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     JUDETUL PRAHOVA                  Anexa nr.2 la HCL nr.105/14.09.2017 
COMUNA TIRGSORU VECHI 
              PRIMARIA 
 
                                                                                                   APROB, 

ORDONATOR DE CREDITE 
                                                                                                    Primar 
                                                                                        DRAGAN NICOLAE 

 
                               CAIET DE SARCINI 
 
privind inchirierea prin licitatie publica a terenului extravilan in suprafata 

de 99.740 mp (groapa rezultata in urma excavarii de resurse minerale-balast) in 
vederea umplerii cu materiale conforme legislatiei in vigoare si aducerea la starea 
initiala. 
 

CAPITOLUI I 
 OBIECTUL INCHIRIERII 

1.1. Terenul care urmeaza a fi inchiriat se afla in extravilanul comunei Tirgsoru 
Vechi, sat Tirgsoru Vechi, T14 PA 99/2, nr cadastral 212998. 

1.2. Terenul care face obiectul inchirierii, in suprafata de 99.740 mp,apartine 
domeniului privat al Comunei Tirgsoru Vechi conform inventarului bunurilor care 
apartin domniului privat al comunei Tirsoru Vechi, judetul prahova (completare). 

1.3. Terenul inchiriat va fi utilizat de beneficiar , pe riscul si raspunderea sa, 
numai pentru umplerea acesteia (dupa ecologizarea sa) si de a o aduce la starea initiala a 
terenului (teren extravilan agricol), in schimbul unei chirii prevazute la cap. III. 

1.4. Predarea-primirea amplasamentului se va face in maximul 5 ( cinci) 
zile de la semnarea contractului de inchiriere, in baza unui proces verbal de 
predare-primire. 

1.5. La incetarea contractului din orice cauza, terenul revine proprietarului liber 
de sarcini. 
 

CAPITOLUL II 
DURATA CONTRCATULUI 
2.1. Durata inchirierii terenului extravilan in suprafata de 99.740 mp (groapa 

rezultata in urma excavarii de resurse minerale-balast) in vederea reumplerii si aducerea 
la starea initiala , este de 10 ani incepand cu data semnarii contractului de inchiriere. 

2.2 Durata inchirierii poate fi prelungita prin acord de vointa al partilor, in 
conditiile stabilita prin Hotarare a Consiliului Local. 

 
 
 
CAPITOLUL III 
ELEMENTE DE PRET 
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3.1.Pretul de pornire a licitatie pentru inchirierea terenului este de 312 euro/luna 
conform raportului de evaluare. 

3.2.Chiria se datoreaza incepand cu data incheierii contractului de inchiriere. 
3.3.Plata chiriei se face  in transe egale,trimestriale, avand ca termen de plata 

data de 25 a  ultimei luni a trimestrului in curs. 
3.4.Pentru neplata la termen a chiriei se datoreaza majorari de intarziere 

calculate conform creantelor bugetare. 
3.5.Pentru terenul inchiriat beneficiarul va plati taxa pentru utilizare teren 

conform Codului Fiscal. 
3.6.Neplata in termen a doua trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterala 

a contractului de inchiriere, si recuperarea sumelor datorate. 
3.7.La incheierea contractului de inchiriere ,beneficiarul are obligatia constituirii 

unei garantii in suma fixa, egala cu 25% din chiria datorata pentru primul an de 
inchiriere.Din aceasta suma sunt retinute,daca este cazul, penalitatile si alte sume 
datorate proprietarului de catre beneficiar, in baza contractului de inchiriere. 

 
CAPITOLUL IV 
CARACTERISTICILE INVESTITIEI 
4.1.Investitia reprezentand umplerea cu materiale conforme legislatiei in vigoare 

si aducerea la starea initiala a gropii rezultate in urma exploatarii de resurse minerale-
balast situate pe teren extravilan in suprafata de  99.740 mp , se va face in baza 
proiectului de umplere, autorizarea acestuia de institutiile in drept (APM Prahova, 
Apele Romane,etc.) 

4.2.Realizarea investitiei se va face pe cheltuiela beneficiarului . 
4.3.Beneficiarul are obligatia de a obtine toate avizele, autorizatiile si acordurile 

necesare desfasurarii contractului de inchiriere. 
4.4.Termenul de finalizare a proiectului de umplere si avizarea acestuia se va 

face in cel mult 90 (nouazeci) de zile de semnarea contractului de inchiriere. 
4.5.Nefinalizarea  proiectului de umplere si avizarea acestuia in termenul stabilit 

da dreptul proprietarului la rezilierea unilaterala a contractului de conecsiune. 
 
CAPITOLUL V 
DREPTURILE PARTILOR 
Drepturile proprietarului 
5.1.Proprietarul are dreptul sa anuleze licitatia daca ofertantul declarant 

castigator nu se prezinta sa semneze contractul de inchiriere in maxim 20 (douazeci) de 
zile de la data comunicarii rezultatului licitatie. 

5.2. Proprietarul are dreptul de a inspecta bunul inchiriat,sa verifice stadiul de 
realizare a investitiei, precum si modul in care este satisfacut interesul public prin 
realizarea investitiei, verificand respectarea obligatiilor asumate de beneficiar. 

5.3. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului, cu 
notificarea prealabila a beneficiarului, din motive exceptionale legate de interesul 
national sau local,dupa caz. 
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5.4. In cazul prelungirii duratei de inchiriereproprietarul poate modifica chiria 
prin Hotarare a Consiliulu Local.Beneficiarul accepta modificarea de drept a chiriei fara 
a fi necesara incheierea unui act national. 

 
Drepturile beneficiarului 
5.5.Beneficiarul are dreptul de a exploata in mod direct,pe riscul sipe 

raspunderea sa , bunul care face obiectul contractului de inchiriere. 
5.6. Beneficiarul are dreptul de a folosi bunul care face obiectul inchirierii, 

potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti prin contractul de inchiriere. 
 

CAPITOLUL VI 
OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
6.1. Beneficiarul este obligat ca in termen de 30 de zile de data semnarii 

contractului sa declare la compartimentul taxe si impozite inchirierea in vederea 
urmaririi achitarii chiriei conform obligatiilor contractuale.Nedeclararea in termen 
atrage sanctiune prin amenda contraventionala conform Codului Fiscal . 

6.2. Beneficiarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de 
continuitate şi de permanenţă a bunurilor proprietate privatace fac obiectul inchirierii, 
potrivit obiectivelor stabilite de către proprietar. 

6.3. Beneficiarul are obligatia de a obtine toate avizele, autorizatiile si acordurile 
necesare desfasurarii contractului de inchiriere, 

6.4. Beneficiarul are obligatia de a intocmi proiectul de umplere al gropii si 
avizarea acestuia la institutiile abilitate (APM Prahova, Apele Romane,etc.) 

6.5. Beneficiarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac 
obiectul inchirierii. 

6.6. Beneficiarul este obligat să nu schimbe funcţiunea terenului ce face obiectul 
acestui contract. 

6.7. Beneficiarul nu poate subinchiria bunul ce face obiectul inchirierii.     
6.8. Beneficiarul este obligat să plătească chiria în conditiile şi termenele 

prevăzute la cap.3 . 
6.9. La expirarea perioadei de inchirierebeneficiarul este obligat sa redea cu titlu 

gratuit proprietarului terenul inchiriat adus la starea initiala a acestuia respectiv teren 
extravilan agricol . 

6.10. Nerespectarea oricarei clauze mai sus mentionate, duce la rezilierea de 
drept, a contractului de inchiriere, rezilierea operand de drept, fără somaţie, punere în 
întârziere si fara a fi necesara interventia instantei de judecata, aceasta operand prin 
simpla instiintare adresata beneficiarului . 

 
OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI 
6.11.Proprietarul este obligat să nu îl tulbure pe beneficiar în exerciţiul 

drepturilor rezultate din prezentul contract de inchiriere. 
6.12. Proprietarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de 

inchiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de contract si de lege. 
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6.13. Proprietarul este obligat să notifice beneficiarului apariţia oricăror 
împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor beneficiarului. 
 

CAPITOLUL VII 
RESPONSABILITATI DE MEDIU 

7.1. Beneficiarul are obligatia de a respecta legislatia in vigoare privind: protectia 
mediului, trensportul deseurilor nepericuloase si periculoase petreitoriul Romaniei, 
calitatea aerului inconjurator, depozitarea deseurilor 
7.2. Beneficiarul îi revin toate obligaţiile în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei de 
mediu si de sănătate publică. 

7.3. Beneficiarul are obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare privind protecţia 
mediului pe toată durata derulării contractului. 

7.4. Prin activitatea desfăşurată nu se va polua solul cu diverşi agenţi dăunători, nu vor 
fi infestate apele freatice sau subterane. În acest scop, beneficirul va lua toate masurile 
necesare evitării unor astfel de situaţii. 

 
CAPITOLUL VIII 
 ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
8.1. Prezentul contract de inchiriere încetează în următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de inchiriere; 
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea 

unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina 
acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată; 

c) în cazul neîndeplinirii în mod culpabil a uneia dintre obligaţiile contractuale 
asumate de către beneficiar; contractul se reziliază de plin drept, fără a fi necesară 
intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti, notificarea sau orice altă formalitate, cu plata 
unei despăgubiri. 

d) în cazul încălcării obligaţiilor contractuale de către Proprietar,  contractul de 
inchiriere se reziliază de plin drept, fără a fi necesară intervenţia vreunei instanţe 
judecătoreşti,  

e)in caz de neplată a doua rate trimestriale consecutive de către beneficiar, 
contractul se consideră desfiinţat de drept, fără somaţie, punere în întârziere si cerere de 
chemare în judecată. 

g) alte cauze de încetare a contractului de inchiriere, fără a aduce atingere 
cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege; 

h) în caz de forţă majoră. 
 

DESFASURAREA  LICITATIEI PUBLICE IN VEDEREA INCHIRIERII : 
Licitatia publica va fi organizata in conformitate cu regulamentul privind 

procedura de inchiriere a terenurilor cu alta destinatie decat cea de construire locuinte 
apartinand domeniului privat al Comunei Tîrgșoru Vechi sub forma licitatiei pe baza de 
oferte in plic inchis.  
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Licitaţia publica are loc la data 28.02.2018 ora 11,00  la sediul Primariei 
comunei Tirgsoru Vechi, Sat Strejnicu, str. Principala, nr.200. 

Licitatia este valabilă dacă s-au depus cel puţin 3 (trei) oferte valabile.  
Prezenta ofertanţilor la licitatie este consemnata in procesul-verbal. 
Numărul de exemplare în care se depune oferta un exemplar în original si un 

exemplar în copie 
Plicurile definite “ ORIGINAL “ si “ COPIE “ impreuna cu plicul definit“ 

OFERTĂ FINANCIARĂ „ se vor introduce într-un plic exterior, sigilat si 
netransparent. 

Ofertantul trebuie să sigileze originalul si copia în plicuri separate înscriind pe 
exteriorul plicului, vizibil si lizibil, “ ORIGINAL ” si respectiv “ COPIE “ 

Pe plicul exterior se va indica licitația publicã pentru care este depusã oferta. El 
va conține cererea de  participare la licitație, însoțitã de documentele de calificare 
necesare si obligatorii precizate în caietul de sarcini.Pe plicul interior se înscriu 
denumirea ofertantuluisi sediul social al acestuia. În acest plic se va afla oferta 
financiarã propriu-zisã.  

Plicurile se vor deschide în ședința publicã, ofertanților prezenți neputându-le fi 
interzis accesul la aceasta procedura. Dupã deschiderea plicurilor exterioare vor fi 
eliminate ofertele care nu îndeplinesc condițiile de calificare. Ofertele care nu s-au 
calificat vor fi declarate neconforme iar cel de-al doilea plic va ramane nedeschis. 
Pentru continuarea procedurii trebuie sa se califice cel puțin douã oferte. În caz contrar, 
se va încheia un proces-verbal ce se va semna de comisia de licitație și de ofertanții 
prezenți urmând ca procedura de licitație sã se repete peste 20 zile. 

Aceeași procedura se va urma și în cazul în care sunt depuse mai puțin de trei 
oferte.  

 
Taxa pentru contravaloarea caietului de sarcini este de 10 lei. 
 
Dacã sunt calificate cel puțin douã oferte, se va trece la deschiderea plicurilor 

interioare (care cuprind oferta financiara propriu-zisa). Va fi selectatã oferta cu pretul 
cel mai mare. Se va încheia un proces-verbal in care se mentioneaza ofertele valabile, 
ofetele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din 
urma de la pocedura de atribuire. Procesul verbal se semneaza de toti membrii si 
secretarul comisiei de evaluare si de ofertantii prezenti la licitatie.  

În caz de egalitate, licitația se va repeta în termen de 20 zile. Anunțul 
publicitar privind repetarea licitației se va afișa la sediul Primarie comunei Tirgsoru 
Vechi ,sat Strejnicu, str Principala, nr.200 si pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro. 
Acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal care va fi semnat de comisia de 
licitație.  

In baza procesului verbal comisia de evaluare intocmeste in termen de cel mult 3 
zile lucratoare un raport de atribuire a licitatie. 

Proprietarul are obligatia de a informa ofertantii despre deciziile referitoare la 
rezultatul licitatiei, in scris, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 3 zile lucratoare 
de la emiterea acestora. 
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Proprietarul va incheia contractul de inchiriere cu ofertantul a carui oferta a fost 
stabilita ca fiind castigatoare. In cazul in care acesta refuza semnarea ,contractul va fi 
semnat cu oferta clasata pe locul doi. 

 
În toate cazurile, atunci când termenele procedurale cad într-o zi nelucrãtoare, se 

prorogã în urmãtoarea zi lucrãtoare. 
Valabilitatea ofertelor depuse pentru licitatie este 90 zile de la data depunerii 

acestora. 
 
Documentele necesare participării la licitaţia publica sunt: 
 (1)- copie 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 protectiei mediului), inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante valabile la 
data licitatiei. 

     - copie Certificatul de înregistrare Fiscală,  
 (2)- 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; 

(3)- autorizatie de mediu valabila pentru colectarea,tartarea,decontaminare a 
deseurilor periculoase si nepericuloase. 

(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; 

    - informatii generale (formular nr.3) 
(6)- procură pentru persoane împuternicite sa participe la licitaţie; 
(7)- cerere tip de participare la licitatie (formularul nr. 1) 
(8)- formularul de oferta financiara. (formularul nr. 2) 
 
Depunerea ofertei 
Ultima zi de depunera a ofertelor este  27.02.2018, ora 10,00. 

            Pe plicul exterior se va mentiona „Nu se va deschide inainte de : 28.02.2018         
ora 11,00”. 

 
Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la adresa si până la data limită pentru 

depunere, stabilite în anunţul de licitaţie. 
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 

ofertantului. 
Oferta depusă la o altă adresă a proprietarului decât cea stabilită, sau după 

expirarea datei limită pentru depunere, nu va fi deschisă, fiind declarată întârziată. 
 
 

                                COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 


