
ANUNŢ

În conformitate cu di spoziţii le art.? din Legea nr. 52/200 3 privind transparenta deci zională

în administratia publică se aduc la cunoştinţă publică faptul că au fost iniţiate ş i urmează a fi

supuse aprobăr i i Consiliului Local al munic ipiului Botoşani următoarele proiecte de hotărâr i :

1. Proiect de hotărâre pentru pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la HCL nr.
216 din 28 septembrie 2017 privind aprobarea tarifelor de acces la facilit ătile oferite de
complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de
Agrement. Turistic şi Sportiv Cornişa din municipiul Botoşani

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de inchiriere a unei supra/ele de inot
din Piscina interioară din cadrul Infrastru cturii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de
Agrement, Turistic şi Sportiv Cornişa din municipiul Botoşani

Proiectele de hotărâri cu documentaţiil e aferente sunt afi şate pe site - ul Primări ei la

secţ i unea Consiliul Loca l - "Legea 52/2003 privind transparenta dec i zională În administratia

publ ică", iar persoanele fizice sau juridice interesate pot depune În scris propuneri, sugestii sau

opinii cu valoare de recomandare la proiectel e de hotărâre susmenţ ionate până la data de

25.11.201 9, la Aparatul permanent al Consiliului Local, În sediul Primări ei, str. Revoluţiei nr.I ,

camera 104.

Primar,
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PRQIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea condiţiilorde închiriere a unei suprafeţe de înot din Piscina interioară din
cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv

Cornişa din municipiul Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea condiţiilor de
închiriere a unei suprafeţe de Înot din Piscina interioară din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane c.
Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Corn işa din municipiul Botoşani,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcţiei

Economice juridic, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art.I 08 şi art.129 alin. (2) lit. c) si d), alin. (6) Iit. b) şi alin. (7) lit. j) şi p)

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
având în vedere prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională În

administraţia publică, republicată;

În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin (3) Iit g) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr, 57/2019
privind Codul administrative, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 555 din 5 iulie
2019,

HOTĂRĂŞTE;

Art.I Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a unei suprafete de înot de 100 mp, în Piscina
interioară,din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv
Corn işa din municipiul Botoşani, identificată În anexa nr.l - Schiţa suprafaţă de înot in Piscina
interioară.

Art.2 (1) Tarifele de pornire la licitaţie vor fi:

a. 120 Iei/h, la care se adaugă TVA, pentru suprafaţa de înot de 100 mp precizată În anexa nr.l , pentru
palierul orar 10:00-13:00, de luni până joi, pentru o grupă de maxim 15 persoane;
b. 267 leii h, la care se adaugă TVA, pentru suprafaţa de Înot de 100 mp precizată în Anexa nr.l ,
pentru palierul orar 13:00-22:00,de luni până joi, pentru o grupă de maxim 15 persoane;

(2) Pentru anii următori, tarifele menţionate la art.2 alin.(l) vor fi actualizate la fiecare 1 ianuarie,
funcţie de rata inflaţiei Înregistrată În anul anterior.

Art.3 (1) Se aprobă documentaţia de atribuire conform anexei nr. 2: caiet de sarcini, fişa de date a
procedurii, contractul - cadru, formulare şi modele de documente care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.



(2) Se aprobă documentaţia de licitaţie conform anexelor; 2.1., 2.2., 2.3 ., 2.4. care face parte integrantă

din prezenta hotărîre.

A rtA Comisia de evaluare va fi stab i lită prin dispoziţia Primarului la propunerea conducerii
D.S .P.S .A.Botoşani .

Art.5 Se mandatează Directorul D.S .P.S.A. să efectueze toate de mersurile şi să perfecteze toate
documentele necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei H.C.L.

Art.6 Primaru l Municipiului Botoşan i, prin servici ile aparatului de specialitate şi Direcţia Servici i
Publice, Sport şi Agrement se mandatează să perfe cteze toate procedurile necesare duceri i la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri.

Iniţiator

Primar, Cătă in
Aviza t pentru legalitate,

Secretar gener~aGeorgescu

.,
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Nr.

Referat de aprobare

ar,
~m~"/", _Lu rc l Flutur

a pro iectu lui de Hotărâre pr ivind aproba rea cond iţ iilor de Închiriere a unei s u p rafeţe de Înot din

Piscinainterioară din cadrul Infrast ruct uri i Edilit ar-Urb ane a Parcului Regional de Agrement,

Turistic ş i Sportiv Corn i ş a din municipiu l Botoşan i

Având În vede re stabi lirea con diţi ilo r şi ta rife lo r de Închi riere a unei su p rafeţe de Înot de 100 mp

din piscina i n te rioa ră din cadrul PRATS Cornişa

Vă so l i c i tă m aprobarea supunerii spre dezbat ere În Consil iul Local al Municipiu lui Botoş ani a

Proiectului de Hotărâre pr ivind aprobarea co ndiţii lo r de Închiriere a unei su p r a fe ţe de Înot din Piscina

inte rioa ră din cadrul Infrastr ucturii Ed ilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic ş i Sport iv

Corn işa din municipiul Botoşan i

Şef ServiciuPalri



Nr. m din j ? /(1 . 2019

RA PORT DE SPEC IALITATE

Prezentu l pro iect de hot ăr âre pro pune probarea cond i ţ i i lor de Închiriere prin li ci ta ţi e publică, a

unei su prafeţe de Înot de 100 mp , În pisci na i n terioară d in cadrul PRATS Corn i şa .

Tar ifele de porn ire la li c i ta ţ i e , au fost funda me nta te t in ându-se co nt de standa rdul Euro pea n ION

15288-2 d in septembrie 2008, cap.6 , pct 6. 1.1.2 .( Nota fund amen tare nr 9049 din 28 .08 .20 19),

stabilindu-se următoare l e :

a.120 lei/h , la care se ad augă TV A, pentru su pra fa ţa de Înot dc 100 mp prec i zată in Ancx a I .

pentru palierul orar 10:00- 13:00. de luni p ân ă jo i, pen tru o gru pă de maxim 15 persoane;

b. 267 leii h, la ca re se ad au gă TVA, pentr u s u pra faţa de Înot de 100 mp prec izată in Ancxa l

pent ru palierul orar 13:00-22:00,de luni pân ă j o i, pentr u o gru pă de maxim 15 persoane:

Pentru anii următori , tarife le vor fi ac tua lizate la fiecare I ianuarie, funcţi e dc rata i n flaţ ie i

Înregistrată În anu l anterior.Totodată , se s tab i l eşte doc umentaţia de atribuire ; ca iet de sarc ini, fi şa

de date a procedur ii, contractul - cadru , formulare ş i modele de documente precum ş i documentaţi a

de l ic itaţie.

Având În vedere ce le precizate , propunem aprobarea pro iectu lui de hotă r âre În forma prezcmată .

Director Econo~~V
Mirela Elena dheorg\Î i .ă

Gabriela Artimon

unteanu

Consilier j uridic,
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2.1. CAIET DE SARCINI

1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Partile

DIRECŢIASERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT, cod fiscal RO 25973921, cu

sediul în Botoşani, adresa de corespondenţăin str. Codrului nr.16, cod poştal 710375, e-mail:

secretariat@dspsabotosani.ro, cont IBAN R042TREZI165004XXX005693 sau R024 TREZ 1165

0220 5XOO 7619 deschis la Trezoreria Statului- Botoşani,tel: 0331710613, reprezentată legal prin

Director, Eugen - Cristian Ţurcanu, denumită în continuare LOCATOR,

şi

.....................................................................................................persoanăjuridică, cu sediul social
în , adresa , cu
următoarele date de identificare:
..............................................................................................denumit(ă) În continuare LOCATAR,

2. Legislaţia aplicabilă

- Ordonanţa de urgenţănr, 57/2019 din 3 iulie 2019 privindCodulAdministrativ

____ 2019, cu modificările şi precizările ulterioare;- Hotărârea Consiliului Local nr. din

- Procesul verbal de adjudecare nr. din ___ 2019;

3. Obiectul inchirierii
3.1. Obiectul este închirierea a 100 mp suprafata inot, identificata în planşa anexă care face parte
integrantădin prezenta documentaţie.

3.2. Valoarea chiriei pentru anul 2019 va fi de lei pe ora, la care se adaugă TVA. Pentru anii
următori, chiria va fi actualizată la fiecare 1 ianuarie, funcţie de rata inflaţiei înregistrată pe anul
precedent.
3.3 Destinaţia - Cursuri de inot.
3.4. Durata închirierii este de 1 an, in zilele de luni pana joi.
3.5. În termen de 7 zile lucrătoarede la perfectarea contractului, locatarul se obligă să constituie şi să
prezinte dovada constituirii unei garanţii la dispoziţia locatorului la nivelul contravalorii a două

chirii.
3.6. Relaţiile financiare se stabilesc punctual prin contractul de închiriere.

4. Obligaţiile locatorului
4.1. Locatorul se obligă să pună la dispoziţia locatarului suprafata de inot libera, in palierul orar
........... , in zilele solicitate prin cerere, de la data semnării de către ambele părţi a contractului de
închiriere, operaţiune ce va fi consemnată În procesul verbal de predare primire efectivă, act care se
va constitui ca anexă a contractului.

1



4.2 Locatorul se obligă să nu-l tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de
închiriere.
4.3. Locatorul se obligă să nu schimbe unilateral prevederile contractuale, cu excepţia situaţiilor

impuse de lege.

5. Drepturile locatorului
5.1. Locatorul are dreptul să inspecteze bunul închiriat, cu notificarea prealabilă a locatarului sau, în
situaţii inopinate, de comun acord cu locatarul.
5.2. Locatorul are dreptul să modifice unilateral partea reglementară a contractului din motive
excepţionale legate de interesul naţional sau local.
5.3.În cazul în care dotările nu funcţionează mai mult de 24 ore sau nu sunt aprovizionate
corespunzător, locatorul poate dispune rezilierea unilaterală a contractului.

6. Obligaţiile locatarului
6.1. Locatarul va utiliza bunul închiriat numai cu destinaţia asumată prin contract.
6.2. Locatarul va exploata direct bunul şi se obligă să nu-I subînchirieze şi să nu cedeze sub nici-o
altă formă dreptul de folosinţă către terţi. Locatarul are obligaţia de a efectua toate operaţiunile

necesare pentru ca dotările de pe amplasament să funcţioneze corespunzător şi în regim de
continuitate.
6.3. Locatarul nu are dreptul să efectueze modificări sau oricare alte lucrări la amplasamentul
închiriat sau la elementele de infrastuctură adiacente acestuia.
6.5. Locatarul are obligaţia să efectueze orice reparaţie necesară ca urmare a unor deteriorări

survenite din vina sa.
6.6. Programul de funcţionare va fi stabilit de comun acord cu conducerea P.R.A.T.S. Corn işa şi va fi
consemnat într-un grafic anexă la contractul de închiriere.
6.7. Locatarul are obligaţia să respecte toate reglementările privind funcţionarea P.R.A.T.S. Corn işa.

7. Condiţiile rezolutorii şi soluţionarea litigiilor se stabilesc prin contract.

8. Încetarea contractului, motivele, drepturile şi obligaţiile părţilor în această situaţie se stabilesc plin
contract.

9. Locatorul îşi rezervă dreptul de a înregistra contractul la organul de administraţie financiară

competent, în vederea investirii acestuia cu titlu executoriu.

LOCATOR,

Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement

2

LOCATAR,



Anexa nr. 2 ,

2.2. FIŞA DE DATE A PROCEDURII

1. Informaţii generale privind antoritatea contractantă

DIRECŢIASERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT, cod fiscal RO 25973921,

cu sediulînBotoşani, adresa de corespondenţă in str. Codru lui nr.16, cod poştal 710375, e-mail:

secretariat@dspsabotosani.ro, cont !BAN R042 TREZ 1165 004X XXOO 5693 sau R024 TREZ

1165 0220 5XOO 7619 deschis la Trezoreria Statului - Botoşani,tel: 0331 710 613.

2. Informaţii privind documentaţiade atribuire

Documentaţiapentru înscriere la licitaţie poate fi obţinută de la Direcţia Servicii Publice

Sport şi Agrement - Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv, Corn işa, obiectiv,

Piscina Interioară - Birou Încasări, contravaloarea documentaţiei tiind de 100 lei.

Plata se face la Serviciu Financiar - Contabilitate la sediul din str.Codrului nr.16, cod poştal

710375.

Ofertele se depun la sediullocatorului din Parcul Regional de Agrement Turistic şi

Sportiv, Cornişa - Piscina lnterioră - Birou Încasări, str. Neculai Sofian nr.l
Ofertele se depun după cum urmează:

Un plic interior continând formularul de ofertă, sigilat de ofertant
Plicul interior şi fişa de informaţii, declaraţia de participare, copia certificatului de
înregistrare în Registrul Oficiului Comerţului, chitanţa originală de plată a taxei de
participare la licitaţie se pun intr-un plic exterior sigilat de către ofertant.
Ofertele se licitează în ordinea depunerii

3. Licitaţia se va desfaşura În data şi la sediul precizate În anunţ. Ora, data si ziua în

care se desfaşoarălicitaţia sunt conform anunţului.
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Municipiul Botoşani
Consiliul Local Anexa nr. 2 la H.c.L. din ___ 2019

2.3. CONTRACT-CADRU
de închiriere pentru bunurile aflate în domeniul public sau privat al municipiului
Botoşani administrate de Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement (DSPSA)

Încheiat astăzi ..

1. Părţile contractante
1. DIRECŢIA SERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT (DSPSA), cu sediul social
în Botoşani, str. Calea Naţională nr. 44B, cod poştal 710012 adresa de corespondenţă: str.
Codrului nr. 16, cod poştal 710375, judeţul Botoşani, tel.: 0331710613, fax: 0331710614, e
mail: secretariat@dspsabotosani.ro.CUI:R025973921.contbancarcucodIBANnr.R024
TREZ 1165 0220 5XOO 7619, deschis la Trezorerie - sucursala Botoşani, reprezentată de ing.
Eugen-Cristian Ţurcanu - Director, în calitate de Locator pe de o parte
şi

2 , cu sediul în localitatea ..
.. .. ., str ill' , judeţul. , având CUI ..
.. .. .. .. .. .., contul 111' , deschis la ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., telefon , fax , reprezentată prin ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu funcţia de " în calitate de Locatar,

în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 334 alin. (1) lit. c) din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al mun. Botoşani ele
aprobare a închirierii nr ......... din ......... , s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II. Obiectul contractului
1. Obiectul prezentului contract îl consutuie închirierea bunurilor aflate în domeniul
public/privat al municipiului Botoşani administrate de DSPSA, identificate aşa cum rezultă din
schiţa anexată care face parte din prezentul contract.
2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de
maxim 30 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.
3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:
a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la
expirarea contractului, prevăzute în procesul-verbal;
b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care
acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale
cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini, prevăzute în procesul-verbal;
c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului,
prevăzute în procesul-verbal.
4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se
vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în
deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.
5. Obiectivele locatorului sunt:
a) menţinerea bunului în bună stare;
b) realizarea obiectului de activitate în scopul solicitat;
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Consiliul Local Anexa nr. 2 la H.C.L. din ___ 2019

III. Durata contractului
1. Durata închirierii este de , ani, începând cu data semnării prezentului contract.
2. Contractul de închiriere poate ti prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa
iniţială, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de
către locatar.

IV. Preţul închirierii
1. Preţul închirierii este de .. lei/mp/lună,chiria totală anuală fiind în valoare de lei.
2. Suma totală prevăzută la pct. l va fi plătită în contul.. " , deschis la
Trezoreria sucursala Botoşani, sau în numerar la casieria DSPSA.
3. Plata chiriei se face în avans lunar, integral, până cel târziu în data de 25 a lunii în curs pentru
luna următoare

4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu O, l% din cuantumul chiriei datorate pentru
fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.
5. Neplata chiriei până la încheierea lunii ce trebuie plătită conduce la rezilierea de drept a
contractului cu reţinerea garanţiei.

V. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Drepturile locatarului:
a) să exploateze în mod direct, pe riscul ŞI pe răspunderea sa bunul care face obiectul
contractului de închiriere.
2. Drepturile locatorului:
a) să inspecteze bunul închiriat, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar.
Verificarea se va efectua cu sau fără o notificarea prealabilă a locatarului;
b) să predea bunul locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de
proces-verbal;
c) să solicite locatarului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul
aferent, conform legislaţiei în vigoare;
d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe bun;
e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe bun şi să confirme prin
semnătură executarea acestora.
3. Obligaţiile locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunului ce face
obiectul prezentului contract;
b) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele juridice săvârşite;

c) să plătească chiria, în avans, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract;
d) să constituie garanţia în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în caietul de sarcini;
e) să solicite locatorului, reparaţiile necesare pentru menţinerea bunului în stare
corespunzătoare de folosinţă sau contravaloarea reparaţiilor care nu pot fi amânate;
j) să gestioneze bunul în conformitate cu destinaţia acestuia, locatarul fiind răspunzător de
toate evenimentele care pot avea loc în perioada în care acesta foloseşte bunul:
g) Răspunde de paza juridică şi de toate "rezultatele" apărute în perioada de administrare şi

exploatare a bunului conform art.1376-1380 din noul Cod Civil.
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h) răspunde, independent de orice culpă, de prejudiciile cauzate de bunurile inchiriate, .fiind
obligat să le repare.
i). Locatarul raspunde in mod exclusiv de eventualele accidente ale participantilor la inot,
produse in timpul cursurilor.
j) să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere curente şi reparaţii normale ce
îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul
încheierii contractului;
k) să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a contractului de
închiriere, în starea tehnică şi funcţională avută la data preluării, mai puţin uzura aferentă

exploatării normale;
1) să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industrial sau
producte.
m) denunţarea contractului înainte de expirarea termenului duce la pierderea garanţiei.

4. Obligaţiile locatorului:
a) să predea bunul în termen de maximum 30 de zile de la data constituirii garanţiei.

a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de
închiriere;
b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute

expres de lege;
c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor
locatarului;

VI. Răspunderea contractuală

1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de
închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi

în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti

daune.
3. Neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea
obligaţiilo rcontractuale de către titularul dreptului de închiriere dă dreptul locatorului la
reţinerea contravalorii acesteia din garanţie. Titularul dreptului de închiriere este obligat să

reîntregească garanţia.

4. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

VII. Litigii
1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe
cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de
judecată.

2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.
3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă

prevederile art. 1.798 din Codul civil.

VIII. Încetarea contractului
1. Prezentul contract de închiriere Încetează În următoarele situaţii:
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a) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către

locator în baza documentelor oficiale, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator,
cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar,
cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;
e) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;
f) schimbarea destinaţiei bunuluI, folosirea bunului în alte scopuri decât cel pentru care a fost
închiriat;
g) în cazul în care se constată faptul că bunul închiriată nu este folosit.

IX. Forţa majoră

1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător- total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei

respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5
zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de
acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în
condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilorpărţilor se decalează cu perioada corespunzătoare

acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.

3. Dacă în termen de 15zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să

pretindă daune-interese.
4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari pot continua derularea
contractului.

X. Notificări

1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea
introductivă a prezentului contract.
2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal.

3. Dacă notificarea se trimite prin fax sau email, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare

după cea în care a fost expediată.

4. Termenele de răspuns al notificărilor nu vor fi mai mari de 15 zile calendaristice.
5. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XI. Dispoziţii finale
1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării

sale, cu acordul părţilor.
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2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract
se poate face numai prin act adiţional Încheiat Între părţile contractante.
3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de Închiriere vor fi însuşite prin hotărâre

a consiliului local.
4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi În neconcordanţă cu
prevederile sale, În condiţiile În care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.
s. Prezentul contract Împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său,

reprezintă voinţa părţilor.

6. Prezentul contract a fost Încheiat Într-un număr de două. exemplare, câte unul de fiecare
parte, astăzi, , data semnării lui, la sediul DSPSA

Prevederile prezentului contract-cadru constituie condiţii minime obligatorii care trebuie
respectate la Încheierea contractelor, acestea putând fi completate În funcţie de situaţia de fapt.

Locator Locatar



România
Judeţul Botoşani

Municipiul Botoşani
Consiliul Local Anexa ar. 2 la H.C.L. din ___ 2019

2.4. FORMULARE ŞI MODELE DE DOCUMENTE

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

FORMULAR A

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă

a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164
din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completări le ulterioare, sau de dispoziţiile

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările

şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art.
10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art, 181 _

185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
c) spălarea banilor, prevăzută de art, 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi

combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea

terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completări le
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
1) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art, 209-217 din Legea nr,
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
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g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit
la art. 164 (1) din Legea 98/2016 şi art.339 (2) din OUG 57/2019.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, În scopul verificării şi confirmării

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

(se precizează data expirării perioadei
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __---;-__----,_--,-:-::--

de valabilitate a ofertei)

Data completării .
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FORMULARUL B

DECLARAŢIE

privind evitarea conflictului de interese

1. Subsemnatul/a , În calitate de
......................... (ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant),
la , În temeiul art. 59 şi 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în
declaraţii, următoarele:

a) niciuna dintre persoanele care deţine părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul
subscris al ofertantului, al terţilor susţinători sau al subcontractanţilor propuşi şi nicio
persoană care face parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare a ofertantului, a terţilor susţinători ori subcontractanţilor propuşi, nu participă în
procesul de verificare/evaluare a ofertelor;

b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau atin, până
la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de
supervizare a autorităţii contractante;

c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes
personal, financiar, economic sau de altă natură şi nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să

afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de
evaluare;

d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari

ori asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul
autorităţii contractante, implicate în procedura de atribuire;

e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau atin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante şi care sunt implicate în procedura de atribuire.
2. Subsemnatul/a................................... declar că voi informa imediat autoritatea
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării ..
Operator economic,

(semnatura autorizată)
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Subsemnatul(a)............................................................... [se
economic persoana juridică], în calitate de

inserează numele operatorului
ofertant la procedura de

pentru achiziţia de
............................................................................................................................, .
........., la data de , organizată de autoritatea contractantă declar pe proprie
răspundere că:

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la
bugetul general consolidat aşa cum aceste obligaţii sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166
alin. (2) din Legea nr. 98/2016
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de mi. 167 (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit mt. 51 din Legea nr, 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul
unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract
de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovaţi de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie;

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante,
să obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire şi nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din
procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în caznl în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

(semnătura autorizată)
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CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

1. Denumirea

2. Sediul

completă

societăţii/domiciliul

a persoanei

(adresa

juridic

completă

3. Date

4. Contul ŞI

de

banca din

identificare

care se

a

vor face

ofertantulu

plăţil

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la licitaţie ..
6. Contravaloarea garanţiei de participare s- a achitat cu chitanţă/OI

nr din .
7. Contravaloarea documentaţiei pentru licitaţie s-a achitat cu chitanţă/OI

nr din .
8. Am luat cunoştinţă de preveerile documentaţiei de licitaţie, pe care ne obligăm să le respectăm şi n'

angajăm ca în cazul adjudecării licitaţiei:

a) Să ne prezentăm in termen de 10 zile calendaristice în vederea semnării contractului de închiriere
b) În cazul neîndeplinirii unui angajament am luat la cunoştinţă că vom decade din drepturi].

câştigate în urma adjudecării licitaţiei şi consemnate în procesul - verbal al licitaţiei publice
garanţia depusă în vederea participării la licitaţie urmând a fi încasată de autoritatea contractantă

9. Răspundem moral, material sau penal, după caz, pentru realitatea datelor, tuturor documentelor depus'
şi a angajamentelor din prezenta cerere

10. Am luat la cunoştinţă şi ne obligăm să respectăm prevederile din documentaţie conform cărora oric
divergenţă apărută între părţi după înregistrarea ofertei şi a documentelor care însoţesc oferta îl
vederea participării la procedură, decurgând din sau in legătură cu prezenta documentaţie, inclusiv c'
aplicarea preveerilr acesteia va fi supusă spre soluţionare judecătoriei Botoşani. Prin parţi, în context,
prezentului articol se înţelege pe de o parte, autoritatea contractantă iar pe de altă parte. orice societat
participantă a cărei ofertă şi documente care însoţesc oferta au fost înregistrate de organizator
vederea participării la procedură.

(semnaturile autorizate şi ştampila)
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(denumirea/numele ofertant)

OFERTA FINANCIARĂ
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1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..
...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să închiriem amplasamentul .
............................................................. la tariful de (cifre
şi litere) Ron la care se adaugă (cifre şi litere) Ron, valoarea TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să acceptăm toate
condiţiile prezentate în documentaţia de licitaţie pe care am achiziţionat-o.

3. Ne angajăm să folosim amplasamentele închiriate doar pentru activităţi comerciale/servicii
în conformitate cu precizările din documentaţia pentru liciţaţie care reprezintă anexă la
Contractul de închiriere.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Activitatea pe care o vom desfăşura în amplasamentul închiriat
este .

Data __/__/__

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Nr.f o !i1...Data ....U'.~..~t· 2tJ/f Aprobat, Director
-Cristi Turca-::n::,:u,,--_

Studiu de fundamentare
tarifinchiriere luciu de apa pentru cursuri de inot

Standa rd ul European EN152 88-2 DIN Septembrie 2008, capi tolul 6,,
punctul 6.1.1.2, preved e urmatoarea recomandare: " O proportie de ocupare
specifica pentru piscinile de Tipul 1, folosite in spe cial pentru inot si initiere
ino t, es te de minim 3mp pentru fiecare utilizator".

Tinand cont de cele expuse mai sus rezulta ca, numarul maxim de
persoan e care pot utiliza simultan piscina interioara este de 127 de
persoane(suprafata piscinei - 378,64mp/3mp de persoan a).

Venituri maxime zilnice / h =127 persoane x 301ei/30re : 3 ore =1.270
lei/h , ,

Tari ful/ora/L ăump luciu de apa = 12 701ei/h : 378,64 mp x 100mp =
336 lei , aprox imativ 3501ei/ h pentru 100 mp de luciu de apa.

Avand in ved ere faptul ca in intervalul orar 10- 13 gra dul mediu de
ocupare este de 30% , rezulta urmatorul tarif de inchiriere : 350 lei/h x 30%
grad de ocupa re = 125 lei/h,

Tarifinchiriere intre orele 10-13 - 1251ei/h

De aseme nea, avand in vedere faptul ca in intervalul 13-22, gradul
mediu de ocupare este de 50%, rezulta urmatorul tarif de inchiriere: 350
lei/h x 500/9 grad de ocupare = 175 lei/h

Tarif inchiriere intre orele 13-22 - 175 lei/ h

Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Liliana Albota ~'1

Sef Birou Incasari

.'indj1tpa
«.

5ediu social · Botoşa ni , Calea Naţională nr. 44 B, Cod poştal - 710012
Adresă de corespondenţă· Botoşan i . str.Codrului nL 16, Cod poştal· 710375
Tel: 0331 710613, Fax: 0331 710614, CU I: 24401506, RO 25973921
www.dspsabotosa ni. ro, www.comisapa rk.ro , www.polivalenta. ro,e-mail:

secreta riat@dspsabotosani. ro
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o q u o p o r k & sp o r t s

Nr. 10PJ I M.(),f.2/)/j

S .7Q (l..~l,
--\
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"1 at J.. 2ătre ,
~)C ~<JJu. l~ r l<e&vi' CONSILIUL LOCAL BOTOŞANIolt./I/.(Iet,! , •

c,r-.!,.0'/. 'w'1

1: Prin prezenta , vă în aintăm Proiectul de HCi. privind aprobarea condiţiilor de
înch iriere a unei suprafete de înot din piscina interioară din cadrul Infrastructurii
Edilitar-Urbane a Parculu i Regional de Agrement Turistic ş i Sportiv Corn i şa din
municipiul Botoşani , Anexa I1r.1 la HCL (Sch i ţa suprafeţei de înot) , Anexa nr.2la HCL
(Caiet de sarcini, Fişa de date a procedurii, Contract-cadru, Formulare şi modele de
documente şi Studiu de fundamentare tar if înch iriere luciu de apă pentru cursuri de
inot).

Vă sol icităm să intrep ri ndeţi demersurile legale pentru ca acest proiect să fie
promovat în şed inţa de Consi liu Local.

Vă mulţumim anticipat.

Cu stimă .

Director,
Ing. Eugen-Cristian Ţurcanu
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