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        Judeţul Prahova  
   ComunaTirgsoruVechi                                                                               
              Primaria 

 
   

 
CAIET DE SARCINI 

 
privind inchirierea  prin licitatie publica a unui spatiu  proprietate publica 

 a comunei Tirgsoru Vechi, situat  in  satul  Strejnicu, sediul “fostei Primarii”, 
in vederea deschiderii unui spatiu comercial 

 
 
1. PRINCIPII GENERALE 
1.1. Organizarea licitatiei deschise se va efectua in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare, respective: 
- prevederile art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 
- prevederile art. 14 si 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, 
modificata si completata; 
- dispozitiile art. 16 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele 
masuri pentru realizarea locuintelor republicata, modificata si completata; 
 
2. OBIECTUL ÎNCHIRIERII: 
2.1. Obiectul închirierii constă în transmiterea, în folosinţă pe termen limitat prin inchiriere, a 
unui imobil proprietate publica a comunei Tirgsoru Vechi, în suprafata de 35,80 mp, situat in 
comuna Tirgsoru Vechi, satul Strejnicu, str. Principala, nr. 173, judet Prahova, in vederea 
deschiderii unui spatiu comercial. 
 
 
3. DURATA ÎNCHIRIERII: 
3.1. Durata închirierii este de 1 an cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor semnatare 
ale contractului. 
3.2. Inchirierea decurge de la data semnarii şi inregistrarii contractului. Obligaţia plăţii chiriei 
începe de la această dată. 
 
4. ELEMENTE DE PREŢ: 
4.1. Preţul de pornire al licitaţiei este de 2,80 euro/mp/luna, pentru intreaga suprafata. 
4.2.Licitatia se desfasoara prin depunerea unei oferte scrise, in plic, iar castigator va fi 
declarat ofertantul care ofera cel mai mare pret.  
4.3. Modul de achitare a preţului, cât şi clauzele pentru nerespectarea obligaţiilor de plată se 
vor stabili prin contractul de închiriere. 
4.4. Pretul de inchiriere se va actualiza anual cu indicele de inflatie. 
 
5. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
5.1. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţie imobilul ce face obiectul contractului, liber de 
orice sarcini. 
5.2. Beneficiarul garantează pe chiriaş contra tulburării folosinţei imobilului. 
 
6. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI 
6.1 Chiriaşul se obligă să folosească imobilul închiriat pentru deschiderea unui spatiu 
comercial. 
6.2. Chiriaşul se obligă să plătească chiria pentru imobil stabilita prin contract. 
6.3. Chiriaşul are obligaţia ca la încetarea închirierii să predea imobilul închiriat în stare bună. 
6.4. Chiriasul nu poate schimba obiectul de activitate. 
6.5. Taxele locale, precum şi utilitatile consumate (energie electrica, gaze, apa, canalizare) 
sunt în sarcina chiriasului. 
6.6. Chiriasul se oblige sa desfasoare activitatea obtinand avizele legale pentru functionare. 
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7. ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII: 
7.1. Încetarea închirierii prin expirarea duratei: 
7.1.1. La termenul de încetare a închirierii, chiriaşul are obligaţia de a preda imobilul ce a 
făcut obiectul contractului de închiriere liber de orice sarcini. 
7.2. Încetarea închirierii pentru cauza de utilitate publică: 
7.2.1. Pentru cazurile de utilitate publică, (căile de comunicaţii, deschiderea, alinierea şi 
lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, 
termoficare, apa, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; clădirile şi terenurile 
necesare construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, 
cultură , sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru 
autorităţile judecătoreşti; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, 
inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională şi alte 
lucrări ce se declară pentru fiecare caz în parte prin lege) închirierea încetează la termenul 
scadent al lunii următoare notificării în scris a situaţiei intervenite către chiriaş. 
 
7.3. ÎNCETAREA INCHIRIERII PRIN RETRAGERE: 
7.3.1. Inchirierea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care chiriaşul nu respectă 
obligaţiile asumate prin contract. 
7.3.2. Proprietarul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei către chiriaş, cu 
precizarea cauzelor care a determinat-o. 
7.3.3. Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare 
dacă chiriaşul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în acest interval. 
 
7.4. ÎNCETAREA INCHIRIERII PRIN RENUNTARE: 
7.4.1. Chiriaşul poate renunţa la închiriere fara a plati penalitati numai din cauze obiective 
justificate, care face imposibilă continuarea activităţii (faliment, activitate neprofitabila, 
motive de sanatate, etc.). 
7.4.2. Rezilierea contractului conform punctului 7.4.1. se face la un termen de 30 (treizeci) 
zile, după ce chiriaşul notifică în scris proprietarului intenţia de a se retrage, iar notificarea 
este însoţită de acte justificative. 
 
7.5. ÎNCETAREA INCHIRIERII PRIN NERESPECTAREA OBIECTULUI DE 
ACTIVITATE: 
7.5.1. Contractul se reziliează în situaţia în care chiriaşul nu respectă obiectul de activitate, 
respectiv “ activitati comerciale ‘. 
 
 8. CONTROLUL: 
8.1. Controlul activităţii chiriaşului se face de către persoanele împuternicite de autoritatile 
publice locale şi de către organele abilitate prin lege, altele decât cele desemnate de 
proprietar. 
 
9. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR: 
9.1. Litigiile de orice fel apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului se 
vor rezolva în principal pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil vor fi 
de competenţa instanţei de la locul executării contractului. 
 
 
10. DISPOZIŢII FINALE: 
10.1. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de închiriere respectand 
dispozitiile Codului Civil in materie de contracte. 
10.2. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă la termen pentru încheierea contractului, 
respectiv 30 zile de la data adjudecării, licitatia se va reprograma. 
10.3. Orice solicitant poate vizita amplasamentul. 
 
11.INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 
11.1. Pot participa la licitatie persoane juridice de drept privat, persoane fizice autorizate, 
intreprinderi individuale si intreprinderi familiale in conditiile OUG nr.44/2008 privind 
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desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile 
individuale si intreprinderile familiale. 
11.2.Ofertantii interesati in a participa la licitatia publica deschisa privind inchirierea 
imobilului situat in comuna Tirgsoru Vechi, vor depune la Registratura Primariei comunei 
Tirgsoru Vechi, pana la data de 20.12.2018, ora 12:00 urmatoarele acte: 
 
a)- PENTRU PERSOANE JURIDICE 
    (1)- copii de pe Certificatul de înmatriculare  eliberat de Oficiul Registrului Comerţului si 
copie de pe Actul Constitutiv (din care sa reiasa ca desfasoara activitati in domeniul solicitat), 
inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante valabile la data licitatiei; 
 
    (2)-copie Certificatul de înregistrare Fiscală; 
  
    (3)- certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale şi A.N.A.F - 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, ambele in original - daca in aceste certificate se arata 
ca nu a platit toate obligatiile prevazute, oferta va fi declarata ca oferta neconforma; 
 
   (4)- declaraţia reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că societatea 
nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment; 
 
   (5)- acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini, respectiv chitanta care 
atesta achitarea acestuia, in copie; 
 
   (6)- informatii generale (formular nr.3); 
 
   (7)- procură pentru persoane împuternicite sa participe la licitaţie; 
 
   (8)- cerere tip de participare la licitatie (formularul nr. 1); 
 
   (9)- formularul de oferta financiara. (formularul nr. 2). 
 
Câstigatorul licitatiei va fi desemnat ofertantul care ofera cel mai mare pret peste pretul 
de pornire a licitatiei. 
 
b)- PENTRU PERSOANE FIZICE: 
      - copie de pe actul de identitate; 
      - copie Certificatul de înregistrare Fiscală , unde este cazul; 
      - copie de pe autorizaţia de libera practica in domeniul medical , eliberată de autoritatea 
competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz; 
      - certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale şi A.N.A.F-
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, ambele in original -daca in aceste certificate se arata 
ca nu a platit toate obligatiile prevazute,ofeta va fi declarata ca oferta neconforma;  
      - acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini , respectiv chitanta care 
atesta achitarea acestuia, in copie; 
      - informatii generale (formular nr.3) 
      - procură legalizată de la Notar public, pentru persoane fizice participante la licitaţie 
reprezentate de mandatari ; 
      - declaraţie din care să rezulte că persoana fizica nu se afla in reorganizare judiciara sau 
faliment; 
      - cerere tip de participare la licitatie (formularul nr. 1) 
      - formularul de oferta financiara.( (formularul nr. 2) 
 
Persoanele fizice care au castigat licitatia sunt obligate ca in termen de 3 luni sa se 
inregistreze sub o forma juridica.  
 


