
         ROMÂNIA								VIZAT
    JUDEŢUL IAŞI        						PT. LEGALITATE       
MUNICIPIUL PAŞCANI      PROIECT		  	  S E C R E T A R 
CONSILIUL LOCAL                                 			MIRCEA  ZUZAN


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea inchirierea prin licitatie, procedura de negociere directa purtata individual cu ofertantii, a spatiilor comerciale din Piata Agroalimentara Pascani, str Ceferistilor nr 4, Tronsonul 2 A,B,C
Consiliul local al municipiului Pascani,

Având în vedere expunerea de motive prezentata de consilierul Zanet Gicǎ şi a membrilor Asociaţiei Micilor Intreprinzǎtori, Filiala Paşcani;
Analizând precesul verbal nr.  1   a Asociaţiei Micilor Intreprinzǎtori, Filiala Paşcani care prezintǎ lista nominalǎ a  agentilor economici(AF,PF,SC), din piata agroalimentara din Pascani ,str Ceferistilor nr 4 care vor inchiria  aceste spatii;
Având în vedere Rapoartele de avizare ale Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanţe, industrie şi IMM-uri şi ale Comisiei juridică, ordine publică, drepturile omului şi libertăţi cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local al municipiului Paşcani;
În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b şi c, alin. 5, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările cuprinse în Legea nr. 286/2006.
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă inchiriere prin procedura de negociere directă purtata individual cu ofertntii pentru tronsonul 2 A,B,C Piata Agroalimentara str. Ceferistilor nr 4, aflate în proprietatea privată a municipiului Pascani.
Art. 2 Art. 2. Se aprobă procedura de organizare şi de desfăşurare a licitatiei prin negociere directă, conform legii.  si a procedurii  prevǎzutǎ în anexa  1,  parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă numirea comisiei de atribuire pentru ,,Inchirierea spatiilor comerciale Piata Agroalimentara Ceferistilor nr 4 Pascani ”, în următoarea componenţă:
1. Preşedinte – viceprimarul municipiului Paşcani
2.Membru – Consilier ANTON VASILE din partea Consiliului local Pascani
3.	Membru – Consilier HALDAN VASILE din partea Consiliului local Pascani
4.	Membru – din aparatul de specialitate a primarului
5.	Membru – din aparatul de specialitate a primarulu

Art. 4. Prevederile prezentei hotarari se vor aplica dupa receptionarea lucrarilor de executie a spatiilor comerciale Tronsonul 2 A,B,C si trecerea acestora in proprietatea privata a mun.Pascani

Art. 5   Serviciul Administratie Publica Locala va comunica în copie prezenta hotărâre:

·	Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi;
·	Primarului municipiului Paşcani;
·	Viceprimarului municipiului Paşcani;
·	Direcţiei economice
·	Compartiment  patrimoniu şi contracte
·	Direcţia administrare pieţe
·	Mass-media 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             contrasemnează
         Consilier,   					  	                  SECRETAR,
          PÂNZARU COSTICĂ                                  MIRCEA  ZUZAN



Nr.         
Din   30.09. 2008
Expunerea de Motive
privind inchirierea prin licitatie, procedura de negociere directa purtata individual cu ofertantii a spatiilor a comerciale din Piata Agroalimentara Pascani, str
Ceferistilor nr 4, Tronsonul 2 A,B,C
Terenul aferent construirii spatiilor comerciale din tronsonul 2 A,B,C a fost ocupat inainte de executia lucrarilor de chioscuri proprietate privata a agentilor economici din respectiva piata.
Ca urmare a planului de executie a lucrarilor la tronsonul 2 A,B,C in primavara anului 2008 au fost  dezafectate chioscurilor urmatoarelor societati comerciale: S C Panduru, SC Camydor , AF Boiculesei, SC Baco Nobil, AF Moisa Maria, SC Casamar, SC Comtusor, SC Aly Geo,SC Va-Vior, SC Parox-Impex, SC Maramold ,SC Brimisofi, SC Marion Cons.
Societatile mai sus mentionate solicita dreptul de preemtiune la inchirierea spatiilor finalizate in baza proiectelor de investitii la tronsonul 2 A,B,C.acest drept fiind sustinut si de revenirea pe vechile amplasamente.

Consilier local,						Membri,
Gicǎ Zanet				Asociatia Micilor Intreprinzǎtori Paşcani








Anexa 1
P R O C E D U R A
privind inchirierea prin licitatie, procedura de negociere directa purtata individual cu ofertantii a spatiilor comerciale din Piata Agroalimentara   Pascani str Ceferistilor nr 4, Tronsonul 2 A,B,C
Prezenta procedură are ca obiectiv detalierea modalităţii de inchiriere a spatiilor comerciale din Piata Agroalimentara Pascani str Ceferistilor nr 4 şi sunt în proprietatea privată a municipiului Pascani prin licitatie, procedura de negociere directă purtata individual cu ofertantii.
Această procedură, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi Legea nr. 286/2006 privind completarea şi modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.
Pentru revenirea pe vechile amplasmente a societăţilor comerciale mai sus mentionate care să desfăşoare în aceste spatii un comert civilizat conf.normelor in vigoare, a fost identificată ca oportună, iniţierea procedurii de licitatie prin negociere directa.
Prezenta procedură urmează a fi aplicată la inchirierea prin licitatie procedura de negociere directa, a spatiilor comerciale tronsonul 2 A,B,C aflate în proprietatea privată a municipiului Pascani, finalizate conf.proiectului de investitii in pietele agrolimentare.
Primăria municipiului Pascani va anunţa prin publicare în presa locală initiere licitatie de inchiriere a spatiilor comerciale prin negociere directa purtata individual cu ofertantii.
Primarul municipiului Pascani, respectând prevederile legale în vigoare, va emite o dispoziţie de numire a comisiei de evaluare a ofertelor în acest sens. Comisia de evaluare a ofertelor va fi compusă din 5 membri. Comisia de evaluare este legal constituită numai în prezenţa tuturor membrilor săi şi adoptă decizii prin votul majorităţii membrilor.
Consiliul local va desemna 3 consilieri care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor.
Comisia de evaluare va analiza cererile depuse şi va elabora un proces verbal de licitatie.
La licitatia spatiilor comerciale prin negociere directa purtata individual cu ofertantii  pot participa doar societatile comerciale care intrunesc urmatoarele conditii de eligibilitate:
a)	documentele de înfiinţare şi de exercitare a activităţii ofertantului(în cazul persoanelor juridice);
b)	certificat fiscal care să ateste că  nu are datorii la bugetul local şi de stat;

c)	balanta contabila a ultimei luni.
d)	documentele prin care sa rezulte calitatea de chirias pe o perioada de minim 5 ani vechime, in Piata Agroalimentara din Pascani, str Ceferistilor, nr 4. e)- schita amplasament(nr.contract,pozitia,suprafata m/p) tonete, perioada 2005 – 2008.

f)	-document din care sa rezulte ca nu detine spatiu comercialTronson 1 Piata Vale.
g)	-dovada achitarii taxei de participare.
Comisia  va incheia procese verbale de licitatie, separat, cu fiecare ofertant în parte.
Activităţile de comert desfăşurate de către chiriasi în spatiile inchiriate , trebuie să respecte normele naţionale şi europene de protecţie a mediului.
Pretul de pornire la licitatie va fi stabilit de comisia de evaluare si va fi aprobat in Consiliul Local.
Prezenta procedură va fi supusă aprobării Consiliului local al municipiului Pascani.


