Anexa nr.___ la Hotarârea
Consiliului Local Rona de Sus
Nr. din ____________
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
privind inchirierea pajistilor, aflate in proprietatea privatã
a comunei Rona de Sus
I: INFORMATII GENERALE PRIVIND LOCATORUL
Locator: Comuna Rona de Sus, CIF 3694705
Adresa postala: Localitatea:Rona de Sus, nr.1286, judetul Maramureş,
Email: primaria_ronadesus@yahoo.com, tel 0262362128, Fax: 0262362128
INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA
PROCEDURII DE INCHIRIERE;
Procedura selectată este licitaţia publicã, conform Regulamentului procedurii de licitatie.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita si de a obţine documentaţia de atribuire.
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări este precizata in calendarul procedurii,
solicitarile de clarificari se fac in scris si se depun la sediul locatorului, la adresa: Primăria comunei
Rona de Sus, nr.1286, jud. Maramureş
Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări este precizata in
Calendarul procedurii.
Data limită de depunere a ofertelor este precizata in Calendarul procedurii.
Deschiderea ofertelor depuse se va face in data stabilita in anuntul publicitar si mentionat in
Calendarul procedurii, la sediul locatorului din Rona de Sus, nr. 1286, jud Maramureş, in prezenţa
comisiei de evaluare si a reprezentanţilor ofertanţilor.
lll. CAIETUL DE SARCINI – anexa nr. 4 la HCL nr.________ din __________

IV. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A
OFERTELOR.
Oferta se redactează in limba romană.
Ofertele se depun la sediul locatorului, conform Caietului de sarcini si a
Regulamentului procedurii.
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei
interesate.
V. CRITERIU DE ATRIBUIRE : CEL MAI MARE NIVEL AL CHIRIEI
VI. CAI DE ATAC
Conform CAP. VI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR din Regulamentul procedurii.
Soluţionarea litigiilor apărute in legătură cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea
contractului de inchiriere, precum si a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea in
justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului in a cărui jurisdicţie se află
sediul locatorului.

VII.
DISPOZIŢII FINALE
Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei, se pun la dispoziţie solicitanţilor de
către proprietar contra cost .
Nu vor participa la licitatie persoanele fizice sau juridice care:
-au debite faţă de Consiliul Local al Comunei Rona de Sus;
-sunt în litigii cu Consiliul Local al Comunei Rona de Sus;
-au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul Local al comunei
Rona de Sus;
-sediul asociatiei se afla pe teritoriul altei unitati administrativ teritoariale
-au avut încheiate contracte de inchiriere, care au fost reziliate datorită nerespectării clauzelor
contractuale.
Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de închiriere.

