
 

 
 

 
CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

conform O.U.G. 57/2019 - Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
stabilite la nivelul comunei Ivești, județul Galați, privind închirierea  prin licitație publică a 

terenurilor agricole aflate în proprietatea publică/privată a comunei 
 

 
Conform Ar. 340 din O.U.G. 57/2019 - Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare: 
„Criteriile de atribuire a contractului de închiriere 
(1) Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt: 
a)cel mai mare nivel al chiriei; 
b)capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 
c)protecţia mediului înconjurător; 
d)condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat. 
(2) Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie să fie 
proporţională cu importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei 
utilizări/exploatări raţionale şi eficiente economic a bunului închiriat. Ponderea fiecăruia 
dintre criteriile prevăzute la alin. (1) este de până la 40%, iar suma acestora nu trebuie 
să depăşească 100%. 
(3) Autoritatea contractantă trebuie să ţină seama de toate criteriile prevăzute în 
documentaţia de atribuire, potrivit ponderilor prevăzute la alin. (2).” 
 

Pentru respectarea prevederilor art. 340 din O.U.G. 57/2019 - Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare din se va proceda astfel: 
a) pentru cel mai mare nivel al chiriei (ofertă financiară) - 40 puncte; 
b) pentru capacitatea economico-financiară a ofertanţilor – certificat fiscal privind plata 
impozitelor și taxelor locale, care să confirme achitarea obligațiilor exigibile de plată, 
valabile la data deschiderii ofertelor - 20 puncte; 
c) pentru protecţia mediului înconjurător (Declaraţie pe proprie răspundere privind 
respectarea măsurilor de protective a mediului) – 20 puncte; 
d) pentru condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat (Declaraţie pe propria 
răspundere din care să rezulte că nu va schimba destinaţia bunului închiriat) - 20 
puncte. 
Autoritatea contractantă trebuie să ţină seama de toate criteriile prevăzute mai sus, 
potrivit ponderilor stabilite. 
Algoritmul de calcul pentru criteriile menţionate mai sus este următorul: 
a) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la lit. a) Punctajul P(n) se acordă astfel: 
1. pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acordă punctajul maxim; 
2. pentru celelalte chirii ofertate punctajul P(n) se calculează proporţional, astfel: 
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P(n) = (nivel n/nivel maxim ofertat) x 40 puncte; 
b) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la lit. b) 
1. Pentru prezentarea dovezii privind capacitatea economico-financiară  - certificat fiscal 
privind plata impozitelor și taxelor locale, care să confirme achitarea obligațiilor exigibile 
de plată, valabile la data deschiderii ofertelor, în original,  se acordă maximum de 
puncte stabilit de autoritatea contractantă. 
2. Dacă ofertantul nu prezintă dovada privind capacitatea economico-financiară se  
acordă 0 puncte. 
c) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la lit. c) 
1. Pentru prezentarea dovezii privind protecţia mediului, respectiv Declarația pe proprie 
răspundere privind respectarea măsurilor de protectie a mediului, se acordă maximum 
de puncte stabilit de autoritatea contractantă. 
2. Dacă ofertantul nu prezintă dovada privind protecţia mediului se acordă 0 puncte. 
d) Pentru criteriul de atribuire prevăzut lit. d) 
1. Pentru prezentarea dovezii documentului cerut prin acest criteriu, respectiv Declaraţie 
pe propria răspundere din care să rezulte că nu va schimba destinaţia bunului închiriat 
se acordă maximum de puncte stabilit de autoritatea contractantă. 
2. Dacă ofertantul nu prezintă dovada documentului cerut prin acest criteriu se acordă 0 
puncte. 
Oferta declarată câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma 
aplicării criteriilor de atribuire, iar în cazul în care se constată că există ofertanți clasați 
pe acealaşi loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru 
criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, conform prevederilor art. 341 alin. 
(17) 
 
 

Conform art. 341, alin. (16) și (17) din O.U.G. 57/2019 - Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare: 
Determinarea ofertei câştigătoare 
 (16) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile 
prevăzute la art. 340 alin. (2). Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai 
mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire. 
(17) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, 
departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de 
atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, 
departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care 
are ponderea cea mai mare după acesta. 
 
Criteriile  de atribuire a contractului de închiriere  precum și formularele anexă, sunt 
completatoare fișei de date a procedurii de licitație publică a terenurilor agricole aflate în 
proprietatea publică/privată a comunei Ivești, județul Galați. 
 

 
ÎNTOCMIT, 

Cucu Ionela – Roxana 
 
 
 
 
 



OFERTANT       
..................................                                                     
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 

PRIVIND  RESPECTAREA MĂSURILOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI 
 
 
 
 

 
 
      Subsemnatul (a)………......................................…………………….........................., 

reprezentant(ă) al(a) ........................................................................... (denumirea/numele şi 

sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de licitaţie publică, 

organizata de Primaria comunei Ivești, județul Galați,   în data de ….....…........…, ora ……….…, 

pentru terenul agricol în suprafață de ….............…..ha,  din domeniul privat al comunei Ivești, 

județul Galați,  situat în T............, P.................,  

 cunoscând prevederile art.326 din Codul penal, declar că la elaborarea ofertei am luat în 

considerare toate obligaţiile legale, precum și cele prevăzute în documentatia de atribuire 

privitoare la protecţia mediului, și mă oblig să le respect în totalitate pe întreaga durată a 

contractului . 

 

    Subsemnatul (a) ..............................................................................................., declar cã 

informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

 
 
 
 

Numele, funcţia, ştampila şi  
semnătura reprezentantului legal 

Data întocmirii 
 
 
 

 
 

 
 



OFERTANT       
..................................                                                     
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 

PRIVIND  RESPECTAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ A BUNULUI 

 
 
 
 

 
 
      Subsemnatul (a)………......................................…………………….........................., 

reprezentant(ă) al(a) ........................................................................... (denumirea/numele şi 

sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de licitaţie publică, 

organizata de Primaria comunei Ivești, județul Galați,   în data de ….....…........…, ora ……….…, 

pentru terenul agricol în suprafață de ….............…..ha,  din domeniul privat al comunei Ivești, 

județul Galați,  situat în T............, P.................,  

 cunoscând prevederile art.326 din Codul penal, declar că la elaborarea ofertei am luat în 

considerare toate prevederile legale, precum și cele prevăzute în documentatia de atribuire 

privitoare la obligația de a nu schimba categoria de folosință a terenului pentru care depun 

ofertă, și mă oblig să le respect în totalitate pe întreaga durată a contractului. 

 

    Subsemnatul (a) ..............................................................................................., declar cã 

informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

 
 
 
 

Numele, funcţia, ştampila şi  
semnătura reprezentantului legal 

Data întocmirii 
 
 
 

 

 


