
ROMÂNIA
JUD. SAlU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILTUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 53
din data de 7 iulie 2016

privind aprobarea Închirierii a 5 chioşcuri de lemn din proprietatea privată a
Oraşului Tăşuad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 12177/2016 al Compartimentului Achiziţii Publice,

Investiţii şi Patrimoniu;
Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-Contabil şi Raportul Comisiei

Buget Finanţe;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c) şi ale alin. (5) lit. a), ale arl.

45 alin. (1) şi (3) precum şi ale art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată În anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOT Ă RĂ ŞT E:

Art.1.- Se aprobă "inchirierea prin licitaţie publică cu strigare a 5 chioşcuri de
lemn şi a terenului aferent, din proprietatea privată a oraşului Tăşnad, situate în Zona
de Agrement Tăşnad.

Art.2.- Se aprobă Raportul de evaluare nr. 12116/05.07.2016, privind chiriile de
piaţă pentru chioşcuri şi terenuri, conform Ancxei l1T. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Alt.3.- Preţul de pornire a licitaţiei este de 520 Iei/lună pentru un chioşc cu
terenul aferent.

Art.4 - Se aprobă Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi, conform
anexelor nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Se aprobă componenţa Comisiei de licitaţie a preţului de Închiriere după
cum urmează:

a). Preşedinte: Sabău Gabrie1a
b). Membrii: Saho Alina
c). -i/- : Bratiş Lavinia-Ioana
d). -//- : Blidar Rozica-Mariana
e). -i/- : Hegyesi Ileana

Art.6.- Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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PREŞEDINTE [)E



R011ÂNIA
JUD. SAlU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
PRlr-.1ĂRJA

Anexa nr. 1 la
Hotărârca nr.~:)/ 2016



STUDIU
PRIVIND CHIRIILE DE PIAŢĂ PoENTRUCHIOŞCURI ŞI

TERENURI DESTINATE AMPLASARII CHIOŞCURI LOR IN
APROPIEREA PIETEI AGROALIMENTARE DIN ZONA

STAŢIUNII BALNEARETĂŞNAD

CLIENT: DESTINATAR RAPORT:

Primăria Oraşului 'răsneo
răşneo, str. N. Bălcescu, nr.l, Jud.
Satu Mare

Primăria Oraşului Tăşnad
răsnao. str. N. Bălcescu, nr.l, Jud.
Satu Mare

30-06-2016

EVALUATOR:

SABĂU VASILE DORINEL
e-mail: vasilesabau@yahoo.com
tel: 0745646177

DATA EVALUARII:

mailto:vasilesabau@yahoo.com


Studiu privind chiriile de piaţă pentru chioşcuri şi terenurile aferente in
zona Staţiunii Balneare Tăşnad in apropiere de Piaţa Agroalimentară

Eval"""" Autorizal:Sobă" V•• iI9Oorinel Data evaillilrll:3~6·2016
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Studiu privind chiriile de piaţă pentru chloşcurl şt terenurile aferenle in
zona Slajiunii Balneare Tăşnad in apropiere de Piaţa Agroalimentară

Evalvalor Auloriza!: Sabă" Vasile Dorlnel Dala evaluării; 30-06-2016

• nu am nici un interes prezent sau de perspectivă in proprietatea imobiliară care face
obiectul prezentului Raport de Evaluare şi nici un interes sau influenţă legată de părţile
implicate;

• am efectuat personal inspecţia proprietăţii de evaluat;
• analizele, opiniile şi concluziile prezentata sunt limitate numai de ipotezele considerate

şi cond~iile limitative specifice şi sunt analizele, opiniile şi concluziile mele personale,
fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional;

• onorariul evaluatorului pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu
declararea in raport a unei anumite valo~ (din evaluare) sau interval de valori care să
lavorizeze clientul şi nu este influenţată de apariţia unui eveniment ulterior;

• In elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici
unei alte persoane in afara evaluatorului care semnează mai jos:

• analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate in conformitate cu oorintele
din staroeroeie, recomandările si metodologia de lucru recomandate de către
ANEVAR (Asociatia Naţională a Evaluatorjor Autorizaţi din România). Evaluatorul a
respectat codul deontologie al ANEVAR

• prezentul raport se supune normelor ANEVAR si poate fi expertizat (Ia cerere) şi
verificat, in conformitate cu Standardele de verificare ANEVAR:

• Ia data elaborării acestui raport, evaluatorul care se sermaază mai jos este membru
ANEVAR, a indeplinit cerinţele programului de pregătire profesională continuă al
ANEVAR si are cornpetenţa necesară Întocmirii acestui raport:

• Ia data eleborării acestui raport, evaluatorul care se semneaza mai jos are încheiată
asigurarea de răspundere civilă la ALLIANZ -TIRIAC ASIGURARI SA,

Evaluater Autorizat EPI, EBM
Ing. Sebău Vasile Dorinel

Cap. 2. Premisele evaluarii

2. 1, Obiectul, scopul şi utilizarei! evaluării. Instrucţiunile evaluării
Conform contractului nr... "."" ..". , jncteiet intre clientul PRIMĂRIA TÂŞNAD reprezentat de
dl. Grieb csate in calitate de Primar şi Saoău Vasile DorinellF reprezentată de Sabău Vasile
Dcrinel În calitate de evaluater, evaluarea de fa\ă are ca scop determinarea valorii chiriei de
piaţă pentru chioşcuri si terenuri in vednatatea Pieţei Agroalimentare din zona Statiunii
Balneare Jăşnad. Evaluarea a fost solicitată de client pentru fundamentarea ofertei de
inchiriere chioşcuri si terenuri in vecnatatea Pieţei Agroalimentare din zona steâunn Balneare
răsred Nu exista alte instrucţiuni exprase ale clientului.

I 2. 2. Ipoteze speciale şi condiţii limililtive

2.2. t.Jpcteze speciale şi condiţii limitative

1
La baza evaluarii stau o serie de ipoteze şi condiţii limitative, prezentate În cele ce urmează.
Opinia evaluatorului este exprimată În concordanţă cu aceste ipoteze şi concluzii, precum şi cu
celelalte aprecieri di~ acest raport Principalele ipoteze şi limite de care s-a tinut seama in
elaborarea prezentului Raport de Evaluare sunt următoarele:

/
]
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Studiu privind chiriile de piaţă pentru chioşcuri şi terenurile aferente in
zona Statiunii Balneare Tăşnad in apropiere de Piaţa Agroalimentară

Evaluat •• Autorlzat: Sabă" Va$lte Donnel Oat. evaluării: 30-06-2016

I
I

Prezenta unor astfel de deteriorări care nu au fost puse in evidenţă ar putea afecta În
mod negativ opioia evaluatorului asupra valcr] Evaluatorut recomandă ctie~ţilor
preOl;upa~ de un asemenea potenţial negativ să angajeze experti tehnici care să
investigheze astfel de aspecte,

'" Nu am realizat nici un fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei conteminenţâor. Se
presupune c8 nu există condiţii ascunse sau ne-aparente ale proprietăţii, solului, sau
structurii care să influenţeze valoarea, Evaluatorul nu işi asumă nicio respo~sabilftate
pentru asemenea condi~i sau pentru ooşneree studiilor necesare pentru a le
descoperi: Cu ocazia inspecţel nu am fost informaţi despre existenta pe amplasament
a unor contarrman]: Nu am reali lat nici un fel de investigaţie suplimentară pentru
stabilirea existenţei altor contamlnang

'" Se presupune că toate licenţele, autorizaţiile şi acordurile de func~onare precum şi
orice alte cerinţe legale necesare funcţionării au fost sau pot fi ob~nute şi fllÎnnoite
pentru orice uueee considerată pentru evaluare În acest raport;

» Situaţia actuala a proprietăţii imobiliare, scopul prezentei evaluări au stat la baza
selectărâ metodelor de evaluare ulilimte şi a mcdalitătllor de aplicare a acestora,
pentru ca vatorile rezultat€ sa conducă la estimarea cea mai probabilă a valoni
proprietăVi in condiţiile tipului valorii selectate:

" Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare
au fost rezonabile conscerănc datele care sunt disponibile la data evaluării:

;. Evaluatorul a utilizat În estimarea valorii numai informa~ile si documentele pe care le-a
avut la dispoziţie, exlstând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii sau documente
de care evaluatorul nu avea cunoştinţă

y Orice referinţă in acest Raport de Evaluare la rasă, etnie, credinţă, vârstă sau sex sau
orice alt grup individual a fost făcută in scop informativ. Aceste date prezentate s-a
considerat că nu au niciun efect asupra valorii de piaţă a proprietăţii evaluate sau a
oricărei proprietăţi in zona studiată

;;- Se consideră că proprietatea evaluata se conorrrează tuturor cerintelor de acces
pentru persoane cu dizabilităţi. Nu au fost efectuate investigaţii in aces sens şi
evaluatorul nu are calificarea necesara pentru a face acest demers

" Evaluatorul a avut la dispozitie documentele ce s-au anexat prezentului raport şi
considerat€ parte integrantă, din care o-au extras datele mai sus prezentate.
Proprietatea a fost evaluată şi considerată ca tiind liberă de sarcini. Orice diferenţă
Între situaţia luată În calcul de evauator şi cea reală impune invalidarea prezentului
raport

I

Condiţii limitative'
" Prezenta evaluare a fost intocmita pentru scopul declarat in cadrul raportului şi asumat

prin contractul de prestări servicii intocmil Între evaluater şi beneflclapdaslinatar. Acest
Raport de Evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop secat cel declarat.

» Evaluatorul nu a făcut nicio măsurăloare a proprietăţii, Dimensiunile proprietăţii au fost
preluate din descrierea legală a prDprietăţii (extras de carte funciară, documentatie
topografică): evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste documentaţă. Toate
planurile construcţiilor, schitele, planurile de situaţie puse la dispoziţia evaluatorului se
consideră a fi corecte dar nu se asumă nicio responsabil,te in această privinţă.

i
I
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Studiu privind chiriile de piaţă pentru ehtcşcurl ş! terenurile aferente in
zona Staţiunii Balneare Tăşnad in apropiere de Piaţa Agroalimentară

E"aluator A"tQri~lt:Sobau Vasile Dorin.1 Data .valuă~I: J()..(I6-2016

Prerogativele sau beneficiile corespunzătoare dreptului real lmobillar sunt stabilite prin lege.
Uzual, dreptul de proprietate poate fi subiect al unor limilări externe impuse de către stat,
precum impozitarea, expopnerea confiscarea, reglementarea, planificarea urbană sau
preluarea de către stat a proprietăţilor fără proprietar sau moştenitor

Dreptul de proprietate absolut, care este limitat numai de stat, este cunoscut sub denumirea de
drept de proprietate deplin.

În cazul de faţă se evaluează dreptul de a utiliza proprietatea i'nchiriaIă de către localar.

2.4. Baxa de evaluare. Tipul valorii estimate

Evaluarea de faţă s-a efectuat având ca bază de evellJare chiria de piaţă. Conform
Standarclelor de Evaluare ANEVAR ediţia 2015, secţiunea SEV 230 Dl'eplw'j as,"pra pl'0p"i"~/ii
imobili~re, chiria de piatii este:

"Chiria de piala este suma estimată pentru care un drept asupra proprietăţii imobiliare
ar putea fi Inchiriat, la data evaluarii. Între un iccetcr hotărăt şi un locatar hotărât, cu
clauze de InChiriere adecvate, într_o tranzactie nepărtinitoare, după un marketing
adecvat şi tn care p~rjile au actionat fiecare În cunoştmţă de cauză, prudent şi f~r~
constrângere."

Pentru a stabili valoarea chiriei de piaţă a proprietatii de evaluat au fost analizate datele de pe
piata locală şi dintre cele trei abordări prevăzute În Standardele Internaţionale de Evaluare s-au
aplicat cele marcate cu « DA» in tabelul de mai jos:

2. 5. Data estimiirii valorii
Data efectivă a valorii estimate este 3D-D6-2016

2. 6. Moneda rapartulul

Moneda raportului de evaluare este RON

1
2. 7. Modalităţi de plată

Valoarea exprimată ca opinie În prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită
integral in ipoteza unei tranzactii fănl a lua in calcul condi~i de plată deosebite (rate. leasing)
etc.

1-
2.8. Data informaţiilor de plaţ;!
Oala informaţiitor de piaţă este Iunie 2016.



Studiu privind chiriile de piaţă pentru chioşcuri şi terenurile aferente În
zona Statiunii Balneare Tăşnad in apropiere de Piaţa Agroalimentară

Evaluator Autoriza!: Sobă" Vasile Dorlnol Data ev.luil~l, 30·06·2016

3. 4./nformafii despre amplasament
Terenurile de Închiriat sunt situate În Tăşnad. str T. Vladimirescu, in apropierea Pieţei
Agroalimentare din Zona Statiunii Balneare, jud. Satu Mare

3.5. Desctier&a amena;iltilor şi construcţiilor
Pe terenurile de evaluat sunt amplasate sau urmeaza să se ernplaseze spaţii comerciale de tip
chioşc din lemn.

3. G.Zonarea
Oraşul Tăşnad este împărţit În patru zone: A,B,C şi D. Prcprletatea de evaluat este situată În
zona Staijunii Balneare Iăşned şi este utilizată În scopuri comerciale

3. 7. Date privind impozitele şi taxele
Datele privind impozitele şi taxele au fost furnizate de departamentul impozite şi taxe din
Primăria Tăşnad

3.8. Oferte şi cotafii curente
Informatii despre cotaliile ~urente ~~nl , I r:. . ..

0.,. d, ,"'Ii "oivlru!"'"oi'.
, ;~,,"'"oPio,o;"""'!~",,'.""", .<!" .•• ,l,,'~~."""_d."'-"!.r","!'.I.'~ .•d

...

I
_, . ;;< I .., , , ,,

, , ,,., ,, ,,", , , , ,
" ,

1",, ,, ,
" ,

I , , '"
sn ~', , , ," , , ;" , , , , , ", , , , , , ,

3.9. Analiza pietei imobiliare. studiu de vandabilitate
Piaţa imobiliara se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră in contact in scopul
de a efectua tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate
contra unor bunuri. cum sunt banii. Spre deosebire de pieţele eficiente. piaţa imobiliară nu se
auto reglează ci este deseori jnfluenţată de reglementările guvernamentale şi locale. Cererea şi
oferta de proprietăţi imobiliare pol tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este
teoretic si rareori atins. eretând lntctdesuna un decale] inlr€ cerere si ofertă. Oferta pentru un
anumit tip de cerere se dezvoltă gr€u iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil aste!
ca de multe ori să existe o supra ofertă sau exces de cerere şi ny·echilibru Cumpărătorii şi
vânzătorli nu sunt întotdeauna bine informaţi iar actele de vanzee-cunoărare nu au loc in mod

9
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Studiu privind chiriile de piaţă pentru chioşcuri şi terenurile aferente in
zona stanunn Balneare Tăşnad in apropiere de Piaţa Agroalimentară

EvaluatQ' Autorl •• t: Sabău v •• ne OllJinel
o cea mai bună utilizare a terenului construit

Cea mai bună utilizare a unei propnetăţ imobiliare trebuie sa lndeplineascâ patru criterii, Ea
trebuie sa fie'

c permisibilă legal
o posibilă fizic
o felabilă financiar
o maxim productivă

Practic, ţinând cont de tipul proprietăţii si de amplasarea acesteia, cea mai bună alternaHVă
posibilă pentru activui analizat este cea de proprietate rorTJereială tip chiosc, Prin prisma
criteriilor care definesc noţiunea de C,M,B,U, această abordare:

o este permisibilă legal;
o Îndeplineşte condiţia de fizic posibilă.
o este fezabilă financiar
o este maxim productivă se referă la valoarea proprietăţii imobiliare in condiţiile

celei mai bune utilizări (destinaţii).

Utilizarea afternativă posibilă - spatii comercals permanente, utilizare care este posibil de
realizat cu inves~ţii medii

Cea mai bună utilizare 8 unui teren tiber situat În zona Staliunii Balneare răşnec este
inchirierea sa pentru scopuri comerciale şi turistice,

4.2. Cea mai bună ulilizare a proprletiiţii ~onsjderată cum este construită

Cea mai bună utilizare a unui teren liber situat pe amplasamentul analizat este inchirierea sa
pentru scopuri comerciale

4,3. Valoarea terenului

Au fost analizate ofertele şi tranzacţiite cu terenuri simitare şi a rezultat că valorile de piaţă ale
terenurilor in veonătelea amplasamentului studiat se situează În jurul8 30 EURlmp

4.4. Abordarea prin comparaţia directă

Iii au rezultat valorile de

, I " I , "'

, ,;, "
4.5. Abordarea prin costuri
Nu ş-a aplicataceastă metodă ue evaluare.

4. G,Abordarea pe bază de venit

Nu s-a aplicat această metodă de evaluare

4. 7. Reconcili~rea valorilor. Valoarea estimată propusă. Concluzjj
Valorile propuse ale chiriilor de piaţă sunt:



Studiu privind chiriile de piaţă pentru chioşcuri ~i terenurile aferente În
zona Staţiunii Balneare Tăşnad in apropiere de Piaţa Agroalimentară

EvaluatQr Autoriza!: Sabău V•••ile Dorl"el Oala e""luli"l: 30-06-2016

ANEXA NR. 1-INFORMAŢII DE PIAŢĂ UTILIZATE

Comparabila A - chirii spatii comerciale

Spatii comerciale cu suprafaţa utilă de aprox 12 mp, situate in Piala Agroalimentară din zona
Staţiunii Balneare Tăşnad sunt oferite la inchiriere, pentru 500 RON/lună (41 ,67 lei/mp~una) in
sezonul cald. Chioşcul are alimentare cu curent electric, nu are apa. Informatii la iei
0749222946

Comparabila B - chirii spaţii comerciale

Spajiu comercial cu suprafaţa utilă de aprox 12 mp, situat in Piaţa Agroalimenl<lră ta şosea din
zona St~ţiunii Balneare Tăşnad este inchiriat, pentru 1200 RON/lună (100 leilmP/luna) in
sezonul cald. Spajiul comercial are alimentare cu curent electric, nu are apa, Informa~i ta tlll.
0749222945.

Comparabila C - chirii spatii comertiate

Spatiu comercial cu suprafaţa utilă de aprox 11 mp, situat in Piaţa Agroaliment~nlla şosea din
zona Staţiunii Balneare 'lâsnad este inchiriat pentru 2000 RONllună (200 leilmp/luna) in
sezonul cald. Spaţiul comercial are alimentare cu curent electric, alimentare cu apa, cenalaars.
Inform~ţii la tel. 0749222946

Comparabila 2 - chirii terenuri

Pentru terenurile ocupate de terasa sau spatii comerciale situate in zona Staţiunii Balneare
Jăşnad cIliria percepută pe terenul ocupat de acestea, este de aprox 1 RONlmp/zi in sezonul
cald, mai-septembrie.

l
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Studiu privind chiriile de piaţă pentru chloşcurl şi terenurile aferente În
zona Statiunii Balneare Tăşnad in apropiere de Piaţa Agroalimentară

Evaluator A"torlzat Sabă" Va.ile DorioeJ Oala .v.lua~l, 30-06-2015
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ROMÂNTA
.lUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
PRlMĂRlA

Anexa nr..Jla
Hotărârea nr. '::).5; 2016

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

privind licitaţia publică deschisă pentru Închirierea a 5 chioşcuri

Licitaţia publică deschisă cu strigare pentru închirierea a 5 chioşcuri de lemn şi
a terenului aferent, situate în Zona de Agrement Tăşnad. va avea loc la data de 28.07.
2016, ora 9 OII la sediul Primăriei Oraşului Tăşnad, care are calitate de organizata!".

Licitaţia publică se organizează în conformitate cu botărărea Consiliului Local
al Oraşului Tăşnad.

Documentaţia pentru licitaţie cuprinde:
- instrucţiuni pentru ofertanţi;
- caietul de sarcini;
- anunturile licitatiei.
Documentaţia se va pune la dispoziţia ofertanţilor până la data de 28.07.2016,

contra sumei de 10 lei, care nu se restituie.
Ofertanţii sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei Oraşului Tăşnad garanţia

de participare la licitaţie, în sumă de 1.500 lei.
Orice ofertă depusă fără a achita garanţia de participare la licitaţie va ti

respinsă.
Garanţia de participare la licitaţie se restituie ofertantilor necâştigători În

termen de 5 zile de la adjudecarea ofertei.
Garanţia de participare la licitaţie se pierde În cazul ofertantului câştigător, dacă

acesta nu se prezintă la data prevăzută pentru perfectarea contractului de Închiriere.

Condiţii de participare la licitaţie

La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică, care prezintă până
la data ţinerii şedinţei de licitaţie următoarele documente:

1. chitanţa de achitare a garanţiei de participare la licitaţie eliberată de casieria
Primăriei Oraşului Tăşnad;

2. copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi codul
fiscal, pentru persoanele juridice, sau actul de identitate pentru persoanele
fizice.



Modul de prezentare a ofertelor

Forma de licitaţie aleasă este licitaţie publică deschisă fără preselecţie cu
strigare, pasul de strigare este de 10 lei.

Ofertantul câştigător are obligaţia ea, În terrnen de 5 zile de Ia data scrnnării
contractului, să achite integral chiria adjudecata. prin licitaţie, aferentă anului 2016.



ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
PRIMĂRIA

Anexa nr. 3 la
Hotărârea DT. ~.5../ 2016

CAIET DE SARCINI

privind închirierea a 5 chioşcuri cu terenul aferent

Obiectul tncblrienl:

Obiectul inchirierii sunt 5 chioşcuri (cu terenul aferent construcţiei)

confecţionate din lemn, având suprafaţa utilă de 6 mp şi 6 mp teren pentru fiecare,

situat in faţa chioşcului.

Contractul de închiriere se încheie pe o durată de 3 ani (2016-2018), pe câte o

perioadă de 5 luni în fiecare an (mai-septembrie).

Chioşcurile pot fi utilizate doar pentru comercializarea mărfurilor nealimeutarc

şi doar in perioada mai-septembrie a fiecărui an.

Elemente de preţ

Preţul de pornire a licitaţiei este de 520 lei/lună/chioşc cu terenul aferent, la

care se adaugă TVA de 20% .

Modul de aplicare şi clauzele pentru nerespectarea obligaţiilor de plată se vor

stabili prin contractul de închiriere.


