
Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Domnești nr. 49 din 27.04.2016

STUDIUL DE OPORTUNITATE

PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A

cabinetului medical situat în dispensarul comunal, comuna Domnești, jud. Ilfov, str. Principală 

nr. 1229, format din încăpere în suprafață de 19,74 mp și cota parte din spațiile comune în 

suprafață de 17,52 mp.

OBIECTIVELE STUDIULUI 

Prezentul studiu are drept obiective următorele:

a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;

b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea închirierii;

c) nivelul minim al chiriei;

d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere şi justificarea alegerii 

procedurii;

e) durata estimată a închirierii;

f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere.

A. OBIECTUL ÎNCHIRIERII SI DESCRIEREA BUNULUI 

Obiectul închirierii îl reprezintă cabinetul medical situat în dispensarul comunal, comuna Domnești, 

jud. Ilfov, str. Principală nr. 1229, format din încăpere în suprafață de 19,74 mp și cota parte din spațiile 

comune în suprafață de 17,52 mp.

B. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU CARE 

JUSTIFICA ÎNCHIRIEREA 

1. Motivaţiapentrucomponentaeconomică: 

Potrivit art. 36 alin 2 și 3 din Legea 215/2001 a adminisrației publice locale,  consiliul local 

are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor 

care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 



centrale. Consiliul local exercită atribuţii  privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a 

comunei și atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei. Consiliul local 

hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 

comunei.

Așadar, se impuneutilizareaadecvată a resurselor locale, din domeniul public șiprivat al 

comunei, pentru atragerea de investiții. O resursă importantă o reprezintă bunurile din domeniul 

public și privat al comunei ce pot fi valorificate prin închiriere sau închiriere. Astfel se asigură

administrarea eficientă a domeniului public și privat al comunei Domnești pentru atragerea de 

venituri suplimentare la bugetul local.

Pentru cabinetul medical situat în dispensarul comunal, comuna Domnești, jud. Ilfov, str. 

Principală nr. 1229, format din încăpere în suprafață de 19,74 mp și cota parte din spațiile 

comune în suprafață de 17,52 mp, aparținând domeniului public, închirierea, prin chiria ce se 

face venit la bugetul local, va reprezenta o sursă de venit pentru bugetul local. Mai mult decât

atât, nu vor mai exista costurile cu paza și întreținerea imobilului, realizându-se o economie la 

bugetul local.

2. Motivaţia pentru component financiară: 

Principalele avantaje ale închirierii imobilului sunt următoarele: 

- chiriașul va acoperi în întregime costurile ridicate de întreţinerea şi exploatarea bunului public 

închiriat. 

- chiriașul va achita autorităţii locale o chirie stabilită prin contract. 

- închirierea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a bunului închiriat, în

sarcina chiriașului (inclusiv cele de mediu). 

3. Motivaţia pentru component socială: 

Prin închirierea bunului public se crează locuri de muncă la nivelul comunei, se 

generează venituri pentru populație și se asigură prestarea unor servicii de interes local – servicii

medicale.

Astfel, se impune valorificarea resurselor și patrimoniului local, astfel încât să fie 

îmbunătățite condițiile de viață, serviciile locale de sănătate.



4. Motivaţia pentru componenta de mediu: 

Chiriașul va avea obligaţia, prin contractul de închiriere, să respecte toată legislaţia în

vigoare pe probleme de mediu. 

Contractul de închiriere transfer responsabilitatea viitorului chiriaș cu privire la 

respectarea clauzelor de protecţie a mediului, printre care unele dintre cele mai importante sunt:

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuarea și evitarea poluării solului și a apei

subterane, cu efecte asupra sănătăţii populaţiei;

-utilizarea durabilă a resurselor;

-gestionarea eficientă a deşeurilor și menţinerea cu stricteţe a condiţiilor de igienă cerute de 

reglementările legale în vigoare.

Astfel, bugetul local este degrevat de cheltuielile privind igienizarea și salubrizarea

bunului imobil.

C. NIVELUL MINIM AL CHIRIEI 

Nivelul chiriei se va stabili prin caietul de sarcini, urmărindu-se obținerea unor venituri

suplimentare la bugetul local, dar în același timp se va avea în vedere și încurajarea

investitorilor. 

Nivelul chiriei se stabilește prin studiul de evaluare și prevederile Legii 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, mdificată și completată similar 

concesiunii.

Potrivit Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

mdificată și completată, art.17,  limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin 

hotărârea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului 

local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al imobilului, în 

condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente. Propunem 

aplicarea acestei metode de calcul, în lipsa altor informații relevante. Având în vedere că se 

solicită și utilizarea unui spațiu comun, propunem ca valoarea chiriei pentru aceste spații să 

reprezinte 50% din valoare chiriei spațiului utilizat direct.

D. MODALITATEA DE ACORDARE A ÎNCHIRIERII 

Apreciem că cea mai potrivită modalitate de acordare a închirierii este procedura

închirierii prin licitație publică, în conformitate cu prevederile HCL 62/2015 privind privind



aprobarea Regulamentului – cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau

privat al comunei Domnești jud. Ilfov, aflate în administrarea Consiliului Local Domnești jud.

Ilfov

S-a optat pentru o astfel de procedură pentru a asigura:

a)transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;

b)tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea 

publică, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

c)proporţionalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie 

să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;

d)nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de 

naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de închiriere, cu respectarea 

condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;

e)libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice 

participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chiriaș în condiţiile legii, ale 

convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

In cazulîn care licitația publică nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va relua, 

conform art. 22 din HCL 62/2015.

E. DURATA ESTIMATIVĂ A ÎNCHIRIERII 

Fața de starea imobilului ce se va închiria, natura activităților desfășurate, durata propusă

este de minim 5 ani – maxim 10 ani de la data semnării conractului de închiriere, în conformitate 

cu prevederile art.5, lit. g din HCL 62/2015. Subînchirierea este interzisă, cu excepția situațiilor

expres prevăzute de lege. 

F.INVESTIȚIILE NECESARE PENTRU REALIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 

OBIECTIVULUI 

Chiriașul este obligat să efectueze lucrările de reparaţii ce cad, conform legii, în sarcina

sa, să nu schimbe destinaţia imobilului, să îl înştiinţeze pe proprietar despre orice atingere adusă

dreptului său de proprietate, să obţină aprobarea proprietarului de a efectua orice lucrări de 

construcţie şi de îmbunătăţire a imobilului, să participe cu fonduri pentru repararea spaţiului

http://legeaz.net/og-137-2000-discriminare/


utilizat, la solicitarea administratorului de drept legal, atunci când se constată degradări datorate

în  mod exclusive locatarului.

G. TERMENELE PREVĂZUTE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE 

ÎNCHIRIERE 

Încondițiile respectării etapelor legale pentru realizarea închirierii conform HCL 62/2015, 

locatorul preconizează îndeplinirea procedurii în termen de maxim 3 luni.

Prezentul studiu de oportunitate va sta la baza aprobării închirierii de către Consiliul 

Local al Comunei Domnești. In baza studiului de oportunitate se vor elebora caietul de sarcini al 

închirierii și documentația de atribuire.


