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Anexa nr. 2/a 
 
 

METODOLOGIE  
Privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor pentru închirierea spaţiilor 

aparţinând domeniului public al municipiului Tîrgu Mureş şi date în 
administrare societăţii comerciale  

ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L. 
 
 

Sunt supuse procedurii licitaţiei publice cu strigare spaţiile comerciale - cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în centrele publice de desfacere – 
pieţe din municipiul Tîrgu Mureş.  

 
1. OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE 

 
1.1. Dispoziţii generale  
 
(1) Pregătirea licitaţiei în vederea închirierii spaţiilor date în concesionare 

societăţii comerciale şi identificate în centrele publice de desfacere – pieţe ale 
municipiului Tîrgu Mureş necesită realizarea următoarelor operaţiuni preliminare: 

a) identificarea şi inventarierea spaţiilor din pieţe aparţinând domeniului 
public al municipiului Tîrgu Mureş şi date în concesionare S.C. 
ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L.; 

b) stabilirea preţului de pornire la licitaţie în conformitate cu taxele 
stabilite prin hotărâri ale Asociaţiei Generale a Acţionarilor; 

c) întocmirea documentaţiei pentru licitaţie, documentaţie ce va cuprinde: 
- caiet de sarcini; 
- cerere de participare la licitaţie; 
- metodologia de desfăşurare a licitaţiei; 

d) cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data licitaţiei, 
administratorul societăţii va aduce la cunoştinţa publică organizarea 
licitaţiei printr-o publicaţie în presa locală. Publicaţia va cuprinde 
numele şi sediul organizatorului, detalii privind spaţiul scos la licitaţie, 
profilul de activitate, data şi locul desfăşurării licitaţiei, persoana care 
poate oferi informaţii, nr. de telefon; 

e) documentaţia licitaţiei va fi pusă de către organizator la dispoziţia celor 
interesaţi contra cost, pentru fiecare spaţiu în parte. Preţul 
documentaţiei este de 10 lei şi va fi indexat anual în funcţie de rata 
inflaţiei.  

 
 
1.2. Comisia de licitaţie şi comisia de soluţionare a contestaţiilor  
 
(1) Comisia de licitaţie este formată din 7 (sapte) membri, din care 5 

(cinci) membri numiţi prin dispoziţie de către administratorul societăţii, iar 2 (doi) 
membri –prin hotărâre AGA, din rândul consilierilor locali.   
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(2) Comisia de licitaţie răspunde de desfăşurarea efectivă a licitaţiei 
publice în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentei Metodologii.  

(3) În cazul în care cu ocazia desfăşurării licitaţiei sesizează nereguli sau 
ilegalităţi, comisia va dispune luarea măsurilor pentru restabilirea legalităţii.  

(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 (trei) membri  
numiţi prin dispoziţia administratorului.  

 
2. INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPANŢI  

 
(1) Persoanele interesate de participarea la licitaţie publică pentru 

închirierea spaţiilor organizată în conformitate cu prevederile legale şi ale 
prezentei Metodologii vor depune la sediul organizatorului dosarul de participare 
la licitaţie. 

(2) Licitaţia se va organiza în ultima zi de marti pentru luna în curs, orele 
10.00,  iar termenul limită de depunere a dosarelor de participare la licitaţie este 
ora 11.00, în ziua de vineri din saptamana anterioară organizării şi desfăşurării 
licitaţiei.  

(3) Dosarul de participare la licitaţie va cuprinde următoarele documente:  
- Copie după chitanţa reprezentând achitarea taxei de participare la 

licitaţie; 
- Copie după foaia de vărsământ/chitanţa reprezentând plata 

garanţiei de participare la licitaţie; 
- Copie xerox după actul constitutiv al societăţii, autorizaţia de 

funcţionare şi certificatul de înmatriculare; 
- Certificat constatator emis de la Oficiul Registrului Comerţului 

privind starea firmei - original;  
- Certificat de atestare fiscală emis de Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice Mureş, din care să rezulte că nu sunt datorii către bugetul 
local şi consolidat al statului - original; 

- Certificat de atestare privind plata impozitelor şi taxelor locale către 
bugetul local şi bugetul consolidat al statului emis de Primaria mun. 
Tg. Mures – sau alta localitate, unde este cazul, din care să rezulte 
că nu sunt datorii, în acest sens - original; 

- Cazier judiciar pentru administratorul firmei – original; 
- Împuternicire pentru participantul la licitaţie – daca este cazul; 
- Adeverinta eliberată de societatea comercială ADMINISTRATOR 

IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L. din care să rezulte că nu există datorii 
către aceasta – daca este cazul; 

- Cont bancar.  
(4) Participanţii din alte judeţe care dispun de autorizaţii de persoană fizică 

sau asociaţia familială şi care au adjudecat la licitaţie spaţii au obligaţia să vizeze 
respectivele autorizatii/avize de funcţionare la Primaria mun. Tg. Mureş şi să îşi 
declare punctul de lucru la Registrul Comerţului.  

(5) Nu pot participa la licitaţie: 
- (a) actualii deţinătorii cu chirie a spaţiilor care nu au achitat la zi 

chiria sau utilitatile; 
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- (b) agentii economici care au adjudecat spaţii în una din pieţele 
municipiului şi nu au încheiat contracte de închiriere; 

- (c) agenţii economici care au reziliat unilateral contractele de 
închiriere încheiate, nu mai pot participa la licitaţiile organizate timp 
de un an de zile de la data rezilierii; 

- (d) agenţii economici care au ca acţionar sau asociat o persoană 
fizică sau juridică aflata în situaţiile prevăzute la lit a, b, şi c sau 
care au fost asociaţi la alţi agenti economici aflati în situaţiile 
prevăzute la lit. a, b, şi c.   

(6) Persoana care se prezintă la licitaţie trebuie să facă dovada că 
reprezintă agentul economic înscris în cererea de participare la licitaţie, să aibă 
drept de semnătură şi să posede ştampila. Nerespectarea celor stipulate mai sus 
atrage după sine anularea dreptului de participare la licitaţie.  

(7) Nu se admite schimbarea opţiunilor după depunerea cererii de 
participare la licitaţie.  

 
3. TAXE ŞI GARANŢII 

 
3.1. Taxa de participare 
 
(1) Taxa de participare la licitaţie reprezintă cota parte de cheltuieli ce 

revine fiecărui participant din întreaga sumă a cheltuielilor efectuate pentru 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. Taxa de participare reprezintă 10% din 
tariful de pornire la licitaţie, depunând cu această ocazie dosarul de participare la 
licitaţie complet pentru înscriere la licitaţie. Taxa de participare la licitaţie nu face 
obiectul restituirii 

(2) Din taxa de participare la licitaţie se suportă de către organizator toate 
cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.  

 
3.2. Garanţia de participare 
 
(1) Participanţii la licitaţie vor depune o garanţie de participare la licitaţie în 

sumă echivalentă cu contravaloarea a 2 (două) chirii – pe două luni, la preţul de 
strigare.  

(2) Garanţia de participare la licitaţie se restituie participanţilor care nu şi-
au adjudecat spaţiul, începând cu ziua următoare celei în care a avut loc licitaţia.  

(3) Garanţia de participare se constituie în garanţie specială prevăzută la 
art. 3.3., după semnarea contractului, achitarea contravalorii chiriei pe primele 
două luni conform alin. (4).   

(4) Adjudecatarul spaţiului are obligaţia ca la încheierea contractului să 
achite chiria în avans pe două luni. 

(5) Pierderea beneficiului licitaţiei şi a garanţiei de participare la licitaţie 
are loc în cazul neîncheierii contractului de închiriere în termenul stabilit la cap. 
4.2. alin. (3), precum şi în cazul depunerii dosarului de înscriere urmată de 
neparticiparea la licitaţie.  
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 3.3. Garanţia specială 
  
           (1) La încheierea contractului de închiriere, garanţia de participare la 
licitaţie reprezentând contravaloarea a două chirii la preţul de strigare se 
constituie în garanţie specială.  

(2) Această garanţie specială asigură despăgubirea administratorului 
pentru eventualele deteriorări sau restanţe de plată care au survenit pe perioada 
derulării contractului de închiriere.  

(3) La încetarea contractului de închiriere garanţia specială se restituie 
chiriaşului în urma predării – primirii fără obiecţiuni a spaţiului, pe bază de proces 
verbal.  

 
4. DESFĂŞURAREA LICITATIEI  

 
4.1. Condiţii de licitaţie 
 
(1) Preşedintele comisiei de licitaţie conduce întreaga activitate după 

următoarea procedură: 
- la data şi locul anunţate prin publicaţie în presa locală pentru 

desfăşurarea licitaţiei, în prezenţa comisiei de licitaţie, invită în sală 
participanţii pentru fiecare spaţiu în parte în vederea începerii 
licitaţiei; 

- prezintă în mod succint prevederile legale în materie şi procedura 
de desfăşurare a licitaţiei; 

- solicită participanţilor la licitaţie prezentarea actelor de identitate şi 
a împuternicirilor de reprezentare unde este cazul; 

(2) Licitaţia se desfăşoară public şi prin strigare cu participarea a cel puţin 
doi ofertanţi. Primul salt nu poate fi mai mic de 10%, iar următoarele nu pot fi mai 
mici de 5%. 
 
 4.2. Criterii de adjudecare 
 

(1) Câştigătorul licitaţiei este desemnat cel care oferă preţul cel mai mare 
peste preţul de pornire al licitaţiei. După adjudecare, toţi cei prezenţi la licitaţie 
sunt  obligaţi să semneze procesul verbal de adjudecare al licitaţiei, semnarea 
acestuia facând dovada adjudecării spaţiului.  

(2) Pentru fiecare spaţiu supus procedurii licitaţiei sunt necesare minimum 
2 (două) oferte. În cazul în care la data desfăşurării licitaţiei nu se prezintă două 
oferte pentru spaţiu, adjudecarea se amână pentru următoarele licitaţii. Dacă la 2 
(două) licitaţii consecutive pentru acelaşi spaţiu nu se prezintă cel puţin 2 
ofertanţi la licitaţie, la cea de-a treia licitaţie se adjudecă spaţiu celui care se 
înscrie la licitaţie şi care îndeplineşte condiţiile de participare prin atribuire 
directă, la preţul de strigare.   

(3) Contractul de închiriere se încheie în termen de cel mult 5 (cinci) zile 
calendaristice de la data adjudecării spaţiului.  
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(4) Nesemnarea de către adjudecatarul licitaţiei a contractului de închiriere 
- în termenele de întocmire a contractului, menţionate mai sus - atrage după sine 
nulitatea adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanţie de participare nu se 
restituie. De asemenea nu mai are dreptul de a participa la noua licitaţie pentru 
spaţiul în speţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute la cap. 2, alin. (5). În 
această situaţie se încheie  contractul de închiriere cu ofertantul care a oferit 
chiria imediat inferioară şi care acceptă închirierea în condiţiile prevăzute de 
prezenta Metodologie şi caietul de sarcini, cu valoarea chiriei adjudecate de 
câştigătorul  licitaţiei. 
 (5) Chiria licitată se recalculează potrivit prevederilor legale în vigoare, ori 
de câte ori este adoptată o hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor cu privire 
la taxe şi tarife.  
 (7) În cazul modificării tarifelor de închiriere în perioada valabilităţii  
contractului de închiriere, acestea se aplică începând cu luna următoare celei de 
intrare în vigoare a actului normativ, respectiv a hotărârii Adunării Generale a 
Asociaţilor. 
 (8) Durata închirierii este de maxim 3 ani de la data perfectării 
contractului. 
 (9) Profilul de activitate: Se păstrează cel licitat, schimbarea acestuia 
realizându-se numai cu aprobarea administratorului societăţii, în condiţiile legii. 

  
4.3. Contestaţii 

 
  (1) Participanţii nemulţumiţi de rezultatul licitaţiei se pot adresa cu 
contestaţie în termen de 24 de ore de la data adjudecării. Contestaţia va fi 
soluţionată de către comisia de soluţionare a cotestaţiilor în termen de 5 zile de 
la data depunerii contestaţiei.  

 
 


