
JUDETUL DAMBOVITA  

COMUNA VOINESTI 

PRIMAR  

 

 

D I S P O Z I T I E 

   --------------------------------------- 

 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  

  pe data de    29 .11 . 2016 , ora l6  la sediul acestuia    

 

 Comuna Voinesti , Primar  

Avand in vedere :  

-prevederile Legii 52/2003 privind transparenta    in administratia publica ; 

   In temeiul art 39 alin 1,3,5,6 si art 45 , art 68 din Legea 215/200l privind 

administratia publica locala republicata in 2007 cu modificarile si completarile 

ulterioare  

 

    D I S P U N E   

 

Art 1 

---------    Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local Voinesti pe data de 

   29. 11. 2016 ,ora 16 la sediul acestuia. 

Art 2 

--------- Ordinea de zi este urmatoarea: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de achizitie 

pu li a de servi ii u o ie t : “ I to irea a e aja e tului silvi   pe tru 
115,5591 ha  pasuni impadurite aflate in domeniul privat al UAT Comuna 

Voinesti ; 

2  .Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de achizitii publice pe anul  

    2016-Incheiere contract  de achizitie publica  de furnizare  pentru tractor rutier   

     si 2 lame de deszapezire ; 

3.Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local  

     Voinesti  in Comisia pentru  Evaluarea si Asigurarea Calitatii  din cadrul Liceului  

    Tehnologic Voinesti  pentru anul 2016-2017 ;  

 4. Proiect  de hotarare  privind aprobarea modificarilor   taxei de habitat  cu  

 destinatie speciala de salubrizare pentru  solicitarile depuse la Primaria Voinesti , 

conform anexei 7325/21 11 2016 e isa de ADI “ Rea ilitarea ole tarii , 



tra sportului , prelu rarii  deseurilor solide i  judetul Da ovita “ pe tru lu a  
decembrie      2016  ; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru 

inchirierea  proprietatii imobiliare  domeniu public al comunei Voinesti  -spatiu 26 

mp   i  adrul “ Centrului de Sanatate Voinesti  , in  vederea   infiintarii  unui 

cabinet de psihoterapie . 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea  inchierierii proprietatii imobiliare  

domeniu public al comunei Voinesti  -spatiu 26 p   i  adrul “ Ce trului de 
Sanatate Voinesti  , in  vederea   infiintarii  unui cabinet de psihoterapie . 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru atribuirea 

contractului de inchiriere a  proprietatii imobiliare  domeniu public al comunei 

Voinesti  -spatiu 26 p   i  adrul “ Ce trului de Sa atate Voi esti  , i   vederea   
infiintarii  unui cabinet de psihoterapie . 

8.Diverse .       

 

Art 3 

-------- Pentru buna desfasurare a lucrarilor sedintei se desemneaza viceprimarul si 

secretarul comunei Voinesti . 

 

Art 4 

------ Pentru comunicarea si afisarea prezentei se desemneaza secretarul comunei  

 

 

PRIMAR       Avizat de legalitate  

SANDU GABRIEL                          Secretar jr. Popescu Otilia  

 

 

Voinesti 24. 11 . 2016  

Nr. 790 

------------------------------------ 



JUDETUL DAMBOVITA  

COMUNA VOINESTI 

Consiliul local  

Nr. 17791 din 24. 11 .2016  

 

 

    C O N V O C A T O R  

   CATRE D-na /Dl ____________________ 

   

      Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local Voinesti pe data de   29. 11. 

2016 ,ora 16 la sediul acestuia, conform Dispozitiei Primarului Comunei Voinesti 

cu nr 790/2016  cu urmatoarea ordinea de zi: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de achizitie publica 

de servi ii u o ie t : “ I to irea a e aja e tului silvi   pe tru 115,5591 ha  

pasuni impadurite ,aflate in domeniul privat al UAT Comuna Voinesti ; 

-raport prezentat de dnul Gavrila Mihail si dna Curpene Laura ; 

- aviz comisia nr 1si 3 ; 

2  .Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de achizitii publice pe anul  

    2016-Incheiere contract  de achizitie publica  de furnizare  pentru tractor rutier   

     si 2 lame de deszapezire ; 

     - raport prezentat de d-na Curpene  Laura  si dl viceprimar ; 

     - aviz comisia nr 1 si 3 ;  

  3.Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local  

     Voinesti  in Comisia pentru  Evaluarea si Asigurarea Calitatii  din cadrul Liceului  

    Tehnologic Voinesti  pentru anul 2016-2017 ;  

    - raport prezentat de d-na secretar ; 

   - aviz comisia nr .2; 

  4. Proiect  de hotarare  privind aprobarea modificarilor   taxei de habitat  cu  

 destinatie speciala de salubrizare pentru  solicitarile depuse la Primaria Voinesti , 

conform anexei 7325/21 11 2016 e isa de ADI “ Rea ilitarea ole tarii , 
transportului , prelu rarii  deseurilor solide i  judetul Da ovita “ pe tru lu a  
decembrie      2016  ; 

- raport prezentat de dl viceprimar ; 

-aviz comisia nr 1 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru 

inchirierea  proprietatii imobiliare  domeniu public al comunei Voinesti  -spatiu 26 



p   i  adrul “ Ce trului de Sa atate Voi esti  , i   vederea   i fii tarii  u ui 
cabinet de psihoterapie . 

- raport prezentat de d-na secretar ; 

-aviz comisia nr.1,2 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea  inchierierii proprietatii imobiliare  

domeniu public al comunei Voinesti  -spatiu 26 p   i  adrul “ Ce trului de 
Sanatate Voinesti  , in  vederea   infiintarii  unui cabinet de psihoterapie . 

- raport prezentat de d-na secretar ; 

-aviz comisia nr.1,2 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru atribuirea 

contractului de inchiriere a  proprietatii imobiliare  domeniu public al comunei 

Voinesti  -spatiu 26 p   i  adrul “ Ce trului de Sa atate Voi esti  , i   vederea   
infiintarii  unui cabinet de psihoterapie . 

 - raport prezentat de d-na secretar ; 

-aviz comisia nr.1,2 

8.Diverse .       

 

                        

Secretar jr. Popescu Otilia  

 

 



JUDETUL DAMBOVITA  

COMUNA VOINESTI  

PRIMAR 

   PROIECT DE       H O T A R A R E  

  -------------------------------------------------------- 

Privind aprobarea incheierii contractului de achizitie publica de servicii pentru  

“I to ire a e aja e t silvi  pe tru 115,5591 ha , aflate in proprietatea privata 

a UAT Co u a Voi esti , judetul  Da ovita “   
 

Comuna Voinesti, Primar   

Avand in vedere :  

-  Raportul  intocmit de compartimentul   de specialitate al Primariei Voinesti    

- Ordinul Prefectului cu nr 5/2012 privind stabilirea suprafetei islazului 

comunal pentru unitatea administrativ teritoriala Voinesti ; 

- Planurile  de amplasament   ale corpurilor de proprietate intocmite de 

persoane autorizate ; 

- Prev art 17, 20  Codului Silvic – Legea 46/2008 republicata si modificata ;  

- Legea 98/2016  a achizitiilor  publice ;  

- In temeiul art 36 alin 2  lit d , art 45,art 121  din Legea 215/2001 privind 

administratia publica locala republicata si modificata  

Propun spre adoptare urmatorul 

PROIECT DE HOTARARE  

Art 1 

-------- Se aproba   incheierea contractului de achizitie publica de servicii pentru  

“I to ire a e aja e t silvi  pe tru  115,5591 ha , aflate in proprietatea 

privata a UAT Co u a Voi esti , judetul  Da ovita “  dupa cum urmeaza :  

 Islaz Muret -26,7607 ha , Islaz Valea Scheii-26,5321 ha ,Islaz Grui -13,7358 ha , 

Islaz Glod- 20,2824 ha si Islaz Ruda – 28,2481 ha   

Art 2 

-------- Pentru ducerea la indeplinire se desemneaza compartimentul Achizitii 

Publice . 

Art 3 

-------- Pentru comunicarea prezentei se desemneaza secretarul comunei 

Voinesti . 

PRIMAR          Avizat de legalitate  

SANDU GABRIEL       Secretar , jr Popescu Otilia  

 

Voinesti 24. 11. 2016  



 

JUDETUL DAMBOVITA  

COMUNA VOINESTI  

PRIMAR  

 

    PROIECT DE  HOTARARE   

   ---------------------------------------------------------------------- 

 privind actualizarea  Programului de Achizitii Publice pe anul  

    2016-“Incheiere contract  de achizitie publica  de furnizare  pentru tractor rutier   

     si 2 lame de deszapezire “; 

 

 

Comuna Voinesti , Primar    

 Avand in vedere : 

- Vazand  raportul  intocmit de compartimentul de  specialitate  ; 

-prevederile   HCL nr 5/29 01 2016  privind aprobarea Programului  Anual  de 

achizitii publice  al UAT Comuna Voinesti pe anul 2016   :  

-Legea 98/2016 privind achizitiile publice ; 

- Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale ; 

-Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii ; 

- Legea 101/2016 privind  remediile  si caile de atac  in materie  de atribuire a 

contractelor  de achizitie publica ,a contractelor  sectoriale si  a contractelor de 

concesiune de lucrari si concesiune de servicii  precum si pentru organizarea si 

functionarea  Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor ; 

- HG 394/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial /acordului cadru din 

Legea 99/2016 ; 

- HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /acordului 

cadru din Legea 98/2016 ; 

- OUG 58/2016 pentru modificarea  si completarea unor acte normative  cu 

impact asupra domeniului achizitiilor publice din 19. 09. 2016 ; 

     In temeiul art 36 alin 4 lit d,e,f si art 45 din Legea 215/200l  privind 

administratia publica locala republicata in 2007 cu modificarile si completarile 

ulterioare  

 

      



 

 Propun spre adoptare urmatorul  

PROIECT DE HOTARARE , cu urmatorul continut  

   

 

Art l  

------- Se aproba actualizarea  Programului de Achizitii Publice pe anul     2016-

“I heiere o tra t  de a hizitie pu li a  de fur izare  pe tru tra tor rutier   
     si 2 la e de deszapezire “; 
Art 2 

------- Pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se  desemneaza Primarul  

si Compartimentul Integrare Europeana  

 Art 3 

------- Pentru comunicarea prezentei  se desemneaza secretarul comunei .  

 

 

PRIMAR         AVIZAT DE LEGALITATE 

SANDU GABRIEL         SECRETAR     

         jr, POPESCU OTILIA  

 

 

 

VOINESTI 24.11. 2016 

 

     









JUDETUL DAMBOVITA  

COMUNA VOINESTI  

PRIMAR  

 

   PROIEC T DE H O T A R A R E  

   --------------------------------------------- 

   Privind desemnarea  reprezentantului   Consiliului Local 

Voinesti   in Comisia  pentru Evaluarea  si Asigurarea Calitatii  din cadrul  Liceului 

Tehnologic Voinesti   pentru anul scolar 2016-2017  

 

Comuna Voinesti ,  Primar     

Avand in vedere :  

- Vazand  raportul secretarului comunei Voinesti ; 

-  adresa nr 2093/18 11 2016 inaintata de Liceul Tehnologic Voinesti  ,  - 

-  prevederile  Legii 87/2006  

- Prev  art 11  alin 4  lit e  din OUG 75/12 07 2005   

In temeiul art 36 alin 6 lit a pct 1 si art 45 din Legea 215/200l privind 

administratia  publica locala republicata in 2007 cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

 

Propun  apre adoptare urmatorul  

PROIECT DE HOTARARE cu urmatorul continut : 

 

        

Art 1 

------- Se desemneaza   din partea Consiliului  Local Voinesti  - dl  consilier 

__________________in  Comisia  pentru Evaluarea  si Asigurarea Calitatii  din 

cadrul  Liceului Tehnologic Voinesti   pentru anul scolar 2016-2017  

Art 2 

------ Pentru comunicarea prezentei se desemneaza secretarul comunei Voinesti .  

PRIMAR          Avizat de legalitate   

 SANDU GABRIEL                                           SECRETAR  

        jr, POPESCU OTILIA  

 

Voinesti 24 11. 2016  



Judetul Dambovita  

Comuna Voinesti  

Consiliul Local  

Nr.               /24.11. 2016 

 

 

 

 

    R A P O R T  

   ----------------------------------------- 

Privind necesitatea desemnarii din partea Consiliului local al   comunei Voinesti , a  

unui    reprezentant  in  Comisia de Evaluare a Calitatii  din cadrul  Liceului 

Tehnologic    Voinesti  

 

 

          Avand in vedere adresa nr 2093/18 11 2016 inaintata de Liceul Tehnologic 

Voinesti  ,   prevederile  Legii 87/2006  si  ale art 11  alin 4  lit e  din OUG 75/12 07 

2005  prin care ,in Comisia de Evaluare a Calitatii  din cadrul  Liceului Tehnologic    

Voinesti  este  inclus si  un reprezentant al  Consiliului local  , astfel  , este 

necesara adoptarea unei noi hotarari a CL  pentru anul scolar 2016-2017, 

propunerea fiind a Consiliul local  . 

 

Secretar 

Jr. POPESCU OTILIA          





Comuna Voinesti     

PRIMAR         

                      PROIECT DE       H O T A R A R E   

   ----------------------------------------- 

privind aprobarea modificarilor   taxei de habitat  cu destinatie speciala de 

salubrizare pentru  solicitarile depuse la Primaria Voinesti , conform anexei 

7325/21 11 2016 emisa de ADI “ Reabilitarea colectarii , transportului , 

prelucrarii  deseurilor solide in judetul Dambovita “ pe tru lu a decembrie      

2016   

 

Comuna Voinesti , PRIMAR      

 Avand in vedere : 

-   Raportul viceprimarului comunei Voinesti ;  

-Anexa  /    e isa de ADI “ Rea ilitarea ole tarii , tra sportului , 
prelu rarii  deseurilor solide i  judetul Da ovita “ pe tru lu a de e rie      
2016   

-Prevederile HCL nr    /2015  privind stabilirea cuantumului    taxei de habitat 

cu destinatie speciala  de salubrizare pentru anul 2016 ; 

  In temeiul art 45 din legea 215/2001 privind administratia publica locala 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

    H O T A R A S T E     

Art 1  

-------- Se aproba  modificarile  taxei de habitat  cu destinatie speciala de 

salubrizare pentru  solicitarile depuse la Primaria Voinesti , conform anexei 

/    e isa de ADI “ Rea ilitarea ole tarii , tra sportului , 
prelucrarii  deseurilor solide i  judetul Da ovita “ pe tru lu a de e rie      
2016  ,ce face parte integranta din prezenta .  

Art 2  

------- Pentru aducerea la indeplinire se desemneaza viceprimarul comunei 

Voinesti .  

Art 3 

-------- Pentru comunicarea prezentei se desemneaza secretarul comunei  

PRIMAR                        Avizat de legalitate  

SANDU GABRIEL           Secretar Jr. POPESCU OTILIA  

 

 

Voinesti 24.11 .2016 















 

 

 

 JUDETUL DAMBOVITA  

 COMUNA VOINESTI  

 PRIMAR    

                      PROIECT DE  H O T A R A R E  

    ------------------------- 

Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru  inchirierea  proprietatii 

imobiliare  domeniu public al comunei Voinesti  -spatiu  de 26  mp  in cadrul 

“Centrului de Sanatate Voinesti “  Pavilion Central  , in  vederea  infiintarii unui 

cabinet de psihoterapie  

  

  

 Comuna Voinesti , PRIMAR    

Avand in vedere :   

- Vazand Studiul de oportunitate intocmit de  secretarul comunei Voinesti   

- Prev art lo, art12 alin l  din Oug 54/2006 privind regimul concesiunilor 

bunurilor proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare  ; 

- Prev HG 168/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

ale OUG 54/2006  

 In temeiul art 36 alin 5 lit b si art 45 din Legea 215/200l privind administratia 

publica locala republicata  in 2007  cu modificarile si completarile ulterioare  

 

Propun spre adoptare urmatorul  

PROIECT DE HOTARARE  

Cu urmatorul continut  

  

Art l 

------ Se aproba STUDIUL DE OPORTUNITATE (anexa) privind inchirierea  

proprietatii  imobiliare domeniu public al comunei Voinesti  -spatiul de  26  mp  

in cadrul “Centrului de Sanatate Voinesti “  Pavilion Central  , in  vederea  
infiintarii unui cabinet de psihoterapie, conform anexei ce face parte integranta 

din prezenta .  

  

Art 2 

------- Pentru comunicarea prezentei se desemneaza  secretarul comunei 

Voinesti . 

 

PRIMAR       Avizat de legalitate    

SANDU GABRIEL      SECRETAR  

     jr, POPESCU  OTILIA  

 

 

 

Voinesti 24 11. 2016  

 



 

STUDIU  

DE 

OPORTUNITATE 
 

Privind inchirierea proprietatii imobiliare: 
 

 „spatiu de 26 mp  in cadrul Pavilionului Central din 

Centrul de Sanatate Voinesti –  in vederea infiintarii unui 

cabinet de psihoterapie  „ 
 

 

 

ADRESA:                                                  Comuna Voinesti, 

                                                                   Sat Voinesti 

 

BENEFICIAR :                                        Consiliul Local Voinesti 

 
 

 Primaria Comunei Voinesti 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind necesitatea si oportunitatea inchirierii  proprietatii imobiliare: „ spatiu de 

26 mp in cadrul Pavilionului Central –fostele incaperi ( laborator de analize de 

15,91 mp si microbiologie de 10  mp ) din Centrul de Sanatate Voinesti, pentru 

infiintarea unui cabinet de psihoterapie  

 

Obiectivul si scopul studiului. 

Obiectivul acestui studiu este necesitatea si oportunitatea inchirierii  – in 

conformitate cu OG 21/2006 privind  regimul  concesionarii monumentelor istorice  

– aprobata si modificata prin Legea 22/2007 precum si ale HG 1067/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a OG 21/2006 a proprietatii 

imobiliare – domeniu public  al comunei Voinesti , spatiu de 26 mp  mp in cladirea 

Pavilion central-  din Centrul de Sanatate Voinesti – monument istoric categoria B 

situat  in  satul Voinesti . 

          Analiza juridica a beneficiarului studiului. 

Beneficiarul Lucrarii:                       Consiliul Local Voinesti. 

Forma de proprietate:                       Domeniu public t al comunei Voinesti. 

Dreptul de proprietate:                     Conform  Anexei 82 la HG 1350/2002 

      Pozitiile 316-326   

Localizare:                                        Sat Voinesti     

 amplasata in zona   

                                                           de  N-V a judetului Dambovita 

 

Analiza juridica a terenului ce face obiectul lucrarii: 

 Imobilul   se afla in proprietatea publica a comunei Voinesti si   nu face  

obiectul unor litigii sau neintelegeri. 

           

 Amplasamentul terenului si constructiei : 

Amplasamentul conform Lucrarii „Plan de Amplasament si delimitare a 
Imobilului” intocmit de   Cosmin Mihai Sorin   

Suprafata: 26 mp in cadrul Pavilionului Central –fostele incaperi ( laborator 

de analize de 15,91 mp si microbiologie de 10  mp ) din Centrul de Sanatate 

Voinesti, 

 Imobilul  in prezent    are racordare la utilitati – energie electrica , apa   

,gaze . 

In acest spatiu    nu se mai desfasoara nici o activitate medicala , spatiul fiind 

liber si in  stare deteriorata , iar pentru stoparea acestei stari de degradare  se 

impune intretinerea , administrarea  cladirii . 



 Precizam ca pentru o utilizare corespunzatoare activitatii medicale, exista  

posibilitati de racordare la  celelalte utilitati ( canalizare )  

 

Situatia economica si sociala a localitatii. 

Populatia la ultimul rencensamant a fost de 6151  locuitori si 2064  

gospodarii, aceasta scazand datorita scaderii sporului natural.  

  Din anul l905 , Spitalul Rural Voinesti asigura  asistenta medicala  pe 

intreaga Vale a Dambovitei , deservind 9 comune , ce totalizeaza o populatie de 

cca 35 000 locuitori .  

La ora actuala prin preocuparea permanenta a Consiliului local Voinesti  , 

Centrul de Sanatate Voinesti  dispune de : Sectie Medicala Adulti ,  laborator 

Imagistica Medicala , Serviciul Radiologie , cabinetele medicilor de familie Dr 

Dinu Maria  si Dr Mateescu Danut , cabinete de stomatologie  – toate acestea in 

alte corpuri , nu sunt  in Pavilionul Central .  

 In Pavilionul central functionand  doar  Substatia  de Ambulanta  si SC 

PULS CLINIC .  

 Pentru dezvoltarea de specialitati medicale ,pentru asigurarea actului 

medical prompt si accesibil ( pentru ca cel mai apropiat spital   este Spitalul 

Judetean Dambovita – pentru multi locuitori  ai comunelor  limotrofe comunei 

Voinesti   fiind  inaccesibil atat din punct de vedere financiar cat  si al distantei 

mari  si starii drumurilor ) este necesar ca activitatea medicala sa se  completeze si 

cu  specialitatea de psihoterapie ( SC PULS CLINIC avand inchiriate spatiile 

pentru noi cabinete de   : oftalmologie , ORL , chirurgie , neurologie , psihiatrie , 

urologie. 

       

 

Cea mai buna utilizare a   spatiului  ce face obiectul  lucrarii. 

Cea mai buna utilizare este definita ca fiind utilizarea rezonabila, profitabila 

si legala a unui spatiu liber sau  construit care este fizic posibila, fundamentata 

adecvat, fezabila financiar si care are ca rezultat cea mai mare valoare. 

Tinand seama de criteriile celei mai bune utilizari, cea mai buna utilizare a 

spatiului  ce face obiectul lucrarii va fi determinata:in cazul inchirierii 

/concesionarii proprietatii pentru desfasurarea de activitati in  specialitati medicale  

In cazul in care se ia decizia de  inchiriere  a unui spatiu ,  cel care inchiriaza   

nu tine intotdeauna cont de principiile eficientei economice, putand avea cu 

prioritate INTERESUL PUBLIC cat si buna administrare a unui bun care nu se mai 

deterioreaza prin nefolosire . 

In cazul in care se ia decizia de inchiriere a spatiului  se remarca si faptul ca 

hotararea proprietarului   nu este doar o simpla decizie comerciala, ci are si un 



caracter normativ  asa cum  prevede atat OG 21/2006 cat si OUG 54/2006 

modificata si HG 168/2007. 

 

          Elemente de pret 

           La alin 14 din Lg 50/1991 neactualizata se precizeaza ca ”Limita minima a 
concesiunii se stabileste, dupa caz prin hotarare a Consiliului Local astfel incat sa 

asigure recuperarea  in 25 de ani a pretului  de vanzare a terenului, in conditiile de 

piata, la care se  adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente” 

           Valoarea de piata a proprietatii imobiliare se stabileste pe baza unui raport 

de evaluare. 

 

          Procedura utilizata pentru atribuirea contractului. 

 Inchirierea  proprietatii ce face obiectul lucrarii se va realiza prin licitatie 

publica in conformitate cu legislatia enumerata in lucrare si „ Caietul de sarcini” 
intocmit pentru organizarea licitatiei de atribuire a contractului  de  inchiriere 

/concesionare. 

Proprietarul   stabileste valoarea minima de pornire a licitatiei. 

Redeventa ( chiria )  poate varia intr-o plaja larga in urma licitatiilor , pentru 

cei mai importanti  factori  care pot influenta cuantumul anual al acesteia fiind 

amplasarea terenului si utilizarea permisa .  

 

         Obligatii privind redeventa/chiria  

Redeventa( chiria ) stabilita prin licitatie se poate actualiza anual cu  indicele 

de inflatie  prognozat si aprobat prin Hotararea Consiliului Local Voinesti, urmand 

a se reglementa la prima scadenta a anului  urmator , conform indicelui de inflatie  

comunicat de Institulul  National de Statistica . 

 

 

Durata contractului de  inchiriere  

In conformitate cu legislatia actuala de la noi din tara durata maxima de 

inchiriere /concesionare este de 49   ani, in cazul de fata putand fi pe 3 ani . 

 

 

 

          Rezultatul analizei necesitatii si oportunitatii 

            Din analiza elementelor prezentate si specificul cererii si ofertei  au reiesit  

urmatoarele: 

- Investitia propusa are pe termen lung o evolutie a  investitiilor  cu influente 

pozitive asupra populatiei satelor componente  ale comunei Voinesti – 6151 



locuitori mprecum si a comunelor invecinate de  pe valea Dambovitei  prin 

desfasurarea  actului medical prompt si diversificat  

- Investitia va crea locuri de munca pentru populatia din zona 

- Realizarea de venituri la bugetul local 

 

In concluzie: 

Investitia este un progres pentru localitate ,iar pentru Consiliul Local 

Voinesti se poate considera o investitie generatoare de venituri. 

 

 

 PRIMAR         Secretar, 

SANDU GABRIEL       jr. POPESCU  OTILIA     



JUDETUL DAMBOVITA  

COMUNA VOINESTI  

PRIMAR    

 

     PROIECT  H O T A R A R E  

   -------- ------------------------------- 

Privind inchirierea   spatiului de 26 mp in cadrul Pavilionului Central –  din Centrul 

de Sanatate  Voinesti  in vederea infiintarii unui cabinet de psihoterapie    

 

Comuna Voinesti ,PRIMAR  ; 

Avand in vedere :  

- Raportul secretarului comunei Voinesti ; 

-  Prevederile HCL   privind aprobarea STUDIUL DE OPORTUNITATE    ; 

- Raportul de evaluare intocmit de SC EVAL PROCONS SRL insusit de Consiliul 

Local Voinesti  prin HCL nr 69/28 11 2012  ; 

- Prev art 9  din  OG 21/2006  privind regimul  concesionarii monumentelor 

istorice  ; 

- Prev art 8 din HG 1067 /2007   pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonantei  Guvernului nr 21/2006  privind regimul concesionarii 

monumentelor istorice  ; 

 In temeiul art 36 alin 5 lit a si art  45 din Legea 215/200l privind administratia 

publica locala republicata in 2007 cu modificarile si completarile ulterioare  

 

Propun spre adoptare urmatorul  

PROIECT DE HOTARARE  

 

Art l 

--------     Se  aproba  inchirierea  spatiului de 26  mp in cadrul Pavilionului Central 

–  din Centrul de Sanatate Voinesti  in vederea infiintarii unui cabinet de 

psihoterapie  .   

Art 2 

--------  Procedura pentru concesionare este cea de licitatie publica prevazuta de 

OG 21/2006  ;  

 

Art 3 

-------- Pretul de pornire pentru licitatie va fi de 150 lei /luna ( 1800lei/an)  fara 

TVA  .  



 

Art 4 

-------- Pentru  aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemneaza  

Primarul comunei  Voinesti . 

Art 5 

-------- Pentru comunicarea prezentei se desemneaza secretarul comunei Voinesti  

 

 

 

PRIMAR                         Avizat de legalitate  

SANDU GABRIEL         SECRETAR, jr.  POPESCU OTILIA 

  

     

 

                          

 

  Voinesti  24 11 2016 

     



 

 

COMUNA VOINESTI  

CONSILIUL LOCAL  

 

    R A P O R T  

                              ------------------------- 

   La proiectul de hotarare privind aprobarea  inchirierii    

spatiului de 26 mp in cadrul Pavilionului Central –  din Centrul de Sanatate 

Voinesti in vederea  infiintarii unui cabinet de psihoterapie  

 

       Avand in vedere  HCL prin care s-a aprobat de  Studiul de oportunitate   

privind inchirierea spatiului de 26  mp in cadrul Pavilionului Central – din 

Centrul de sanatate Voinesti , in vederea infiintarii unui cabinet de psihoterapie  

precum si  in conformitate cu prev OG 21/2006 si ale HG 1067/2007 completate 

de dispozitiile  OG 54/2006 si HG 168 /2007  , cu  modificarile si completarile 

ulterioare  pentru  inchiriere /concesionare  trebuiesc urmariti  pasi : 

     1- Aprobarea  Stdiului de oportunitate , aprobarea concesionarii  

      2.Aprobarea  evaluarii  in  vederea  stabilirii  redeventei  ; 

3.-Aprobarea  caietului de sarcini elaborat in baza studiului de oportunitate 

art 9,10 OG21/2006 – instructiuni pentru ofertanti pentru organizarea 

licitatiei publice deschise  ; 

4. aprobarea de CL a documentatiei de atribuire ; 

5.Anuntul in MOF partea a IV , in Cotidian national , in cotidian local  cu cel 

putin 2o de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor art 21 alin 3 ; 

6-Ofertele art12   din OUG54/2006  si art ll din HG 168/2007 ; 

7-Contractul de concesiune  dupa 20 de zile de la comunicare 

       Pretul de pornire pentru licitatia deschisa  este de 150 lei/luna (1800 lei 

/an ) fara TVA .  

 Perioada pe care se va inchiria/ concesiona este de 3  de ani .    

  Pentru acesti pasi sunt necesare hotarari ale Consiliului local pentru  

desfasurarea procedurilor de concesionare si licitatie publica conform 

prevederilor legale .  

  

 

      Secretar  

                                       jr, POPESCU OTILIA   



 

 

COMUNA VOINESTI  

PRIMAR  

                PROIECT DE  H O T A R A R E  

   -------------------------------------------- 

 Privind aprobarea documentatiei  de atribuire  -caiet de sarcini , instructiuni 

pentru ofertanti pentru licitatia publica deschisa  in vederea  inchirierii   spatiului 

de 26  mp in cadrul Pavilionului Central – din Centrul de sanatate Voinesti , in  

vederea infiintarii unui cabinet de psihoterapie  

 

 

Comuna Voinesti , Primar     

Avand in vedere :   

  -prev HCL  privind aprobarea  inchirierii spatiului de 26  mp   in cadrul 

Pavilionului Central –   din Centrul de Sanatate Voinesti , in vederea infiintarii 

unui cabinet de psihoterapie   

-Caietul de sarcini al licitatiei  intocmit de Compartimentul de specialitate din 

cadrul Primariei Voinesti ; 

- Prev OG 21/2006 si ale HG 1067/2007 ; 

- Prev  art12  din Oug 54/2006 privind regimul concesiunilor bunurilor 

proprietate publica ; 

- Prev HG 168/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

ale OUG 54/2006  

 In temeiul art 36 alin 5 lit b si art 45 din Legea 215/200l privind administratia 

publica locala republicata in 2007 cu modificarile si completarile ulterioare  

 

Propun spre adoptare urmatorul  

PROIECT DE HOTARARE   

   

Art l 

------Se aproba documentatia de atribuire – caiet de sarcini , instructiuni pentru 

ofertanti  -pentru licitatia publica deschisa   privind inchirierea proprietatii  

imobiliare   - spatiu de 26  mp in cadrul Pavilionului Central – din Centrul de 

sanatate Voinesti , in vederea infiintarii unui cabinet de psihoterapie  

 Art 2 

-------- Pentru publicarea anuntului la Monitorul Oficial partea aVI-a , intr-un 

cotidian national si intr-un cotidian local in termen legal se  insarcineaza 

secretarul  comunei  Voinesti .  

Art 3 

------- Pentru constituirea comisiei de licitatie se desemneaza Primarul comunei 

Voinesti .  

Art 4 

------- Pentru comunicarea prezentei se desemneaza  secretarul comunei 

Voinesti . 

PRIMAR       AVIZAT DE LEGALITATE 

SANDU GABRIEL    SECRETAR Ec, POPESCU  OTILIA  



 

 

  PRIMARIA  COMUNEI VOINESTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           C A I E T   D E      S A R C I N I 

 

 

          PENTRU LICITATIA PUBLICA DESCHISA   

           PENTRU  INCHIRIEREA  PROPRIETATII IMOBILIARE –  
spatiu de 26 mp  din Pavilionul Central din cadrul Centrului de Sanatate 

Voinesti in vederea infiintarii unui cabinet de psihoterapie “     
 LA DATA DE _________________________ 

          -Cu repetare in caz de neadjudecare dupa l4 zile calendaristice 

           ( nedepunere  trei oferte valabile )  

          -negociere directa in caz de neadjudecare dupa 14 zile calendaristice    

            (nedepunere trei oferte valabile )   

 

 

 

 

 

 

                                                 Anul  2016   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   C U P R I N S  

 

1. Denumirea autoritatii organizatorice  

 

2. Cod unic de inregistrare  

 

3. Adresa  

 

4. Obiectul licitatiei 

 

5. Data si locul desfasurarii licitatiei 

 

6. Procedura aplicata  

 

7. Baza legala  

 

8. Conditii de participare  

 

9. Pretul de pornire al licitatiei 

 

10. Precizari  

 

11. Anexa nr l – Lista bunurilor scoase la vanzare prin licitatie 

 

12. Calendarul licitatiei  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

1. DENUMIREA AUTORITĂ II ORGANIZATOARE : 

- PRIM RIAăCOMUNEIăVOINESTI 

2. COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : 

- R  COD FISCAL 4344600 

3. ADRESA : 

- LOCALITATEA VOINESTI 

Cod postal     137525 ; Telefon 0245/ 679324   ; Fax 0245/_679324 
 

4. OBIECTUL LICITA IEI: 
 

- Inchirierea   bunurilorămenţionateăinăanexaănr.ă1ă"Listaăbunurilorăscoaseăla  

licitatie " in vederea desfasurarii unor activitati in specialitati medicale „ 

5. DATA SI LOCUL DE DESFĂŞURARE : 
 

- Licitaţia va avea loc la data de_____________ la sediul 

PRIM RIEIăCOMUNEIăVOINESTI. 
Inăcazădeăneadjudecareălicitaţia se va repeta dupa 14 zile calendaristice. 

6. PROCEDURA APLICATA : 

- Licitaţieădeschisaă  

7. BAZA LEGALA 

- HG nr. 1067/2007 privind  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
OG nr. 21/2006 privind regimul concesionarii monumentelor istorice  

 

8. CONDI II DE PARTICIPARE : 
 

Laălicitaţieăpoateăparticipaăoriceăpersoanaăjuridicaăsauăfizica,ăpotenţială  chirias  care nu 

are datorii scadente neachitate  catre bugetul de stat si  Primaria Comunei Voinesti  la 

data depunerii ofertei  , a achizitionat  caietul de sarcini si depune la secretariatul 

PRIM RIEIăCOMUNEI VOINESTI pana la data de______ora _______  , dosarul de 

participareălaălicitaţie 
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conţinândăurm toareleădocumente: 
 

A. Pentru persoane juridice :  

-Fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare , semnata de ofertant , 

fara ingrosari , stersaturi sau modificari ; 

-certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a 

impozitelor si taxelor catre stat , inclusiv cele locale , in original sau copie legalizata , 

valabila la data deschiderii ofertelor ;  

-participantiiălaălicitatiătrebuieăsaăprezinteă„ăAtestat de libera practica  emis  de 

Colegiul Psihologilor din Romania   ;   

-participanţiiălaălicitaţieătrebuieăsaăprezinteăbilanţulăcontabilălaăfineleăanului2015  

  in copie, dupa caz ; 

-certificat constator emis de Oficiul Registrului Comertului ; 

-certificat de inregistrare emis de ORC –copie  

- copie dupa actul de identitate pentru persoanele care reprezinta Persoana juridica  

 

B. Pentru persoane fizice : 

- Copia dupa actul de identitate ; 

- Certificat de cazier judiciar  

- -certificat constator privind indeplinirea obligatiilor exigibile  de plata a impozitelor 

si taxelor catre stat , inclusiv a celor locale , in original sau copie legalizata , valabil la 

data deschiderii ofertelor; 

- participantiiălaălicitatiătrebuieăsaăprezinteă„ăAtestatădeăliberaăpracticaă ă emisă ă deă
Colegiul Psihologilor din Romania   ;   

- Copie dupa actul de identitate al persoanei mandate sa participe la licitatie - 

 

Conditii de participare valabile  atat pentru persoane juridice cat si fizice : 

- Copia chitantei care atesta plata achizitionarii caietului de sarcini la suma de 100 lei ; 

- Copia  chitantei care atesta plata taxei de participare de 100 lei   

- Copia chitantei care atesta plata garantiei de participare la licitatie  in  10 % din 

pretul de pornire al licitatiei   

  

Alte conditii : 

--------------------- 

- câştig torulă licitaţieiă vaă respectaă obligatoriuă normeleă privindă protecţia mediului 

conform legislatiei in vigoare; 

- esteăinterzisăcuădes vârşireăsubinchirierea /subconcesionarea bunului concesionat, 

deăc treăcâştig torulălicitaţiei; 
- durata  inchirierii  este de  3    ani; 

- oferteădeăpretăcareăsaărespecteăcondiţiileăstipulate in prezentul caiet de sarcini. In 

cazulădeărepetareăalălicitaţieiăacesteădocumenteăseăvorădepuneălaăregistratura 
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PRIM RIEIăCOMUNEIăVOINESTIăpanaălaădataădeă________________ 

Prină depunereaă garanţieiă  de _______ lei participanţiiă laă licitaţieă acceptaă preţulă deă
pornireăaălicitaţiei. 

Garanţiaă seă restituieă necastigatoriloră licitaţieiă dupaă semnareaă procesului-verbal de 

licitaţieă deă c treă membriiă comisieiă deă licitaţieă siă deă c treă participanţi.ă Persoaneleă careă
si-auăridicatăgaranţiaădeăparticipareălaălicitaţie,ănuămaiăauădreptulălaăcontestaţieă.ăTaxaădeă
participareălaălicitaţieănuăseărestituieă. 

Laădataăanunţataăaălicitaţiei,ăinăcazulăinăcareăs-au prezentat minim de 3  participanţiălaă
licitaţieă (ofertanţiă pentruă acelaşiă bună solicitată )ă preşedinteleă comisieiă face prezenta 

participanţiloră laă licitaţieă siă constataă dacaă suntă indepliniteă condiţiileă legaleă pentruă
desf şurareaăacesteia,ăinclusivăceleădeăpublicitateă. 

Preşedinteleăanunţaăpreţulăiniţialădeăincepereăalălicitaţieiăpentruăbunulărespectiv,ăpretă
de la care seăporneşteălicitaţia. 

Participanţiiălaălicitaţieăvorăprezentaăofertaădeăpretăredactataăinălimbaăromanaăin 

plică sigilat,ă careă trebuieă saă respecteă condiţiileă  prevazute de art 12,13, 14 din OG 

21/2006 . 

Bunul se adjudeca de agentul sau personana care a oferităpreţulăcelămaiămare. 
Dupaă anunţareaă câştig toruluiă deă c treă preşedinteleă comisieiă deă licitaţie,ă seă declaraă

licitaţiaă inchisaă .ăDesf şurareaă licitaţieiă seăconsemneaz ă inăprocesul-verbal, intocmit in 

treiăexemplare,ăcareăseăsemneaz ădeăc treămembriiăcomisieiădeălicitaţieăsiăobilgatoriuădeă
c treăparticipanţi. 

Garanţiaăcâştig toruluiăseăconsideraăplataăparţialaăaăredeventei. 
Bunulă intraă inăposesiaă câştig toruluiă licitaţieiă avândădreptădeă folosinţaădară nu si de 

proprietate. 

Participanţiiă laă licitaţieăpotăformulaăcontestaţiiă inăcazulă inăcareăconsideraăcaănuăs-au 

respectatădispoziţiileălegaleăreferitoareălaăorganizareaăsiădesf şurareaălicitaţiei. 
ContestaţiileăseădepunălaăsecretariatulăPRIM RIEIăCOMUNEIăVOINESTIăinătermenă

de maxim 24 de ore de laăinchidereaălicitaţiei. 
Participanţiiăcareăsi-auăretrasăgaranţiaălaălicitaţieănuăauădreptulălaăcontestaţieă. 
Contestaţiileăvorăfiăsoluţionateăinătermenădeă3ăzileădeălaădataădepuneriiălor,ărezultatulă

acestora fiind comunicat contestatarilor in acest termen . 

IMPORTANT! 

    Chiria  stabilita prin hotararea consiliului local de la care se porneste licitatia  

este  de 150 lei / luna ( 1800lei/an ) fara   TVA .  In termen de 30 de zile de la data 

incheierii contractului de inchiriere  ,  chiriasul  va depune cu titlu de garantie  

intreaga suma datorata proprietarului cu titlu de chirie ( redeventa) , pentru primul an 

de inchiriere  la Primaria  comunei Voinesti , iar in caz contrar contractul se va rezilia  

 Plata chiriei incepand cu  al doilea an de inchiriere se va face catre   Primaria 

Voinesti , conform prevederilor contractuale  la sfarsitul trimestrului I al fiecarui an de 

concesionare . 
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 In termen de 9 luni , chiriasul este obligat sa inceapa activitatea , in caz contrar , 

contractul se va rezilia, in urma unei notificari   ; 

 La expirarea contractului , investitiile la cladire precum si racordarile la utilitati 

raman in proprietatea concedentului . 

Pe durata  contractului , chiriasul  se obliga sa desfasoare  permanent activitatea 

medicala  ce a format obiectul contractului , iar in cazul in care intr-o perioada de cel 

mult 9o de zile calendaristice , aceasta nu se va desfasura , va conduce la rezilierea 

contractului din partea proprietarului  , in urma unei notificari . 

Chiriasul  are obligatia de a se racorda la utilitati pe cheltuiala proprie , fiind 

contorizat  separat la toate utilitatile , in vederea desfasurarii in bune conditii a 

activitatii sale , in spatiul ce face obiectul contractului , suportand plata utilitatilor pe 

intreaga perioada de derulare a contractului . 

Chiriasul  nu poate cere restituirea cheltuielilor facute pentru conservarea spatiului , 

precum si a celorlate  investitii , cu titlu de modernizari , racordari la utilitati , 

realizate asupra spatiului contractat  si necesare desfasurarii in conditii a activitatii 

medicale , acestea vor reveni  , la incetarea contractului , de drept , in proprietatea 

UAT Voinesti , respectiv in administrarea CL Voinesti  

 In cazul in care , proprietarul  , pe parcursul executarii contractului si inainte de 

termenul convenit , va avea nevoie de spatiul respectiv  pentru asigurarea unor nevoi 

de forta majora ( mobilizari in caz de razboi  , exproprieri pentru cauza de utilitate 

publica nationala) , poate cere restituirea spatiului de la chirias.  

Clauze referitoare la incetarea contractului de inchiriere   sunt prevazute mai sus, la 

care se adauga celelalte clauze precizate de  OG 21/2006 si HG 1067/2007 completate 

de OUG 54/2006cu modificartile si completarile ulterioare  si HG 168/2007 cu 

modificarile si completarile ulterioare raman valabile ;    

Inăcazulăinăcareăparticipanţiiăofertanţiănuăindeplinescăcondiţiileădeăparticipare,ăsauănuăs-a 

prezentatănum rulăminim de 3 ( trei ) , licita ia nu va avea loc. 

Inăcazădeăneadjudecareălicitaţiaăseăvaărepetaădupaă14ăzileăcalendaristice,ăcalculateă
dupa primul termen. 

Dacaă laă licitaţiaădesf şurataă laăalădoileaă termenă  nu seăprezint ă  trei participanti 

atunci  comisia va proceda la negociere directa la 14 zile calendaristice de la al doilea 

termen,ădacaăindeplinesteăcondiţiileădeăparticipareălaălicitaţieăsiăofer ăpreţulădeăpornireăală
licitaţiei. 

 

9. PRE UL DE PORNIRE AL LICITA IEI 
 

Preţulădeăpornireăalălicitaţieiăsiăsaltulădeăsupralicitareăsuntămenţionateăinăanexaănr.ă
1ă"Listaăbunurilorăscoaseălaăconcesiuneăprinălicitaţie"ă. 
 

 

 



- 5 -  

10.PRECIZARI 

- Autoritateaă contractantaă areă obligaţiaă saă incheieă contractulă ină perioadaă deă
valabilitate a ofertei conform model anexa nr. 2 "Contract de inchiriere " . 

- Anexele fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini; 

- Bunulăscosălaălicitaţieăpoateăfi v zutălaăfataăloculuiădeăc treăpotenţialii chiriasi. 

-  Inchirierea - prinălicitaţieăpublicaăa bunului:  

- Bunurileă ceă auă f cut obiectul inchirierii , precum si cele care au rezultat in urma 

investiţiilorăimpuseă-  gratuit si libere de orice sarcini  se restituie proprietarului , la 

expirarea contractului. 
 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZA  

  PRIMAR                         SECRETAR  

 SANDU GABRIEL           jr. , POPESCU OTILIA   

 



                                            Anexa nr l  

 

      

 

                      LISTA BUNURILOR SCOASE  LA  LICITATIE  

 

 

                                                                                    

Denumire  Pret de 

pornire  

A licitatiei  

Fara TVA  

 Euro  

Pret de 

pornire a 

licitatiei  

Fara TVA  

Lei ROL 

Pret de 

pornire a 

licitatiei 

fara TVA  

(euro) 

Salt de 

suprasolicitare  

Observatii  

1 2 3 4 5 6 

Spatiu de 

26mp in 

cadrul 

Pavilionului 

Central  din 

Centrul de 

Sanatate 

Voinesti   

 150 lei 

/luna  

Sau 

1800lei pe 

an 

  Din 10 lei in 

10 lei  

Contractul 

de 

inchiriere 

se va 

incheia pe 

o durata de 

3 ani  

 

 

 

PRIMAR        SECRETAR  

SANDU GABRIEL       Jr.  POPESCU OTILIA  


