Romania
Judeful Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Consiliul Local
Proiect de hotarare nr. 21/2020
privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata
de 36,12 mp situat in Negre~ti, str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, parter,
aflat in domeniul privat al ora~ului Negre~ti, judeful Vaslui

Consiliul local al ora~ului Negre~ti, judetul Vaslui,

avand in vedere:
- solicitarea nr. 1146/05.02.2020;
- referatul de aprobare al initiatorului nr.1876/26.02.2020;
- raportul biroului juridic nr.1877/26.02.2020;
- H.C.L. nr .1/30.01.2017 privind modificarea chiriilor ~i redeventelor diferentiate pe
categorii de utilizatori pentru spatii inchiriate ~i terenuri concesionate aflate in domeniul
public sau privat al ora~ului Negre~ti;
in conformitate cu prevederile art. 108 ~i ale art. 332-336 coroborat cu art. 362,
alin. (3) din 0 .U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
in temeiul art. 129, alin. (2), lit. ,,c", alin. (6), lit. ,,b'', art. 139, alin. (3), lit. "g" ~i
ale art. 196, alin. (1), lit. "a" din 0.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Adoptii prezenta,

Hotarare:

Art.l. Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 36,12
mp din imobilul situat 1n Negre~ti, strada Unirii, Bl. E2, Sc. D, parter, aflat in domeniul
privat al ora~ului Negre~ti.
Art.2. Pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul prevazut mai sus este de
10 lei/ mp/luna.
Art.3. Se aproba Documentatia de atribuire, conform anexei nr. 1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Se aproba Contractul - cadru de inchiriere, conform anexei nr. 2, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Cu ducere la 1ndeplinire a prezentei hotarari se 1nsarcineaza Primarul ora~ului
Negre~ti, prin Biroul juridic ~i Serviciul impozite ~i taxe locale.
Negre~ti,

_

februarie 2020

Initiator,

Avizat,

Primarul ora~ului

Secretar general

Vasile VOICU

Felicia FAUR
~

Rd.RD/PG

/

Romania
Judetul Vaslui
Consiliul Local al Ora~ului Negre~ti
Str. Nicolae Balcescu, nr. 1, cod 735200
Tel./Fax: 0235/457679
e-mail : consiliullocal negresti@gmail.com

Hotararea nr. 1
privind modificarea chiriilor ~i redeventelor diferentiate pe categorii
de utilizatori pentru spatii inchiriate ~i terenuri concesionate aflate in
domeniul public sau privat al ora~ului Negre~ti

avand in vedere:
- expunerea de motive a initiatorilor ~i raportul compartimentului de
specialitate;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.54/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii ~i a prevederilor art.16,
din Legea nr.213/ 1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
in temeiul art.36, alin.(2), lit."d" , art.45, alin.(2), lit."c" ~i art.123 , alin.(1)
~i (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile ~i completarile ulterioare,

Consiliul local al

ora~ului Negre~ti,

judetul Vaslui,

Hotara~te:

Art.1 - Se aproba modificarea chiriei/redeventei pentru terenurile aflate in
domenul public sau privat a ora~ului Negre~ti, diferentiata pe categorii de
utilizatori, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 - Se aproba modificarea chiriei diferentiata pe categorii de utilizatori
pentru spatiile, imobilele aflate in proprietatea publica sau privata a ora~ului
Negre~ti, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Contractele de concesiune ~i inchiriere (spatii sau terenuri) aflate in
derulare se vor actualiza la tarifele prevazute in prezenta hotarare.
Art.4 - Prevederile prezentei hotarari se aplica 1ncepand cu data de 1
februarie 2017.
Art.5 - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
primarul ora~ului , prin compartimentele de specialitate.
Negre~ti,

17 ianuarie 2017

Pre~edinte

de ~edinta,
Consilier Calciu Monica
Rd .FF/ PG

CONFORM CU
ORIGINALUL

I

Contrasemneaza,
Secretar ora~
Jrs. Faur Felicia

Romania
Judetul Vaslui

'
Ora~ul Negre~ti

Primar
Nr. 1876/26.02.2020

Referat de aprobare,
la proiectul de hotarare, privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu
in suprafata de 36, 12 situat in Negre~ti, str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, Parter,
aflat in domeniul privat al ora~ului Negre~ti, judetul Vaslui

Potrivit prevederilor art. 362, alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, care prevede:
,,Bunurile proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale pot fi date in administrare, concesionate ori inchiriate", coroborat
cu art. 108 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in care se
dispune: ,, Consiliile locale ~i judefene hotarasc, ca bunurile ce aparfin
domeniului public sau privat, local sau judetean, du pa caz, sa fie:
date in administrarea institufiilor publice ~i regiilor autonome
a)
din subordinea unitatii administrativ-teritoriale care le are in proprietate,
b)
concesionate,
c)
inchiriate,
date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica,
d)
e)
valorificate prin alte modalitati prevazute de lege."
Consider oportuna inchirierea acestui imobil, avand in vedere o serie de
avantaje pe care le-ar aduce ora~ului Negre~ti, cum ar fi: igienizarea ~i mentinerea
curateniei in aceasta cladire de catre chiria~ , exploatarea eficace a acestui imobil,
precum ~i obtinerea unor venituri suplimentare la bugetul local constituite din
chirie, precum ~i impozitul datorat pe spatiul inchiriat .
Fata de cele precizate, supun spre dezbatere ~i aprobare Consiliului local
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator.
Va multumesc!
'

Negre~ti ,

Rd.RD/PG

26 februarie 2020

Romania
Judetul Vaslui
'

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
la proiectul de hota.rare privind 'inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu 'in
suprafata de 36,12 mp situat In ora~ul Negre~ti, str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, Parter,
aflat in domeniul privat al ora~ului Negre~ti
Potrivit art.362 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ,
referitor la unele reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privata a
statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale In care se prevede:
,,Bunurile proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativteritoriale pot fl date in administrare, concesionate ori inchiriate. "
In conformitate cu prevederile art. 362, alin. 3 In care se prevede ca:
,,Dispozitiile privind darea in administrare, concesionarea, inchirierea ~i
darea in folosinta gratuita a bunurilor aparpnand domeniului public al
statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se aplica in mod
corespunzator." coroborat cu art. 333 , alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ : ,, inchirierea bunurilor proprietate publica a statului
sau a unitatilor administrativ-teritoriale se aproba, dupa caz, prin hotarare
a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului
Bucuresti sau a consiliului local."
'
Spatiul propus spre inchiriere este situat In incinta imobilului situat In
localitatea Negre~ti, str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, Parter, aflat In domeniul privat al
ora~ului Negre~ti . Acesta dispune de acces separat de restul cladirii este format
dintr-o incapere situata la parterul imobilului, in suprafata de 36,12 mp ~i poate
fi folosit pentru amenajarea unui salon de frizerie-coafor ~i manichiurapedichiura.
Avand In vedere cele de mai sus supunem spre aprobarea Consiliului
Local proiectul de hotarare initiat pentru lnchirierea unui spatiu din imobilul
situat in localitatea Negre~ti, str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, Parter, aflat in domeniul
privat al ora~ului Negre~ti, pentru amenajarea unui salon de frizerie-coafor ~i
manichiura-pedichiura.

Cons~'lier~~ic,
D ·
u,

/;

Anexa nr. 1 la H.C.L nr._/_ _ _ 2020
Secretar general,
Pre~edinte de ~edinta,
Faur Felicia
Moro~anu Radu

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind aprobarea lnchirierii prin licitatie publica a spatiului in suprafata
de 36,12 mp situat in ora~ul Negre~ti , str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, Parter,
aflat in domeniul privat al ora~ului Negre~ti, judetul Vaslui

Pentru buna desra~urare a activitatilor de frizerie-coafor ~i manichiura pedichiura in ora~ul Negre~ti :
- in vederea sporirii gradului de utilizare a spatiului, prin organizarea ~i
funqionarea unui salon de frizerie - coafor ~i manichiura - pedichiura, situat in
ora~ul Negre~ti, str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, parter, in suprafata de 36,12 mp.
Preful de pornire al licitatiei este de 10 lei mp/luna;
- in scopul largirii retelei de saloane de frizerie-coafor ~i manichiurapedichiura in ora~ul Negre~ti;
- in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor de frizerie - coafor ~i
manichiura - pedichiura in ora~ul Negre~ti ;
- pentru sporirea veniturilor bugetului local, s-a elaborat prezentul Studiu
care abordeaza oportunitatea initierii procedurii de inchiriere prin licitatie
publica a unui spatiu cu destinatia de salon frizerie - coafor ~i manichiura pedichiura, situat In ora~ul Negre~ti , str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, parter, in
suprafata de 36,12 mp, proprietate privata a ora~ului Negre~ti.

1. Descrierea bunului propus pentru inchiriere
Spatiul care face obiectul inchirierii este destinat activitatilor de frizerie coafor ~i manichiura - pedichiura, este situat in ora~ul Negre~ti ~i are o suprafata
de 36,12 mp .

2. Motivele de ordin juridic, tehnic economic, financiar, social
mediu:

~i

de

Din punct de vedere juridic: organizarea unei licitatii publice in vederea
inchirierii spatiului aferent in scopul infiintarii unui salon de frizerie - coafor ~i
manichiura-pedichiura este reglementata de prevederile Ordonantei de Urgenta a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Din punct de vedere tehnic: inchirierea spatiului in scopul funqionarii
unui salon de frizerie - coafor ~i manichiura-pedichiura este avantajoasa,
deoarece prin sporirea gradului de utilizare a spatiului, se asigura exploatarea ~i
intretinerea corespunzatoare a imobilului.
1

Cladirea din care face parte acest spatiu oferit spre 1nchiriere este dotata cu
retele tehnico - edilitare.
'

Din punct de vedere financiar: 1nchirierea spatiului cu scopul functionarii
unui salon de frizerie-coafor ~i manichiura-pedichiura va contribui la sporirea
veniturilor bugetului local prin 1ncasarea redeventei.
Din punct de vedere social: functionarea unui salon de frizerie-coafor ~i
manichiura-pedichiura 1n spatiul scos la licitatie va contribui la extinderea
serviciilor de acest gen 1n ora~ul Negre~ti ~i va avea un efect benefic asupra
largirii concurentei ~i la ridicarea calita!ii acestor servicii in ora~ul Negre~t i .
Din punct de vedere al mediului inconjurator: functionarea unui salon
de frizerie-coafor ~i manichiura-pedichiura in spatiul oferit spre 1nchiriere va
avea impact nesemnificativ asupra mediului 1nconjurator; aceste activitati se
considera compatibile ~i complementare cu functiunea dominanta a serviciilor
de frizerie-coafor ~i manichiura-pedichiura ~i nu va necesita 1ntreprinderea unor
masuri sau actiuni suplimentare, speciale, 1n vederea protejarii mediului.
3. Nivelul minim al inchirierii redeventei :
'
Nivelul redeventei stabilita prin raport de evaluare 1ntocmit in baza H.C.L
nr.1/201 7, care reprezinta ~i pretul de pornire la licitatie este de 10 lei/mp/luna .
Nivelul redeventei va fi eel mai mare pret oferit de licitant ~i stabilit dupa
deschiderea ofertelor in cadrul ~edintei de licitatie publica.
4. Modalitatea de acordare a inchirierii:
Se propune aplicarea metodei de inchiriere prin licitatie publica, in scopul
asigurarii accesului unui numar cat mai mare de ofertanti-chiria~i potentiali,
precum ~i pentru formarea unui pret de piata cat mai real al nivelului redeventei.
5. Durata inchirierii:
Durata inchirierii este de 10 ani de la data incheierii contractului de
inchiriere. Contractul de inchiriere, va putea fi prelungit la expirarea termenului
de 1nchiriere prin acordul de vointa al paqilor.
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Anexa nr.
Pre~edinte

la HCL nr._/
de ~edinta,
Radu

Moro~anu

2020
Secretar general,
Felicia Faur

CONTRACT DE INCHIRIERE
Nr.
I
2020

PARTILE CONTRACTANTE

U.A.T. Negresti - Orasul Negre~ti, reprezentata prin Primar - Ing. Vasile Voicu ~i
Consilier Juridic - jrs. Radu Dan, cu sediul in ora~ul Negre~ti, str. Balcescu, avand calitatea de
locator si numita in continuare partea intaia pe deoparte,
~l

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat in.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str .................... .
. .. . .. . . . ... .. . .. . . . .nr ...... , bl.. ... .... , ap.
identificat cu seria
.... ...nr .... ..... .
CNP .. ............... ... ... , in calitate de locatar $i numit in continuare partea a doua, au convenit
incheierea prezentului contract de inchiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. I. Locatorul asigura chiria$ului folosinta spatiului in suprafata de 36, 12 mp situat in
str. Unirii, Bl E2, Sc. D , Parter.
Obiectul inchirierii este format din spatiul situat in Negre~ti, str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, Parter
Art.2. Bunul inchiriat nu este grevat de sarcini.
Art.3. Locatorul preda locatarului bunul inchiriat la data de ... .... .... ... .
Art.4. Locatorul preda locatarului bunul inchiriat in buna stare.
Art.5 . Bunul inchiriat este dat in folosinta locatarului pentru a servi la des!a~urarea
activitatilor de frizerie-coafor $i manichiura-pedichiura.

Negre~ti ,

III. PRETUL MODALITATI DE PLATA iNCHIRIERII,

Art.6. Pretul inchirierii, respectiv chiria este de ............... lei/mp/luna.
Art.7. Pretul chiriei se va indexa cu rata inflatiei,ori in functie de Hotararile Consiliului
Local Negre$ti.
Art.8. Sumele prevazute la art.6 se vor plati la casieria Primariei Ora$ului Negre$ti,
lunar sau prin virament bancar in contul nr. R008TREZ65921300205 deschis la Trezoreria
Negre$ti.
Art.9. intarzierile la plata ratelor stabilite in acest contract se vor penaliza conform
legislatiei in vigoare.
IV. DURATA CONTRACTULUI DE iNCHIRIERE

Art.10. Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada de 10 ani, cu incepere
de la data de ...... ................. , pana la data de ....... .. ........... .. .... .
Art.11. Prezentul contract de inchiriere poate inceta $i inainte de data sus mentionata
prin acordul scris al ambelor pfilti.
Art.12. Prezentul contract de inchiriere va putea fi prelungit prin acordul scris al
ambelor parti pentru o perioada care insumata cu perioada initiala sa nu depa$easca o perioada
de 49 de ani.
1

V. OBLIGATIILE LOCATORULUI

Art.13. Locatorul va preda locatarului bunul inchiriat pe baza de proces-verbal in termen
de maximum 30 de zile de la data constituirii garantiei.
Art.14. Sa incaseze chiria, 'in conformitate cu dispozitiile contractului de 'inchiriere.
Art.15. Sa beneficieze de garantia constituita de titularul dreptului de 'inchiriere, care
este obligatorie ~i se stabile~te la nivelul contravalorii a doua chirii. Garantia se restituie la
incetarea contractului.
Art.16. Sa mentina bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata
inchirierii, potrivit destinatiei sale, ~i sa suporte cheltuielile reparatiilor necesare in acest scop.
Art.17. Sa controleze executarea obligatiilor titularului dreptului de inchiriere ~i
respectarea conditiilor inchirierii, avand dreptul sa constate, ori de cate ori este nevoie, rara a
stanjeni folosinta bunului de catre titularul dreptului de inchiriere, starea integritatii bunului ~i
destinatia in care este folosit.
Art.18. Sa asigure folosinta netulburata a bunului pe tot timpul inchirierii.
Art.19. Locatorul nu va stanjeni pe locatar in exercitarea dreptului de folosinta asupra
bunului inchiriat ~i nici nu va face acte care ar putea restrange folosinta acestuia.
Art.20. Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schimbari
ale structurii bunului 'inchiriat, de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre locatar sau care ar
determina o schimbare a destinatiei bunului lnchiriat.
Art.21.Pe toata durata contractului, locatorul il va garanta pe locatar contra oricarei
tulburari de drept.
Art.22. Locatorul nu va putea sa 'inchirieze bunul care face obiectul prezentului contract
vreunui teq.
VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI

Art.22. Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa pastreze in bune conditii
bunul inchiriat, precum ~i accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze.
Art.23. Locatarul va folosi bunul inchiriat numai potrivit destinatiei prevazute in
contract.
Art.24. Locatarul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit
in contract.
Art.25. Pe toata durata inchirierii locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la
utilitatile consumate pentru folosinta bunului inchiriat, respectiv gaz, energie electrica, telefon,
apa-canal, degajarea gunoiului etc.
Art.26. Locatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii ale bunului inchiriat
numai daca sunt determinate de culpa sa.
Art.27. Locatarul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului inchiriat care
s-ar datora culpei sale.
Art.28. Locatarul ii va permite locatorului sa controleze modul in care este folosit bunul
inchiriat ~i starea acestuia la termenul stabilit in contract.
Art.29. Locatarul il va in~tiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte
persoane care ii tulbura folosinta.
Art.30. Locatarul nu va face modificari bunului inchiriat decat cu acordul scris al
locatorului.
Art.31. La expirarea contractului, locatarul va restitui locatorului bunul inchiriat pe baza
de proces-verbal, in starea tehnica ~i functionala avuta la data preluarii, mai putin uzura aferenta
exploatarii normale.
Art.32. Sa nu aduca atingere dreptului de proprietate privata prin faptele ~i actele juridice
savar~ite.

Art.33. Sa constituie garantia stabilita la nivelul contravalorii a doua chirii.
Art.34. Sa solicite locatorului reparatiile necesare pentru mentinerea bunului in stare
corespunzatoare de folosinta sau contravaloarea reparatiilor care nu pot fi amanate.
2

Art.35. Sa execute la timp ~i in conditii optime lucrarile de :intretinere curente ~i reparatii
normale ce :ii incuba, in vederea mentinerii bunului inchiriat In starea in care 1-a primit In
momentul incheierii contractului.
Art.36. Sa nu exploateze bunul inchiriat in vederea culegerii de fructe naturale, civile,
industriale sau producte.

VII. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE
Art.37. Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in acest contract de catre una dintre
parti, cealalta parte poate solicita rezilierea contractului, iar partea care este in culpa datoreaza
celeilalte pfilti daune - interese.

VIII. DAUNE COMINATORII
Art.38. in cazul in care chiria~ul nu elibereaza spatiul la sfiir~itul termenului contractual,
ori nu solicita (in scris) prelungirea contractului prin act aditional, acesta este obligat sa
plateasca locatorului daune cominatorii pentru fiecare zi de intarziere.

IX. FORTA MAJORA
Art.39. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila celeilalte parti cu
conditia informarii despre aparitia cauzei de forta majora in eel mult 3 zile de la aparitia acesteia
adaugand o confirmare a unor autoritati competente care sa certifice realitatea si exactitatea
cauzei.

X. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.40. Contractul de inchiriere lnceteaza la expirarea termenului contractual, daca
partile nu convin prelungirea acestuia prin act aditional.
Art.41. Contractul de lnchiriere lnceteaza prin reziliere In cazul in care una din pfilti nu
i~i executa obligatiile contractuale.
Art.42. Contractul de inchiriere lnceteaza ~i in caz de neexecutare sau executare
necorespunzatoare a obligatiilor contractuale de catre locator sau locatar.
Art.43. Contractul de inchiriere :inceteaza in caz de forta majora, astfel cum este definita
de legea romana.
Art.44. in cazul in care interesul local o impune, contractul de inchiriere inceteaza, prin
denuntare unilaterala de catre locator, cu plata unei despagubiri juste ~i prealabile in sarcina
acestuia, In caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata.

XI. LITIGII
Art.45 . Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale
amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatore~ti competente.
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte
contractanta, la data de .......................... . .

Locator,

Locatar,

3

ROMANIA
JUDETUL V ASLUI
'
ORA$UL NEGRE$TI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.
la HCL nr. __/
2020
Pre$edinte de $edinta,
Secretar general,
Moro$anu Radu
Faur Felicia

DOCUMENTATIE
DE LICITATIE
'
,
pentru !nchirierea prin licitatia publica a unui spatiu in suprafata
de 36,12 mp situat in Negre~ti, str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, Parter,
aflat in domeniul privat al ora~ului Negre~ti, judetul Vaslui

LICITATIE
'
- - - - - 2020

1

LISTA DOCUMENTATIEI DE LICITATIE
'

'

Cap. I - Informatii generale privind locatorul.

Cap. II - Instructiuni privind organizarea ~i desra~urarea procedurii de inchiriere.

Cap. III - Caietul de sarcini.

Cap. IV - Formular de oferta.

Cap. V - Instructiuni privind modul de elaborare

~i

prezentare a ofertelor.

Cap. VI - Informatii detaliate ~i complete privind criteriile de atribuire aplicate.
pentru stabilirea ofertei ca~tigatoare, precum ~i ponderea lor.

Cap. VII - Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac.

Cap. VIII - Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Cap. IX - Certificat de urbanism;
- Plan de incadrare in zona;
- Plan de situatie.
,
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Cap. I.
Informafii generale privind locatorul

Consiliul Local al Ora~ului Negre~ti, cod fiscal 13407333, str. N. Balcescu
nr. l, cod po~tal 735200, judetul Vaslui, telefon 0235457630, fax 0235457679, email inforpnegre~ti@gmail.com,
Organizeaza In conformitate cu prevederile O.U.G nr.57/03.07.2019
privind Codul Administrativ licitatie publica in vederea inchirierii unui spatiu
comercial in suprafata de 36,12 mp, proprietate privata a Ora~ului Negre~ti , situat
in str. Unirii, Bl.E2, Sc. D, Parter, Judetul Vaslui.

Cap. II
Instructiuni privind organizarea

~i desfa~urarea

procedurii de inchiriere

Condifii de eligibilitate

La licitatia pentru inchirierea spatiului in suprafata de 36,12 mp situat in
Negre~ti str .Unirii, Bl.E2, Sc. D, Parter, se pot inscrie persoane fizice ~i persoane
juridice romane sau straine care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
-au platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia de
participare,
-au depus oferta sau cererea de participare la licitatie, impreuna cu toate
documentele solicitate in documentatia de licitatie, in termenele prevazute in
documentatia de licitatie,
-au indeplinit la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a
taxelor ~i a contributiilor catre bugetul consolidat al statului ~i catre bugetul local,
-nu sunt ill stare de insolventa, faliment sau lichidare ~i care pot
demonstra prin documente de eligibilitate ca poseda potential financiar necesar
respectarii tuturor obligatiilor de investitii ce decurg din caietul de sarcini dupa
cum urmeaza:

A. Persoane fizice :
a)-fi~a

cu informatii privind ofertantul,
b)-declaratie de participare semnata de catre ofertant rara
~tersaturi sau modificari,
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ingro~ari,

c)-dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul central
~i local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de
organul fiscal competent,
d)-copie dupa dovada cumpararii documentatiei de atribuire(chitanta),
e)-copie dupa dovada achitarii taxei de participare la licitatie(chitanta),
f)-copie dupa dovada achitarii garantiei de participare la licitatie(chitanta,
fila CEC, Ordin de plata).
B. Persoane juridice:
a)-fi~a

cu informatii privind ofertantul,

b)-declaratie de participare semnata de catre ofertant rara
stersaturi
sau modificari,
'

ingro~ari,

c)-copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului
Comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale
relevante ~i de pe Certificatul de Inregistrare Fiscala,
d)-dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul
central ~i local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de
organul fiscal competent,
e)-imputemicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanei
juridice, daca este cazul,
f)-copie dupa dovada cumpararii documentatiei de atribuire( chitanta),
g)-copie dupa dovada achitarii taxei de participare la licitatie(chitanta),
h)-copie dupa dovada achitarii garantiei de participare la licitatie (chitanta,
fila CEC,Ordin de plata).
Licitatia se va desra~ura in data de
, Ora 10.00 conform anuntului,
la sediul Primariei Ora~ului Negre~ti, jud. Vaslui din str. N.Balcescu nr. l.
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CAP.III
CAIET DE SARCINI
Privind inchirierea a unui spatiu , proprietate privata a Ora~ului Negre~ti situat
m str. Unirii, Bl. E2 Sc.D, Parter, jud. Vaslui
CAPITOLUL I. Datele de identificare ale titularului dreptului de
proprietate
Prezentul Caiet de Sarcini s-a intocmit 'in vederea organizarii unei licitatii
avand ca obiect inchirierea unui spatiu, proprietate privata a Ora~ului Negre~ti.
Organizatorul licitatiei este UAT Ora~ul Negre~ti, cu sediul 'in Ora~ul
Negre~ti, str. N. Balcescu, nr.l, CIF 13407333, tel:/fax 0235257679, e-mail:
inforpnegre~ti@gmail.com .
Spatiul se afla in proprietatea privata a Ora~ului Negre~ti ~i 1n
administrarea UAT Ora~ul Negre~ti.
CAPITOLUL II. Descrierea bunului imobil care face obiectul inchirierii
Spatiul, 'in suprafata de 36,12 mp, situat la parterul blocului E2, Sc. D,
din Strada Unirii Negre~ti, destinat activitatilor de frizerie-coafor ~i manichiurapedichiura..

CAPITOLUL III. Conditiile ~i regimul de exploatare a spatiului inchiriat
3.1.Adjudecatarul va putea desra~ura 1n spatiul care face obiectul licitatiei
activitate de frizerie-coafor ~i manichiura-pedichiura.
Desra~urarea altor activitati decat cele prevazute in caietul de sarcini este
permisa doar cu acordul locatorului.
3 .2 .Desra~urarea de catre chiria~ a altor activitati decat cele mentionate
prin contract, rara acordul scris al locatorului/proprietarului, da dreptul acestuia
sa considere contractul de 'inchiriere reziliat.
3.3.Cheltuielile privind amenajarea spatiului 1n vederea obtinerii
Autorizatiei Sanitare de Funqionare, a altor avize si acorduri necesare
desra~urarii 'in conditii de legalitate a activitatii vor fi suportate 'in totalitate de
locatar, neputand fi solicitata preluarea acestora de catre locator sau scaderea din
cuantumul chiriei.
3.4.De asemenea, locatarul are obligatia sa execute la timp ~i 1n bune
conditii lucrarile de intretinere ~i reparatii normale ce ii incumba, in vederea
mentinerii bunului imobil inchiriat in starea in care 1-a primit in momentul
inch~ierii contractului. in cazul in care locatarul doreste
sa execute lucrari de
'
amenajare suplimentara in spatiul inchiriat, toate cheltuielile efectuate vor fi in
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sarcina sa, locatorul neputand fi obligat sa suporte costul acestora. Orice
modificare a spatiului inchiriat se face doar cu acordul proprietarului.
3.5. Locatarul va fi responsabil cu plata tuturor taxelor asupra proprietatii
personale ce privesc bunurile locatarului din spatiul inchiriat. Taxa pe cladiri care
reprezinta sarcina fiscala a locatarilor se stabile§te in conditii similare impozitului
pe cladiri. Taxa va fi proportionala cu suprafata spatiului inchiriat §i se plate§te
integral o data pe an, nu mai tarziu de 31 martie.
3.6. Locatarul va achita toate costurile privind apa, canalizarea, gazul,
electricitatea, energia termica, telefonul precum §i alte servicii §i utilitati folosite
de catre locatar cu privire la spatiul inchiriat in cursul locatiunii, cu exceptia
cazului in care paqile stabilesc in scris altfel. Locatarul va plati sumele in termen
de 15 zile de la facturare. Locatarul ia la cuno§tinta faptul ca spatiul inchiriat este
proiectat sa fumizeze facilitati electrice obi§nuite §i o iluminare normala .
Locatarul nu va folosi nici un echipament sau dispozitiv care sa utilizeze in mod
excesiv energie electrica sau care, in opinia rezonabila a locatorului, sa
supra1ncarce cablurile sau sa interfereze cu serviciile electrice ale altor chiria§i.
CAPITOLUL IV. Preful minim de pornire al licitafiei, respectiv chiria
minima
4.1.Pretul de pomire a licitatiei este de 10 lei/mp/luna.
CAPITOLUL V. Criteriul de atribuire a contractului de inchiriere
5.1.Criteriile de atribuire a contractului de inchiriere sunt:
a) eel mai mare nivel al chiriei-40o/o,
b)capacitatea economico-financiara a ofertantilor-20%,
c) protectia mediului inconjurator-20%,
d)conditii specifice impuse de natura bunului inchiriat-20%.
5.2.Licitatia se va desra§ura dupa metoda licitatiei competitive §I
adjudecare la eel mai mare pret oferit.
CAPITOLUL VI. Cerinfele privind calificarea ofertanfilor
Numarul de participanti este nelimitat. Participarea la procedura de
licitatie este permisa persoanelor fizice sau persoanelor juridice romane §i tari
membre UE legal constituite, care indeplinesc urmatoarele conditii
-au platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia de
participare;
- au depus oferta sau cererea de participare la licitatie, impreuna cu toate
documentele solicitate in Documentatia de Licitatie, in termenele prevazute in
Documentatia de Licitatie;
- au indeplinit la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a
taxelor §i a contributiilor catre bugetul consolidat al statului §i catre bugetul local,;
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- nu sunt In stare de insolventa, faliment sau lichidare.
Nu are dreptul sa participe la licitatie persoana care a fost desemnata
ca~tigatoare la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale
unitatilor administrativ-teritoriale In ultimii 3 ani, dar nu au lncheiat contractul
'
ori nu au platit pretul, din culpa proprie. Restrictia opereaza pentru o durata de 3
ani, calculata de la desemnarea persoanei respective drept ca~tigatoare la licitatie.
Ofertantii care lndeplinesc conditiile mentionate mai sus sunt considerati
eligibili. Ofertantii au obligatia de a depune In vederea calificarii urmatoarele
documente:
- copie de pe certificatul de lnmatriculare eliberat de Oficiul Registrului
Comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante
side pe Certificatul de Inregistrare Fiscala;
- certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor catre bugetele
publice, dupa cum urmeaza:
•
certificat privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat
al statului valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de Directia Generala a
Finantelor Publice-Agentia Nationala de Administrare Fiscala, din care sa reiasa
faptul ca ofertantul nu are datorii catre bugetul general consolidat;
•
certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local
eliberat de directia de specialitate din cadrul primariei In a carei raza teritoriala
activeaza ofertantul, valabil la data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte ca
societatea nu are datorii la bugetul local;
•
certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului.
- declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii
comerciale din care sa rezulte ca aceasta nu se afla In reorganizare judiciara sau
faliment;
- documentele justificative privind constituirea garantiei de participare;
- fi~a ofertantului;
- cerere de participare;
- lmputemicire pentru persoana participanta din partea ofertantului.
- document justificativ privind plata taxei de participare la licitatie,
-copie chitanta cumparare caiet de sarcini.
Se iau In considerare actele depuse de ofertant pana la data ~i ora limita
stabilita pentru depunerea ofertelor. Nu se accepta completari ulterioare, dupa
data desrasurarii licitatiei.
'
'
in cazul In care nu sunt depuse toate documentele solicitate, ofertantul este
descalificat si nu va putea participa la etapa de licitatie competitiva .
CAPITOLUL VII. Cuantumul garantiei de participare, a taxei de
participare ~i a caietulului de sarcini

(1) Ofertantul trebuie sa constituie garantia pentru participare In suma de
500 lei pentru Spatiu, cu o perioada de valabilitate de 90 de zile de la data
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deschiderii ofertelor. Ofertantul va trebui sa precizeze pe documentul doveditor
al platii garantiei de participare pentru care locatie a fost depusa garantia.
(2) Garantia pentru participare se constituie in scopul protejarii
organizatorului procedurii fata de riscul unui eventual comportament
necorespunzator al ofertantului, pe 1ntreaga perioada a procedurilor de licitatie
pana la semnarea contractului de inchiriere.
(3) Garantia pentru participare poate fi constituita prin ordin de plata in
contul
organizatorului
licitatiei,
respectiv
contul
nr.
R024TREZ65921070250XXXXX deschis la Trezoreria Negre~ti titular Ora~ul
Negre~ti , cod fiscal 13407333, numerar depus la casieria UAT Ora~.ml Negre~ti
din str. N. Balcescu ,nr.l, sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile
legii de o institutie financiara sau de asigurari.
(4) Ofertele care nu sunt 1nsotite de dovada constituirii garantiei pentru
participare vor fi respinse.
( 5) Organizatorul procedurii are dreptul de a vira garantia pentru
participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand
acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) i~i retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita ca~tigatoare, refuza sa semneze contractul de
inchiriere in perioada de valabilitate a ofertei;
c) inainte de semnarea contractului de inchiriere nu achita garantia de buna
plata ce reprezinta contravaloarea a doua chirii lunare.
( 6) Garantia pentru participare constituita de ofertantul a carui oferta a fost
stabilita ca fiind ca~tigatoare se restituie de catre organizatorul licitatiei in eel
mult 5 zile lucratoare de la data la care ofertantul a racut dovada constituirii
garantiei de buna plata.
Garantia de buna plata a contractului va fi executata de catre organizatorul
procedurii in situatia in care ofertantul nu i~i indepline~te in totalitate,
corespunzator ~i la termen toate obligatiile contractuale.
(7) Garantia pentru participare, constituita de ofertantii ale caror oferte nu
au fost stabilite ca fiind ca~tigatoare, se retumeaza de catre organizatorul
procedurii in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data expirarii termenului
pentru depunerea eventualelor contestatii (5 zile de la data transmiterii adreselor
de in~tiintare asupra rezultatului licitatiei), dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare
de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.
Taxa de participare : taxa de participare la licitatie este de 500 lei ~i se
achita la casieria UAT Ora~ul Negre~ti din str. N. Balcescu, nr.1.
Taxa de participare nu se restituie, iar in cazul organizarii unei noi licitatii cu
acela~i obiect trebuie platita o noua taxa de participare.
Pretul caietului de sarcini : caietul de sarcini se pune la dispozitia
ofertantilor gratuit in format electronic si contra sumei de 50 lei pe format hartie.
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CAPITOLUL VII. Interdictia
subinchirierii sau cesionarii bunului
'

Subinchirierea 1n tot sau In parte a spatiului inchiriat sau cesiunea
contractului de inchiriere unui tef!, !ara acordul proprietarului, este interzisa.
CAPITOLUL IX. Durata inchirierii
Durata inchirierii este de 1O(zece) ani de la data incheierii contractului de
1nchiriere cu posibilitatea reinnoirii ulterioare anuale.
CAPITOLUL X. Obligatiile partilor
10.1. Drepturile si/sau obligatiile chiriasului:
-sa nu aduca atingere dreptului de proprietate privata prin faptele ~i actele
juridice savar~ite,
-sa constituie garantia in cuantumul, in forma ~i la termenul prevazut in
caietul de sarcini,
-sa solicite titularului dreptului de administrare reparatiile necesare pentru
mentinerea bunului in stare corespunzatoare de folosinta sau contravaloarea
reparatiilor care nu pot fi amanate,
-sa execute la timp ~i in conditii optime lucrarile de mtretinere curente ~i
reparatii normale ce ii incuba, in vederea mentinerii bunului inchiriat in starea in
care l~a primit in momentul incheierii contractului,
-sa restituie bunul, pe baza de proces-verbal, la incetarea, din orice cauza,
a contractului de inchiriere, in starea tehnica ~i functionala avuta la data preluarii,
mai putin uzura aferenta exploatarii normale,
-sa nu exploateze bunul inchiriat in vederea culegerii de fructe naturale,
civile, industriale sau producte,
autorizatia
de functionare
in maxim 3 luni de la
- sa solicite si
, sa obtina
,
'
'
data incheierii contractului,
- chiria~ul va putea amplasa firme/reclame numai cu acordul proprietarului,
- va utiliza spatiul numai pentru activitatile prevazute la punctul 3.1.,
- va achita contravaloarea chiriei la termenele convenite. Neplata chiriei,
precum ~i orice alta prevedere incalcata referitoare la neindeplinirea obligatiilor
contractuale de catre titularul dreptului de inchiriere dau dreptul titularului de
administrare, dupa caz, la retinerea contravalorii acesteia din garantie. Titularul
dreptului de inchiriere este obligat sa reintregeasca garantia.
- va respecta regulile urbanistice ale zonei,
- va raspunde de normele de PSI ~i SSM pe durata des!a~urarii activitatii
in spatiul 1nchiriat,
- va intretine curatenia spatiului si a scarilor de acces pe cheltuiala
propne,
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- va promova pnn mijloace specifice (afi~e, bannere, etc) activitatile
organizate de proprietar, la solicitarea acestuia,
- va permite proprietarului vizitarea spatiului pentru verificarea respectarii
clauzelor contractuale.
10.2. Drepturile si/sau obligatiile proprietarului/administratorului:
- va preda spatiul ce face obiectul 'inchirierii 'in starea normala de folosinta
pe baza unui proces-verbal de predare-primire 'in termen de maximum 30 de zile
de la data constituirii garantiei,
-sa 'incaseze chiria, 'in conformitate cu dispozitiile contractului de
'inchiriere,
-sa beneficieze de garantia constituita de titularul dreptului de 'inchiriere
care este obligatorie ~i se stabile~te la nivelul a doua chirii, 'in caz contrar titularul
dreptului de administrare fiind obligat sa restituie garantia la 'incetarea
contractului,
-sa mentina bunul 'in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata
'inchirierii, potrivit destinatiei sale, ~i sa suporte cheltuielile reparatiilor necesare
1n acest scop,
- sa controleze executarea obligatiilor titularului dreptului de 'inchiriere ~i
respectarea conditiilor 'inchirierii, avand dreptul sa constate, ori de cate ori este
nevoie, rara a stanjeni folosinta bunului de catre titularul dreptului de inchiriere,
starea integritatii bunului ~i destinatia in care este folosit,
-sa asigure folosinta netulburata a bunului pe tot timpul inchirierii
CAPITOLUL XI. Utilitati :
Spatiul supus 'inchirierii este utilat cu apa rece.
CAPITOLUL XII. Perioada de valabilitate a ofertei.

12. l .Perioada de valabilitate a ofertei
90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

~i

a garantiei de participare este de

CAPITOLUL XIII. Reguli formale de prezentare ~i depunere a ofertelor.
Data, ora ~i locul depunerii, respectiv a deschiderii ofertelor.
Reguli formale de prezentare ~i depunere a ofertelor
13 .1 Ofertantul are obligatia de a elabora oferta 'in conformitate cu
prevederile Documentatiei de Licitatie.
13 .2 Ofertele se redacteaza in limba romana.

13 .3 Ofertele se depun in doua plicuri sigilate, unul exterior ~i unul
interior, care se 'inregistreaza de autoritatea contractanta, in ordinea primirii lor,
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1n registrul Oferte, precizandu-se data ~i ora, la registratura UAT Ora~ul Negre~ti
din str. N. Balcescu, nr. 1, cod po~tal 735200, pana la data ~i ora limita stabilita
1n anuntul de l'nchiriere .
13.4.Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este
depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina :
a) o fi~a cu informatii privind ofertantul ~i o declaratie de participare,
semnata de ofertant, rara l'ngro~ari, ~tersaturi sau modificari,
b) acte doveditoare privind calitatile ~i capacitatile ofertantilor, conform
solicitarilor autoritatii contractante,
c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
13.5 Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele
sau denumirea ofertantului, precum ~i domiciliul sau sediul social al acestuia,
dupa caz.
13 .6 Fiecare participant poate depune doar o singura oferta.
13 .7 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe
toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.
13.8 Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa ~i pana
la data limita pentru depunere, stabilite l'n anuntul procedurii.
13.9 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad l'n
sarcina persoanei interesate.
13 .10 Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea
stabilita sau dupa expirarea datei-limita pentru depunere se retumeaza
nedeschisa.
13 .11 Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data
stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua
cuno~tinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.
13 .12 Sunt considerate oferte valabile ofertele care mdeplinesc criteriile de
valabilitate prevazute l'n caietul de sarcini al licitatiei.
13 .13 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.
13 .14 in cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost
depuse eel putin doua oferte valabile, autoritatea contractanta este obligata sa
anuleze procedura ~i sa organizeze 0 noua licitatie.
13 .15 .in perioada cuprinsa l'ntre data publicarii anuntului de l'nchiriere ~i
data limita de depunere a ofertelor, titularul dreptului de proprietate are obligatia
de a asigura oricarei persoane interesate accesul la documentatia de inchiriere.
13.16.Documentatia de inchiriere se obtine prin ridicarea contra cost de
catre oei interesati, de luni pana vineri ,lntre orele 10.00-14.00 de la sediul UAT
Ora~ul Negre~ti din str. N.Balcescu nr. l sau poate fi accesata de pe site-ul
institutiei .
13 .17.in cazul 1n care devine necesara prelungirea termenului de depunere
a ofertei ca urmare a unor modificari fata de informatiile deja publicate ~i incluse
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1n documentatia de 1nchiriere sau ca urmare a apafiiei unor motive obiective ~i
justificate, titularul dreptului de proprietate are dreptul de a prelungi termenul de
depunere a ofertei.
13 .18.0ferta se elaboreaza in conformitate cu prevederile din documentatia
de inchiriere ~i trebuie sa cuprinda detaliat toate conditiile prevazute in caietul de
sarcini. Oferta ~i toate formularele depuse se semneaza 'in original pe fiecare
pagina.
13 .19 .Orice comuni care, solicitare, informare, notificare ~i alte asemenea,
trebuie transmise in scris catre titularul dreptului de proprietate.
13.20.0rice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii,
respectiv in momentul primirii.
13 .21.Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele
modalitati, :
(a) prin po~ta (cu confirmare de primire, daca este cazul);
(b) prin fax, cu confirmare de primire;
13 .22.Titularul dreptului de proprietate va exclude din procedura de
'inchiriere ofertantul care prezinta informatii false in scopul 'indeplinirii criteriilor
de calificare sau nu prezinta informatiile solicitate.
Data, ora

~i

locul depunerii, respectiv deschiderii ofertelor

Data limita de depunere a ofertelor:
Ofertele se vor depune la registratura UAT Ora~ul
, ora 16.00.
Balcescu, nr. l, pana in data de
I

Negre~ti

din str. N.

Data si ora deschiderii ofertelor:
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul UAT Ora~ul Negre~ti din str.
N. Balcescu nr.1, in cadrul ~edintei de licitatie publica din data de
- - - - - -, ora 10.00.
Capitolul XIV.

Desfa~urarea

licitatie publice

Pot participa la ~edinta de licitatie ofertantii care au dreptul de a licita oferta
sau reprezentanti imputemiciti 'in scris ai acestora, care vor prezenta
imput~micirea scrisa ~i o copie de pe actul de identitate.
Sedinta de licitatie este deschisa de pre~edintele comisiei, care prezinta
componenta acesteia, membrii prezenti, tipul de licitatie, modul de desra~urare a
licitatiei ~i toate informatiile necesare desara~urarii licitatiei.
La licitatie pot participa operatori economici/grupuri de operatori
economici, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale inregistrate in
Romania sau in orice stat al UE care fac dovada inregistrarii printr-un document
emis de autoritatea competenta din statul respectiv.
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Comisia de licitatie analizeaza documentele depuse de catre solicitanti ~i
hotara~te admiterea/respingerea participarii acestora la licitatia publica.
Comisia de licitatie respinge participarea la licitatie a solicitantului care se
afla eel putin in una dintre urmatoarele situatii:
a)
nu indepline~te conditiile prevazute la capitolul VI si VII din caietul
de sarcini sau documentele depuse sunt incomplete ori nu sunt depuse in original
sau, dupa caz, certificate pentru conformitate cu originalul;
b)
are datorii restante fata de bugetul statului sau bugetul local;
certificatele de atestare fiscala nu sunt in termenul de valabilitate la data licitatiei.
c)
se afla in una dintre procedurile prevazute de Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolventei ~i de insolventa, conform
certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrul Comeqului;
Dupa verificarea conditiilor de calificare pre~edintele comisiei anunta
ofertantii calificati pentru licitatie .
Pentru continuarea desra~urarii procedurii de licitatie este necesar ca, dupa
deschiderea plicurilor exterioare, eel putin doua oferte sa 1ntruneasca urmatoarele
conditii:-ofertele sunt redactate in limba romana,
'
-ofertele sunt depuse la sediul autoritatii contractante sau la locul precizat
in anuntul de licitatie, in doua plicuri sigilate, unul exterior ~i unul interior, care
se 1nregistreaza de autoritatea contractanta, in ordinea primirii lor, in registrul
Oferte, precizandu-se data ~i ora,
-pe plicul exterior este indicat obiectul licitatiei pentru care este depusa
oferta. Plicul exterior va trebui sa contina:
'
a) o fi~a cu informatii privind ofertantul ~i o declaratie de participare,
semnata de ofertant, rara 1ngro~ari, ~tersaturi sau modificari,
b) acte doveditoare privind calitatile ~i capacitatile ofertantilor, conform
solicitarilor autoritatii contractante,
c)acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se 1nscriu numele sau
denumirea ofertantului, precum ~i domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa
caz.
In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse
eel putin doua oferte valabile, autoritatea contractanta este obligata sa anuleze
procedura ~i sa organizeze 0 noua licitatie cu respectarea aceleia~i proceduri.
Optiunile de licitare fa.cute de operatorii economici fata de pretul de pomire
la licitatie se 1nregistreaza in procesele-verbale de desra~urare a licitatiei.
Este declarat adjudecatar (ca~tigator) licitantul care a oferit pretul eel mai
mare.
Daca la licitatie se prezinta sau se califica un singur ofertant, spatiul nu se
supune licitarii ~i nu se poate adjudeca prin respectiva licitatie.
In cazul in care exista punctaje egale 1ntre ofertantii clasati pe primul loc,
departajarea acestora se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de
atribuire care are ponderea cea mai mare, iar in cazul egalitatii in continuare,
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departajarea se va face In functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire
care are ponderea cea mai mare dupa acesta.
Dupa terminarea ~edintei de licitatie se lntocme~te un proces-verbal
privind desra~urarea licitatiei, In care se consemneaza, In mod obligatoriu,
urmatoarele: data ~i locul desra~urarii licitatiei, modul de anuntare a licitatiei,
membrii comisiei de licitatie prezenti, tipul licitatiei, obiectul licitatiei, solicitantii
care nu au lndeplinit conditiile de participare la licitatie, ofertantii pentru spatiu
~i reprezentantii oficiali ai acestora, pretul de pomire a licitatiei, ultima oferta
racuta, ca~tigatorul licitatiei, termenul de lncheiere a contractelor de inchiriere,
observatii cu privire la organizarea ~i desra~urarea licitatiei. Procesul-verbal al
~edintei de licitatie se semneaza de catre toti membrii comisiei de licitatie prezenti
si de reprezentantii operatorilor economici lnscrisi la licitatie.
Termenul de contestatie este de 5 zile de la primirea notificarii privind
rezult&tul licitatiei. Solutionarea litigiilor este de competenta Judecatoriei
Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo nr. 13, Cod Po~tal : 730138
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OFERTANT

Formular - Fl
Catre,
U.A.T. ORA$UL NEGRE$Tl
CERERE DE INSCRIERE LA LICITA TIE
'
pentru 1nchirierea Spatiului din str. UNIRII, Bl.E2, Sc. D, Parter, NEGRE~TI

Operatorul
economic
/grupul
de
operatori
econom1ci.
............................................. , cu sediul in ................................ , Judetul. ........ .
, Str. ......., Nr. ....... . , Cod po~tal.. .............., telefon............... , fax
........................... ,
E-mail. .....................,
1nmatriculata
la
Oficiul
Registrului
Comertului sub nr .................................... , avand atribuit
CUL. .............................,
avand
cont
IBAN
nr...... ,................................................., deschis la .............................. , existand ~i
functionand potrivit legislatiei Statului Roman , reprezentata legal de
f de ............ .............. rugam
- sa- ne admi•t e,1
f
.........................................., cu func,1a
participarea la licitatia publica pentru inchirierea spatiului din Str UNIRII,
Bl.E2,Sc. D, organizata de UAT Ora~ul Negre~ti in data de _ _ __ _
Mentionam ca am luat cuno~tinta de prevederile caietului de sarcini
al licitatiei ~i ne obligam ca in cazul adjudecarii sa 1ncheiem contractul de
1nchiriere in termenul stabilit prin procesul verbal de licitatie (20 zile
calendaristice), in caz contrar suntem de acord cu pierderea garantiei de
participare aferente.

lNumele, functia,

~tampila- ~i

\ Data intocmirii - - - - -- - -'. semnatura reprezentantului legal _ _l ZZ.LL.AAAA

U.A.T. NEGRE$TI
PRIMAR Ing.VASILE VOICU,
15
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Formular -F2
OFERTANT

FI~A

OFERTANTULUI
pentru lnchirierea prin licitatie publica a Spatiului
din Str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, Parter, Negre~ti

1) Ofertant_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ __
2) Sediul societatii sau adresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
3)Telefon I fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
4) Reprezentant legal _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
5) Functia _ _ _ _ __ _ __ __ _ __ _ __ __
6) Cod fiscal _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ __ __
7) Nr. Inregistrare la Registrul Comerfului _ _ _ __ _ __
8) Obiect de activitate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
9) Nr. Cont _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __
10) Banca _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
11) Capitalul social (lei) _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _
12) Cifra de afaceri (lei) _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

·-~

1

l

functia,
~tampila
~i Data lntocmirii
semna~ura reprezentantului leg~l -~t ZZ.~LL.AAAA

Numele,
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Formular - F3

OFERTANT
DECLARATIE

Privind eligibilitatea pentru lnchirierea prin licitatie a Spatiului din
Str. Unirii, Bl.E2, Sc. D, Parter, din Negre~ti
Subsemnatul(a)
.................................................. ,
reprezentant
al
.......................................... , In calitate de ofertant la licitatia publica , a Spatiului
din Str. Unirii, Bl. E2, Sc. D, Parter, Negre~ti organizata de UAT Ora~ul Negre~ti
, sub sanctiunea excluderii din procedura ~i a sanctiunilor aplicate faptei de fals
In acte publice, declar pe proprie raspundere ca:
- nu sunt In stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul
sindic;
- mi-am lndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor ~i contributiilor
de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat,
1n conformitate cu prevederile legale ill vigoare In Romania (sau In tara In care
este stabilit);
- In ultimii 2 ani nu am avut cazuri de lndeplinire In mod defectuos a
obligatiilor contractuale, din motive imputabile mie, nu am produs ~i nu sunt pe
cale sa produc prejudicii grave partenerilor ;
- nu am fost condamnat, In ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei
instante judecatore~ti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau
pentru comiterea unei gre~eli In materie profesionala;
- In ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante
judecatore~ti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru
coruptie, frauda ~i/ sau spalare de bani.
- la prezenta procedura nu particip In doua sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatura/oferta individuala ~i o alta candidatura/oferta
comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant In
cadrul unei alte oferte.
- informatiile prezentate autoritatii contractante In scopul demonstrarii
lndeplinirii criteriilor de calificare ~i selectie nu sunt false.
Subsemnatul declar ca informatiile fumizate sunt complete ~i corecte In
fiecare detaliu ~i lnteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, In
scopul verificarii ~i confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care
di spunem.
Inteleg ca In cazul In care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea
sunt pasibil de lncalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul In
declaratii.
'

.

-

'

Numele,
functia,
~tampila
~i ' Data lntocmirii
semnatura reprezentantului legal _ _: ZZ.LLAAAA ____________ _
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1

ANUNT DE LICITATIE PUBLICA
Ora~ul Negre~ti cu sediul in Ora~ul Negre~ti str. N. Balcescu nr.l, cod
735200, tel./fax 0235457679 , e-mail inforpnegresti@gmail.com
organizeaza in data de 27 .02.2020 ora 10 00 licitatie publica pentru inchirierea
unui spatiu aflat in proprietatea privata a Ora~ului Negre~ti, situat in Negre~ti,
Str, Unirii, Bl.E2, Sc. D, Parter
. lnformatii privind obiectul inchirierii :
1.1. Spatiul in suprafata de 36,12 mp, situat in Ora~ul Negre~ti, Str. Unirii,
Bl.E2, Sc. D, Parter destinat activitatilor de frizerie-coafor ~i manichiurapedichiura.
2 Documentatia de atribuire a fost aprobata prin Hotararea Consiliului local al
Ora~ului Negre~ti nr.
~i contine:
2.1. lnformatii generale privind locatorul, denumirea, codul fiscal, adresa,
numarul de telefon, telefax si/sau adresa de-mail a persoanei de contact etc;
2.2. Caietul de sarcini;
2.3. Instructiuni privind organizarea si desra~urarea procedurii de inchiriere;
2.4. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;
2.5. Informatii privind stabilirea ofertei ca~tigatoare;
2.6. Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
2. 7. lnformatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii
2.8. Formulare
3. Modalitatile de intrare in posesia documentatiei de atribuire:
3.1. La sediul UATNegre~ti din str. N. Balcescu nr.1, Compartimentul Juridic
de luni pana vineri intre orele 10. 00 - 14. 00
3.2. Pretul documentatiei de atribuire este de 50 lei pe suport hartie ~i gratuit in
format electronic. Pretul
documentatiei
se achita la Casieria Primariei
'
'

U.A.T.
po~tal

Ora~ului Negre~ti

3.3. Data limita pana la care se pot solicita clarificari este - - - - -- 4. Informatii privind ofertele :
4.1. Data limita pentru depunerea ofertelor este
ora 16.00.
4.2. Ofertele se depun la secretariatul Primariei Negre~ti din str. N. Balcescu
nr.l, Ora~ Negre~ti, judetul Vaslui, cod po~tal 735200.
4.3. Ofertele de depun intr-un singur exemplar.
5. $edinta publica de licitatie se va desra~ura la sediul UAT Negre~ti din str. N.
Balcescu nr.1 in data de
, ora 10.00.
6. Solutionarea litigiilor este de competenta Tribunalului Vaslui str. $tefan eel
Mare, nr. 54, Cod Po~tal : 730138. Termenul de contestatie este de 5 zile de
la primirea notificarii privind rezultatul licitatiei.
7. Anuntul de licitatie a fost transmis spre publicare in data de
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CAP. IV
FORMULAR DE OFERTA *

Pentru inchirierea terenului situat in Ora~ul Negre~ti, str.Unirii, Bl. E2,
Sc. D, Parter, in suprafata de 36,12 mp, la licitatia din data de
, ora
10.00,, organizata de Consiliul Local al Ora~ului Negre~ti .

1) Pretul de oferta_ __ _ __ _ ___LEl/mp/luna

Declar ca voi respecta destinatia spatiului comercial, stabilita in caietul de
sarcini, aprobat prin H.C.L nr.
, care a stat la baza organizarii
licitatiei ~i in conformitate cu O.U.G nr.57/2019 privind noul Cod
Administrativ.
OFERTANT,
PERSOANA FIZICAIJURIDICA- - -- - - - -

DOMICILIUL/SEDIUL
localitatea- -- - - -- str.- - - - - - - Nr
,Bl. - - - -SC- -AP- -- -- Et
judetul_ _ __ _ CNP/CUI_ _ __ _ __

___

Semni\tura Ofertantului,- -- - - - -- -- -

*(formularul va fi completat ~i depus in plicul interior)
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Cap. V
Instructiuni privind modul de elaborare ~i prezentare a ofertelor

Ofertantii transmit ofertele lor In doua plicuri sigilate, unul exterior ~i unul
interior, care vor fi inregistrate In ordinea primirii lor lntr-un registru
,,Oferte"(precizandu-se data ~i ora), tinut de locator la sediul sau(Primaria
Ora~ului Negre~ti, str. N. Balcescu, nr. l ), pana la data de
, ora 16.00.
Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusa
oferta ~i va cuprinde obligatoriu urmatoarele:
-o fi~a cu informatii privind ofertantul ~i o declaratie de participare, semnata de
ofertant, rara lngro~ari , ~tersaturi sau modificari,
-acte doveditoare privind calitatile
solicitarilor autoritatii contractante,

~i

capacitatile ofertantilor, conform

-acte doveditoare privind intrarea In posesia caietului de sarcini.
A. Persoane fizice
a)-fi~a cu informatii privind ofertantul,
b)-declaratie de participare semnata de catre ofertant rara '.ingro~ari,
stersaturi sau modificari,
'
c)-dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul central
~i local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de
organul fiscal competent,
d)-copie dupa dovada cumpararii Documentatiei de Licitatie(chitanta),
e)-copie dupa dovada achitarii taxei de participare la licitatie(chitanta),
f)-copie dupa dovada achitarii garantiei de participare la licitatie(chitanta,
fila CEC, Ordin de plata),
g)-plicul interior.
B. Persoane juridice
a)-

fi~a

cu informatii privind ofertantul,

b)-declaratie de participare semnata de catre ofertant rara
stersaturi sau modificari,

'.ingro~ari,

'

c )-copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului
Comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale
relevante ~i de pe Certificatul de Inregistrare Fiscala,
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d)-dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul central
~i local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul
fiscal competent,
e )-imputemicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanei
juridice, daca este cazul,
f)-copie dupa dovada cumpararii Documentatiei de Licitatie(chitanta),
g)-copie dupa dovada achitarii taxei de participare la licitatie(chitanta),
h)-copie dupa dovada achitarii garantiei de participare la licitatie(chi tanta,
fila CEC, Ordin de plata),
i)-plicul interior.
Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum ~i
domiciliul sau sediul social al acestuia dupa caz. Acest plic va contine oferta
propriu-zisa, scrisa pe formularul extras din documentatia de atribuire.

Plicurile sigilate se predau comis1e1 de evaluare in zma fixata pentru
deschiderea lor.
Fiecare participant poate depune doar o singura oferta redactata in limba
romana.
Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie semnat de catre ofertant.
Licitatia publica se va des!a~ura in sediul Primariei Ora~ului Negre~ti, pe data
de
, la ora 10.00
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Cap.VI
Informatii detaliate ~i complete privind criteriile de atribuire aplicate
pentru stabilirea ofertei ca~tigatoare, precum ~i ponderea lor

LICITATIA
Pentru desra9urarea procedurii licitatiei este obligatorie participarea a eel
putin 2 ofertanti.
Plicurile 1nchise 9i sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata
pentru deschiderea lor, prevazuta in anuntul de licitatie .
Dupa deschiderea plicurilor exterioare In 9edinta publica, com1sia de
evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si a datelor
'
'
prevazute la capitolul V.
Pentru continuarea desra9urarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa
deschiderea plicurilor exterioare eel putin doua oferte sa intruneasca conditiile
prevazute la capitolul V.
Dupa analiza continutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare
intocme9te un proces-verbal in care se va mentiona rezultatul analizei acestora.
Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea unui procesverbal de catre toti membrii comisiei de evaluare side catre ofertanti.
'

'

'

Sunt considerate oferte valabile ofertele care 'indeplinesc criteriile de
valabilitate prevazute in caietul de sarcini al inchirierii.
in urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriului
fundamental de valabilitate(eel mai mare nivel al redeventei), secretarul acesteia
intocme9te un proces-verbal 'in care mentioneaza ofertele valabile, ofertele care
nu indeplinesc criteriile de valabilitate 9i motivele excluderii acestora din urma
de la procedura de atribuire.

Procesul-verbal se semneaza de catre toti' membrii comisiei de evaluare.
in cazul in care dupa deschiderea plicurilor interioare exista punctaje egale
intre ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se va face in functie de
punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar
in cazµl egalitatii in continuare, departajarea se va face in functie de punctajul
obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare dupa acesta.
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in baza procesului-verbal, comisia de evaluare intocme~te, In termen de o
zi lucratoare, un raport pe care 11 transmite locatorului.
Autoritatea contractanta are obligatia de a lncheia contractul cu ofertantul
a carui oferta a fost stabilita ca~tigatoare.
In termen de 3 zile lucratoare de la pnm1rea raportului comisiei de
evaluare, locatorul informeaza, In scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale
caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
Raportul se depune la dosarul inchirierii.
in cazul in care In urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse
eel putin doua oferte valabile, locatorul este obligat sa anuleze procedura ~i sa
organizeze 0 noua licitatie.
in cazul organizarii unei noi licitatii, In acelea~i conditii, procedura este
valabila in situatia in care a fost depusa eel putin o oferta valabila.
in cazul In care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie publica nu
se depune nici o oferta valabila, autoritatea contractanta anuleaza procedura de
licitatie.
Pentru cea de-a doua licitatie va fi pastrata Documentatia de Licitatie
aprobata pentru prima licitatie.
Cea de-a doua licitatie se organizeaza In acelea~i conditii ca prima licitatie.
Autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea
contractului de inchiriere In situatia In care se constata abateri grave de la
prevederile legale care afecteaza procedura de licitatie sau fac imposibila
incheierea contractului.
Procedura de licitatie se considera afectata in cazul in care sunt indeplinite
in mod cumulativ urmatoarele conditii:
'

a) 1n cadrul documentatiei de atribuire ~i/sau in modul de aplicare a procedurii
de licitatie
se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea
,
principiilor prevazute in art. 311 al Codului Administrativ referitoare la
transparenta, tratamentul egal, proportionalitatea, nediscriminarea ~i libera
concurenta,
b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri
cerective, !ara ca acestea sa conduca, la randul lor, la lncalcarea acestor
. . ..
pnnc1p11.
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Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica, In scris, tuturor
participantilor la procedura de licitatie, in eel mult 3 zile lucratoare de la data
anularii, atat incetarea obligatiilor pe care ace~tia ~i le-au creat prin depunerea
ofertelor, cat ~i motivul concret care a determinat decizia de anulare.
INCHEIEREA CONTRACTULUI

Contractul de 1nchiriere se 1ncheie 1n forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii.
Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal in termen de
maximum 30 de zile de la data constituirii garantiei.
Ne1ncheierea contractului intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la
data comunicarii poate atrage plata daunelor-interese de catre partea in culpa.
Refuzul ofertantului declarat ca~tigator de a 1ncheia contractul poate atrage
dupa sine plata daunelor-interese.
Daunele-interese se stabilesc de catre tribunalul 1n a carui raza teritoriala
se afla sediul autoritatii contractante, la cererea paqii interesate, daca partile nu
stabilesc altfel.
in cazul in care ofertantul declarat ca~tigator refuza lncheierea
contractului, procedura de licitatie se anuleaza, iar autoritatea contractanta reia
procedura, In conditiile legii, studiul de oportunitate pastrandu-~i valabilitatea.
In cazul In care autoritatea contractanta nu poate 1ncheia contractul cu
ofertantul declarat ca~tigator din cauza faptului ca ofertantul 1n cauza se afla intro situatie de forta majora sau 1n imposibilitatea fortuita de a executa contractul,
autoritatea contractanta are dreptul sa declare ca~tigatoare oferta clasata pe locul
doi, 1n conditiile 1n care aceasta este admisibila.
in cazul 1n care nu exista o oferta clasata pe locul doi admisibila,
procedura de licitatie se anuleaza, iar autoritatea contractanta reia procedura.

.

DETERMINAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Criteriul fundamental pentru stabilirea ofertei
cea mai mare lnscrisa In oferta.

ca~tigatoare

este redeventa

Pentru determinarea ofertei ca~tigatoare, com1sia de evaluare aplica
criteriile de atribuire prevazute in Documentatia de Licitatie.
Pe baza evaluarii ofertelor de catre comisia de evaluare, secretarul acesteia
intocme~te procesul-verbal care trebuie semnat de toti membrii comisiei.
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in baza procesului-verbal, comisia de evaluare intocme~te, in termen de o
zi lucratoare, un raport pe care 11 transmite locatorului.
in termen de 3 zile lucriitoare de la primirea raportului comisiei de
evaluare, locatorul informeaza, in scris, cu confirmare de primire, ofertantul
declarat ca~tigator despre alegerea sa ~i pe ceilalti ofertanti despre respingerea
ofertelor lor, indicand motivele care au stat la baza respingerii.
Anuntul de atribuire se transmite spre publicare in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a VI-a in eel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea
procedurii de atribuire.

Cap.VII
INSTRUC'flUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR DE
ATAC

Solutionarea litigiilor aparute se vor rezolva prin introducerea actiunii in
justitie la sectia de contencios administrativ ~i fiscal a Tribunalului Municipiului
Vaslui, str. $tefan eel Mare, nr 54, cod 730171.

Cap.VIII
INFORMATII
REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE
'
OBLIGATORII

Contractul de inchiriere se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii.
Contractul de inchiriere trebuie sa contina:
'

a) - partea reglementara a contractului, care cuprinde clauzele prevazute
in caietul de sarcini,
b) - alte clauze contractuale stabilite de parti prin acordul lor.
in cazul in care ofertantul declarat ca~tigator refuza incheierea contractului,
procedura de atribuire se anuleaza, iar locatorul reia procedura, in conditiile legii,
studiul de oportunitate pastrandu-~i valabilitatea.
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OBLIGATIILE
LOCATARULUI
'

-sa nu aduca atingere dreptului de proprietate privata prin faptele
juridice savar~ite,
-sa constituie garantia in cuantumul, 1n forma
caietul de sarcini,

~i

~i

actele

la termenele stabilite 1n

-sa solicite titularului dreptului de administrare reparatiile necesare pentru
mentinerea bunului in stare corespunzatoare de folosinta sau contravaloarea
reparatiilor care nu pot fi amanate,
- sa solicite ~i sa obtina autorizatia de functionare in maxim 3 luni de la data
1ncheierii contractului,
-

chiria~ul

va putea amplasa firme/reclame numai cu acordul proprietarului,

- sa utilizeze spatiul numai pentru activitatile prevazute la punctul 3 .1. al
caietului de sarcini,
- sa achite contravaloarea chiriei la termenele convenite,
- sa respecte regulile urbanistice ale zonei,
- sa raspunda de normele de PSI
spafiul mchiriat,

~i

SSM pe durata desra~urarii activitatii in

- sa execute la timp ~i in conditii optime lucrarile de intretinere curente ~i
reparatii normale ce ii incuba, 'in vederea mentinerii bunului inchiriat in starea 'in
care l~a primit in momentul incheierii contractului,
~sa

promoveze prin mij loace specifice (afi~e, bannere, etc) activitatile
organizate de proprietar, la solicitarea acestuia,
- sa permita proprietarului vizitarea spatiului pentru verificarea respectarii
clauzelor contractuale,
~sa

restituie bunul, pe baza de proces-verbal, la !ncetarea, din orice cauza, a
contractului de inchiriere, in starea tehnica ~i functionala avuta la data preluarii,
mai pufin uzura aferenta, exploatarii normale,
-sa nu exploateze bunul inchiriat in vederea culegerii de fructe naturale,
civile, industriale sau producte.
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OBLIGATIILE LOCATORULUI

- sa predea spatiul ce face obiectul inchirierii in starea normala de folosinta
pe baza unui proces-verbal de predare-primire in termen de maximum 30 de zile
de la data constituirii garantiei,
-sa incaseze chiria, in conformitate cu dispozitiile contractului de 1nchiriere,
-sa beneficieze de garantia constituita de titularul dreptului de inchiriere, care
este obligatorie ~i se stabile~te la nivelul a doua chirii. Garantia se restituie la
1ncetarea contractului.
-sa mentina bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata
inchirierii, potrivit destinatiei sale, ~i sa suporte cheltuielile reparatiilor necesare
1n acest scop,
~sa

controleze executarea obligatiilor titularului dreptului de 1nchiriere ~i
respectarea conditiilor inchirierii, avand dreptul sa constate, ori de cate ori este
nevoie, rara a stanjeni folosinta bunului de catre titularul dreptului de inchiriere,
starea integritatii bunului ~i destinatia In care este folosit,
~sa

asigure folosinta netulburata a bunului pe tot timpul mchirierii.

iNCETAREA CONTRACTULUI DE iNCHIRIERE

Contractul de 1nchiriere lnceteaza de drept la expirarea perioadei pentru
care a fost lncheiat, In masura in care partile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia in conditiile prevazute de lege.
In cazul prelungirii contractului de lnchiriere, acesta se deruleaza In
conditiile stabilite initial.
'

'

In situatia prevazuta la primul alineat, locatorul va notifica de lndata
intentia de a denunta unilateral contractul de 1nchiriere si va face mentiune cu
privire la motivele ce au determinat aceasta masura.
't

,

,

't

Partile vor stabili cuantumul despagubirilor datorate locatarului ~i modul
de plata a acestora. In caz de dezacord, acestea se stabilesc de catre tribunalul in
a carui raza teritoriala se afla sediul locatorului, daca partile nu stabilesc altfel.
In cazul nerespectarii , din culpa a obligatiilor asumate da catre una dintre
parti prin contractul de 1nchiriere sau al incapacitatii indeplinirii acestora, cealalta
parte este indreptatita sa solicite tribunalului in a carui raza teritoriala se afla
sediul locatorului sa se pronunte cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei
despagubiri, daca partile nu stabilesc altfel.
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in cazul disparitiei, dintr-o cauza de forta majora, a bunului inchiriat sau in
cazul imposibilitatii obiective a chiria~ului de a-1 exploata, acesta va notifica de
indata locatorului disparitia bunului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a
acestuia, declarand renuntarea la inchiriere.
Locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru
prejudiciile suferite de locatar ca urmare a situatiilor prevazute la alineatul
precedent.
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