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                                    HOTARAREA NR. 59
                                         din 24.09.2020

privind aprobarea închirierii terenului intravilan înscris în C.F. nr.402057 Bordei Verde, aflat
în proprietatea Comunei Bordei Verde, domeniu privat, reprezentând teren intravilan;
Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta extraordinara in 
data de 24.09.2020;
Avand in vedere :
- cererile înregistrate la Primăria Comunei Bordei Verde sub nr.3376/17.07.2020 si 
3377/17.07.2020  a doamnei Serbu Nina-Georgiana,in calitate de administrator al SC Radial 
Service SRL  prin care solicită aprobarea închirierii terenului intravilan in suprafata de 2141 
mp,situat in localitatea C-tin Gabrielescu,str.Morii,nr.2,cvartal 7,parcela 135,139,140 – Lot 1,cu 
numar cadastral provizoriu 74160 ,respectiv inchirierea unui compartiment magazine cu 
suprafata de 90 mp(fosta locatie moara) si a terenului aferent,situat in localitatea C-tin 
Gabrielescu,str.Morii,nr.2;
- referatul de aprobare înregistrat la Primăria comunei Bordei Verde sub nr. 4810/24.09.2020 
elaborat de Primarul Comunei Bordei Verde, în calitatea sa de iniţiator;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Bordei Verde sub nr.
4818/24.09.2020 întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primariei Comunei Bordei 
Verde;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.287, art.297 alin.1 lit.c, art.297 alin.2, art.299-300, art.310-313, art.332-346,
art.354-355 i art.362-363 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările iș ș
completările ulterioare;
- prevederile art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modificările i completările ulterioare;ș
- prevederile art.463, alin.2-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările iș
completările ulterioare;
- prevederile art.1270 i art.1777-1835 din Noul Cod Civil – Legea nr.287/2009;ș
- faptul că terenurile amintite mai sus se află în proprietatea Comunei Bordei Verde, patrimoniul 
privat;
- faptul că imobilele în cauză nu au fost revendicate în baza legilor fondului funciar sau ale altor
legi reparatorii;
- necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local al Comunei Bordei Verde, în 
scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, în condiţiile legii;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde ;



      În temeiul prevederilor art.108, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.c, art.129 
alin.6 lit.b, art.139 alin.2, art.196 alin.1 lit.a, art.197 i art.200 din O.U.G. nr.57/2019 ș
privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare,ș

                                                    H O T A R A S T E :
    Art.1.  (1) Se aprobă închirierea, prin licita ie publică, organizată potrivit legii, a terenuluiț
intravilan in suprafata de 2.141 mp  înscris în C.F. nr. 74160 , identificat cadastral in cvartal 
7,parcelele 135,139,140 – Lot 1,cu destinatia,,Curti-Constructii’’ reprezentând teren intravilan 
situat în localitatea Constantin Gabrielescu,comuna Bordei Verde, Jude ul Braila ,ț  aflat în 
proprietatea Comunei Bordei Verde, domeniul privat, în scopul realizării de activitati 
agricole,economice etc.
                (2) Valoarea imobilului descris la alin.1 este de 1575 lei/an,conform Raportului de 
evaluare intocmit in acest sens la data de 03.09.2020;
    Art.2   (1) Se aproba inchirierea,prin licitatie publica,organizata potrivit legii, a terenului 
intravilan in suprafata de 1.159 mp,inscris in CF nr.74160,cvartal 7,parcela 135,139,140 – Lot 
4 – cu destinatia ,,Curti-Constructii’’situat in localitatea C-tin Gabrielescu,comuna Bordei 
Verde,judetul Braila, aflat in proprietatea comunei Bordei Verde,domeniul privat,in scopul 
realizarii de activitati agricole,economice etc.;
                (2) Valoarea  imobilului descries la alin.2 este de 841 lei/an,conform Raportului de 
evaluare intocmit in acest sens la data de 03.09.2020 ;
    Art.3. Durata închirierii pentru ambele imobile este de 10 ani cu drept de prelungire, prin act 
adiţional, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Bordei Verde, însă dacă nici una dintre părţi 
nu denunţă contractul de închiriere cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost 
încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte de drept pentru fiecare an în care nu s-a solicitat în 
mod expres rezilierea.
    Art.4. Se aprobă Studiul de oportunitate prevăzut în  Anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
    Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini pentru ambele imobile  pentru ofertanţii participanţi la 
licitaţia publică organizată conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.6. Se aprobă Instructiunile privind organizarea si desfasurarea Procedurii de inchiriere 
conform Anexei 3 si modelul Contractului de închiriere conform Anexei nr.4, care fac parti
componente din prezenta hotărâre.
    Art.7. Se stabileşte suma de 0,06 lei/mp/lună = 131 lei/luna ca preţ minim de pornire a 
licitaţiei pentru închirierea terenului de la art.1 al prezentei hotărâri  si  0,06 lei/mp/luna = 70 
lei/luna,ca pret minim de pornire a licitatiei pentru inchirierea terenului de la art.2 al prezentei 
hotarari;
    Art.8. Sumele încasate din închirierea terenurilor descrise la art.1 si art.2 din prezenta hotărâre
vor constitui venit la bugetul local al Comunei Bordei Verde.
    Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredin a comisia de licitaţie,ț
comisia de contestaţii, care vor fi stabilite prin dispoziţia primarului, domnul primar Rotaru 
Dumitru care este împuternicit de către Consiliul Local Bordei Verde să semneze contractul de 
închiriere, precum şi Compartimentul Financiar-contabil, impozite i taxe ș din cadrul Primăriei 
Comunei Bordei Verde.
    Art.10. Prezenta hotărâre se comunică in termenul legal : Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Braila,Primarului Comunei Bordei Verde; Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxeș
din cadrul Primăriei Comunei Bordei Verde; Comisiei de licitaţie i comisiei de contestaţii; si se ș



aduce la cuno tin a publică prin afi area la sediul primăriei, precum i pe pagina de internet a ș ț ș ș
entitatii.

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA,
               Aurel Petrea                                                    SECRETAR GENERAL COMUNA
                                                                                                              Viorel Zodila



ROMÂNIA                                                                                            ANEXA NR.1
JUDEŢUL BRAILA
PRIMĂRIA COMUNEI BORDEI VERDE

                                                                         MODEL DOCUMENTE
                                                                                           ANUN  LICITATIEȚ

Nr . __________ din __________.2019

                      A N U N Ţ   I M P O R T A N T !
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, COMUNA BORDEI VERDE, având statut de Unitate 
Administrativ Teritorială – persoană juridică de drept public, identificată prin CIF 4874798, cu 
sediul în Comuna Bordei Verde,str.Principala, nr.33, Jude ul Braila, Tel./Fax: ț
0239696088/0239696090, e-mail: primaria.bordeiverde@yahoo.com, face cunoscut că în data de
________.2020, orele 1000, în sala de edin e a Primăriei Comunei Bordei Verde va avea loc ș ț
licitaţia publică în vederea închirierii unui teren aflat în proprietatea Comunei Bordei Verde, 
patrimoniu privat, închiriere aprobată prin H.C.L. Bordei Verdenr.____/24.09.2020.
1. Denumirea imobilului scos spre închiriere, caracteristici principale: terenul intravilan situat în
Intravilanul localitatii Constantin Gabrielescu,str.Morii,nr.2, Comuna Bordei Verde i care este ș
înscris în C.F. nr. 74160 Bordei Verde ,identificat cadastral in cvartal 7,parcela 135,139,140- Lot
1, în suprafa ă  de 2141 mp,din total suprafata de 48.990 mpț
2. Preţul minim de pornire a licita iei este de _______ lei/mp/lună.ț
3. Destinaţia închirierii terenului: desfăşurarea de lucrări agricole.
4. În vederea participării la licita ie, ofertan ii vor achizi iona documenta ia de participare laț ț ț ț
licita ie achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 50 lei, la casieria Primăriei Comunei ț
Bordei Verde.
5. Data-limită pentru depunerea ofertelor: ___2020 inclusiv, ora 1400, la Registratura Primăriei 
Comunei Bordei Verde.
6. Eventualele oferte depuse după data de ______2020, ora 1400, sunt excluse de la licita ie.ț
7. Persoanele interesate vor depune într-un exemplar ofertele, după cum urmează:
– Plic exterior format A4 pe care se va indica licita ia publică deschisă pentru care esteț
depusă oferta, numele ofertantului i adresa/sediul acestuia i care va cuprinde:ș ș
a) copie de pe cartea de identitate/certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului 
Comer ului;ț
b) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adi ionale relevante, pentru persoaneleț
juridice;
c) certificat fiscal emis de Administra ia Financiară de la domiciliul/sediul social al ofertantului;ț
d) certificat fiscal emis de Compartimentul Financiar-contabil, impozite i taxe a Primăriei de la ș
domiciliul/sediul social al ofertantului, din care rezultă că nu are  datorii la bugetul local;
e) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini – 50 lei, a taxei de participare la
licita ie – 50 lei i a garan iei de participare la licita ie – 130 lei prin depunereaț ș ț ț
xerocopiilor după chitan ele eliberate de casieria Primăriei Comunei Bordei Verde sau O.P.;ț



f) declara ie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societă ii comerciale,din care să ț ț
rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;
g) declara ie păstrare destina ie terenț ț
h) împuternicirea de reprezentare a unei alte persoane autentificată la notarul public pentru 
ofertantul, persoană fizică/juridică, care nu poate fi prezent la licitaţie;persoanele juridice pot fi 
reprezentate însă i de administrator sau, în lipsa acestuia,de o altă persoană în baza unei ș
împuterniciri scrise în acest sens de către administratorul persoanei juridice.
8. În plicul format A4 se va introduce plicul format A5 care va con ine oferta financiarăț
înscrisă în formularul ob inut de la Primăria Comunei Bordei Verde, ofertă exprimată în ț
lei/mp/lună.
9. Criteriile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului de închiriere sunt cele men ionate ț
în caietul de sarcini.
10. Pre ul de închiriere adjudecat se va achita în conformitate cu clauzele contractuale.ț
Închirierea se face pentru o perioadă de 10 ani.
11. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire de
la Registratura Primăriei Comunei Bordei Verde de unde pot ob ine i Formularele tipizate în ț ș
vederea întocmirii dosarului de participare la licita ie i clarificări. Persoană de contact: ț ș
Macreanu Marinela, inspector  principal în cadrul Primăriei Comunei Bordei Verde, tel.: 
0239696088;
12. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: _______2020.
13. Data, ora i locul deschiderii ofertelor: în data de ________.2020, orele 10ș 00, în sala de
edin e a Primăriei Comunei Bordei Verde.ș ț

14. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea
instanţei: se va respecta procedura prealabilă de a depune o contestaţie la comisia de licita ie înț
termen de 15 zile de la desemnarea ofertei câ tigătoare şi în caz de nesoluţionare ori atunci cândș
contestatarul este nemulţumit de soluţie, se poate depune plângere la judecătoria competentă
teritorial, în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului primit din partea comisiei de
solu ionare a contesta iilor, sub sancţiunea decăderii din termen.ț ț
15. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
_____________2020.
16. Perioada de valabilitate a ofertelor, de la deschiderea acestora: 30 zile.
17. Limba de redactare a ofertei: română.
Condi iile de participare i actele solicitate sunt afi ate la sediul institu iei i se regăsesc înț ș ș ț ș
caietul de sarcini. Informa ii la telefon/fax: 0239696088/ 0239696090.ț

                 Primar,                                                                     Secretar General U.A.T.,
          Dumitru Rotaru                                                                        Viorel Zodila




