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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA Nr.43
din 25.10.2019
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- Referatul primarului nr. 6157 /25.10.2019;
- Raportul nr. 6158/25.10.2019 al compartimentului de specialitate privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;
- Art .19 \i art. 36 din Legea nr. 273/2006, privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Art.129 alin (2), lit.@@b@@ \i alin.4 lit. @@a @@ din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 \i art. 196, alin. 1 lit. @@a@@ .din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului local \i utilizarea fondului de rezerva bugetar] pe anul 2019, dup] cum urmeaz]:
mii lei
Clasif

bugetar]

Explica[ii

Buget ini[ial

Influen[e

Buget rectificat

Din care:
Trim.I

I.1

Venituri SF 01

6473,92

4902

Venituri proprii

5.047,55

11.02

Sume def din TVA d c

2358,99

110202

Sume def dinTVA

110205

Sume def. din TVA pt

110206

Sume def din TVA pt

2.100,00

616,00

2.716,00

767,00

Varsam din sect de

-1048,62

-180,00

-1228,62

37.02.03

drumuri
echili

436,00

Trim.II

Trim. IV

1520,10

1312,88

6909,92

1749,39

5.047,55

1.114,75

2.308,45

1.181,10

443,25

2974,99

893,94

466,05

478,00

1.137,00

126,94

126,94

126,94

132,05

132,05

334,00

478,00

1.137,00

-276,10

-466,05

-200,20

-286,27

616,00

2.327,55

Trim. III

132,05

func in sec de dezv
370201

Donatii si sponsorizari

1,50

1,50

420234

Aj pt inc loc cu lemne

20,00

20,00

0,30

0,00

19,70

0,00

420241

Subv pt fin s]n]t

74,50

74,50

16,50

19,10

20,00

18,90

430208

Subventii primite de la

20,00

20,00

bug cons jud pentru

1,50

20,00

ajutoare si situatii de
extrema dificultate

I.2

Chelt SF 01

6.473,92

436,00

6.909,92

1.749,39

1.520,10

1312,88

5102

Autorit.publice

2.270,48

18,50

2.288,98

746,50

738,30

483,50

320,68

5402

Alte servicii

13,40

13,40

13,40

0

0

0

5502

Dobanzi

127,00

127,00

33,00

33,00

33,00

28,00

6102

Ordine publica

135,00

135,00

33,00

49,00

35,00

18,00

6502

Inv.prim-gimn.

281,74

287,14

161,74

120,00

0,00

5,40

6602

Sanatate

79,50

79,50

16,50

25,60

21,50

15,90

6702

Cult.relig..sport

372,70

40,00

412,70

12,00

229,10

116,90

54,70

6802

Asist.sociala

1.703,40

200

1.903,40

374,40

554,10

473,00

501,90

595,30

93,00

207,00

161,50

133,80

321,20

81,90

89,30

100,00

50,00

113,00

27,30

20,10

8,70

56,90

5,40

38,10

2.327,55

7002

Serv.dezv.publ.

557,20

7402

Protectia mediului

321,20

8002

Actiuni generale

82,00

30,00

8302

Agricultura, silvicultura

20,00

14,00

34,00

5,00

5,00

5,00

19,00

8402

Transp.si com.

364,60

90,00

454,60

87,55

222,05

50,00

95,00

87.02

Turism

144,70

144,70

64,10

35,00

32,00

13,60

II.1

Venituri SD 02

2.208,03

180,00

2.388,03

537,00

986,35

578,03

286,65

370204

Varsaminte din SF 01

1.048,62

180,00

1.228,62

276,10

466,05

200,20

286,27

3902

Venituri din vanzarea

3,88

3,88

2,90

0,30

0,38

0,00

420265

Finantare PNDL

973,28

973,28

258,00

520,00

195,28

0,00

430231

Sume al din bug AFIR

64,29

64,29

64,29

480204

Sume primite in contul

117,95

117,95

117,95

economice

locuintelor \i terenuri

pt proiecte PNDR
2014-2020

platilor ef in an curent

2

II.2

Chelt.total d.c.

4.772,23

5102

Auto rit.publice

30,00

6102

Aparare si ordine

100,00

6502

Inv.prim-gimn.

6702

Cult.relig..sport

511,24

publi ca

180,00

4.952,23

3.101,20

30,00

0,00

30,00

0 ,0 0

0,00

150,00

0,00

60,85

0 ,0 0

89,15

1,108,78

1,108,78

297,50

603,00

208,28

0,00

66,00

66,00

0,00

66,00

0 ,0 0

0,00

118,30

629,54

150,00

109,00

240,54

1 30 ,00

11,70

11,70

50,00

986,35

578,03

2 86 ,65

7002

Serv .d ezv.publ.

74.02

Protectia mediului

8402

Transp.si com.

2.502,20

2.502,20

2.299,70

67,50

67,50

67,50

8702

Alte actiuni econom

454,00

454,00

354,00

50,00

50,00

0,00

11,70

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri, se încredin[eaz] primarul comunei Hereclean.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- DGFP S]laj;
- Primarul comunei;
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Ispas Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Fize\an Otilia - Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.43
din 25 octombrie 2019

A. Adresa nr.4528/17.10.2019 a Directiei Generale a Finantelor Publice, prin care se comunica suplimentarea sumelor defalcate din TVA
pentru echilibrare, conform Hotararii de Guvern nr.752/14.10.2019:
- la partea de venituri:
Nr crt

INDICATOR

Program actualizat

Infuiente

Program rectificat

cf. H.G.NR.752/2019
1

Sume def. Din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale

2100

616

2716

- propuneri la partea de cheltuieli:
Capitol, subcapitol paragraf

Nr crt

INFLIENTA

1

70.05.00.71.01.30 -Extindere alimentare cu apa

130.000

2

84.03.01.20.02

3

84.03.01.20.01.30 – Alte cheltuieli la drumuri

10.000

4

83.50.00.20.01.30- Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

14.000

5

65.04.01.59.01.00 – Burse sociale

5.400

6

67.06.00.59.12.00- Transfer culte (Adventisti Panic)

5.000

7

67.06.00.59.12.00- Transfer culte (Biserica Reformata Diosod)

20.000

8

67.03.30.20.30.30-Alte servicii culturale

15.000

9

51.01.03.20.01.02 – Materiale curatenie

5.000

10

51.01.03.20.01.03- Consum curent

2.000

11

51.01.03.20.01.06- Piese de schimb

5.000

12

51.01.03.20.06.01 -Deplasari

5.000

13

51.01.03.20.30.01- Reclama si publicitate

1.500

14

61.50.00.71.01.30. Camere supraveghere

50.000

-Reparatii drumuri

80.000

3

15

68.05.02.10.01.01 Salarii asistenti

100.000

16

68.05.02.57.02.01 Indemnizatii persoane cu handicap

100.000

17

80.01.30.20.01.30 Cheltuieli afther school

30.000

18

70.50.00.20.01.30Alte cheltuieli la sectia de gospodarie

38.100
616.000

TOTAL

- alocarea cheltuielilor cu burse sociale:
- Scoala Gimn. Nr 1 Panic - an scolar 2018-2019 suma de 3000lei (10 dosare )
- An scolar 2019-2020 suma de 2100 lei (7 dosare )
- Scoala Gimn. Nr 1 Hereclean - an scolar 2019-2020 suma de 300 lei (1 dosar)
B. Propunem virarea sumei de 6800 lei de la capitolul 70.50.00.71.01.02 suma ramasa necheltuita de la achizitionarea tractorului si suma de
4900 lei de la acelasi capitol obiectivul Achizitie remorca tractor, obiectiv care nu se v-a mai realiza la capitolul 74.05.01.71.01.02 pentru
achiziotionarea unei cisterna monoax pentru servicii de salubrizare in comuna.
Propunem modificarea listei de investitii din Achizitie remorca tractor in Achizitie autoutilitara cu suma de 35.100 lei.
Capitol, subcapitol paragraf

Reduceri

70.50.00.71.01.02 Tractor

6.800

70.50.00.71.01.02 Remorca

4900

74.05.01.71.01.02 Cisterna

Majorari

11.700

70.50.00.71.01.02 Remorca

35.100

70.50.00.71.01.02Autoutilitara

35.100

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA Nr.45
din 25.10.2019
privind aprobarea planului de investi[ii în vederea utiliz]rii redeven[ei pentru modernizarea/
dotarea Serviciului de salubrizare la nivelul comunei Hereclean, pe perioada 2017-2021
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Av`nd 'n vedere:
- Referatul primarului Comunei Hereclean, înregistrat la nr. 6173 din 21.10.2019;
- Raportul comisiilor de specialiate ale consiliului local;
- Raportul de specialitate nr. 6174 din 21.10.2019 întocmit de viceprimarul comunei Hereclean;
- Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii activit][ilor de salubrizarea jude[ului S]laj, componenta Colectare
\i Transport de\euri municipale CT 1, nr.479 din 07.12.2016;
- Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea \i utilizarea Fondului de între[inere,
înlocuire \i dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaz] de asisten[]
financiar] nerambursabil] din partea Uniunii Europene, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Adresele nr. 694 din 28.08.2019 \i nr. 756 din 23.09.2019 a Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S]LAJ@@;
- Prevederile art. 129 alin. 2, lit.(d), coroborat cu alin. 7, lit. (i) \i (n) din Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 57/2019,
privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 \i art.196 alin. 1, lit. a) din Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] planul de investi[ii în vederea utiliz]rii redeven[ei pentru modernizarea/dotarea Serviciului de salubrizare
la nivelul comunei Hereclean, pe perioada 2017-2021, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
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- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S}LAJ@@;
- Cet][enii comunei (prin afi\are);
- Dosar de \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Ispas Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Fize\an Otilia - Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.45
din 25 octombrie 2019

Planul de investi[ii în vederea utiliz]rii redeven[ei pentru modernizarea/dotarea Serviciului de salubrizare la nivelul comunei Hereclean, pe
perioada 2017-2021

Nr.

Investi[ia propus]

crt.
1.

Suma

Termen realizare

lei

Achizi[ionarea unor co\uri de gunoi stradale în vederea

30.000 lei

Mai 2020

20.000 lei

August 2020

asigur]rii cur][eniei \i salubrit][ii localit][ilor
2.

Amenajarea unor puncte gospod]re\ti în fiecare localitate

3.

Achizi[ia unei cisterene în vederea ecologiz]rii prin vidanjare a

15000 lei

Trimestrial

4.

Achizi[ionarea de materiale/ articole în vederea asigur]rii

5000 lei

Semestrial

pentru colectarea selectiv] a de\eurilor
foselor septice din cadrul UAT Hereclean
salubrit][ii stradale
5.

Achizi[ionarea de eurocontainere pentru colectarea selectiv] a

20.000 lei

Martie 2021

6.

Amenajarea unor rampe pentru colectarea selectiv] a de\eurilor

40.000 lei

Decembrie 2021

de\eurilor la punctele gospod]re\ti din localit][ile comunei

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA Nr.46
din 25.10.2019
privind aprobarea organiz]rii unei licita[ii publice în vederea vânz]rii suprafe[ei de teren de 450
mp, înscris] în CF nr. 53779 al Comunei Hereclean
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Referatul Primarului Comunei Hereclean, înregistrat sub nr. 6175 din 21.10.2019;
- Raportul compartimentului de specialitate nr.6176 din 21.10.2019;
- Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
- Raportul de evaluare a terenului;
- Prevederile art. 129 alin. 2, lit.(c), coroborat cu alin. 6, lit. (b) \i art. 363 din Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 57/
2019, privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 \i art.196 alin. 1, lit. a) din Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] organizarea unei licita[ii publice în vederea vânz]rii suprafe[ei de teren de 450 mp, înscris] în CF nr.
53779 al comunei Hereclean.
Art.2. (1) Consiliul local î\i însu\e\te raportul de evaluare a terenului supus vânz]rii.
(2) Pre[ul de pornire a licita[iei este de 11000 lei, conform raportului de evaluare a terenului.
Art. 3. Se împuternice\te domnul Dobrai Francisc, primarul comunei Hereclean pentru semnarea contractului de vânzarecump]rare în form] autentic].
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Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri \i organizarea licita[iei se încredin[eaz] primarul comunei \i
comisia de licita[ie.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Cet][enii comunei (prin afi\are);
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Ispas Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Fize\an Otilia - Cosmina

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA Nr.47
din 25.10.2019
privind aprobarea documenta[iei de licita[ie în vederea vânz]rii suprafe[ei de teren de 450 mp,
înscris] în CF nr. 53779 al Comunei Hereclean
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Referatul Primarului Comunei Hereclean, înregistrat la nr. 6177 din 21.10.2019;
- Raportul compartimentului de specialitate nr.6178 din 21.10.2019;
- Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
- Raportul de evaluare a terenului;
- Prevederile art. 129 alin. 2, lit.(c), coroborat cu alin. 6, lit. (b), art. 334-346 \i art. 363 din Ordonan[a de Urgen[] a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 \i art.196 alin. 1, lit. a) din Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] documenta[ia de licita[ie în vederea vânz]rii suprafe[ei de teren de 450 mp, înscris] în CF nr. 53779 al
comunei Hereclean, conform Anexelor 1, 2 \i 3, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri \i organizarea licita[iei se încredin[eaz] primarul comunei \i
comisia de licita[ie.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Cet][enii comunei (prin afi\are);
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Ispas Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Fize\an Otilia - Cosmina
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.47
din 25 octombrie 2019

CAIET DE SARCINI
privind vanzarea prin licitatie publica a terenului în suprafa[] de 450 mp aflate in domeniul privat a Comunei Hereclean,
imobilul cu nr. cadastral 53779, inscris in cartea funciara 53779 UAT Hereclean

Capitolul I. Dispozitii Generale
Art.l. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile pentru vanzarea imobilului cu nr. cadastral 53779, inscris in cartea funciara 53779 UAT
Hereclean. aflate in proprietatea privata a Comunei Hereclean..
Art.2. Vanzarea prin licitatie publica a imobilelor specificate la art. 1 este organizata in conformitate cu prevederile OUG 57/2019, privind
Codul Adrninistrativ \i al prezentului caiet de sarcini.
Art.3. Vanzarea prin licitatiei publica a imobilelor se va desf]\ura dupa regula licitatiei publice cu oferta in plic inchis, conform art.334-346
\i art.363 din OUG 57/2019. La elaborarea caietului de sarcini au fost avute in vedere dispozi[iile art 310 alin 1 si 2 lit a \i b, art 312 alin 2-4, 6
si 7, si ale art 313 din Codul administrativ.
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Art.4. Principiile care stau la baza selectarii ofertelor \i participarii ofertantilor la licitatia publica pentru vanzarea imobilelor, conform art.311
din OUG 57/2019 sunt:
a) transparenta - presupune punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru vanzarea
bunurilor imobile proprietate privata a comunei Hereclean;
b) tratamentul egal pentru toti ofertantii însemnand ca toate criteriile de calificare/selec[ie si atribuire sunt acelasi pentru to[i participan[ii la
procedura de licita[ie
c) proportionalitatea;
d) libera concurenta respectiv asigurarea conditiilor pentru orice candidat, persoana fizica sau juridica capabila, potrivit legislatiei, sa poata
dobandi bunuri imobile pe teritoriul Romaniei, sa aiba dreptul de a participa la licitatia publica in vederea cumpararii unor astfel de bunuri imobile
praprietate a comunei Hereclean, in conditiile legii, ale conventiilor si acordurilar la care Romania este parte.
e) nediscriminarea se în[elege asigurarea condi[iilor de manifestare a concuren[ei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de
na[ionalitate, s] poat] participa la procedura de atribuire \i s] aib] \ansa de a deveni contractant.;
f) eficienta utilizare a domeniului privat a Comunei Hereclean
Art.5. In sensul prezentului Caiet de sarcini, termenii de mai jos se definesc astfel:
(1) Calitatea de vanzator o are Comuna Hereclean, pentru bunurile imobile din domeniul privat al comunei, asupra carora exercita un drept
de proprietate privata, autoritatea deliberativa fiind Consiliul Local al Comunei Hereclean.
(2) Calitate de cumparator o poate avea orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.
(3) Cetatenii straini \i apatrizi pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenului numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la
Uniunea Europeana \i din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica.
(4) Organizatorul vanzarii - Comuna Hereclean,
(5) Ofertanti - persoanele fizice sau juridice care fac o oferta calificata in cadrul procedurii de licitatie publica.
(6) Oferta-oferta financiara impreuna cu toate docurnentele pentru participare la licitatia publica;
Art.6. Procedura aplicata este licitatia publica cu oferta in plic inchis care cuprinde trei etape:
a) Etapa premergatoare procedurii de licitatie;
b) Etapa desfa\ur]rii propriu-zise a licitatiei;
c) Etapa solutioniirii contestatiilor( daca este cazul).
Capitolul II. Etapa premergatoare procedurii de licitatie
Art.7. (1) Primarul Comunei Hereclean, prin structura de specialitate, va initia procedura de licitatie.In acest sens va inainta spre aprobare
Consiliului Local al Comunei Hereclean, proiectul de hotarare de vanzare prin licitatie publica a irnobilului cu nr. cadastral 53779, inscris in cartea
funciara 53779 UAT Hereclean proprietate privata a Comunei Hereclean si urmatoarele documente:
a) Caietul de sarcini;
b) fi\a de date a procedurii
c) contractul cadru con[inând clauze contractuale obligatorii
d) Formulare \i modele de documente
(2) Dupa aprobarea vanzarii prin Hotararea Consiliului Local, Cornisia de licitatie va proceda la publicarea anuntului privind organizarea
licitatiei. Comisia de licita[ie va fi numit] prin dispozi[ia primarului Comunei Hereclean.
(3) Anuntul privind organizarea licitatiei se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Vl-a, intr-un cotidian local, unul national,
pe site-ul institutiei \i la sediul organizatorului. Anuntul privind organizarea licitatiei se va publica cu eel putin 20 zile calendaristice inainte de data
limita pcntru depunerea ofertelor, dupa aprobarea documentatiei de atribuire.
(4) Continutul anunfului licitatiei va cuprinde urmatoarele elemente:
a) informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact;
b) informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea \i identificarea bunului care unneaza sa fie vandut;
c) informatii privind documentatia de atribuire: modalitatea sau modalita[ile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar
al documentatiei de atribuire; denumirea \i datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate
obtine 1 exemplar din documentatia de atribuire; costul \i conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei, daca este cazul; data limita pentru
solicitarea clarificarilor;
d) informatii privind ofertele: data limita de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele, numarul de exemplare in care trebuie
depusa fiecare oferta;
e) data \i locul la care se va desf]\ura \edinta publica de deschidere a ofertelor;
f) instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii \i termenele pentru sesizarea
g) data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii.
(5) Comisiile de evaluare si de solutionare a contestatiilor vor fi alcatuite fiecare dintr-un numar impar de membri, care nu poate fi mai mic
de (3), numi[i prin Dispozi[ia Primarului, precum \i 2 membri supleanti, dupa cum urmeaza:
a) pre\edinte cu drept de vot
b) membri cu drept de vot
c) membri supleanti,
Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor nu pot fi \i membri ai comisiei de licitatie.
(6) Membrii comisiei de evaluare, de solutionare a contestatiilor \i membrii supleanti au obligatia de a pastra confidentialitatea
datelor,informatiilor \i documentelor cuprinse in ofertele analizate.
(7) Persoanele desemnate sa faca parte din comisia de evaluare, de solutionare a contestatiilor \i membrii supleanti sunt obligate sa dea in
prealabil o declaratie privind compatibilitatea, impar[ialitatea \i obligatia de pastrare a confidentialitatii in raport cu calitatea de membru al comisiei,
declaratii care se vor pastra la dosarul licitatiei.
(8) Comisia de evaluare va avea in principal urmatoarele atribufii:
a) analizarea \i selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor \i documentelor cuprinse in plicul exterior;
b) intocmirea listei cuprinzand ofertele admise \i comunicarea acesteia;
c) analizarea \i evaluarea ofertelor;
d) intocmirea raportului de evaluare;
e) intocmirea proceselor-verbale;
f) desemnarea ofertei ca\tigatoare.
(9) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiaza de cate un vot.
(10) Supleantii participa la \edintele comisiei de evaluare numai in situatia in care membrii acesteia se afla in imposibilitatea de participare
datorita unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau fortei majore.
(12) Comisia de evaluare este legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor.
Art.8. Orice persoana fizica sau juridica interesata are dreptul de a solicita \i de a obtine documentatia de atribuire, in baza unei solicitari
depuse in acest sens.
Art.9. Autoritatea contractanta are obliga[ia de a pune la dispozitia persoanei interesate, un exemplar din documcntatia de atribuire, pe suport
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de hartie \i/sau magnetic.
Art.10. Documentatia de atribuire se va pune la dispozitia persoanei interesate, intr-o perioad] care nu trebuie sa depa\easca 4 zile lucratoare
de la primirea soliciti]rii din partea acesteia.
Art.11. Orice persoan] interesat] are deptul s] solicite clarific]ri privind documentatia de atribuire. La clarificarile solicitate se va raspunde in
mod clar, complet \i fara ambiguit]ti.
Art.12. Modificarile intervenite in documentafia de licitatie, ulterior publicarii anuntului publicitar de vanzare, vor fi comunicate tuturor celor
care au achizitionat-o, prin orice mijloace, cu minim 5 zile lucr]toare inainte de ziua stabilit] pentru licitatie.
Art.13. Prezentarea ofertelor se fa face dup] cum urmeaz]:
a) ofertele se depun la sediul Primariei Comunei Hereclean, in plic sigilat , conform cerintelor solicitate prin caietul de sarcini \i prin fi\a de
date a procedurii;
b) ofertele se depun pan] la data \i ora limit] stabilite pentru participarea la licitatie;
c) ofertele se inregistreaza la Registratura Primariei in ordinea primirii lor, precizandu-se data \i ora inregistrarii.
Capitolul III. Desf]\urarea licitatiei
A.Depunerea ofertei
Art.14. Reguli privind oferta:
(1) Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
(2) Ofertele se redacteazii in limba romanii.
(3) Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante sau la locul precizat in anuntul de licitatie, in doua plicuri sigilate, unul exterior \i unul
interior, care se inregistreaza de autoritatea contractantii, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data \i ora.
(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depus] oferta. Plicul exterior va trebui sa contina documentele solicitate prin
caietul de sarcini.
(5) Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum \i domiciliul sau sediul social al
acestuia, dupa caz, \i datele de indentificare.
(6) Oferta va fi depus] intr-un singur exemplar, care trebuie sa fie semnat de catre ofertant.
(7) Fiecare participant poate depune doar o singura oferta.
(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.
(9) Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa \i pana la data limita pentru depunere, stabilite in anuntul procedurii.
(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei interesate.
(11) Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
(12) Continutul ofertelor trebuie sa ramanii confidential panii la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a
lua cuno\tinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.
(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa întocmirea \i semnarea procesului-verbal de catre comisia de evaluare, prin care se
mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate \i motivele excluderii acestora din urma de la procedura de licitatie.
Procesul verbal se semneaza de c]tre toti membrii comisiei de evaluare.
(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevazute in caietul de sarcini al licitatiei \i fi\a de date a procedurii.
(15) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificari \i, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de catre ofertanti pentru
demonstrarea conformitat] ofertei cu cerintele solicitate.
(16) Solicitarea de clarificari este propusa de catre comisia de evaluare \i se transmite ofertantilor in termen de 3 zile lucratoare de la redactarea
procesului verbal de evaluare prin care s-a stabilit solicitarea de clarificare.
(17) Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. În cazul în care
informa[iile solicitate sunt de complexitate ridicat], comisia poate stabili un termen de r]spuns mai mare de 3 zile lucr]toare.
(18) Comisia de evaluare nu are dreptul ca prin clarificarile ori completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj in favoarea unui ofertant.
(19) În baza procesului-verbal care indepline$te conditiile prevazute la alin.(13), comisia de evaluare intocme$te, in termen de o zi lucratoare,
un raport pe care ii transmite autoritatii contractante.
(20) În termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta informeaza, in scris, cu confirmare
de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
(21) În cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin doua oferte valabile, autoritatea contractanta este
obligata sa anuleze procedura \i sa organizeze o noua licitatie.
B. Desfasurarea licitatiei
Art.15. (1) Are dreptul de a participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care indepline\te curnulativ urmatoarele conditii:
a) a platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia de participare;
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitatie, impreuna cu toate documentele solicitate in documentatia de atribuire, în termenele
prevazute în documentatia de atribuire;
c) are indeplinite la zi toate obligatiile de plata exigibile a impozitelor, a taxelor \i a contributiilor catre bugetul consolidat al statului \i catre
bugetul local;
d) nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare.
(2) Nu are dreptul sa participe la licitatie persoana care a fost desemnata ca\tigatoare la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului
sau unitatilor administrativ-teritoriale, in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa proprie. Restrictia opereaza pentru
o durata de 3 ani, calculata de la desemnarea persoanei respective drept ca\tigatoare la licitatie.
Art.16. Licitatia se va desfa\ura conform procedurii prezentate mai jos:
a) in ziua \i la ora anuntata pentru desfa\urarea licitatiei , pre\edintele comisiei da citire publicatiilor in care a fost f]cut anuntul de vanzare ,
conditiilor vanzarii, listei participantilor, prezinta modul de desf]\urare a licitatiei \i constat] indeplinirea/neindeplinirea conditiilor legale de desf]\urare.
b) Se deschid plicurile exterioare in \edinta publica.
c) Pentru continuarea desfa\urarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel putin doua oferte sa intruneasca
conditiile prev]zute la art.14 alin.(2)-(5) din prezentul caiet de sarcini. In caz contrar, se anuleaza procedura de licitatie \i se organizeaza una nou].
d) Dupa analizarea continutului plicului exterior, comisia de evaluare intocme\te procesul-verbal in care se va preciza rezultatul analizei.
e) Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal prevazut la alin.(d) de catre toti membrii comisiei de
evaluare \i de catre ofertanti, în m]sura în care acestea sunt de fa[] sau sunt reprezentan[i.
f) Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevazute in caietul de sarcini \i fisa de date a achizi[iei.
g) in urma analizar] ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, se întocme\te un proces-verbal in care comisia
mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate \i motivele excluderii acestora din urma de la procedura de
licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare.
h) In baza procesului-verbal care indepline\te conditiile prevazute la lit.(g), comisia de evaluare intocme\te, in termen de o zi lucratoare, un
raport pe care il transmite autoritatii contractante.
i) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta informeaza, in scris, cu confirmare
de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
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j) Raportul prevazut la alin.(h) se depune la dosarul licitatiei.
k) Comisia de evaluare stabile\te punctajul fiecarei oferte valabile, tinand seama de criteriile de atribuire care se aleg dintre urm]toarele:
- Cel mai mare nivel al ofertei - la prezenta licita[ie acesta este criteriul de adjudecare
- Capacitatea economico-financiara a ofertanfilor
- Protectia mediului inconjurator
- Conditiile specifice impuse de natura bunului vandut/cumparat.
1) Ponderea fiecarui criteriu se stabile\te in documentatia de atribuire, mia exact în fi\a de date a procedurii \i trebuie sa fie proprotionala cu
importanta acestuia. Ponderea fiecaruia dintre criterii este de pana la 40%, iar suma acestora nu trebuie sa depa\easca 100%.
m) in cazul în care exista punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se va face in functie de punctajul ob[inut
pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar in cazul egalitatii în continuare, departajarea se va face in functie de punctajul
obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare dupa acesta.
n) Pe baza evaluarii ofertelor, comisia de evaluare intocme\te procesul-verbal care trebuie semnat de toti membrii comisiei.
o) Pre[ul de pornire a licitatiei pentru vanzarea imobilului este cel stabilit prin Raportul de evaluarea in vederea vanzarii, intocmit de catre un
evaluatorul autorizat ANEVAR, \i care este de 11.000 RON.
p) Refuzul de a semna procesul verbal de licitatie de catre unul dintre ofertanti nu afecteaza valabilitarea acestuia. In cadrul procesului verbal
este consemnat refuzul sernnarii, precum \i orice alta observatie.
q) In urma desfa\urarii licitatiei se intocme\te procesul verbal de adjudecare.
r) Impotriva procesului verbal de adjudecare se pot formula contestatii care se vor depune la sediul Prim]riei Hereclean in termen de 3 zile
lucratoare de la data primirii comunic]rii de c]tre ofertant. Contestatiile se vor solutiona in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data expirarii
termenului de depunere a acestora.
s) Daca se admite contestatia, se vor dispune m]suri pentru îndreptarea abaterilor constatate iar în m]sura în care acest lucru nu este posibil
licitatia va fi anulata \i procedura de vanzare va fi reluata.
t) Vanzarea se face in baza unui contract de vanzare -cmnparare, incheiat in forma autentica de un notar public, prin care persoana de drept
public Comune Hereclean, prin Primar, numita vanzator, transmite unei alte persoane fizice/ juridice, numita cumparator, proprietatea sa asupra
imobilului apartinand domeniului privat al unitatii administrativ teritoriale Hereclean in schimbul pre[ului adjudecat in urma licitatiei publice .
u) Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vanzare -cumparare la notar \i efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara vor fi
suportate de catre cumparator.
v) Ca\tigatorul licitatiei este obligat sa semneze contractul de vanzare -cumparare, in forma autentica, in termen de 20 de zile calendaristice de
la data adjudecarii licitatiei.
w) Pretul la care s-a adjudecat bunul imobil va fi achitat integral pana la data incheierii contractului de vanzare -cumparare in forma autentica.
x) Suma obtinuta din vanzarea bunului imobil, se face integral venit la bugetul local.
y) In cazul in care, cu excepfia unor situatii de forta majora, temeinic dovedite, contractul de vanzare -cumparare nu este semnat, ofertantul
declarat ca\tigator pierde dreptul de cumparare a bunului imobil, precum \i dreptul la restituirea garantiei de participare. In acest caz, procedura
va fi anulata, urmand a fi reluata
Art.17. Toate documentele licitatiei publice intocmite pe parcursul desfa\urarii procedurii de licitatie publica se vor pastra intr-un dosar al licitatiei.
Art.18. Dosarul licitatiei este alcatuit din urmatoarele acte :
a) Hotararea Consiliului Local privind aprobarea vanzarii, Caietul de sarcini \i fisa de date a procedurii
b) anuntul privind organizarea licitatiei publice;
c) procesul verbal al licita[iei;
d) procesul verbal de adjudecare a bunului imobil;
e) extrasul de carte funciara al imobilului adjudecat;
f) dosarul de participare la licitatie a fiecarui ofertant;
g) declaratiile membrilor comisiei de licitatie privind incompatibilitatea, impartialitatea \i obligatia de pastrare a confidentialitatii ;
h) adresele prin care s-au solicitat clarificari, indiferent de fonna in care au fost primite;
i) raspunsul la clarificarile solicitate;
j) dispozitia de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor;
k) orice eventuale contestatii ;
l) decizia/deciziile comisiei de solutionare a contestatiilor.
Capitolul IV. Solu[ionarea contestatiilor
Art.19. (1)Orice participant, persoana fizica sau juridica, din cele participante la procedura de licitatie poate formula contestatie daca se
considera vatamata prin modul in care au fost evaluate documentele de participare \i s-a desfa\urat licitatia.
Contestatia se formuleaza in scris \i se inregistreaza in Registratura Primariei.
Contestatia va contine urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele, domiciliul sau re\edinta contestatorului, nr. de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;
b) in cazul persoanelor juridice, denumirea, sediul, nr. de inregistrare de la Registrul
Comertului, C.U.1/C.I.F, administratorul/ administratorii, persoana imputernicita sa reprezinte persoana juridica \i calitatea acestora, nr. de
telefon fix/ mobil, adresa de email;
c) obiectul contestatiei;
d) motivarea in fapt \i in drept a contestatiei;
e) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia;
f) numele/ prenumele /semnatura persoanei care a formulat contestatia.
(2)În cazul în care persoana fizic]/juridic] nu etse mul[umit] cu modalitatea de solu[ionare a contesta[iei se poate adresa cu plângere
Judec]toriei Zal]u.
Capitolul V. Anularea licita[iei
Art.20. Comuna Hereclean are dreptul de a anula licitatia in urmatoarele situatii:
a) nu au fost depuse minim 2 oferte eligibile;
b) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv care:
- au fost depuse dupa data limita de depunere a ofertelor;
- nu au fost elaborate \i prezentate în concordanta cu cerintele din documentatia de atribuire
- contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru vanzator;
- circumstante exceptionale care afecteaza procedura de vanzare prin licitatie sau datorita carora este imposibila 1ncheierea contractului.In
aceasta situatie singura obligatie a organizatorului licitatiei este aceea de a restitui garantia de participare la licitatie.
- ofertantul declarat câ\tigator î\i revoca oferta;
- ofertantul declarant câ\tigator refuza încheierea contractului de vanzare - cumparare
- contestafia unui ofertant este admisa.
Art.21. Anularea va avea loc ca urmare a hotararii comune a membrilor comisiei de licita[ie sau a comisiei de solutionare a contestatiilor,
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aprobata de catre Primar \i se va comunica in scris tuturor participan[ilor, aratand motivele care au stat la baza acestei anulari.
Art.22. Neincheierea contractului:
(1) Neincheierea contractului intr-un termen de 20 de zile calendaristice poate atrage plata daunelor-interese de catre partea in culpa.
(2) Refuzul ofertantului declarat ca\tigator de a incheia contractul poate atrage dupa sine plata daunelor-interese.
(3) In cazul in care ofertantul declarat ca\tigator refuza incheierea contractului, procedura de licitatie se anuleaza, iar autoritatea contractanta
reia procedura.
(4) Daunele-interese prevazute la alin.(l) \i (2) se stabilesc de catre tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul autoritatii contractante, la
cererea par[ii interesate, daca partile nu stabilesc altfel.
(5) In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul declarat ca\tigator din cauza faptului ca ofertantul in cauza
se afla intr-o situatie de for[a majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, autoritatea contractanta are dreptul sa declare
ca\tigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta este admisibila.
(6) În cazul in care, in situatia prevazuta la alin.(5), nu exista o oferta clasata pe locul doi admisibila, se aplica prevederile alin.(3).
Capitolul VI. Dispozitii finale
Art.23. Pretul de pornire a licitatiei, conform Raportului de evaluare insu\it \i aprobat de catre Consiliul Local este valabil pentru o perioada
de 6 luni de la data intocmirii acestuia.
Art.24. Vanzarea se va perfecta cu plata pretului integral.
Art.25. Contractul de vanzare-cumparare va fi încheiat in limba romana, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Art.26. Contractul de vanzare-cumpiirare se incheie in conformitate \i cu respectarea legii romane, indiferent de nationalitatea sau de cetatenia
cumparatorului.
Art.27. Orice litigiu legat de procedura de vanzare prin licitatie publica \i de contractul de vanzare-cumparare incheiat urmare a adjudecarii
este supus legislatiei romane \i este de competenta instantelor judecatore\ti din Romania.

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.47
din 25 octombrie 2019
FI|A DE DATE
privind vanzarea prin licitatie publica a terenului aflate in domeniul privat a Comunei Hereclean,
imobilul cu nr. cadastral 53779, inscris in cartea funciara 53779 UAT Hereclean
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Introducere
Modul de prezentare al ofertelor
Evaluarea Ofertelor
Pre[ul de pornire \i Garan[ia de participare
Solu[ionarea contesta[iilor
Anularea licita[iei
Informa[ii utile
Formulare

A. INTRODUCERE
A.1. Informa[ii privind autoritatea contractant]:
Denumire oficial]: Comuna Hereclean
Adres]: Hereclean, str. Principal], nr. 26Am jude[ul S]laj
Telefon/fax: 0260 629480/0260 629545
CUI : 4291581
Email: primariahereclean@yahoo.com
Web: www.primariahereclean.ro
A.2. Scopul aplic]rii procedurii
Autoritatea contractant] invit] persoanele juridice \i/sau fizice interesate s] depun] oferte în vederea atribuirii contractului de vânzare
cump]rare a suprafe[ei de teren in suprafa[] de aflate in domeniul privat a Comunei Hereclean, imobilul cu nr. cadastral 53779, inscris in cartea
funciara 53779 UAT Hereclean.
A.3. Legisla[ie aplicabil]
Atribuirea contractului de vânzare cump]rare se face conform art.334-346 \i art.363 din OUG 57/2019 \i a dispozi[iilor din caietului de sarcini.
A4. Principii
Principiile care stau la baza selectarii ofertelor \i participarii ofertantilor la licitatia publica pentru vanzarea imobilelor, conform art.311 din
OUG 57/2019 sunt:
a) transparenta;
b) tratamentul egal pentru toti ofertantii;
c) proportionalitatea;
d) libera concurenta;
e) nediscriminarea;
f) eficienta utilizare a domeniului privat a Comunei Hereclean
A.5. Valoarea estimat]
Valoarea estimat] a chiriei lunare este de 11.000 lei.
A.6. Criteriul de atribuire: pre[ul cel mai ridicat.
Va fi declarat câstig]tor ofertantul care ofer] cel mai mare pre[ pentru achizi[ionarea terenului în suprafa[] de 450 mp aflate in domeniul privat
a Comunei Hereclean, imobilul cu nr. cadastral 53779, inscris in cartea funciara 53779 UAT Hereclean. Ofertele financiare înaintate care sunt sub
pre[ul de pornire a licita[iei vor fi respinsa ca inacceptabile.
B. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTELOR
Documentele ofertei:
1. Documente de Calificare
2. Propunere Financiar]
B 1. Documentele de calificare:
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Nr.

Pentru persoane

Denumire document

crt.

juridice

Pentru
persoane
fizice

1.

Împuternicire/ Procur], dac] este cazul

X

X

2.

Garan[ia de participare la licita[ie 3% din valoarea estimate

X

X

3.

Certificat de înregistrare la Registrul Comer[ului

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

4.
5.
6.
7.

Carte de identitate (sau alt document care s] ateste identitatea)
Certificat fiscal privind plata datoriilor fa[] de bugetul de stat
Certificat de atestare fiscal] privind plata datoriilor fa[] de bugetul local unde ofertantul î\i are
domiciliul/sediul
Cazier fiscal

Reguli privind oferta:
Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
Ofertele se redacteazii in limba romanii.
Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante sau la locul precizat in anuntul de licitatie, in doua plicuri sigilate, unul exterior \i unul
interior, care se inregistreaza de autoritatea contractantii, in registrul Oferte, precizandu-se data \i ora.
Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depus] oferta. Plicul exterior va trebui sa contina documentele solicitate prin
caietul de sarcini la sec[iunea DOCUMENTE DE CALIFICARE.
Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum \i domiciliul sau sediul social al
acestuia, dupa caz, \i datele de indentificare.
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei interesate.
Documentele vor fi prezentate în original sau copie (cu inscrip[ia "CONFORM CU ORIGINALUL", precum \i semn]tura autorizat], înso[it]
de \tampila unit][ii-pentru persoanele juridice).
IMPORTANT:
Lipsa unuia sau mai multor documente va conduce automat la eliminarea din procedur].
B 2. Propunerea Financiar]
Propunerea financiar] va fi elaborat] în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini (model ata\at în sec[iunea Formulare).
În formularul de ofert], ofertan[ii vor men[iona pre[ul ofertat, care trebuie s] fie cel pu[in egal cu pre[ul de pornire a licita[iei, precum si trasele
în care pre[ul ofertat va fi achitat.
Pre[ul ofertei va fi exprimat exprimat în Lei.
Propunerea financiar] va fi depus] în plicul interior, astfel încat comisia s] nu poate avea acces la propunerea financiar] dec]t dup] evaluarea
documentelor de calificare. Plicul va purta înscrisul "PROPUNERE FINANCIAR]".
Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa întocmirea \i semnarea procesului-verbal de catre comisia de evaluare, prin care se
mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate \i motivele excluderii acestora din urma de la procedura de licitatie.
Procesul verbal se semneaza de c]tre toti membrii comisiei de evaluare.
C. EVALUAREA OFERTELOR
Oferta va fi depus] intr-un singur exemplar, care trebuie sa fie semnat de catre ofertant. Fiecare participant poate depune doar o singura oferta.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. Persoana
interesata are obligatia de a depune oferta la adresa \i pana la data limita pentru depunere, stabilite in anuntul procedurii. Oferta depusa la o alta
adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. Continutul ofertelor
trebuie sa raman] confidential panii la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cuno\tinta de continutul
respectivelor oferte numai dupa aceasta data.
Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevazute in caietul de sarcini al licitatiei \i fi\a de date a
procedurii. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificari \i, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de catre ofertanti pentru
demonstrarea conformitat] ofertei cu cerintele solicitate. Solicitarea de clarificari este propusa de catre comisia de evaluare \i se transmite
ofertantilor in termen de 3 zile lucratoare de la redactarea procesului verbal de evaluare prin care s-a stabilit solicitarea de clarificare. Ofertantii
trebuie sa raspunda la solicitarea autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. În cazul în care informa[iile solicitate
sunt de complexitate ridicat], comisia poate stabili un termen de r]spuns mai mare de 3 zile lucr]toare. Comisia de evaluare nu are dreptul ca prin
clarificarile ori completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj in favoarea unui ofertant. În baza procesului-verbal care indepline\te
conditiile prev]zute mai sus, comisia de evaluare intocme\te, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care ii transmite autoritatii contractante. În
termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta informeaza, in scris, cu confirmare de primire,
ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
În cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin doua oferte valabile, autoritatea contractanta este obligata
sa anuleze procedura \i sa organizeze o noua licitatie.
Desf]surarea licita[iei se va face conform prevederilor din Caietul de sarcini. Regulile principale sunt:
- in ziua \i la ora anuntata pentru desfa\urarea licitatiei , pre\edintele comisiei da citire publicatiilor in care a fost f]cut anuntul de vanzare ,
conditiilor vanzarii, listei participantilor, prezinta modul de desf]\urare a licitatiei \i constat] indeplinirea/neindeplinirea conditiilor legale de desf]\urare.
- Se deschid plicurile exterioare in \edinta publica.
- Pentru continuarea desfa\urarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel putin doua oferte sa intruneasca
conditiile prev]zute la art.14 alin.(2)-(5) din caiet de sarcini. In caz contrar, se anuleaza procedura de licitatie \i se organizeaza una nou].
- Dupa analizarea continutului plicului exterior, comisia de evaluare intocme\te procesul-verbal in care se va preciza rezultatul analizei.
- Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal de catre toti membrii comisiei de evaluare \i de catre
ofertanti, în m]sura în care acestea sunt de fa[] sau sunt reprezentan[i.
- Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevazute in caietul de sarcini \i fisa de date a achizi[iei.
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- in urma analizar] ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, se întocme\te un proces-verbal in care comisia
mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate \i motivele excluderii acestora din urma de la procedura de
licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare.
- în baza procesului-verbal, comisia de evaluare intocme\te, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite autoritatii contractante.
- In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta informeaza, in scris, cu confirmare de
primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
- Raportul se depune la dosarul licitatiei.
- Comisia de evaluare stabile\te punctajul fiecarei oferte valabile, tinand seama de criteriile de atribuire care este pre[ul cel mai ridicat ofertat.
Refuzul de a semna procesul verbal de licitatie de catre unul dintre ofertanti nu afecteaza valabilitarea acestuia. In cadrul procesului verbal este
consemnat refuzul sernnarii, precum \i orice alta observatie. In urma desfa\urarii licitatiei se intocme\te procesul verbal de adjudecare. Impotriva
procesului verbal de adjudecare se pot formula contestatii care se vor depune la sediul Prim]riei Hereclean in termen de 3 zile lucratoare de la data
primirii comunic]rii de c]tre ofertant. Contestatiile se vor solutiona in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului de
depunere a acestora. Daca se admite contestatia, se vor dispune m]suri pentru îndreptarea abaterilor constatate iar în m]sura în care acest lucru nu
este posibil licitatia va fi anulata \i procedura de vanzare va fi reluata. Vanzarea se face in baza unui contract de vanzare -cmnparare, incheiat in
forma autentica de un notar public, prin care persoana de drept public Comune Hereclean, prin Primar, numita vanzator, transmite unei alte
persoane fizice/ juridice, numita cumparator, proprietatea sa asupra imobilului apartinand domeniului privat al unitatii administrativ teritoriale
Hereclean in schimbul pre[ului adjudecat in urma licitatiei publice . Taxele ocazionate de autentificarea contractului de vanzare -cumparare la notar
\i efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara vor fi suportate de catre cumparator. Ca\tigatorul licitatiei este obligat sa semneze contractul
de vanzare -cumparare, in forma autentica, in termen de 20 de zile calendaristice de la data adjudecarii licitatiei. Pretul la care s-a adjudecat bunul
imobil va fi achitat integral pana la data incheierii contractului de vanzare -cumparare in forma autentica. Suma obtinuta din vanzarea bunului
imobil, se face integral venit la bugetul local.
In cazul in care, cu excepfia unor situatii de forta majora, temeinic dovedite, contractul de vanzare -cumparare nu este semnat, ofertantul
declarat ca\tigator pierde dreptul de cumparare a bunului imobil, precum \i dreptul la restituirea garantiei de participare. In acest caz, procedura
va fi anulata, urmand a fi reluata.
D. PRE{UL DE PORNIRE |I GARAN{IA DE PARTICIPARE
Pre[ul de pornire a licita[iei este de 11.000 de lei, conform raportului de evaluare întocmit de SC ANA VALUE SRL. Propunerile
financiare înaintate în cadrul procedurii de licita[ie vor fi cel pu[ine egale cu pre[ul de pornire a licita[iei, altfel propunerea finanicar] va fi
considerat] inacceptabil].
Garan[ia de participare este stabilit] având în vedere dispoz[iile OUG 57/2019 art 363 din Reguli speciale privind procedura de vânzare a
bunurilor din domeniul privat alin (5) Garan[ia se stabile\te între 3 \i 10% din pre[ul contractului de vânzare, f]r] TVA.
Pentru prezenta licita[ia, gara[ia de participare sa stabileste la suma de 330 de lei, ceea ce reprezint] 3% din valoara terenului ce face obiectul
procedurii, conform raportului de evaluare.
În cazul în care persoana fizic]/juridic] desemnat] câstig]toare în urma procedurii de licita[ie, nu achit] contravaloarea terenului în termen de
20 de zile, aceasta va pierde garan[ia de participare.
Garan[ia de participare se restituie dup] achitarea integral] a contravalorii terenului si semnarea contractului de vânzare cump]rare la notar.
E. SOLU{IONAREA CONTESTA{IILOR
Orice participant, persoana fizica sau juridica, din cele participante la procedura de licitatie poate formula contestatie daca se considera
vatamata prin modul in care au fost evaluate documentele de participare \i s-a desfa\urat licitatia.
Contestatia se formuleaza in scris \i se inregistreaza in Registratura Primariei.
Contestatia va contine urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele, domiciliul sau re\edinta contestatorului, nr. de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;
b) in cazul persoanelor juridice, denumirea, sediul, nr. de inregistrare de la Registrul
Comertului, C.U.1/C.I.F, administratorul/ administratorii, persoana imputernicita sa reprezinte persoana juridica \i calitatea acestora, nr. de
telefon fix/ mobil, adresa de email;
c) obiectul contestatiei;
d) motivarea in fapt \i in drept a contestatiei;
e) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia;
f) numele/ prenumele /semnatura persoanei care a formulat contestatia.
În cazul în care persoana fizic]/juridic] nu este mul[umit] de r]spunsul primid la contesta[ia depus] se poate adresa cu plângere la Judec]toria Zal]u.
F. Anularea licita[iei
Comuna Hereclean are dreptul de a anula licitatia in urmatoarele situatii:
a) nu au fost depuse minim 2 oferte eligibile;
b) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv care:
- au fost depuse dupa data limita de depunere a ofertelor;
- nu au fost elaborate \i prezentate în concordanta cu cerintele din documentatia de atribuire
- contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru vanzator;
- circumstante exceptionale care afecteaza procedura de vanzare prin licitatie sau datorita carora este imposibila 1ncheierea contractului.In
aceasta situatie singura obligatie a organizatorului licitatiei este aceea de a restitui garantia de participare la licitatie.
- ofertantul declarat câ\tigator î\i revoca oferta;
- ofertantul declarant câ\tigator refuza încheierea contractului de vanzare - cumparare
- contestafia unui ofertant este admisa.
Anularea va avea loc ca urmare a hotararii comune a membrilor comisiei de licita[ie sau a comisiei de solutionare a contestatiilor, aprobata de
catre Primar \i se va comunica in scris tuturor participan[ilor, aratand motivele care au stat la baza acestei anulari.
Neincheierea contractului:
Neincheierea contractului intr-un termen de 20 de zile calendaristice poate atrage plata daunelor-interese de catre partea in culpa. Refuzul
ofertantului declarat ca\tigator de a incheia contractul poate atrage dupa sine plata daunelor-interese. In cazul in care ofertantul declarat ca\tigator
refuza incheierea contractului, procedura de licitatie se anuleaza, iar autoritatea contractanta reia procedura. Daunele-interese se stabilesc de catre
tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul autoritatii contractante, la cererea par[ii interesate, daca partile nu stabilesc altfel.
In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul declarat ca\tigator din cauza faptului ca ofertantul in cauza
se afla intr-o situatie de for[a majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, autoritatea contractanta are dreptul sa declare
ca\tigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta este admisibila.
G. ALTE INFORMA{II UTILE
Documentele pentru elaborarea \i prezentarea ofertei pot fi ob[inute gratuit la sediul primariei Hereclean, loc. Hereclean, str Principala, nr. 26A, jud S]laj.
Pentru orice informa[ii despre desf]curarea licita[iei ofertan[ii pot solicita rela[ii la tel. 0260 629480 sau pe email la primarihereclean@yahoo.com.
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Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.47
din 25 octombrie 2019

E. FORMULARE
1.
2.
3.
4.

Scrisoare de înaintare a ofertei;
Împuternicire;
Propunere financiar];
Formular solicitare clarific]ri.

OFERTANTUL
( denumirea/numele )

Model
SCRISOARE DE ÎNAINTARE

C]tre: Comuna Hereclean
Ca urmare a anun[ului privind aplicarea procedurii licita[iei publice pentru vanzarea terenului în suprafa[] de 450 mp aflate in domeniul privat
a Comunei Hereclean, imobilul cu nr. cadastral 53779, inscris in cartea funciara 53779 UAT Hereclean, v] inaint]m alaturat documentele de
calificare solicitate prin caietul de sarcini \i fisa de date a procedurii, iar în plicul interior propunerea noastr] financiar].
Data complet]rii:
..................2019

Nume, semnatur] si \tampila
OFERTANTUL
( denumirea/numele )

Model
ÎMPUTERNICIRE

Ofertantul ..............................................., împuternicim pe..................................................., ce se legitimeaz] cu CI Seria......................
Nr....................., s] depun] documente în procedura de atribuire a contractului de închiriere.
Data complet]rii: 2019
Nume, semnatur] si \tampila
Not]: în cazul persoanelor fizice împuternicirea trebuie s] fie notarial], conform dispozi[iilor Codului Civil.
OFERTANTUL
( denumirea/numele )

Model

PROPUNERE FINANCIAR}
Subsemnatul, reprezentant al ofertantului.....................................................(denumirea persoanezi fizice/juridice \i calitatea reprezentan[ilor
legali/numele ofertantului), în conformitate cu prevederile \i cerin[ele solicitate din fisa de date a procedurii si a caietului de sarcini pentru vanzarea
prin licitatie publica a terenului în suprafa[] de 450 mp aflate in domeniul privat a Comunei Hereclean, imobilul cu nr. cadastral 53779, inscris in
cartea funciara 53779 UAT Hereclean oferim suma de ............... lei.
Pre[ul ofertat va fi achitat într-o trans]/......transe, în termen de maxim 20 de zile de la data comunic]rii rezultatului procedurii.
Data complet]rii: 2019

Nume, semnatur] si \tampila
OFERTANTUL
( denumirea/numele )

Model

OFERTANTUL
( denumirea/numele )

Model

SOLICITARE DE CLARIFIC}RI
C]tre,
Comuna Hereclean
Referitor la procedura pentru pentru vanzarea prin licitatie publica a terenului în suprafa[] de 450 mp aflate in domeniul privat a Comunei
Hereclean, imobilul cu nr. cadastral 53779, inscris in cartea funciara 53779 UAT Hereclean, în urma public]rii anun[ului de vânzare, în Monitorul
oficial parta a VI - a nr...../din...../ sau a anun[ului de vânzare publicat în ziarul .........din data de .....
v] rug]m s] ne prezenta[i punctul dumneavoastr] de vedere cu privire la urm]toarele aspecte:
1......................
2....................
Ofertant,
(semn]tura autorizat])
Nume, semnatur] si \tampila

OPIS
Documente de calificare a ofertan[ilor
Nr.
1.

Împuternicire/ Procur], dac] este cazul

2.

Garan[ia de participare la licita[ie 3% din valoarea estimate

3.

Certificat de înregistrare la Registrul Comer[ului

4.
5.
6.
7.

persoana juridice/

Denumire document

crt.

persoana fizice

Carte de identitate (sau alt document care s] ateste identitatea)
Certificat fiscal privind plata datoriilor fa[] de bugetul de stat
Certificat de atestare fiscal] privind plata datoriilor fa[] de bugetul local unde ofertantul î\i
are domiciliul/sediul
Cazier fiscal

13

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN

HOT}RÂREA Nr.48
din 25.10.2019
privind instituirea unor facilit][i fiscale potrivit O.G nr. 6/2019
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- Referatul Primarului Comunei Hereclean, înregistrat la nr. 6179 din 21.10.2019;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 6180 din 21.10.2019;
- Raportul Comisiilor de specialitate a Consiliului local;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- reglement]rile cuprinse în Ordonan[a Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale;
- prevederilor art.129, alin (2) lit b), alin (4) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ .
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.c) \i art.196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] anularea major]rilor de întârziere aferente obliga[iilor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 potrivit art.32 din
Ordonan[a Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale.
Art. 2. Se aprob] procedura pentru anularea major]rilor de întârziere aferente obliga[iilor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018
astfel cum este redat] în Anexa nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 3. Se aprob] formularele care vor fi utilizate pentru aplicarea prezentei Hot]râri a\a cum sunt redate în Anexele 2 \i 3.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Primarul comunei Hereclean \i Compartimentul Impozite \i Taxe
Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartiment Impozite \i taxe locale;
- Cet][enii comunei (prin afi\are);
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Ispas Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Fize\an Otilia - Cosmina

PROCEDURA
PENTRU ANULAREA MAJOR}RILOR DE ÎNTÂRZIERE
AFERENTE OBLIGA{IILOR FISCALE PRINCIPALE
RESTANTE LA 31 DECEMBRIE 2018

Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.48
din 25 octombrie 2019

Pct.1 Sfera de aplicare
(1)Prezenta procedur] se aplic] pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entit][i f]r] personalitate juridic] - care la data de 31
decembrie 2018 inclusiv au obliga[ii bugetare principale restante administrate de organul fiscal local mai mari sau mai mici de un milion lei.
(2)În sensul prezentei proceduri, prin obliga[ii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se în[elege:
a)obliga[ii bugetare pentru care s-a împlinit scaden[a sau termenul de plat] pân] la 31 decembrie 2018 inclusiv;
b)diferen[ele de obliga[ii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate pân] la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar
dac] pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plat] prev]zut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedur] fiscal];
c)alte obliga[ii de plat] individualizate în titluri executorii emise potrivit legii \i existente în eviden[a organului fiscal în vederea recuper]rii la
data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
(3)Nu sunt considerate obliga[ii de plat] restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:
a)obliga[iile bugetare pentru care s-au acordat \i sunt în derulare înlesniri la plat], potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
b)obliga[iile de plat] stabilite în acte administrative a c]ror executare este suspendat] în condi[iile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
(4)Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv \i obliga[iile de plat] care, la aceast] dat], se afl] în oricare dintre situa[iile prev]zute
la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plat] î\i pierde valabilitatea sau, dup] caz,
înceteaz] suspendarea execut]rii actului administrativ fiscal.
(5)Pentru obliga[iile prev]zute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renun[a la efectele suspend]rii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de
anularea dobânzilor, penalit][ilor \i tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie s] depun] o cerere de renun[are la efectele suspend]rii actului
administrativ fiscal pân] la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.
Pct.2: Anularea accesoriilor aferente obliga[iilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018
Dobânzile, penalit][ile \i toate accesoriile aferente obliga[iilor bugetare principale datorate bugetului local al comunei Hereclean, restante la
data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anuleaz] dac] sunt îndeplinite cumulativ urm]toarele condi[ii:
a)toate obliga[iile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate
prev]zut] de lege pân] la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b)sunt stinse prin orice modalitate prev]zut] de lege toate obliga[iile bugetare principale \i accesorii administrate de organul fiscal local cu
termene de plat] cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 \i 15 decembrie 2019 inclusiv pân] la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
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c)debitorul s] aib] depuse toate declara[iile fiscale, pân] la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Aceast] condi[ie se consider]
îndeplinit] \i în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declara[ii fiscale, obliga[iile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de c]tre
organul fiscal local;
d)debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dup] îndeplinirea în mod corespunz]tor a condi[iilor prev]zute la lit. a)-c), dar nu mai
târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sanc[iunea dec]derii.
Pct.3: Anularea accesoriilor aferente obliga[iilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declara[ie rectificativ]
(1) Toate accesoriile aferente diferen[elor de obliga[ii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declara[ie rectificativ] prin
care se corecteaz] obliga[iile bugetare principale cu scaden[e anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local,
se anuleaz] dac] sunt îndeplinite cumulativ urm]toarele condi[ii:
a)declara[ia rectificativ] este depus] începând cu data de 1 ianuarie 2019 pân] la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b)toate obliga[iile bugetare principale individualizate în declara[ia rectificativ] se sting prin orice modalitate prev]zut] de lege pân] la 15
decembrie 2019 inclusiv;
c)sunt îndeplinite, în mod corespunz]tor, condi[iile prev]zute la pct.2 lit. b)-d).
Pct.4: Anularea accesoriilor aferente obliga[iilor bugetare cu termene de plat] pân] la data de 31 decembrie 2018 \i stinse pân] la aceast] dat]
Dobânzile, penalit][ile \i toate accesoriile aferente obliga[iilor bugetare principale cu termene de plat] pân] la 31 decembrie 2018 inclusiv \i
stinse pân] la aceast] dat] se anuleaz] dac] sunt îndeplinite cumulativ \i în mod corespunz]tor condi[iile prev]zute la pct.2 lit. b-d).
Pct.5: Anularea accesoriilor aferente obliga[iilor bugetare cu termene de plat] pân] la data de 31 decembrie 2018 individualizate în
decizii de impunere
(1) Toate accesoriile aferente obliga[iilor bugetare principale administrate de organul fiscal local, cu termene de plat] pân] la 31 decembrie
2018 inclusiv \i individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspec[ii fiscale în derulare la data intr]rii în vigoare a O.G. nr.6/
2019, se anuleaz] dac] sunt îndeplinite cumulativ urm]toarele condi[ii:
a)toate diferen[ele de obliga[ii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prev]zut] de lege
pân] la termenul de plat] prev]zut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedur] fiscal];
b)cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sanc[iunea dec]derii.
(2)Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedur] fiscal], în situa[ia inspec[iilor fiscale ce urmeaz] a începe dup] intrarea în
vigoare a O.G. nr.6/2019, în scopul acord]rii anul]rii prev]zute la pct.3, organele fiscale iau în considerare declara[iile rectificative depuse de
debitori în cel mult 10 zile de la data intr]rii în vigoare a O.G.nr.6/2019.
Pct.6: Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obliga[iilor bugetare restante
(1)Debitorii care inten[ioneaz] s] beneficieze de anularea obliga[iilor bugetare accesorii potrivit prezentei proceduri pot notifica organul fiscal
competent cu privire la inten[ia lor, pân] cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prev]zut] la pct.2 lit. d).
(2)Dup] primirea notific]rii prev]zute la alin. (1), organul fiscal competent verific] dac] debitorul \i-a îndeplinit obliga[iile declarative
potrivit vectorului fiscal pân] la respectiva dat], efectueaz] stingerile, compens]rile \i orice alte opera[iuni necesare în vederea stabilirii cu
certitudine a obliga[iilor bugetare ce constituie condi[ie pentru acordarea facilit][ii fiscale potrivit pct.2-5. În cazul în care se constat] c] debitorul
nu \i-a îndeplinit obliga[iile declarative, organul fiscal îl îndrum] potrivit art. 7 din Codul de procedur] fiscal].
(3)În termen de cel mult 5 zile lucr]toare de la data depunerii notific]rii, organul fiscal competent elibereaz] din oficiu certificatul de atestare
fiscal], pe care îl comunic] debitorului.
(4)Organul fiscal are obliga[ia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordan[e cu privire la obliga[iile bugetare ce constituie condi[ie
pentru acordarea facilit][ii fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit pct. 2-5.
(5)Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):
a)dobânzile, penalit][ile \i toate accesoriile, care pot face obiectul anul]rii, se amân] la plat] în vederea anul]rii. În acest caz, organul fiscal
emite decizie de amânare la plat] a dobânzilor, penalit][ilor \i a tuturor accesoriilor;
b)procedura de executare silit] nu începe sau se suspend], dup] caz, pentru obliga[iile accesorii amânate la plat] potrivit lit. a);
c)obliga[iile accesorii amânate la plat] potrivit lit. a) nu se sting pân] la data solu[ion]rii cererii de anulare a accesoriilor sau pân] la data de 15
decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
(6)Prevederile alin. (5) sunt aplicabile \i pe perioada cuprins] între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor \i data emiterii deciziei de
solu[ionare a cererii potrivit art. pct.8 alin(1).
(7)Decizia de amânare la plat] a major]rilor de întârziere î\i pierde valabilitatea în oricare dintre urm]toarele situa[ii:
a)la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dup] caz;
b)la data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
(8)Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), dobânzile, penalit][ile \i toate accesoriile care pot fi anulate potrivit
prezentulei proceduri \i care au fost achitate se restituie potrivit Codului de procedur] fiscal].
Pct.7: Efecte cu privire la popririle instituite de organul fiscal local
(1)Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedur] fiscal], pân] la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au
notificat organul fiscal potrivit pct.6 \i au înfiin[ate popriri la data intr]rii în vigoare a O.G. 6/2019, de c]tre organul de executare fiscal], asupra
disponibilit][ilor b]ne\ti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiin[are a popririi din sumele indisponibilizate.
(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile \i pentru popririle înfiin[ate între data intr]rii în vigoare a O.G. 6/2019 \i data de 15 decembrie 2019 inclusiv.
Pct.8: Cererea de anulare a accesoriilor
(1)Cererea de anulare a accesoriilor, depus] potrivit prezentei proceduri, se solu[ioneaz] prin decizie de anulare a accesoriilor sau, dup] caz,
decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
(2)Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri în oricare dintre situa[iile prev]zute la pct. 2-5, dac] sunt
îndeplinite condi[iile pentru acordarea anul]rii.
Pct.9: Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiaz] de e\alonare la plat]
(1)Debitorii care la data intr]rii în vigoare a O.G. 6/2019 , beneficiaz] de e\alonarea la plat] a obliga[iilor fiscale potrivit Codului de procedur]
fiscal], precum \i cei care ob[in e\alonarea în perioada cuprins] între data intr]rii în vigoare a prezentei ordonan[e \i 15 decembrie 2019 pot
beneficia de anularea dobânzilor, penalit][ilor \i tuturor accesoriilor, potrivit prevederilor pct. 3-5, dac] îndeplinesc condi[iile prev]zute de aceste
articole, dar doresc \i men[inerea e\alon]rii la plat].
(2)Debitorii care la data intr]rii în vigoare a O.G. 6/2019 beneficiaz] de e\alonarea la plat] a obliga[iilor fiscale potrivit Codului de procedur]
fiscal], precum \i cei care ob[in e\alonarea în perioada cuprins] între data intr]rii în vigoare a O.G. 6/2019 \i 15 decembrie 2019 pot beneficia de
anularea major]rilor de întârziere, dac] e\alonarea la plat] se finalizeaz] pân] la 15 decembrie 2019. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de
e\alonare cu termene de plat] dup] data intr]rii în vigoare a prezentei ordonan[e achitate odat] cu plata ratei de e\alonare se restituie potrivit
Codului de procedur] fiscal].
Pct.10: Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care au cereri de rambursare
Debitorii care, la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, au cereri de rambursare în curs de solu[ionare pentru care, ulterior acestei date, organul
fiscal respinge total sau par[ial rambursarea beneficiaz] de anularea obliga[iilor bugetare accesorii potrivit prezentei proceduri, dac] achit]
obliga[iile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data
comunic]rii deciziei prin care se respinge rambursarea.
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Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.48
din 25 octombrie 2019
CERERE
privind aprobarea anul]rii accesoriilor în cazul obliga[iilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei
Hereclean
Subsemnatul(a).......... Subscrisa ............., C.I.F. ................., cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ..................., jude[ul ........................., codul
po\tal ....................., municipiul/ora\ul/comuna.................., satul/sectorul....................,str. .................................., nr. ........, bl. .........., sc. .......,
et. ......, ap ........, tel./fax .................................., e-mail .......................reprezentat] prin............................................ în calitate de proprietar/
coproprietar/mandatar/ac[ionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ......................., jude[ul …......................,
codul po\tal ............................., municipiul/ora\ul/comuna.........................., satul/sectorul .............., str. ........................., nr. ........, bl. ..........,
sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pa\aport seria ...... nr. .............., C.I.F2.......................................
În conformitate cu prevederile art. 185, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur] fiscal], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, art. 32 din OG nr. 6 din 31.07.2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale \i a H.C.L. nr………./………… privind
acordarea unor facilit][i fiscale, solicit anularea accesoriilor în cazul obliga[iilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local
al ora\ului Buhu\i.
Men[ionez c] sunt respectate prevederile pct. 4 lit. a, b din HCL nr. _______/____________.
În consecin[] solicit eliberarea unei situa[ii din care s] rezulte atât crean[ele principale restante \i curente scadente ce trebuie achitate cât \i suma
ce urmeaz] a fi anulat].
Declar pe propria r]spundere c] voi achita integral debitul restant pân] la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sanc[iunea dec]derii.
Data:

Semn]tura:

Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.48
din 25 octombrie 2019
DECIZIE
privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor
Având în vedere:
Cererea nr. _________din data_____________privind contribuabilul:
persoan]
fizic]
:
Nume
\i
prenume___________________________,
domiciliul______________________________________________________, CNP_______________
persoana juridic] : Denumirea societ][ii______________________________________
sediul ______________________________________________________, CIF __________________
Prevederile OG nr.6 /2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale;
Prevederile HCL nr. _________ din data ________________.
Se aprob]/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezentând:

Tip impozit/Tax]

Accesorii (lei)

Total
Anularea accesoriilor opereaz] la data îndeplinirii de c]tre contribuabil a obliga[iilor de plat] prev]zute la pct. 4, lit. a,b din HCL nr. __/___
Respingerea cererii este motivat] de_____________________________________________.
Prezenta decizie este valabil] pân] la data de 15 decembrie 2019.
Împotriva m]surilor dispuse prin prezenta se poate face contesta[ie conf. art. 270 din Legea 207/2015, care se depune în termen de 45 zile de
la comunicare, la organul fiscal local emitent.
PRIMAR,
Dobrai Francisc

Consilier Birou Contabilitate
Laslo Mariana-Lenu[a

Consilier I.T.,
Anton Florica

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Contribuabil/Reprezentant/Împuternicit/______________________________
CNP/CIF___________________, B.I./C.P.I/C.I./seria __________ nr.__________________
Semn]tura contribuabil_______________________
Data ______________sau
Nr. \i data confirm]rii de primire___________/_____________
*Prezentul înscris con[ine date cu caracter personal ce intr] sub protec[ia Regulamentului (UE ) 2016/679. Persoanele vizate c]rora li se
adreseaz] prezentul înscris, precum \i ter[ele persoane care intr] în posesia acestuia au obliga[ia de a proteja, conserva \i folosi datele cu caracter
personal în condi[iile prev]zute de Regulamentul ( UE ) 2016/679.
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