de la bugetul local.
(5) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ
- teritoriale se face pe bază de licitaţie publică.”

 Astfel pentru gestionarea eficientă a domeniului public şi privat al Comunei Tămăşeni,
este necesar aprobarea unui regulament de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice
pentru închirierea imobilelor (terenuri şi/sau clădiri) aflate în proprietatea publică şi
privată a Comunei Tămăşeni.
 Raportat la cele menţionate mai sus, adoptarea proiectului de hotărâre este:

 necesară pentru corelarea procedurilor privind modul de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei publice în vederea închirierii bunurilor imobile, spaţiilor
(părţi din imobile) cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019, privind Codul administrative, cu modificările şi completările
ulterioare;

 oportună pentru stabilirea unui concept unitar de organizare şi desfăşurare a
licitaţiilor publice, cu aplicabilitate de către toate instituţiile publice care au
primit în administrare imobile de la Consiliul Local Tămăşeni, cu respectarea
principiilor de eficacitate, eficienţă şi economicitate la închirierea spaţiilor
libere din imobilele aflate în proprietatea comunei şi creşterea veniturilor la
bugetul local.

Prezentul raport de specialitate are la bază prevederile:
- art. 108 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul

administrativ;
- art. 173 alin 1, lit. (c), alin.4, lit (a) şi (b), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

57/2019, privind Codul administrativ;
- art. 285, art. 287, art. 297 şi art 300 alin. (1), lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă nr.

57/2019, privind Codul administrativ;
- art.332 - art.348 şi art.362, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ;
- art. 1777 - art.1823, din Legea nr.287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 139 , coroborat cu art. 136, alin. (8), lit. b) dinOrdonanţa deUrgenţă a Guvernului nr.

57/2019, privindCodul administrativ, care precizează că fiecare proiect de hotărâre înscris pe
ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de
rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare



şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică
sau privată a Comunei Tămăşeni, în forma prezentată.

.
Întocmit,

ŞTIRBU VERONICA ing. CHIHALĂU IOAN

Primăria Comunei Tămăşeni



Nr.
REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea

publică sau privată a Comunei Tămăşeni

Comuna Tămăşeni deţine în proprietate bunuri imobile (terenuri şi clădiri) aflate în
domeniul public sau privat.
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-au adus

modificări cu privire la administrarea domeniului public şi privat al unităţilor
administrativ teritoriale, astfel titularii dreptului de administrare a bunurilor aflate în
domeniul public şi privat al comunei Tămăşeni sunt obligaţi să ia măsurile legale care se
impun în vederea folosirii pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a
imobilelor aflate în proprietatea comunei Tămăşeni, pe toată durata administrării
acestora.
Până la data adoptării Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ,
închirierea spaţiilor proprietatea publică sau privată a unităţilor administrative era
reglementată de Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, respectiv de Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, iar
procedura de închiriere a imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a Comunei
Tămăşeni era reglementată prin HCL Tămăşeni nr.14 din 08.06.2006 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al
comunei aflate în administrarea Consiliului local Tămăşeni

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a adus modificări cu
privire la administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale,
motiv pentru care se impune demararea unor proceduri pentru stabilirea unui concept
unitar de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea imobilelor,
respectiv a spaţiilor libere, aflate în proprietatea Comunei Tămăşeni, cu aplicabilitate de
către toate instituţiile publice care au primit în administrare imobile de la Consiliul Local
Tămăşeni.
Conform art. 108, "Administrarea domeniului public şi privat al unităţilor

administrativ teritoriale", din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul
administrativ: „Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în
partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local
sau judeţean, după caz, să fie:

f) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea
unităţii administrativ - teritoriale care le are în proprietate;

g) concesionate;
h) închiriate;
i) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;
j) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege

Conform art. 333, "Actul administrativ prin care se aprobă închirierea", din Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ:
„ (1)Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ -
teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.
(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele elemente:

e) datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunului care face obiectul
închirierii;

f) destinaţia dată bunului care face obiectul închirierii;



g) durata închirierii;
h) preţul minim al închirierii.
(3) În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de
administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă - parte între 20 - 50%,
stabilită, după caz, prin hotărârea Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau
al municipiului prin care s-a aprobat închirierea.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care activitatea titularului dreptului
de administrare este subvenţionată de la bugetul de stat sau de la bugetul local.
(5) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ
- teritoriale se face pe bază de licitaţie publică.”

Astfel pentru gestionarea eficientă a domeniului public şi privat al Comunei Tămăşeni,
este necesar aprobarea unui regulament de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice
pentru închirierea imobilelor (terenuri şi/sau clădiri) aflate în proprietatea publică şi
privată a Comunei Tămăşeni.
Raportat la cele menţionate mai sus, adoptarea proiectului de hotărâre este:

 necesară pentru corelarea procedurilor privind modul de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei publice în vederea închirierii bunurilor imobile, spaţiilor
(părţi din imobile) cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019, privind Codul administrative, cu modificările şi completările
ulterioare;

 oportună pentru stabilirea unui concept unitar de organizare şi desfăşurare a
licitaţiilor publice, cu aplicabilitate de către toate instituţiile publice care au
primit în administrare imobile de la Consiliul Local Tămăşeni, cu respectarea
principiilor de eficacitate, eficienţă şi economicitate la închirierea spaţiilor
libere din imobilele aflate în proprietatea comunei şi creşterea veniturilor la
bugetul local.

In temeiul art. 139, coroborat cu art. 136, alin.(8), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, care precizează că fiecare proiect de
hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă
este însoţit de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de
iniţiator, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Tămăşeni, proiectul
de hotărâre în forma prezentată.

Primar,
LUCACI ŞTEFAN


