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CAIET DE SARCINI 
privind arendarea prin licitatie publica a unor terenuri 

din  domeniului privat al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova 
 

1. Principii generale : 
  Organizarea licitatiei deschise se va efectua în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, respectiv: 
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata 
-  In conformitate cu prevederile art. 1836- art. 1850 din Legea nr. 287/2009 privind  

Codul civil 
 
2. Obiectul arendarii: 

   Obiectul arendării îl constituie terenurile  agricole situate in T 62 A 761/1/2 in suprafata 
de 7,00 ha si respectiv in T 63 A 786 in suprafata de 15,00 ha, conform planselor anexe , aflate 
in domeniul privat al Comunei Tirgsoru Vechi , conform HCL nr. 33/2006 privind inventarul 
domeniului privat al comunei Tirgsoru Vechi , pozitia nr. 24, respectiv pozitia nr. 25. 

 
3. Durata arendarii : 

3.1. Durata arendării terenurilor stabilite la art. 2 din prezentul caiet de sarcini este de 2  
ani  agricoli . Primul an de arenda incepe cu  01.05.2016 si se incheie la 30.09.2016, iar 
urmatorul an incepe cu 01.10 si se incheie la 30.09, cu posibilitatea prelungirii prin acordul de 
voinţă al părţilor. 

3.2. In scopul prelungirii contractului de arendare, partea interesată va notifica în scris 
cealaltă parte, cu cel puţin 30 de zile. 

3.3. Este interzisa amplasarea onstructiilor de orice fel pe terenurile arendate. 
 

4.Elemente de pret : 
- Pretul de pornire al licitatiei este reprezentat de contravaloarea cantitatii de 600 kg / 

cultura /ha/an agricol. 
 Pentru ofertantul in favoarea căruia s-a adjudecat licitatia, garanţia de participare se 
constituie in contul arendei, urmand ca acesta sa plateasca diferenta, conform contractului de 
arendare incheiat. 

Motivul de ordin legislativ, economic, financiar si social care impune arendarea  unor 
bunuri, este: 

- Administrarea  eficientă a domeniului public si privat al comunei Tirgsoru Vechi 
pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.



 
5. Obligaţiile proprietarului 

a, - să predea arendaşului bunul arendat pe baza unui proces verbal de 
predare/primire in termen de 30 de zile de la data desfasurarii licitatiei. 

b. - sâ asigure folosinţa bunului arendat în tot timpul contractului, garantând 
arendaşul contra pierderii totale sau parţiale a bunului din vina exclusivă a proprietarului contra 
viciilor ascunse ale bunului ori pentru cauză de evictiune. 

6. Obligaţiile arendaşului 
a. - sa exploateze terenurile agricole arendate  rational , numai pentru agricultura 

astfel incat sa se mentina starea de fertilitate a acestuia; 
b. - sa achite integral pretul arendei pentru terenul adjudecat, exprimat in echivalentul 

in lei a cantitatii de cultura /ha/an agricol licitata , calculata la pretul pietei , la data platii ,pentru 
fiecare an agricol, in termenul si modul stabilit prin contractului de arendare; 

c. - la sfarsitul contractului sa restituie bunul arendat în starea în care l-a primit si în 
care a ajuns prin contributia partilor; 

d. - taxele locale sunt in sarcina arendaşului; 
e. - pe toată perioada de derulare a contractului, arendaşul nu va putea subarenda, în 

tot sau în parte unei alte persoane, obiectul arendării; 
 
7. Incetare arendării 

7.1. Contractul de arendare se va rezilia de drept fără somaţie în cazul neexecutării sau 
executării necorespunzătoare a unuia dintre următoarele obligaţii; 

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de arendare; 
b) schimbarea unilaterală a destinatiei bunului de către arendaş; 
c) neplata unei rate din arenda la termenul convenit 
7.2. La termenul de incetare a arendării, arendaşul are obligaţia de a preda terenul ce a 

făcut obiectul contractului de arendare liber de orice sarcini; 
7.3. Arendarea se retrage si contractul se rezilieaza în situatia în care arendaşul nu 

respectă obligaţiile asumate în contract; 
7.4. Arendaşul poate renunţa la arendare fără a plăti penalitati numai din cauze obiective 

justificate, care face imposibilă continuarea activitâtii (faliment, activitate neprofitabila, motive 
de sanatate etc.); 

7.5. Rezilerea contractului conform punctului 7.4. se face la termen de 30 zile dupa ce 
arendaşul notifica in scris proprietarului intentia de a retrage, iar notificarea este insotita de acte 
justificative. 

8. Soluţionarea litigiilor 
8.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de arendare si care 

nu se pot soluţiona pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluţionare instantelor judecătoreşti 
competente. 

 
9. Dispoziţii finale 

9.1. Drepturile si îndatoririle partilor se stabilesc prin contractul de arendare; 
9.2. In cazul in care câştigătorul nu se prezintă la termen pentru încheierea contractului, 

respectiv 30 de zile de la adjudecarea licitatiei, garanţia de participare nu se mai restituie; 
9.3. Caietul de sarcini se pune la dispoziţia ofertanţilor contra sumei de 50 lei, 

nerambursabil. 


