
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI

CONSILruL LOCAL

HOTARARE
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul inchirierii imobilelor -

terenuri si cladiri - aflate in proprietatea publica si privata a orasului Plopeni

In temeiul art.139, alin.(3), din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;
inbaza prevederilor art.129 alin.(6), lit.a) si b) din OUG nr.5712019 privind

Codul administrativ;
tinand cont de prevederile art. 108, lit.c), art.287 ,lit.b), art.332-348 si art.362

din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;
luand in considerare prevederile art. 1777 -1 823 Cod civil;
avand in vedere dispozitiile Legii nr.5212003, republicata, privind

transparenta decizionala in administratia publica;
vazand:
a) referatul de aprobare nr.3264121.04.2020 al Primarului oraqului Plopeni;
b) raportul nr.3262 din 21"04.2020 al viceprimarului orasului Plopeni;

Consiliul Local al Orasului Plopeni adopta prezenla hotarare.

Art.l. Se aproba Regulamentul privind regimul inchirierii imobilelor - terenuri si

cladiri - aflate in proprietatea publica si privatda orasului Plopeni, in conformitate cu anexa

la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta,

Art,2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, orice alte dispozitii
contrare i si incetea za aplicabi I itatea.

Art.3. Viceprimarul orasului Plopeni asigura ducerea la indeplinire a

prevederilor prezentei hotarari.
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REGULAMENT
PRTVIND REGTMUL INCHIRIERII BUNURILOR IMOBILE

AFLATE TN PROPRIETATEA PUBLICA ORI PRIVATA A ORASULUI
PLOPENI

CAPITOLUL I Dispozilii generale

Art. I. Prezentul Regulament reglementeazd modul de inchiriere a bunurilor
imobile - construclii sau terenuri - aflate in proprietateapublicd sau privata a UAT
- Orasul Plopeni Ei in administrarea Consiliului Local al Orasului ilopeni sau a
instituliilor aflate sub autoritatea Consiliului Local Plopeni, c6rora le-a fost
constituit dreptul de administrare asupra acestora, prin act administrativ.

Art. 2. In sensul, prezentului regulament, termenii gi expresiile de mai jos au
urmdtoarele semnifi ca{ii :

a) atribuirea contractului de inchiriere - etapd in cadrul procedurii de
inchiriere in care se incheie contractul de inchiriere cu ofertantul cAqtigdtor;

D) bunuri imobile - terenurile qi cladirile sau bunuri-spalii din ctadiri cuprinse
in domeniul public sau privat al orasului plopeni;

c) chiria - suml de bani care reprezintd prelul pl6tit pentru folosinla unui bun
imobil, conform contractului de inchiriere;

@ contract de inchiriere - contractul prin
obliga sd asigure celeilalte pA4i, numiti locatar
o anumitd perioadd, in schimbul chiriei;

e) durata - perioada de timp pentru care

care o parte, nurnitd locator , se

, folosinla unui bun imobil pentru

se incheie contractul de inchiriere
stabilitd in ani in conlinutul contractului;

/) inilierea procedurii de inchiriere - etapd in cadrul Procedurii de inchiriere,
in care titularul dreptului de administrare elaboreazi nota de fundamentare gi o
supune aprobSrii Consiliului Local plopeni;

g) licitalie publica - procedura de atribuire a contractului de inchiriere in care
titularul dreptului de administrare analizeazd, gi evalueazd, ofertele depuse gi
stabilegte oferta cAgtig[toare;

h) ofertan/ - orice persoand fizicd sau juridicd, sau asociere de persoane fizice
sau juridice, de drept public sau privat, rom6nd sau str6ind, care a depus oferta in
temenul de depunere a ofertelor indicat in invitalia de participare;

i) oferti - actul juridic prin care o persoand,fizicit sau juridica iqi manifestd
voinla de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de inchiriere;

7) procedura de inchiriere - etapele care trebuie parcurse de titularul dreptului
de administrare Ei de ofertanli in vederea atribuirii Ei incheierii contractului de
inchiriere;

/r) proprietar - UAT-oras plopeni;
/) propunere financtard, - parlea ofertei care cuprinde

pretr sau tarif;
informalii cu privire la

m) propunere tehnicd - parte a ofertei elaboratdpebaza cerinlelor din caietul
de sarcini;



t' ) titular al dreptului de administrare - persoana juridica de drept public care
fie administreazd, ope legis bunurile, fie i-a fost consiituit dreptul de administrarr
asupra acestora, prin act hotirAre de cdtre Consiliul Local al Orasului plopeni;

o) zile - zile calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres cd sunzile lucratoare; calculul termenelor exprimate in zile se face in conformitate cu
prevederile Legii nr.28712009 (Noul Cod Civil), republicatd, cu modificdrile s;
completdrile ulterioare. ''

Art' 3' Principiile care stau la baza atribr,ririi Ei incheierii contractului de
inchiriere a bunurilor imobile aflate in proprietatea publicd sau privatd a UAT -Orasul Plopeni, sunt urmdtoarele:

a) transparenla - principiu potrivit cdruia vor fi puse la dispozilia tuturor celor
interesati informaliile referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de inchiriere a bunurilor proprietate pubiicd sau privata;

b) tratament egal - principiu potrivit cdruia criteriile de atribuire a contractului
de inchiriere vor fi aplicate intr-o manieri nediscriminatorie pentru toli potenlialii
ofertanli;

c) proportionalitatea - presupune ca orice masura stabilita de autoritatea
publica trebuie sa fie neaesara si corespunzatoarenaturii contractului;

d) nediscriminarea - aplicarea de catre autoritatea publica a acelorasi reguli,
indiferent de nationalitatea participantilor la procedura de atribuire a contractului
de concesiune, cu respectarea conditiilor prevazute in acordurile si conventiile la
care Rom6nia este parte;

e) libera concurenta - asigurarea de catre autoritatea
pentru ca orice participant la procedura de atribuire sa aiba
concesionar in conditiile legii, ale conventiilor si acordurilor
RomAnia este pafte.

(2)Ofertan\ii pot participa la licitalie, fie in
reprezentanli imputerni ci1i.

Art' 4' (1) Inchirierea se face in baza unui contract de inchiriere, prin careUAT -Orasul Plopeni, prin Consiliul- Local Plopeni sau institu{iile ahate sub
autoritatea Consiliului Local Plopeni- in calitate de locator, transmite pentru operioadd determinati, unei alte perso ane (fizicd sau juridicd) - numitd locatar,
dreptul qi obligafia de folosinfd a unui bun imobil, in schimbul unei chirii.

(2) Calitatea de locatar (chiriaE) o poate avea orice persoand fizic6 saujuridica, romdn6 sau strdinS, in condiliile legislafiei nalionale qi ale prezentului
regulament.

(l/ Sumele oblinute prin inchirierea bunurilor imobile proprietate public6 sauprivatd a UAT - Orasul Plopeni se vor face venit la bugetul brasului plopeni.
(4) Modul de calcul Ei modul de plata a chiriei se stabilesc in conformitate cuprevederile ar1. 6 din prezentul regulament.
Art' 5' (1) inchirierea bunur]lor imobile proprierate publici a UAT - OrasulPlopeni, va fi realizatd' de cdtre titularii dreptului de administrare asupra acestora,in funclie de situaliile pe care le considerd oportune Ei in interesul realizdrii unei

efi ciente administrdri a imobilelor respective.

publica a conditiilor
dreptul de a deveni

internationale la care

nume propriu, fie prin

(3) inchirierea se va face prin licitalie publicd, organizata de cdtre titularul
dreptului de administrare, pe baza unei documentafii de 

-atribuire 
a contractului deinchiriere intocmitd de cdtre acesta in calitate de organi zator al licitatiei publice.



(4) inchirierea bunurilor imobile proprietate publicd a
prin licitalie publici se aprobd de consiliul Local plopeni
propunerii titularului dreptului de administrare. Hot6rdrea
urmdtoarele elemente:

a) datele de identificare ale imobilului qi valoarea de
face obiectul inchirierii;

6) destinalia datd, bunului care face obiectul inchirierii;
c) durata inchirierii;
@ prelul minim al inchirierii.
Art. 6. Sumele oblinute din inchirierea bunurilor imobile,

a UAT - oras Plopeni, constituie venit la bugetul orasului
urmeazd:

UAT - Orasul Plopeni
prin hotdrAre, pe baza

va cuprinde, cel pufin,

inventar a bunului care

proprietate publicd
Plopeni, dupd cum

exercitat de Consiliul Local al Orasului Plopeni sau in cazul in care activitatea
titularului dreptului de administrare este asiguratd din bugetul local al Orasului
Plopeni;

este o institulie aflatd, sub autoritatea Consiliului Local plfpeni, cdreia i-a fost
constituit dreptul de administrare asupra bunurilor, prin hoiera.e a Consiliului
Local Plopeni

Art' 7' Titularii dreptului de administrare care au in administrare construcfiile
qi terenurile aflate in proprietatea publicd a UAT - Oras plopeni, vor respecta
prevederile prezentului Regulament de inchiriere a bunurilor imobile aflate in
domeniul public sau privat al UAT - Orasul plopeni.

Art'g' (1) Dreptul de folosin{a asupra bunurilor proprietate publicd a UAT -orasul Plopeni se acord6, cu titlu gratuii, pe termen limitat, in favoarea instituliilor
de utilitate public6.

(2) Bunurile proprietate privatd a UAT - Orasul plopeni pot fi date in
folosin{a gratuitS, pe termen limitat, dupd, caz, persoanelor juridice f5rd scop
lucrativ, care desldqoard activitate de binefacere sau de utilitate publicd, ori
serviciilor publice.

Art.9. Pentru terenurile proprietate publica sau privatd a UAT - Orasul
Plopeni, concesionate, inchiriate, date in ud.inirt.are ori in folosin ld, dupd, caz,
oricdror entitdli, altele decAt cele de drept public, se stabilegte taxa pe teren, care se
daloreazd de concesionari, locatari, tiiulari ai dreptului de administrare sau defolosinla, dupd caz, in condilii similare impozitului pe teren. in .urur transmiterii
ulterioare altor entitafi a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare saufolosinla asupra terenului, taxa se d,atoreazd, de persoana care are relalia
contractual6 cu persoana de drept public.

CAPIToLUL il Ini$ereu procecrurii ere tnchiriere

Art' 10. Inilierea procedurii de inchiriere aparfine titularului dreptului deadministrare (Consiliul Local Plopeni sau 
'institulia 

publicd aflatd in
subordinea/sub autoritatea consiliului Local plopeni).

ArL 11. Procedura de inchiriere a bunurilor imobile proprietate publicd a
UAT-orasul Plopeni se iniliazd prin compartimentul de ,p.f iuiitute al titularului
dreptului de administru.., 

'rr-u.e 
a intocmirii notei de fundamentare care se

inainteazd spre aprobare conducerii titularului drentulrri de adrniniqrrqre



Art, 12. Nota de fundamentare va cuprinde in mod obligatoriu urmdtoarele
elemente:

a) descrierea bunului imobil care urrne azd a fi inchiriat, cu preci zareadatelor
de identificare ale bunului imobil (identificare prin carte funciar6 Ei numdr
topografic; amplasament - situare administrativd prin indicarea adresei, eventuale
sarcini de care este grevat bunul, etc);

D) activitSlile pentru care se propune aprobarea inchirierii bunului;
c) durata minimd gi maximd a inchirierii (minim I an, maxim 5 ani), cu

posibilitatea prelungirii prin act adilional;
r/) nivelul minim al chiriei de la care va

modalitatea de calcul qi de indexare a acesteia;
fi pornitd licitalia, precum qi

e) motivele de ordin economic, financiar, social
procedura de inchiriere;

qi de mediu care justificd

fl alte consideralii care fundamenteazd,oportunitatea incheierii contractului de
inchiriere.

Art- l3.Stabilirea cuantumului minim al chiriei de la care va fi pornitd licitalia
se va tealizapebaza ofertei pielei in domeniul de activitate aferent contractului ce
utmeazd' a fi incheial, a situaliei existente pe pia|6 la momentul licitaliei, ca urrnare
a unor experien{e anterioare similare, prin consultarea unor societ6li de profil
(agenlii imobiliare acreditate) sau prin consultarea unor evaluatori autoriza{i.

Art. 14. Nota de fundamentare, insofita de documenta{ia de atribuire, se
inainteazd spre aprobare Consiliului Local piopeni.

Art. 15. (1) Documentalia de atribuire este alcdtuitd din:
a) informalii generale privind locatorul, precum: denumirea, codul de

identificare fiscald/altd formd de inregistrare, adresa/sediul, datele de contact,
persoana de contact;

b) instrucliuni privind organizarea gi desfdqurareaprocedurii de inchiriere;
c) caietul de sarcini;
d) instruc[iuni privind modul de elaborare qi prezentare a ofertelor;
e) informalii detaliate gi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru

stabilirea ofertei caqtigdtoare, precum qi ponderea lor;
I) instrucliuni privind modul de utilizare a cdilor de atac;
g) informalii referitoare Ia clauzele contractuale obligatoriiE
h)formulare si modele de documente.
(2) Caietul de sarcini trebuie sd cuprindd cel pulin urmdtoarele elemente:

a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare;
b) informa{ii generale privind obiectul inchirierii - descrierea qi identifi carea

bunului care urme azd sd fie inchiriat, destina{ia bunului ce fac obiectul inchirierii;
c/ condilii generale ale inchirierii qi regimul de exploatare abunului care face

obiectul inchirierii;
d) pretul minim de pornire ar licitatiei, respectiv chiria minima;
e) durata inchirierii;
fl cerinlele privind calificarea ofertanlilor (are

licitalie orice persoand fizicd sau juridicd, romAnd sau
cumulativ urmdtoarele condilii :

- a achitat toate taxele privind
participare;

dreptul de a participa la
strdinS, care indeplinegte

participarea la licitalie, inclusiv garanlia de



- a depus oferta sau cererea de participare la licitalie, impreund cu toatedocumentele solicitate in documentalia de utribrir., in tlrmenele prevdzute indocumentalia de atribuire;
- face dovada cd are indeplinit e la zi toate obliga(iile exigibile de platd aimpozitelor, a taxelor gi a contribuliilor cdtre bugetul consolidat a-i statului gi cdtre

bugetul local;
- nu este in stare de insolven{d, faliment sau lichidare;
- nu se afld in situalia neachitSrii chiriei, din culpa proprie, in cazul unui

raport contractual anterior cu autoritateacontractantd, in ultimii 3 ani;
g) condiliile de valabilitate pe care trebuie sd le indeplineascd ofertele;
h) interdiclia de subinchiriere a bunului imobil;
i) clauze referitoare la ?ncetarea contractului de inchiriere;j) perioada de valabilitate a ofertei;
k) reguli formale de depunere a ofertei.
(3) Titularul dreptului de administrare are obligalia de a prec iza in cadrul

documentaliei de atribuire orice cerinld, criteriu, reguld qi alte informalii necesare
pentru a asigura ofertantului o informare completS, corecta gi explicitd cu privire la
modul de aplicare a procedurii de licitalie.

(4) Titularul dreptului de administrare are dreptul de a impune in cadrul
documentaliei de atribuire, in mhsura ?n care acestea sunt compatibile cu obiectul
contractului, condilii speciale de indeplinire a contractului prin care se urmdreqte
oblinerea unor efecte de ordin social sau in legaturd cu proteclia mediului qi
promovarea dezvoltdrii durabile.

(5) Garanlia este obligatorie, se stabileqte la nivelul contravalorii a doui chirii
qi se constituie prin scrisoare de garanlie bancard, virament bancarsau numerar.

CAPITOLUL ilI Transparenlu procedurii de tnchiriere

Art' 16. (t) Titularul dreptului de administrare are obliga(ia sd publice anun{ul
de licitalie in Monitorul oficial al Rom6niei, Parte a a yi-a, intr-un cotidian de
circulafie na[ionald qi intr-unul de circulalie locala, pe pagina sa de internet ori prin
alte medii ori canale publice de comunicalii electronice.

(2) Anunlul de licitalie se intocmegte dupd aprobarea documentaliei de
atribuire de cdtre Consiliul Local Plopeni gi trebuie sd cuprindd cel pulin
urmdtoarele elemente:

a) informalii generale privind titularul dreptului de
denumirea, codul de identificare fiscald, adresa, datele de
contact;

administrare, precum:
contact, persoana de

b) informalii generale privind obiectul procedurii de licitalie publicd, in
special descrierea qi identifi careabunului care urme azd sdfie inchiriat;

c) informalii privind documentalia de atribuire: modalitatea sau modalitilile
prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentaiiei
de atribuire; denumirea gi datele de contalt ale serviciului/compartimentului din
cadrul titularului dreptului de administrare de la care se poate obline un exemplar
{i" documentalia de atribuire; costul qi condiliile d; platlt pentru oblinerea
documentaliei, dacd este cazul; data-limitd pentru solicitarea clarificdrilor;

d) infotmalii privind of-ertele: data-limitd de depunere a ofertelor, adresa la
care trebuie depuse ofertele, numdrul de exemplare in care trebuie depusd fiecare
ofertS:



e) data 9i locul la care se va desfEgura gedin{a publica de deschidere a
ofefielor;

fl instanla competentd in solu{ionarea eventualelor
sesizarea instanlei;

litigii gi termenele pentru

g) data transmiterii anun{ului de licitalie cdtre instituliile abilitate, in vederea
publicirii.

(J) Anunlul de licitalie se trimite spre publicare cu cel pulin 20 de zile
calendaristice inainte de data-limitd pentru depunerea ofertelor.

(4) Orice persoand interesatd are dreptul de a solicita qi de a obline
documentalia de atribuire.

(S)Titularul dreptului de administrare are dreptul de a opta pentru una dintre
urmatoarele modalitati de obtinere a documentatiei de atribuire de catre
persoanele interesate :

a) asigurarea accesului direct, nerestriclionat
electronice, la conlinutul documentaliei de atribuire;

6/ punerea la dispozilia persoanei interesate care

gi deplin, prin mijloace

a inaintat o solicitare in
pe suport hArtie qi/sau pe

acest sens a unui exemplar din documentalia de atribuire,
suport magnetic.

(6) Titularul dreptului de administrare are dreptul de a stabili un pret pentru
oblinerea documentaliei de atribuire, cu condilia ca acest pre! si nu depdqeascd
costul multiplicdrii documenta(iei, la care se poate adduga, dacd este cazul, costul
transmiterii acesteia.

(7) Titularul dreptului de administrare are obligalia sd asigure oblinerea
documentaliei de atribuire de cdtre persoana interesata, care inainteazdo solicitare
in acest sens.

(8) Titularul dreptului de administrare are obligalia de a pune documenta{ia
de atribuire la dispoziliapersoanei interesate c6t mai iepede poribil, intr-o perioadd
care nu trebuie sd depdqeascd 4 zile lucrdtoare de la primirea unei solicitari din
pafiea acesteia.

(9) Petsoana interesatd are obliga[ia de a depune diligen]ele necesare, astfel
incAt respectarea de cdtre titularul dreptului de administrare a perioadei prev6zute
la pct.8 si nu conducd la situalia in care documentalia de atrituire sd fie pusi la
dispozilia sa cu mai pulin de 5 zile lucrdtoare inainte de data-limitd pentru
depunerea ofertelor.

(10) Persoana interesatd are dreptul de
documentalia de atribuire.

a solicita clarificdri privind

(I I) Titularul dreptului de administrare are obligalia de a rdspunde in mod
clar, complet gi fbri ambiguitdli, la orice clarificare ,Ji.ituta, intr-o perioada care
nu trebuie sd depSgeascd 5 zile lucrdtoare de la primirea unei astfel de solicitari.

(12) Titularul dreptului de administrare are obligalia de a transmite
rispunsurile insolite de intrebdrile aferente cdtre toate persoanele interesate care au
oblinut, in condiliile prezentei secliuni, documentalia de atribuire, luand mdsuri
pentru a nu dezvdlui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.

(13) Fdra a aduce atingere prevederilor alin. 11, titularul dreptului de
administrare are obligatria de a transmite rdspunsul la orice clarificare cu cel pulin
5 zlle lucrdtoare inainte de data-limiti pentru depunerea ofertelor.

0g in cazul in care solicitarea de clarificur. ,, a fost transmisd in timp util,
punand astfel titularul dreptului de administrare in imposibilitatea de a respecta
termenul prevdzut la alin. 13, acesta din urmd are totuqiobligalia de a rdspunde la



a

solicitarea de clarificare in mdsura in care perioada necesara pentru elaborarea gitransmiterea rdspunsului face posibila piirnirea acestuia de cdtre persoanele
interesate inainte de data-limita de depune.e a ofertelor.

(15) Procedura de licitalie se poate desfEqura numai dac6 in urrna publicdrii
anunlului de licitalie au fost depuse cer pu[in doud oferte valabile.

CAPITOLUL IV orgonizareo ;i cresfi;urarea ricitaliei
Secliuneo l. Comisia cle evaluare u ofertelor

Art' I7' (I) Comisia de evaluare a ofertelor, compusd dintr-un numdr impar
de membri, care nu poate fi mai mic de 5, numitd prin disp oziliatitularul dreptului
de administrare, adoptd decizii in mod autonom-gi numai pe baza criteriilor de
seleclie prevdzute in instrucliunile privind organizarea gi desfr$urarea licitaliei.

(2) Fiecdruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un
supleant.

(l) Membrii comisiei de evaluare sunt:
o) reprezentan{i ai titularului dreptului de administrare, precum gi aiConsiliului Local Plopeni;
b) in cazul in care, pentru bunul care face obiectul inchirierii este necesard

parcurgerea procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecliei
mediului, potrivit legisla{iei in vigoare, comlsia de evaluare va include incomponenla sa 9i un reprezentant al autoritSlii competente pentru proteclia
mediului.

(4) Preqedintele comisiei de evaluare gi secretarul acesteia sunt numili detitularul dreptului de administrare dintre reprezentanfii acestuia in eomisie.(5) La gedinlele comisiei de evaluare, pregedintele comisiei poate invita
personalitali recunoscute pentru experien(a qi competenla lor in domenii, acegtia
neavAnd calitatea de rnembri.

(6) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare benefic iazd, decate un vot.
(7) Deciziile comisiei de evaluare se adoptd cu votul majoritdlii membrilor.
(8) Nu au dreptul sd fie membrii in comisia de evaluuri ,rpi.anlii qi invitalii

urmitoarele persoane:
a/ so!/so1ie, rudd sau afin p6nd

persoand ftzicd;
la gradul al Il-lea inclusiv cu ofertantul,

b) so\lsolie, rudd sau afin pdna la gradul al Il-lea inclusiv cu persoane care facparte din consiliul de administralie, organul de conducere ori d. ,rp..u izare alunuia dintre o1'ertan1i, persoane juridice, te(i suslinitori sau subcontractan[i
propuqi;

c/ persoane care de(in pdrli sociale, pa(i de interes, acliuni din capitalul
subscris al unuia dintre ofertanli, te(i suslindtori sau subcontractanli propuqi saupersoane care fac parte din consiliul de administrafie, organul de conducere ori de
supervizare al unuia dintre ofertanli, te(i sus{indtori ,uu *b.ontractanfi propuqi;

d) membri in cadrul consiliului de administrafielorganului de conducere saude supervizarc al ofertantului gi/sau aclionari ori asociali semnificativi persoane
care sunt so!/so!ie, rudd sau afin p6nd la gradul al Il-lea inclusiv ori care se afl6 inrelalii comerciale cu persoane cu funclii de decizie in cadrul entitelii contractante.

(9) Membrii corrisiei de evaluare, supleanlii gi invitalii sunt obligali sd dea odeclaralie de compatibilitate, impa4iaiitate gi confiden(ialitate pe propria



rdspundere, dupd tenlenul-limita de depunere a ofefielor, care se va pdstra alaturi
de dosarul concesiunii.

(10) in caz de incompatibilitate, preqedintele comisiei de evaluare sesizeazd,de indatd titularul dreptului de administrare despre existenla stdrii deincompatibilitate gi va propune inlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii
supleanli.

(I I) Supleanlii participd la gedin{ele comisiei
care membrii acesteia se afld in imposibilitate de
incompatibi I itate, caz fortuit sau fo4ei maj ore.

(12) Atribuliile comisiei de evaluare iunt:
a) analizarea gi selectarea ofertelor pe

documentelor cuprinse in plicul exterior;

de evaluare numai in situalia in
participare datorita unui caz de

baza datelor, informaliilor gi

6) intocmirea listei cuprinzAnd ofertele admise qi comuni carea acesteia;
c) analizarea qi evaluarea ofertelor;
d) intocmirea rapoftului de evaluare;
e) intocmirea procesel or-verbal e ;

/) desemnarea ofertei cdgtigdtoare.
(13) Comisia de evaluare este legal

membrilor.
intrunitd numai in prezenla tuturor

(14) Comisia de evaluare adoptd decizii in mod autonom, numai pe baza
documentaliei de atribuire gi in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(15) Membrii comisiei de evaluare au obligalia de a paira confidenlialitatea
datelor, informali ilor g i documentel or cuprinse iri ofertel e anal izate.

(16) Membrii comisiei de evaluare vor depune o declaralie pe propria
rdspundere, prin care iqi iau angajamentul cu privire la respectar€a prevederilor
alin. 15.

Secliunea 2. Proteclia clotelor

Art' l8' Fird a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentului
Regulament, titularul dreptului de administrare are obligalia de a asigura protejarea
acelor informatrii care ii sunt comunicate de persoanel 

" frri"e sau juridice cu titlu
confidenlial, in mdsura in care, in rnod obieciiv, dezvdluirea informaliilor in cauzd
ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv in ceea cepriveqte secretul comercial gi propri etatea intelectuald.

Secliunea 3. porticipanlii la licitalia publicd

Art' l9' (1) Are dreptul de a participa la licitalie orice persoand fizicd saujuridic6, romdnd sau strdind,, care indeplinegte cumulativ urmdtoarele condilii:
a) a pldttit toate taxele privind participarea la licitalie, inclusiv garanlia de

participare;
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitalie, impreund cu toate

documentele solicitate in documentalia de airibuire, in termeneie prevazute in
documentalia de atribuire;

c) are indeplinite la zi toate obligaliile exigibile de platd a impozitelor, ataxelor qi a contribuliilor cdtre bugetul consolidat al statului ji catre bugetul local;
d) nu este in stare de insolven{d, faliment sau lichidare.



(2/ Nu are dreptul s5 participe la licitalie persoana care a fost desemnat6
cdqtigdtoare la o licitalie publica anterioara privind bunurile orasului plopeni in
ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa proprie.

Secliunea 4. Reguli privind oferta
Art. 20. (l) Ofertantul are obligalia de a elabora oferta in conformitate cu

prevederile documentaliei de atribuire.
(2) Ofertele se redacteazd.in limba romAnd.
(3) ofertele se depun la sediul autoritdlii contractante

anunful de licitalie, in doua plicuri sigilate, unul exterior
inregistreazd, de autoritatea contractantd, in ordinea primirii

sau la locul precizat in
gi unul interior, care se
lor, precizdndu-se data

$1 Ora.

@) Pe plicul exterior se va indica obiectul
oferta. Plicul exterior va trebui sd conlini:

licitaliei pentru care este depusd

o) o frqd' cu informalii privind ofertantul qi o declara(ie de participare, semnatd
de ofertant, fdrd ingroqdri, gtersdturi sau modificdri.

b) acte doveditoare privind calitalile qi .upu.ita1it. ofertanlilor, conform
solicitdrilor autoritdlii contractante;

c) perioada de valabilitate a ofurtei;
d) dovada indeplinirii cerinlelor prevdzute in art. 15 alin. 2lit.t) din prezentul

Regulament;
e) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini;
fl dovada achitdrii garanfiei de participare;
g) orice alte acte ;i informalii solicitate de cdtre titularul dreptului de

administrare qi menlionate in documentalia de atribuire.
(5) Pe plicul interior, care conline oferta propriu-zisd, se inscriu numele sau

denumirea ofertantului, precum qi domiciliul sau sediul social al acestuia, dupd
caz.

(6) Oferta va fi depusd intr-un numdr de exemplare stabilit de cdtre autoritatea
contractantd 9i prevdzut in anun{ul de licitalie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie
sd fie semnat de citre ofertant.

(7) Fiecare participant poate depune doar o singurd ofert6.
(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al con{inutului, pe

toat6 perioada de valabilitate stabilita de titularul dreptului de administrare.
(9) Persoana interesatd are obligalia de a depune oferta la adresa gi p6nd la

data-limitd pentru depunere, stabilite in anunlul procedurii.
(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv

sarcina persoanei interesate.
fo(a major6, cad in

(11) Oferla depusd la o alta adresd a titularului dreptului de administrare dec6t
cea stabilitd sau dupd expirarea datei-limit[ pentru depunere se retumeazd
nedeschisS.

(12) Confinutul ofertelor trebuie sd rdmAn5 confidenlial pand la data stabilitd
pentru deschiderea acestora, titularul dreptului de administrare, prin comisia de
evaluare, urmAnd a lua cuno$tinli de conlinutul respectivelor oferte numai dupb
aceastl datd.

(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea
procesului-verbal prevdzut la alin. 15 de cdtre toli membrii comisiei de evaluare qi
de cdtre ofertanti.



(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de
valabilitate^prevdzute in caietul de sarcini al licitaliei.

(t 5) in urma analizdrii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe bazacriteriilor de valabilitate, secretarul acesteia intocmeqte un proces-verbal in care
men{ioneazd, ofertele valabile, ofertele care nu indepliner. ,rit..iile de valabilitate
gi motivele excluderii acestora din urmd de la procedura de licitalie. procesul-
verbal se semneazd de cdtre toli membrii comisiei de evaluare gi de cdtre ofertanli.

(16) in baza procesului-verbal care indeplinegte condiliile prevdzute la alin.
15, comisia de evaluare intocmeqte, in termen de o zi lucrdtoare, un raport pe careil transmite titularului dreptului de administrare.

(17) in termen de 3 zile lucrdtoare de la primirea raportului comisiei de
evaluare, titularultitularul dreptului de administrare informeazd in scris, cu
confirmare de primire, ofertanfii ale cdror ofefte au fost excluse, indic6nd motivele
excluderii.

QU ?n cazul in care in urma public[rii anunlului de licitalie nu au fost
depuse cel pulin doud oferte valabiie, titularul dreptului de administrare este
obligatd sd anuleze procedura gi sd organi zeze o nou6 licitalie, cu respectarea
procedurii previzute la alin. 1 - 13.

Secliunea 5. Criteriile de atribuire u contractului cle tnchiriere

Art. 21. (1) Criteriile de atribuire a contractului de inchiriere sunt:
u) cel mai mare nivel al chiriei;
b) cap acitate a e c onomi co - fi nanci ard a o fertan{i r or;
c) protecli a mediului inconj urdtor;
r/) condilii specifice impuse de natura bunului inchiriat.
(2) Ponderea fiecirui criteriu se stabileqte in documentalia de atribuire gi

trebuie sd fie proporlionald cu importan{a acestuia apreciatd din punctul de vedereal asigurdrii unei utilizdrilexploatdri ralionale gi eficiente economic a bunului
inchiriat. Ponderea fiecdruia dintre criteriile prevdzute la alin. 1 este de pAnd la
40yo, iar suma acestora nu trebuie s[ depdqeur.a t o0%.(/ Autoritatea contractantd trebuie sa fina seama de toate criteriile prevdzute
in documenta{ia de atribuire, potrivit ponderilor prevdzute la alin.2.

Secliunea 6. Determinureu ofertei cA;figdtoare

Art' 22. (1) Tilularul dreptului de administrare are obligalia de a stabili oferta
cAqtigdtoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizite in documentalia de
atribuire.

(2) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, titularul dreptului de
administrare are dreptul de a solicita clarificdri $i, dupd, caz, completdri ale
documentelor prezentate de ofeftanli pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu
cerinfele solicitate.

(3) Solicitarea de clarificiri este propusd de cdtre comisia de evaluare
transmite de cdtre titularul dreptului de administrare ofertanlilor in termen de
lucrdtoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

gi se

3 zile

(4) Ofertanlii trebuie sd rdspunda la solicitarea titularului
administrare in termen de 3 zile lucrdtoare de la orimirea acesreia

dreptului de



(5) Titularul dreptului de administrare nu are dreptul ca, prin clarificdrile ori
completdrile solicitate, si determine aparilia unui avantaj in favoarea unui ofertant.

(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixatd pentru
deschiderea lor, prevdzutd,?n anunlul de licitalie.

(7). Dupd deschiderea plicurilor exterioare in gedinld publicd, comisia de
evaluare elimind ofefiele care nu respectd prevederile art. 20 alin,2 - 5.

(8) Pentru continuarea desfiqurdrii procedurii de licitalie este necesar ca, dup6
deschiderea plicurilor exterioare, cel pulin doud oferte sd intruneascd condiliile
prevdzute la art. 20 alin. 2 - 5. in 

"a, 
contrar, se aplicd prevederile art. 20 alin. I 8.

(9) Dupd analizarea conlinutului plicului exterior, secretarul comisiei de
evaluare intocmegte procesul-verbal in care se va precizarezultatul analizei.

(10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupd semnarea
procesului-verbal prevdzut la alin. 9 de cdtre toli membrii comisiei de evaluare gi
de cdtre ofertanli.

(l l) Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de
valabilitate prevdzute in caietul de sarcini.

(12) in urna analizdrii ofertelor de cdtre comisia de evaluare, pe baza
criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia intocmeqte un proces-verbal in care
menlioneazd, ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate
qi motivele excluderii acestora din urmd de la procedura de licitalie. procesul-
verbal se semneazd, de cdtre toli membrii comisiei de evaluare.

(13) inbaza procesului-verbal care indeplinegte condiliile prevazute la alin.
12, comisia de evaluare intocmeqte, in termen de o zi lucrdtoare, un raport pe care
il transmite titularului dreptului de administrare.

10 in termen de 3 zile lucrdtoare de la primirea raportului comisiei de
evaluare, titularul dreptului de administrare informeazd in scris, cu confirmare de
primire, ofeftanlii ale cdror oferte au fost excluse, indic6nd motivele excluderii.

(/5/ Raportul prevdzutla alin. I3 se depune la dosarul licitaliei.
(16) Comisia de evaluare stabileqte punctajul fiecdrei oferte, lindnd seama de

ponderile prevdzute la art.21 alin.2. Oferta cagtigatoare este oferta care intruneqte
cel mai male punctaj in urma aplicarii criteriilor de atribuire.

(17) In cazul in care existd punctaje egale intre ofertanlii clasali pe primul
loc, departajarea acestora se va face in funclie de punctajul oblinut pentru ciiteriul
de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar in cazul egalitdlii in continuare,
departajarea se va face in funclie de punctajul oblinut pentru criteriul de atribuire
care are ponderea cea mai mare dupa acesta.

(18) Pe baza evalu[rii ofertelor secretarul comisiei de evaluare intocmegte
procesul-verbal care trebuie semnat de tofi membrii comisiei.

(19) in baza procesului-verbal care. indeplinegte condiliile
12, comisia de evaluare intocmeqte, in termen de o zi lucrdtoare,
il transmite titularului dreptului de administrare.

(20) Titularului dreptului de adrrinistrare are obligalia de a incheia contractul
cu ofertantul a cdrui ofertd a fost stabilita ca fiind cagtigdtoare.

(21) Titularului dreptului de administrare are obligalia de a transmite spre
publicare in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a VI-a, un anun! de atribuirl a
contractului, in cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de
atribuire.

(22) Anunlul de atribuire trebuie sd cuprindd cel pu{in urmdtoarele elemente:

prevdzute la alin.
un raport pe care



a) informa{ii generare privind titurarurui drepturui
denumirea, codul de identificare fiscald, adresa, datere
contact;

b) data publicdrii anunlului
Partea a VI-a;

de administrare, precum:
de contact, persoana de

de licitalie in Monitorul Oficial al Romdniei,

litigiilor apdrute qi termenele pentru

stabilire a ofertei c6gtigdtoare;
instituliile abilitate, in vederea

c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei cAqtigdtoare;
d) numdrul ofertelor primite gi al celor declarate valabile;
e) denumirea/numele qi sediul/adresa ofertantului a cdrui ofertd a fost

decl aratd c6qti gdtoare ;

fl durata contractului;
g/ nivelul chiriei;
h) instanla competentd in solu{ionarea

sesizarea instan{ei;
i) data inform[rii ofer-tanlilor despre decizia dej) data transmiterii anun{ului de atribuire cdtre

publicdrii.

celei de-a doua proceduri de licitalie publica
titularului dreptului de administrare anuleazd,

(23) Titularului dreptului de administrare are obligalia de a informa ofertanlii
despre deciziile referitoare la atribuirea contractului,ln scris, cu confirmare deprimire, nu mai tdrziu de 3 zile lucrdtoare de la emiterea acestora.

(24) in cadrul comunicdrii prevdzute la alin. 23 titularului dreptului de
administrare are obligalia de a informa ofertantul cAqtigator cu privire la
acceptarea ofertei prezentate.

(25) in cadrul comunicdrii prevS.zute la alin. 23 titularului dreptului de
administrare are obligalia de a informa ofertanlii care au fost respingi sau a cdror
ofertd nu a fost declaratd cdgtigatoare asupra motivelor ce au stat la baza d,eciziei
respective.

(26) Titularului dreptului de administrare poate sd incheie contractul numai
dupa implinirea unui termen d,e 20 de ztle calendaristice de la data realizdrii
comunicdrii previzute la alin. 23.

(27) in cazul in care, in cadrul
nu se depune nici o ofertd valabild,
procedura de licitalie.

(28) Pentru cea de-a doua licitatrie
aprobatd pentru prima licitalie.

va fi pdstratd documentalia de atribuire

(29) Cea de-a doua licitalie se organizeazd, in condiliile prevdzute la art. 20
alin. 1 - 12.

Secliunea 7. Anulareo procedurii de licitalie

Art' 23. (1) Prin exceplie de la prevederile art. 22 atin.2o, titularului dreptului
de administrare are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de
inchiriere in situafia in care se constatl abateri gruu. de la prevederile legale care
afecteazd' procedura de licitalie sau fac imposibila incheierea contractului.

(2) In sensul prevederilor alin. 1, procedura de licitalie se considerd afectatd
in cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ urmdtoarele condilii:

a) in cadrul documentafiei de atribuire gi/sau in modul de aplicare aprocedurii de licitalie se constatd erori sau omisiuni care au ca efect incdlcarea
principiilor prevdzute la art. 3;



.l

D) titularului dreptului de administrare se afli in imposibilitatea de a adopta
mdsuri corective, frrd ca acestea sd conduc6, la r6ndul lor, la incdlcarea principiilor
prevdzute laart.3.

(3) incltlcarea prevederilor prezentei secliuni privind atribuirea contractului
poate atrage anularea procedurii, potrivit dispoziliilor legale in vigoare.

(4) Titularului dreptului de administrare are obligalia de a cirnunica, in scris,
tuturor participanlilor la procedura de licitalie, in cef mult 3 zile lucrdtoare de la
data anuldrii, at6t incetarea obligaliilor pe care acegtia qi le-au creat prin depunerea
ofertelor, cdt qi motivul concret care adeterminat decizliade anulare.

Secliuneo f . incheierea contructului

Art. 24- (l) Contractul de inchiriere se incheie intre titularul dreptului de
administrarea a bunului imobil gi cagtigdtorul licitaliei.

(2/ Nerespectarea obligaliei prevdzutd la alin. 1 are drept consecin{d pierderea
garanliei de participare.

(3) in cazul participanlilor care nu au fost declarali c6gtig6tori, garanfia de
parlicipare va fi restituitd in termen de maxim 10 zile calendaristice de la d,ata
licitaliei, sub condilia angajarii cd nu vor depune contestatie asupra procedurii de
licitalie.

(4) in cazul ofertantului declarat c6qtigator , garanlia de participare va fi
restituitd dupd constituirea garanliei de bund execufie.

(5) contractul de inchiriere cuprinde clauze de naturd sd asigure folosinla
bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia.

(6) contractul se incheie in for*rd scrisd, sub sancliunea
(7) contractul cuprinde clauze privind despdgubirile,

contractului inainte de expirarea termenului.
(8) Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal in termen de

maximum 30 de zile de la data constituirii garanliei.
Art. 25. Titularul dreptului de administrare are urmdtoarele

obligalii:
drepturi qi/sau

a) sd predea bunul pebazd de proces-verbal, in termenul prevdzutla art.24
alin. 8;

b) sd incaseze chiria, in conformitate cu dispoziliile contractului de inchiriere;
c) sd beneficieze de garan\ia constituita de titularul dreptului de inchiriere in

condiliile art' 15 alin. 5, in caz contrar, titularul dreptului de administrare este
obligat sd restituie garan{ia la incetarea contractului;

d) sd menlind bunul in stare corespunzdtoare de folosinla pe toat6 durata
inchirierii, potrivit destina[iei sale, gi sd suporte cheltuielile repaialiilor necesare in
acest scop;

e) sd' controleze executarea obligaliilor titularului dreptului de inchiriere gi
respectarea condiliilor inchirierii, avAnd dreptul sd constate, ori de c6te ori esie
nevoie, frrd a stAnjeni folosinla bunului de cdtre titularul dreptului de inchiriere,
starea integritSlii bunului gi destinalia in care este folosit;

fl si, asigure folosinfa netulburatd a bunului pe tot timpul inchirierii.
Art. 26. Titularul dreptului de inchiriere are urmitoarele drepturi gi obligalii:
a) sd nu aducd atingere dreptului de proprietate publicd prin faptele gi act.te

juridice sdvArqite;

nulitalii.
in situalia denunlSrii



b) sd plateascd chiria, in avans, in cuanturnul qi la termenele stabilite prin
contract;

c) sd constituie garanlia in cuantumul, in forma gi la termenul prev dzut in
caietul de sarcini;

d) sd solicite titularului dreptului de administrare reparaliile
men{inerea bunului in stare corespunzdtoare de folosinld sau
reparaliilor care nu pot fi am6nate;

e) sd' execute la timp gi in condilii optime lucrarile de intrelinere curente qi
repara{ii normale ce ii incumbS, in vederea menlinerii bunului inchiriat in starea in
care l-a primit in momentul incheierii contractului;

fl sit restituie bunul, pe bazd, de proces-verbal, la incetarea, din orice cauzd, a
contractului de inchiriere, in starea tehnicd qi funclionald avut1 la data prelu6rii,
mai pu{in uzrtra aferentd exploatdrii normale;

g) sd nu exploateze bunul inchiriat in vederea
civile, industriale sau producte;

culegerii de fructe naturale,

h) neplata chiriei, precum gi orice altd prevedere incalcatd referitoare la
neindeplinirea obligaliilor contractuale de citre fitularul dreptului de inchiriere dau
dreptul titularului dreptului de administrare la reliner.u .ort.uvalorii acesteia din
garanlie. Titularul dreptului de inchiriere este obligat sd reintregeascd garan{ia.

CAPITOLUL V
Negociereu directu

Art. 27. Locatorul are dreptul de a aplica procedura de negociere directa
numai in situatia in care, dupa repetarea procedurii de licitatie (miiim o data), la
procedura de licitatie nu au fost depuse cel pulin 2 oferte valabile.

Art.28.(1) In cazul procedurii negocierii directe, Compartimentul urbanism si
amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orasului Plopeni are obligatia sa
publice in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea a Yl-a, intr-un cotidian de
circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala si pe site-ul propriu, anuntul de
negociere direct5.

(2) Informatiile pe care trebuie sa le contina anuntul
prevazute in Anexa nr. 4 (Anuntul de negocieri directe).

negocierii directe sunt

(3) Anuntul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel putin l0 zile
calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Art.29.(1) Persoana interesata are dreptul de a solicita si de a obtine
documentatia de atribuire.

(2) Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul primariei
orasului Plopeni are obligatia de a pune documentatia de atribuire la dispozitia
persoanei interesate, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca doua zile
lucratoare de la primirea unei solicitari din parteaacesteia.

(3) Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare astfel
incdt respectarea de catre locator a perioad ei prevazute la atin. 1Z; sa nu conduca la
situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin
de doua zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerla ofertelor.

Art.30.(1) Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind
documentatia de atribuire.

necesare pentru
contravaloarea



(2) Locatorul are obligatia de a raspunde ,prin Compartimentul urbanism si
amenajarea teritoriului, in mod clar, complet si fara ambiguitati, la orice clarificare
solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca trei zile lucratoare de la
primirea unei astfel de solicitari.

CAPITOLUL VI
Procedura de contestare

Art.31, (1) Orice persoand care se considerd vdtdmatdintr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al titularului dreptului de adminisirare, prin
incdlcarea dispoziliilor legale Ei administrative in vigoare, poate solicita, prin
contestalie, anularea actului, obligarea titularului drepiului de administrur. j. u
emite un act, de a recunoagte dreptului pretins sau a interesului legitim, mai int6i
pe cale administrativS, iar ulterior, la instanfele judecdtoregti competente.

(2) in sensul prevederilor alin. 1, prin persoane vdtdmatd se inlelege orice
persoand frzicd sau juridicd, romdnd sau strdind care:

- are sau a avut un interes legitim in legaturd cu respectiva procedurd de
licitalie;

- a suferit, suferd sau riscd sd sufere un prejudiciu ca o consecinld, aunui act al
titularului dreptului de administrare, de naturd sd producd efecte juridice, ori ca
urmare a nesolufiondrii in termenul stabilit a unei contestafii privind respectiva
procedura de licitatie.

(3) in sensul prevederilor alin. 1, prin act al titularului dreptului de
administrare se inlelege orice act administrativ, orice altd operaliune administrativa
care produce sau poate produce efecte juridice, neindepliniiea in te.rmenul stabilit a
unei obligalii prevdzute de prezentul regulament, omisiunea ori refuzul de a emite
un act sau de a efectua o anumitd operaliune, in legdturd cu sau in cadrul
procedurii de licitagie.

Art. 32. (l) Participanlii la licitalie pot formula contestaJii in cazul in care
apteciazl' cd nu s-au respectat, in totalitate, dispoziliile legall qi regulamentare
referitoare la organizarea qi desfEgurarea licitatriei. Contestaliile r. depun la
registratura de la sediul titularului dreptului de administrare care a organizat
licitalia, in termen de maxim 2 zile lucrdtoare de la data incheierii licitaliei.

(2) Titularul dreptului de administrare organizator al licitaliei este obligat sd
solu{ioneze contesta{ia in termen de maxim 3 zile lucratoare de la depti-rerea
acesteia, prin comisia de solufionare a contestafiilor numiti prin decizialdispozilia
conducdtorului instituliei, comisie din care va face parle gi un reprezentant al
U.A.T. - Orasul Plopeni.

Art. 33. (1) Dupd primirea unei contestalii, comisia de solufionare a
contestaliilor are dreptul de a adopta mdsurile de remediere pe care le considerd
necesare, ca urmare a celor formulate prin contestafie.

(2) Titularului dreptului de administrare organizator al licitaliei va comunica
misurile de remediere adoptate, atAt contestatorului, cdt gi ceiorlalli ofertanli
par-ticipanfi la procedura de licitalie, in termen de maxim 2 zile de la daia
prevdzutdla art.32.

(3) Dupd solulionarea contestaliei, in cazul in care persoana v6t6matd
intenlioneazd, introducerea unei cereri in fala instanlelor de jude catd,, aceasta va
notifica institulia organizatoare cu privire la intenlia sa.



(4) Lipsa notificdrii prevdzute la alin. 3 nu
fala instanlelor de judecatd.

irrpiedicd introducerea cererii in

(5) Notificarea prevdzutd la alin. 3 nu
procedurii de licitatie.

are ca efect suspendarea de drept a

CAPITOLUL WI
Dosarul inchirierii

Art.34. (1) Cornpartimentul urbanisrn si amenajarea teritoriului din cadrul
Primariei orasului Plopeni are obligatia de a intocmi dosarul inchirierii pentru
fiecare contract atribuit in urma licitatiei publice sau a negocierii directe.

(2) Dosarul inchirierii se pastre azd, de catre compartimentul mentionat la
alin.(l) at6t timp cAt contractul de inchiriere produce efecte juridice, dar nu mai
putin de 5 ani de la data incheierii contractului respectiv

(3) Dosarul inchirierii trebuie sd cuprinda cel pulin urmd.toarele elemente:
a) hotarArea de aprobare a inchirierii;
b) anunturile prevazute de OUG nr.5712019 referitoare la procedura de

atribuire a contractului de inchiriere si dovada transmiterii acestoru ,pi. publicare;
c) documentatia de atribuire.
d) nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazulin care

procedura aplicata a fost alta dec6t licitatia publica;
e) denumirea/numele ofeftantului/ofertantilor a caruilacaror oferta/oferte alau

fost declarataldeclarate cAstigatoare si motivele care au stat labazaacestei decizii;
f) justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire, daca este cazul;
g) cererea privind acordarea inchirierii, unde este cazul; . .

h) certificatul de urbanism eliberat in vederea extinderii constructiei, unde
este cazul;

i) contractul de inchiriere semnat.
(4) Dosarul inchirierii are caracter de document public. Accesul persoanelor

la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor
prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes
public si nu poate fi restrictionat decAt in masura in care aceste informatii sunt
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

CAPITOLaL Wil Forla majord

ArL 35. (I) For\a majord este constatatd de o autoritate competentd.
(2) For\a majord exonereazd p54ile de indeplinirea obligatriilor asumate prin

prezentul regulament, pe loatdperioada in care aceasta acyioneaz-a.
(3) indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forfei

majore, dar fErd a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor p6nd la aparilia
acesteia.

(4) Partea contractantS. care invocd forla majord are obligalia de a notifica
celeilalte p54i, imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi ra iu orice masuri
care ii stau la dispozilie in vederea rimitarii consecinJelor.

(5) I Partea contractantd care invocd fo(a majora are obliga[ia de a notifica
celeilalte pdrli incetarea cauzei acesteia in maximum I 5 zile de la incetare

(6) Dacd forfa majori ac\ioneazd sau se estimeazd cd, va acliona o perioad6
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifico celeilalte ndrti



incetarea de drept a procedurii de licitalie sau a contractului, fEr6 ca vreuna din
pdr'fi sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL N Comunicdri

Art' 36. (l) Orice comunicare intre pe4i, referitoare la indeplinirea
prezentului regulament ori a viitorului contract de inchiriere, trebuie sd fie
transmisi in scris.

(2) Otice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, c6t
gi in momentul primirii.

Art.37. Comunicdrile intre pd(i se pot face qi
confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

CAPITOL(IL X Alte dispozilii

Art. 38. Contractele de inchiriere incheiate cu
documenta{ia de atribuire referitoare la pre!, duratd
tehnice qi financiare sunt lovite de nulitate.

prin fax sau e-mail, cu condilia

Art. 39. Titularii dreptului de inchiriere sunt obligali la plata utilitdlilor
consumate, prin modalitatea stabilitd de cdtre titularul dreptului de administiare
potrivit documenta[iei qi contractului de inchiriere.

Art. 40. (l) Pentru efectuarea de lucrdri de modemizare, consolidare,
reabilitare sau reparalii curente este necesar acordul titularului dreptului de
proprietate, U.A.T.-Orasul Plopeni, eare va fi solicitat de cdtre titularul dreptului
de administrare, in numele titularului dreptului de inchiriere, in baza unei cereri
prin care se va indica tipul lucririlor qi estimarea contravalorii acesteia, la care se
va anexa un certificat de urbanism informativ.

(2) Tot plusul de valoare care rezurtd, din rucririle efectuate in spaliul
inchiriat, revine, de drept, proprietarului bunului.

Art. 41. (1) Titularii dreptului de inchiriere sunt
prevederile legale in vigoare privind normele generale
incendiilor.

(2) De asemenea, dispoziliile legale referitoare la protecfia mediului, cad in
sarcina titularilor dreptului de inchiriere.

CAPITOLUL XI Dispozilii finole

Art. 42. Dispoziliile prezentului regulament se aplicd tuturor bunurilor
imobile construclii qi terenuri proprietate prbli.a a orasului Hopeni.

Art.43. Prevederile prezentului regulament se completeazd, cu prevederile
O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 28712009 (Noul Cod
Civil), republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, precum gi cu
dispoziliile legale in vigoare aplicabile in mateiia inchirierii.

Art. 44. Orice modificare care va fi adusd contractelor de inchiriere se va face
numai prin incheierea unui act adilional, in condiliile prezentului regulament Ei alegislafiei in vigoare in domeniul inchirierii.

nerespectarea prevederilor din
gi destina(ie sau alte elemente

obligali sd respecte
de apdrare impotriva



ANEXA NR.I

CAIETUL DE SARCII{I

Caietul de sarcini trebuie sd cuprindd cel pulin urmdtoarele elemente:
a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare;
b) informalii generale privind obiectul inchirierii - descrierea gi identificarea

bunului care urmeazd, sd, fie inchiriat, destinalia bunului ce fac obieclul inchirierii;
c/ condilii generale ale inchirierii qi regimul de exploatare abunului care face

obiectul inchirierii;
rf pretul minim de pornire ar licitatiei, respectiv chiria minima;
e) durata inchirierii;
/) cerinlele privind calificarea ofertan{ilor (are dreptul

Iicitalie orice persoand fizicit sau juridic6, romAnd sau strdind,
cumulativ urmdtoarele condilii :

- a achitat toate taxele privind participarea la licitalie,
participare;

inclusiv garanlia de

- a depus oferta sau cererea de par-ticipare la licitafie, impreun6 cu toate
documentele solicitate in documentalia de atribuire, in tlrmenele prevA zute in
documentalia de atribuire;

de a participa la
care indeplinegte

- face dovada cd are indeplinit e la zi
impozitelor, a taxelor gi a contribuliilor cdtre
bugetul local;

- nu este in stare de insolven{a, faliment sau lichidare;
- nu se afld in situalia neachitdrii chiriei, din culpa proprie, in cazul unui

raport contractual anterior cu autoritatea contractant5, in ultimii 3 ani;
g) condiliile de valabilitate pe care trebuie sd le indeplineascd ofertele;
h) interdiclia de subinchiriere a bunului imobil;
i) clauze referitoare la incetarea contractului de inchiriere;
7) perioada de valabilitate a ofertei;
k) reguli formale de depunere a ofertei.

toate obligaliile exigibile de plard a
bugetul consolidat al statului qi cdtre



ANEXA NR.2

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

a) informalii generale privind locatorul, precum: denumirea, codul de
identificare fiscali/altd formd de inregistrare, adresa/sediul, datele de contact,
persoana de contact;

b) instrucliuni privind organizarea gi desfdqurarea procedurii de inchiriere;
c) caietul de sarcini;
d) instrucliuni privind modul de elaborare qi prezentare a ofertelor;
e) informalii detaliate gi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru

stabilirea ofertei cdqtigitoare, precum gi ponderea lor;
f) instrucliuni privind modul de utilizare a cdilor de atac;
g) informalii referitoare la clauzele contractuale obligatorii;
h)formulare si modele de documente.



ANEXA NR.3

ANUNTUL DE LICITATTE

Anunlul de licitalie se intocmegte dupa aprobarea documenta{iei de atribuire
de cdtre locator gi trebuie sr cuprindd cel pulin urmdtoarele elemente:

a) informalii generale privind titularul dreptului de administrare, precum:
denumirea, codul de identificare fiscald, adresa, datele de contact, persoana de
contact;

b) informafii generale privind obiectul procedurii de licitalie publicd, in
special descrierea qi identifi carea bunului care urme azd" sd, fie inchiriat;

c/ informalii privind documenla\ia de atribuire: modalitatea sau modalitalile
prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentaliei
de atribuire; denumirea gi datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul titularului dreptului de administrare de la oare se poate obline un exemplar
din documenta{ia de atribuire; costul qi condiliile d; platl pentru oblinerea
documenta[iei, dacd este cazul; data-limitd pentru solicitarea claridcdrilor;

d) informa{ii privind ofertele: data-limita de depunere a ofertelor, adresa la
care trebuie depuse ofertele, numdrul de exemplare in care trebuie depus6 fiecare
ofert6;

e) data 9i locul la care se va desfbgura qedinla publica de deschidere a
ofertelor;

fl instanla competentd in solulionarea eventualelor
sesizarea instanlei;

litigii qi termenele pentru

g) data transmiterii anunlului de licitalie cdtre instituliile abilitate, in vederea
publicarii



ANEXA NR.4

ANUNTUL NEGOCIERII DTRECTE

f. informalii generale privind locatorul, in special denumirea, codul fiscal,
adresa, numdrul de telefon, lelefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact
etc;

2. informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si
identificarea bunului ce urmeaza sa fie inchiriat;

3. informa{ii privind documentalia de atribuire:
a) modalitatea sau modalitalile prin care persoanele interesate pot intra in

posesia unui exemplar al documentaliei de atribuire;
b) denumirea si adresa serviciului/compartimentului dadrul concedentului, de

la care se poate obline un exemplar din docurmentalia de atribuire;
c) costul si condiliile de plata pentru oblinerea acestui exemplar, unde este

cazul, potrivit prevederilor prezentului Regulament;
d) data limita pentru solicitarea clarificdrilor;
4. informafii privind ofertele:
a) data limita de depunere a ofertelor;
b) adresa la care trebuie depuse ofertele;
c) num[rul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta;
5. data si locul la care este

directa;
6. denumirea,adresa, numdrul

instanlei competente in solulionarea
instanlei;

programata inceperea procedurii de negociere

de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale
. litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea

7. data transmiterii anunlului negocierii cdtre instituliile abilitate, in vederea
publicdrii.



a

ANEXA NR.s

ANUNTUL DE ATRIBURE

Anunlul de atribuire trebuie sa cuprindd cel pulin urmdtoarele elemente:f informaJii generale privind locatorul, in special denumirea, codul fiscal,
adresa, num5.rul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact etc;

2. procedura aplicata pentru atribuirea contractului de inchiriere de bunuri
proprietate publica;

3. data publicirii anunlului de licitatie/anuntului negocierii directe intr-un
cotidian de circulalie nalionalS/intr-unul de circulalie locata gi pe site-ul propriu;

4. criteriile utilizate pentru determinarea ofertei cdqtigdtoare;

5. numdrulofertelor primitesi al celor declarate valabile:

6' denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului a cdrui oferta a fost declarata
c6gtigdtoare;

7. durata contractului;

8. nivelul redeventei;

9. denumirea,adresa, numdrul de telefon, telefax si/sau adresa- de e-mail ale
instanlei competente in solu{ionarea litigiilor aparate si termenele pentru
sesizarea instanlei;

10. data informdrii ofefianlilor despre'decizia de stabilire a ofeftei cAgtigdtoare;

1I. data transmiterii anunfului de atribuire cdtre instituliile abilitate, in vederea
publicdrii.



ANEXA I{R.6

cot\TRACT cADRU DE iNcnrRrpnn

Nr. din.

O I. PARTI CONTRACTANTE

Art.1.1. a) ORASUL PLOPENI, cu sediul in PLOPENI, B-dul Independeentei nr. 12, avlnd,
Cod Fiscal 2484779, reprezentat prin Primar Dragos NITA, in calitate de iocator qi

.b)
sub nr,

, cu sediul in -.-=----..--...- , inregistratdla ONRC

avAnd CUI/ CIF , reprezentata legal prin dl/dna _, in
calitate de locatar.

Art.l.2.tn baza OUG
verbal de licitalie nr. , intre parlile contractante se incheie prezentul
contract de inchiriere.

. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1.obiectul contractului este inchirierea imobilului situat in judeful
Prahova, in suprafald totald de mp, pentru desfaqurarea activitalilor:

. III. VALOAREA CONTRACTULUI

Art.3.l.Chiria lunara este de
integrantf, din prezentul contract .

rr. 5712019 privind Codul Administrativ, .- qi a procesului

lei a;a cum rezulta din figa de calcul care face parte

4rt.3.2. Valoarea chiriei se poate modifica pe toati perioada derularii contractului in baza
actelor normative. Locatarul este rdspunzdtor de plata chiriei pdna la eliberarea efbctiva a bunului
inchiriat Ei predarea cdtre locator.

Art. 3.3. Locatarul va pl[ti in avans o garan]ie de bund execu{ie a contractului, echivalentul
chiriei pentru doud luni, in sumd de ------- lei. Garanlia astfel constituita se va restitui locatarului
la incetarea contractului sau va fi relinut[ in contul sumelor datorate qi neachitate cu titlu de chirie
qi/sau taxa pe clddiri sau teren aferente bunului imobil ce face obiectul contractului de inchiriere.
Neconstituirea garanliei in cuantumul, fbrma gi termenul prevS.zut in contract duce la rezilierea
contractului fErd nicio alt[ notificare prealabild.

Art.3.4. in cazul in care, pe perioada deruldrii contractului, locatarul va refine garanlia
constituita conform art. 3.3. din prezentul contract pentru sume datorate gi neachitate, locatarul
este obligat sf, reintregeascd garan{ia in termen de I 5 zile de la data primirii notific6rii din partea
locatorului.

. IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.4.1.Termenul de inchiriere se deruleazi incepAnd cu data semndrii qi inregistrarii
prezentului contract qi pdna la data de------------.



Art.4.2.Contractul poate fi prelungit la expirarea termenului de valabilitate, numai prir
acordul scris qi expres al pdrfilor, in caz contrar contractul incetdnd de drept. Acordui de
prelungire a termenului prezentului contract va fi ini{iat de cdtre locatar qi va fi adresat locatorului
cu cel pufin 60 de zile inainte de termenul limita prevdzut la art.4. 1. din prezentul contract.

Art.4.3.in caz de neachitare a chiriei Ei/sau maiorarilor legale timp de 3 (trei) luni contractul
se considerd reziliat de drept. Locatarul este obligat ca in termen de 30 de zile de la
inEtiinlarea comunicatd de locator sE elibereze bunul inchiriat qi sa-l predea in condiliile iniliale
preluarii, ftrd nicio altd fbrmalitate. Daca nu sunt respectate prevederile acestui articol, locatorul
poate uza de toate mijloacele.iuridice pentru a reintra in posesia bunului inchiriat ce face obiectul
prezentului contract.

V. MODALITATI $I CONDITII DE PLATA A CHIRIEI

Art.S.1. Suma stabilitd prin prezentul contract, care reprezintd creanta
achitd in avans, fiind scadentd lunar pdnd cel $tziu in ultima zi lucr6toare a
luna urmdtoare.

a bugetului local, se

lunii curente pentru

Art.5.2' PlStitor al sumei ca obligafie bugetara este locatarul sau persoana care in numele
locatarului, conform legii, are obligafia de a plati sau de a reline Ei pl[ti, ^drpu 

"ur, 
atAt debitul cdt

gi accesoriile acestuia.

Art.5.3. Plata sumei se face la scadenld in numerar la casieria Primariei orasului plopeni,
sau prin decontare bancara in contul RO47TREZ53921A3OOs3OXXXX deschis la Trezoreria Boldesti
Scaeni beneficiar Orasul Plopeni.

Art.5.5. Nivelul majordrilor de intArziere datorate conform art.5.4 este de I yo pe lun6 sau
frac{iune de lund, conform legislatiei in domqniu Ei valabil[ in perioada derularii relatiilor
contractuale cu toate modificdrile Ei completdrile sirrvenite.

Art.5.6. Ordinea de stingere a creanfei bugetare individuali zatd ca fiind chirie cu accesoriile
ei este cea stabilita prin legislalia specifica - Codul de Procedura Fiscala - cu toate modificarile
qi completdrile ulterioare .

VI. OBLIGATIILE LOCATORULUI

Art.5.4. Pentru neachitarea la termenul
intdrziere calculate incep6nd cu ziua imediat
datorate inclusiv.

scadent a sumei locatarul daloreazd, majorari de
urmdtoare scadenfei, pdni la data stingerii sumei

folosin16;

conform prevederilor legale, nu

Art.6.1. Locatorul are urmatoarele obligatii :

. a) si predea bunul inchiriat in stare corespunzitoare de

. b) sd execute lucrarile de reparalii strict necesare care,
sunt in sarcina chiriaqului;

c) sd intocmeasc6 documentalia contractuald, inclusiv releveul imobilului.

VII. OBLIGATIILE LOCATARULUI

Art.7.l. Locatarul are urmitoarele obligalii (refbritoare la exploatarea bunului inchiriat) :

' a) sI foloseascd imobilul conform destinaliei prevdzute in prezentul contract,
schimbarea parfiala sau totald fiind posibila numai cu avizul locatorului;



' b) sd execute la timp qi in bune condilii lucrarile de intrefinere Ei repara(ii interioare ce
revin in sarcina sa. Locatarul nu poate ridica nicio pretenfie cu privire la contravaloarea acestor
lucrari;

. c) sa solicite avizul locatorului pentru executarea
funcfional qi sd oblina toate aprobdrile legale;

de modificdri in construcfie sau de

' d) si nu incalce prin activitatea desfdgurata normele de convieluire in comun gi sd nu
depoziteze produse toxice sau inflamabire in imobilul inchiriat;

' e) sd permitd accesul periodic al reprezentan{ilor PRIMARIEI ORASLjLUI pLOpENI
pentru a controla respectarea clauzelor contractuale cu privire la de{inerea gi folosirea imobilului;

' 0 sd restituie la expirarea contractului bunul inchiriat inchiriat in condiliile iniliale
preludrii ;

' g) asigurd implementarea normelor privind apdrareaimpotriva incendiilor (respectarea
notmelor P.S.I., dotarea cu mijloace iniliale se stingere, oblinerea de avize qi autorizalii p.S.l., etc.,
revine in totalitate locatarului);

. h) sa predea imobilul necondilionat atunci c6nd :

- imobilul prezintd nesiguranld in exploatare;

- se impune demolarea imobilului de la adresa (inbazadocumentaliei aferente).

Art.1.2.Costul utiliti{ilor consumate (ap6-cana1, energie termic6, energie electricd,, gaze
naturale, telefon, salubritate) se suporti Ei se achita de cdtre locatar

Art.7.3.in temeiul dispoziliilor art. 455 alin.2 9i art 463 alin (2) din Legea nr. 22712015
privind Codul fiscal taxa pe clddiri/teren, stabilita in condilii simiiare impozltului pe cladiri,
reprezintd sarcina fiscalI a locatarului.

Art.T,4.Locatarul se obliga sd achite suma qi accesoriile acesteia, conform prevederilor
prezentului contract Ei legislaliei in domeniul administrf,rii crean{elor bugetare,

Art.T.S.Locatarul se obliga sa notifice locatorului in maxim 10 zile de la inregistrarea sau
autentiflcarea oricdrei modificari intervenite cu privire la datele de identificare ale
otganrzaliei, referitoare la persoanele ce au calitatea de ieprezentanfi legali gi alte modificdri strict
necesare bunei deruldri a relafiilor contractuale.

. VIII. SUBINCHIRIEREA $I CESIUNEA

Art.S.l.Subinchirierea totald sau par{iald a bunului inchiriat, cdt qi folosirea acestuia de c[tre
altd persoand, fizicd' sau juridicd nu este permisd Exploatarea bunului inchiriat in vederea
culegerii de fructe naturale. civile, industriale sau producte este interzisa, conform art. 347 alin (2 )lit g) din Codul administrativ adoptat prin OUG ni. SltZOtg .

Art.S.2.Cesionarea prezentului contract unui ter1, precum qi
altd persoand fizicit sau juridica in vederea utilizarii bunuiui inchiriat
este strict interzisf,.

incalcarea acestor prevederi atrage dupa sine anularea contractului qi disponibilizarea
bunului inchiriat in maxim 30 de zile de la constatare cu obligarea locatarului la piata sumei Eiaccesoriile aferente pana la eliberarea efectivd a bunului inchiriat.

. IX. NASPUXOEREA

asocierea in participaliune cu
. ce face obiectul contractului ,

Art.9.1. Orice sumd de bani datoratd,inbazaprezentului contract devine exigibil[ de la data
scadentei, fdrd, a mai fl necesard o Dunere in inr6rziere



Art.9.2. in cazul in care contractul este reziliat de c6tre
elibereze imobilul in maximum 30 de zile calendaristice de la
locatorului.

locator, locatarul se obliga sa
primirea notific[rii din partea

Art.9.3.Rezllierea contractului se face pentru urmdtoarele cazuri:

. a) neplata chiriei pentru o perioada de 3 (trei) luni;
' b) modificari structurale aduse bunului inchiriat fEri acordul locatorului;
' c) subinchirierea totalS sau parliala a bunului inchiriat fEr6 acordul locatorului;
' d) furnizarea, de catre locatar, a unor informalii false in documentele de participare la

licitalie, dacd aceasta se dovedeqte ulterior incheierii prezentului contract;

' e) neefectuarea de citre locatar a reparaliilor datorate potrivit obligafiilor acestuia.

Art.9.4.Locatarul va rdspunde pentru degradarea bunului inchiriat in timpul fblosinfei sale,
inclusiv cea cauzata de incendiu, dacf, nu dovedeEte ca a survenit fbrtuit. El rdspunde inclusiv
pentru degradarea cauzatd' de angajalii sii, ca qi de fapta altor persoane cdrora li-a ingaduit in
orice mod accesul la bun.

x. iNcnTAREA CoNTRACTULUI

Art.10.1. Prezentul contract inceteazd in urmdtoarele cazuri:

' a) prin ajungerea la termen, dacd nu a fost posibila prelungirea prin act adilional;
' b) in caz de reziliere, in condiliile art. 9.3. din prezentul contract;

' c) prin denunlarea unilaterald din partea locatarului, cu condilia trimiterii c6tre locator
a unei notificdri scrise cu cel pulin 30 de zile calendaristice inainte de data stabilita pentru
reziliere;

' d) in caz de for(a majord, urmatd de notificarea scrisi a celeilalte parlii
. e) inceperea procedurii de reorganizare.iudiciari sau faliment;

' 0 pierea imobilului ori avarierea gravi a acestuia, astfel incdt bunul inchiriat a devenit
impropriu folosinlei de catre locatar;

. g) in alte cazuri prevf,zute de reglement[rile in vigoare.

. Xr. FORTA MAJORA

Art.ll.l. Fofta majord exonereazd de raspundere pdrfile, in cazul neexecutdrii pa4iale sau
totale a obligaliilor asumate prin prezentul contract. Prin forld majo16 se inleiege un
eveniment independent de voinla p[rlilor, imprevizibil, insurmonta'bil, up*rt dup6 incli=eierea
contractului qi care impiedica pdrfile sd execute total sau parlial obliga{iile asumate.

Art.ll.Z. Nu este consideratd forfa majord un eveniment care, fdrd a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia dintre p[rti.

Art. 11.3. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acfiune a for{ei majore,
dar ftra a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdililor pdna la aparilia acesteia.

Art.ll.4. Partea contractantd care invocd forla majori are obligalia de a notillca celeilalte
parli, in termen de 5 zile Ei in mod complet de la aparilia fbrfei majore-i.rpr. producerea acesteia
Ei de a lua orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitarii corr..in1.tor.

Art.ll.S. Partea care nu a respectat termenul prevdzut la alineatul anterior nu mai poate
invoca forfa majord pentru neexecutarea obrigatiilor contractuale.



a

Art'11'6' Dacd forfa ma.iora ac\ioneazd sau se estimeazd cd va acliona o perioadd mai marede 60 zile, fiecare p^arte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrli incetarea de plin drept aprezentului contract, ftrd ca vreuna dintre parli sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

. XII.CLAUZE SPECIALE

Art'12'1. Prin acest contract se realizeaza ingtiinfarea de plata a sumei lunare consemnata Ia
art.3. I .

Art.l2.Z. Prezentul contract constituie titlu de creanfa
datorat6 carc rcprezintd creanfd a bugetului local al orasului
titlu executoriu.

prin care se individualizeazd" suma
Plopeni qi care la scadenld devine

Art'12.3. Orice lucrari solicitate de locatar pentru a fi executate qi care sunt utile gi necesare
funcfion[rii, se vor efectua de catre acesta cu emiterea avizului Primariei Orasului 

'plopeni 
gi

a aprob[rilor legale, neavdnd ca efect neplata chiriei gi accesoriilor sau compensarea acesteia
cu valoarea lucr5.rilor. Locatarul va avea in vedere .u ,uiou..u lucrdrilor sa poati fi amortizata pe
perioada fblosirii imobilului inchiriat. Investitiile voluptorii, ef-ectuate de catre chiriaq pe perioada
derulSrii prezentului contract cu acordul proprietarului, pot fi ridicate de c6tre acesta numai dup6
inqtiinlarea locatorului qi numai daca astfel nu se produce degradarea sau modificarea imobilului .

Art'12.4. Locatorul emite lunar factura fiscala pentru suma scadenta gi pentru accesoriile
calculate qi datorate(major[ri de intirziere).

Art.12.5. Contractul poate fi modificat pe perioada derulirii numai prin incheierea de acte
adilionale.

Art.l2.6. in situalia in care, in perioada de valabilitate a prezentului contract, se modificl
legisla{ia in domeniu, parlile se obliga sd respecte prevederile u..rt.iu necondilionit.

Art.l2.7. Renun{area la contract sau modificarea acestuia de catre locatar se va face cu
notificarea in scris a locatorului, cu 30 zile inaintqa disponibilizarii imobilului. predarea primirea
se va f-ace inbaza unui proces verbal de predare-primire.

Art.12.8. Locatarul se obliga sa intrefina starea de curagenie a terenului aferent imobilului
inchiriat ( spafiul verde, alei, trotuare, teren in indiviziune ).

Art.l2.9. Agentul economic, beneficiar al contractului , are obligalia expunerii la loc vizibil
a denumirii firmei qi a orarului de funclionare.

Art.12.10. La incetarea sau rezilierea contractului ca urrnare a nerespectarii clauzelor
contractuale de c[tre locatar , predarea imobilului se face necondifionat iniermen de 30 zile de
la notificarea comunicati de catre locator, cu suportarea consecinfelor rezultate din contract p6na
la acea data.

Art'12.11. in toate problemele care nu sunt prevdzute in prezentul contract plrfile se supun
prevederilor legislafiei specifice in domeniu.

Lrt.l2.ll. Prezentul contract se incheie in 2 (doua ) exemplare, c6te unul pentru fiecare
parte' Anexele fac parte integranta din contract gi se incheie in aielaqi numar de exemplare.

LOCATOR: LOCATAR:


