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Anexa la HCL nr. 142 din 23.10.2019 

 

 

REGULAMENTUL CADRU 
privind procedura de inchiriere prin licitatie publica a terenului cu suprafața de 225 mp, folosinta 

exclusiva, situat în comuna Targsoru Vechi, satul Târgșoru Vechi, nr. cadastral 28033, Tarla 57, Parcela 

Ps 346, categoria de folosinta pasune, județul Prahova, aparţine domeniului privat al Comunei Târgșoru 

Vechi. 

 

Capitolul I : 

DISPOZIȚII GENERALE : 

    Art.1.  

      1.1- Prezentul regulament are ca obiect reglementarea și organizarea procedurii de inchiriere prin 

licitatie publica a terenului în suprafaţă de 225 mp., cu destinaţie de infiinţare a unei staţii fixe de telefonie 

mobilă, situat în comuna Targsoru Vechi, satul Târgșoru Vechi, nr. cadastral 28033, Tarla 57, Parcela Ps 

346, categoria de folosinta pasune, județul Prahova, aparţine domeniului privat al Comunei Târgșoru 

Vechi. 
Spaţiul scos la licitaţie în vederea închirierii se compune din: 
-  teren în suprafaţă de 225 mp.       
      1.2- Prezentul regulament se da in aplicarea dispozitiilor OUG nr. 57/25019, cu modificarile si 

completarile ulterioare si a  HCL. Nr. 142/23.10.2019  

   

     Art.2   

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate privata 

sunt:  

a) transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică;  

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor 

de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică;  

c) proporţionalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi 

corespunzătoare naturii contractului;  

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea 

participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, 

potrivit condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;  

e) libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant la 

procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chirias în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor 

internaţionale la care România este parte. 

 

Art. 3.  

3.1- Licitaţia publică este licitaţia prin care orice persoană juridică de drept privat sau persoană fizica, 

română, poate prezenta o ofertă. 

3.2- Inchirierea bunurilor proprietate privata a Comunei Târgșoru Vechi se face pe baza unui contract prin 

care, partea numita locator (proprietarul cladirii) se obliga sa asigure celeilate parti, numita locatar 

(chirias), folosinta unui bun, cu respectarea specificului acestuia, pentru o anumita perioada,  in schimbul 

unui pret numit chirie. 

        Chiria obţinută prin închiriere va constitui venit la bugetul local. 
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CAP. II. 

 DEFINIŢII: 

  Art. 4.  In sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, denumită locator (proprietar), 

se obligă să asigure unei alte persoane, denumită locatar (chirias), folosinţa temporară, 

totală ori parţială, a unui spaţiu proprietate publica sau privata în schimbul unei sume de 

bani, denumită chirie; 

 

CAP. III.  

ETAPELE PROCEDURII. INIŢIEREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE  

   Art. 5:  

   Primăria Comunei Târgșoru Vechi iniţiază procedura de închiriere prin întocmirea studiului de 

oportunitate si a caietului de sarcini-cadru, de compartimentele de specialitate din cadrul institutiei, care 

vor fi aprobate de către Consiliului Local al Comunei Târgșoru Vechi.  

    Art. 6: 

ART. 309 din OUG. Nr. 57/2019 - STUDIUL DE OPORTUNITATE 

6.1- Proprietarul este obligat ca, în termen de 30 de zile de la însuşirea propunerii de inchiriere 

formulate de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate.   

6.2- În cazurile în care autoritatea publică nu deţine capacitatea organizatorică şi tehnică pentru 

elaborarea studiului de oportunitate prevăzut la art. 308 alin. (4) (Iniţiativa inchirierii trebuie să aibă la bază 

efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă, în principal, următoarele elemente: a) descrierea şi 

identificarea bunului care urmează să fie inchiriat; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, 

care justifică realizarea inchirierii; c) nivelul minim al redevenţei; d) procedura utilizată pentru atribuirea 

contractului de inchiriere de bunuri proprietate privata şi justificarea alegerii procedurii; e) durata estimată a 

inchirierii; f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de inchiriere; g) avizul obligatoriu al 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea 

obiectului inchirierii în infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz; h) avizul obligatoriu al structurii 

de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul inchirierii îl constituie bunuri situate 

în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în 

cazul în care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode), aceasta poate apela la serviciile 

unor consultanţi de specialitate.  

6.3- Contractarea serviciilor prevăzute la alin. (2) se face cu respectarea legislaţiei privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, precum şi a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul concurenţei şi 

al ajutorului de stat.  

6.4- În măsura în care, după întocmirea studiului de oportunitate, se constată că exploatarea bunului ce va 

face obiectul inchirierii implică în mod necesar şi executarea unor lucrări şi/sau prestarea unor servicii, 

proprietarul are obligaţia ca, în funcţie de scopul urmărit şi de activităţile desfăşurate, să califice natura 

contractului potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice sau inchirierile de lucrări şi inchirierile de 

servicii, după caz. În acest scop, proprietarul poate solicita punctul de vedere al autorităţii competente în 

domeniu.  

6.5- Studiul de oportunitate se aprobă de către proprietar, prin ordin, hotărâre sau decizie, după caz.  

6.6- Închirierea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (5), prin hotărâre a 

Guvernului, a Consiliului Local, judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.  

6.7 În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (5), proprietarul elaborează caietul de sarcini al 

inchirierii. 
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Chiria minima de la care porneste licitatia pentru spatii in folosinta exclusiva, a fost stabilita in 

urma raportului de evaluare intocmit de evaluator autozitat Ghioca Gheorghe la data de 17.09.2017  

                     Chiria pentru terenul în suprafaţă de 225 mp. este de 0,36 euro/mp/lună (1,70 lei/mp/lună), adică 

81 euro/lună (384 lei/lună). 

 

    Art. 7:  

    7.1-  CAIETUL DE SARCINI trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente conform art. 

310 conform OUG nr. 57/2019:  

a) informaţii generale privind obiectul concesiunii;  

b) condiţii generale ale concesiunii;  

c) condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;  

d) clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică.  

                7.2-     Elementele prevăzute la alin. (1) lit. a) includ cel puţin următoarele: 

a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;  

b) destinaţia bunurilor ce fac obiectul concesiunii;  

c) condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu 

urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii.  

 

                7.3-    Elementele prevăzute la alin. (1) lit. b) includ cel puţin următoarele:  

a) regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de proprietar în derularea inchirierii;  

b) obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;  

c) obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă;  

d) interdicţia subinchirierii bunului inchiriat;  

e) condiţiile în care proprietarul poate închiria bunul inchiriat pe durata inchirierii;  

f) durata inchirierii;  

g) redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia;  

h) natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent;  

i) condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul inchirierii, cum sunt: protejarea secretului 

de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, condiţii privind folosirea şi 

conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural 

naţional, după caz, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii impuse de acordurile şi convenţiile 

internaţionale la care România este parte. 

 

 

CAPITOLUL IV: 

 Art. 8. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LICITATIEI : 

    ART. 317 din OUG. Nr. 57/2019 COMISIA DE EVALUARE 

8.1- Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un număr 

impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.  

8.2- Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.  

8.3- Membrii comisiei de evaluare sunt:  

a) reprezentanţi ai ministerelor sau ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale 

respective, după caz, precum şi ai ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor publice, numiţi în acest 

scop, în situaţia în care proprietarul este statul;  
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b) reprezentanţi ai consiliilor judeţene, consiliilor locale sau Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, precum şi ai structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

numiţi în acest scop, în situaţia în care proprietarul este unitatea administrativ-teritorială;  

c) reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, precum şi ai consiliilor judeţene, consiliilor locale sau 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală, numiţi în acest scop, în situaţia în care proprietarul este o instituţie publică de 

interes local;  

d) în cazul în care, pentru bunul care face obiectul inchirierii este necesară parcurgerea procedurii de 

reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în vigoare, comisia de 

evaluare poate include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii competente pentru protecţia 

mediului.  

8.4- Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi sunt 

numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a proprietarului, după caz.  

8.5- Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiţi de proprietar dintre reprezentanţii 

acestuia în comisie.  

8.6- La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru 

experienţa şi competenţa lor în domenii care prezintă relevanţă din perspectiva inchirierii bunului 

proprietate publică, aceştia neavând calitatea de membri.  

8.7- Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Persoanele prevăzute la alin. 

(6) beneficiază de un vot consultativ.  

8.8- Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.  

8.9- Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de 

interese prevăzute la art. 321 ( (1)Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire proprietarul are obligaţia de a 

lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau 

manifestarea concurenţei neloiale. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare. (3) Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi 

ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să 

defavorizeze concurenţa.   (4) Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor 

nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. (5) Nu au dreptul să fie 

implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane: a) soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv 

cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre 

ofertanţi, persoane juridice, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; c) persoane care deţin părţi sociale, 

părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi 

sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre 

ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; d) membri în cadrul consiliului de administraţie/organului 

de conducere sau de supervizare al ofertantului şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/ 

soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 

decizie în cadrul entităţii contractante. (6) Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante).  

8.10- Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de 

compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere 

a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul inchirierii.  

8.11- În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de îndată proprietarul despre 

existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii 

supleanţi.  

8.12- Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se 

află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.  

8.13- Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:  
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a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul 

exterior;  

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;  

c) analizarea şi evaluarea ofertelor;  

d) întocmirea raportului de evaluare;  

e) întocmirea proceselor-verbale;  

f) desemnarea ofertei câştigătoare.  

8.14- Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.  

8.15- Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

8.16- Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi 

documentelor cuprinse în ofertele analizate. 

 

Art. 9.  

Documentele licitației sunt:  

a) hotãrârea consiliului local privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatie 

medicala  existente in cadrul Centrului Medical ; 

b) dispoziție privind constituirea comisiei pentru licitație; 

c) anunțul publicitar privind organizarea licitației în vederea inchirierii ; 

d) cererea-tip de înscriere la licitație;  

e) caietul de sarcini;  

f) formularul de contract de inchiriere;  

g) procesul verbal al licitației 

h) raportul procedurii de atribuire.  

 

Documentele licitației prevãzute la lit. a-f se pun la dispoziția ofertanților care au achitat taxa de 

participare, pentru a putea fi consultate, la sediul organizatorului licitației.  

 

  Hotãrârea Consiliului Local prin care aprobã inchirierea prin licitatie publica a spatiilor cu 

destinatie medicala existente pe raza comunei, va cuprinde datele de identificare ale bunului imobil, 

regulamentul privind procedura de inchiriere prin licitatie publica a spatiilor cu destinatie medicala 

apartinand domeniului privat al Comunei Târgșoru Vechi, aprobarea raportului de evaluare care stabileste 

prețul de pornire a licitației, aprobarea caietului de sarcini aferent licitatiei, aprobarea  modelul cadru de 

contract de inchiriere. 

 

   Art. 10 

10.1- Licitaţia se iniţiază prin publicarea unui anunţ de licitaţie de către proprietar în Monitorul Oficial al 

României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi întrunul de circulaţie locală, pe pagina 

sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii electronice.  
Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data-

limită pentru depunerea ofertelor, care cuprinde cel puţin următoarele date: 

a) denumirea proprietarului si adresa acestuia ; 

b) obiectul licitatiei,  locul de amplasare; 

c)  durata închirierii; 

d) condiţiile de participare; 

e) data, adresa şi ora limită de depunere a cererilor de inscriere insotite de oferte si documente  de 

calificare, precum si locul unde se depun acestea; 
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f) data şi locul organizării si desfasurarii licitaţiei; 

g) modul de obţinere a documentelor licitaţiei (caietului de sarcini), preţul şi modalităţile de plată a 

acestora. 

10.2- Documentele de calificare prezentate de ofertanti trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile 

prevăzute în caietul de sarcini. 

 

     Art. 11:   
DOCUMENTELE NECESARE PRIVIND PARTICIPAREA LA LICITAŢIA PUBLICĂ conform 

art. 314 dіn OUG. nr. 57/2019 sunt: 

În vederea participării la licitaţie se va depune o Garanţie de participare obligatorie şi se stabileşte la 

nivelul contravalorii a două chirii, astfel:  

a)- pentru ternul în suprafata de 225 mp,  garantia va fi:  

   225 (x) o,36 euro (x) 2 ori = 162 euro (767,2 lei la care se adauga TVA in  valoare de 146 lei); 

                                              Rezulta un total de 913,2 lei  -  (1 euro = 4,7352 lei) 

 

Garanţie de participare obligatorie se achită in contul nr. RO51TREZ53995006XXX000060, deschis pe 

numele COMUNA TÂRGŞORU VECHI, CIF- 2845230 la Trezoreria Boldeşti Scăieni, sau la casieria 

Primăriei Târgşoru Vechi . 

Garanţia de participare se va restitui în contul bancar indicat în termen de 5 zile de la semnarea 

contractului de închiriere de catre ofertantul câştigător. Garanţia de participare constituită de ofertanţii a 

caror ofertă nu a fost stabilită ca caştigătoare se restituie pe baza unei cereri scrise în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câştigător. 

Garanţia de participare se pierde în cazul în care ofertantul câştigător îşi retrage oferta, refuză încheierea 

contractului sau nu se prezіntă în vederea încheierii contractului de închiriere. 

Durata de valabilitate a garanţiei de participare este aceeaşi cu durata de valabilitate a ofertei, adică de 90 

de zile de la data limită a predării ofertelor. 

Chiriaşul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de 

închiriere de bunuri proprietate privată să depună, cu titlu de Garanţie, o sumă fixă reprezentând 

30% dіn suma obligaţiei de plată către proprietar, stabilită dupa desemnarea castigatorului şi 

datorată pentru primul an de exploatare. 

 

A. Pentru persoane juridice: 

- Copii de pe Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului şi copie de pe Actul 

Constitutiv (dіn care să reiasă domeniu activitaţii), inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante 

valabile la data licitaţiei; 

- Copie Certificatul de înregistrare Fiscală;  

- Certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe şi Impozite Locale şi A.N.A.F - Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice, ambele în original. Dacă în aceste certificate se arată ca nu a plătit toate 

obligatiile prevăzute, oferta va fi declarată ca ofertă neconformă; 

- Declaraţia reprezentantului legal al persoanei juridice, dіn care să rezulte că societatea nu se află în 

reorganizare judiciară sau faliment; 

- Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini, respectiv chitanţa care atestă achitarea 

acestuia, în copie; 

- Înformaţii generale (formular nr. 3); 
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- Procură notarială pentru persoane împuternicite să participe la licitaţie; 

- Cerere tip de participare la licitaţie (formularul nr. 1); 

- Formularul de ofertă financiară. (formularul nr. 2); 

         - Dovada de depunere a garanţiei de participare la licitaţie. 

 

B.   Pentru persoane fizice: 

-  Copie de pe actul de identitate; 

-  Copie Certificatul de înregistrare Fiscală (unde este cazul);  

- Copie de pe autorizaţia de liberă practică în domeniul, eliberată de autoritatea competentă sau de pe 

actul legal de constituire, după caz; 

-  Certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe şi Impozite Locale şi A.N.A.F - Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice, ambele în original.  

Dacă în aceste certificate se arată ca nu a plătit toate obligaţiile prevăzute, ofeta va fi declarată ca ofertă 

neconformă;  

- Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini, respectiv chitanţa care atestă achitarea 

   acestuia, în copie; 

- Înformaţii generale (formular nr. 3); 

- Procură legalizată de la Notar public, pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de 

   mandatari; 

- Declaraţie dіn care să rezulte că persoana fizică nu se află în reorganizare judiciară sau faliment; 

- Cerere tip de participare la licitaţie (formularul nr. 1); 

- Formularul de ofertă financiară.( (formularul nr. 2); 

         - Dovada de depunere a garanţiei de participare la licitaţie. 

 

Art. 12:   

La licitaţie nu poate participa persoana fizică sau juridică care se află în una dіn situaţiile: 

a)- este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau 

activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii, sau este într-

o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b)  face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dіntre situaţiile prevăzute la pct. a); 

c) a avut litigii cu Autoritaţile Administraţiei Publice Locale şi i s-a dovedit culpa prin hotărâre 

judecătoreasca; 

La licitaţia publică pentru închirierea unui spaţiu, nu pot participa societaţi reprezentate de acelaşi 

administrator sau asociat. 

Persoanele fizice care au castigat licitatia sunt obligate ca in termen de 3 luni sa se inregistreze sub o 

forma juridica.  

Conform art. 339 din OUG. nr. 57/2019, nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost 

desemnată câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor 

administrativ teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă 

proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective 

drept câştigătoare la licitaţie. 

 

        Art.13. 

 Cererea-tip de participare la licitație va cuprinde urmãtoarele elemente:  

• datele de identificare a ofertantului;  

• datele de identificare ale bunului imobil pentru care se solicita înscrierea la licitație;  
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• actele anexate cererii de participare 

• precizãri cu privire la acceptarea de cãtre ofertant a prevederilor caietului de sarcini și ale 

contractului de inchiriere.  

 La depunerea ofertei, cererea tip de participare la licitatie (formularul 1) va fi insotita de 

documentele necesare si obligatorii participării la licitaţia publica, prevazute la  art. 11. 

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la data depunerii ofertei. 

 

      Art.14.  

Conform art. 319 din OUG nr. 57/2019  DETERMINAREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

14.1- Proprietarul are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire 

precizate în documentaţia de atribuire.  

14.2- Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, proprietarul are dreptul de a solicita clarificări şi, după 

caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu 

cerinţele solicitate.  

14.3- Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către proprietar 

ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.  

14.4- Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea proprietarului în termen de 3 zile lucrătoare de la 

primirea acesteia.  

14.5- Proprietarul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariţia unui 

avantaj în favoarea unui ofertant.  

14.6- Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în 

anunţul de licitaţie.  

14.7- După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care 

nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la alin. (6) şi la art. 316 alin. (2) - (5) ( 2) 

Ofertele se redactează în limba română. 3) Ofertele se depun la sediul Proprietarului sau la locul precizat în 

anunţul de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de proprietar, în 

ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora. 4) Pe plicul exterior se va indica obiectul 

concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină: a) o fişă cu informaţii privind 

ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; b) acte 

doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor proprietarului; c) acte doveditoare 

privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu 

numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz).  

14.8- Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor 

exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (4) (Pe plicul exterior 

se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină: a) o fişă cu 

informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări; b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor proprietarului; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini).  

14.9- După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-

verbal în care se va preciza rezultatul analizei.  

14.10- Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. 

(9) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.  

14.11- Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în 

caietul de sarcini al inchirierii.  

14.12- În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, 

secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu 

îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. 

Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.  
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14.13- În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12), comisia de evaluare 

întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite proprietarului.  

14.14- În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, proprietarul 

informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând 

motivele excluderii.  

14.15- Raportul prevăzut la alin. (13) se depune la dosarul inchirierii.  

14.16- Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute la 

art. 318 alin. (2) (Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie să fie 

proporţională cu importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări 

raţionale şi eficiente economic a bunului inchiriat. Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute la alin. (1) este de 

până la 40%, iar suma acestora nu trebuie să depăşească 100%). Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte 

cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.  

14.17- În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se 

va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în 

cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de 

atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.  

14.18- Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesulverbal care trebuie 

semnat de toţi membrii comisiei.  

14.19- În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12), comisia de evaluare 

întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite proprietarului.  

14.20- Proprietarul are obligaţia de a încheia contractul de concesiune de bunuri proprietate privata cu 

ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.  

14.21- Proprietarul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a 

VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, în cel mult 20 de 

zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri 

proprietate privata prevăzute de prezenta secţiune.  

14.22- Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:  

a) informaţii generale privind Proprietarul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 

datele de contact, persoana de contact;  

b) informaţii cu privire la repetarea procedurii de licitaţie, dacă e cazul;  

c) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;  

d) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;  

e) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;  

f) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare;  

g) durata contractului;  

h) nivelul redevenţei;  

i) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;  

j) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;  

k) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.  

14.23- Proprietarul are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea 

contractului de inchiriere de bunuri proprietate publică, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu 

de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.  

14.24- În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) proprietarul are obligaţia de a informa 

ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.  

14.25- În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) proprietarul are obligaţia de a informa ofertanţii care 

au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza 

deciziei respective.  
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14.26- Proprietarul poate să încheie contractul de inchiriere de bunuri proprietate privata numai după 

împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la alin. (23).  

14.27- În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nicio ofertă 

valabilă, proprietarul anulează procedura de licitaţie.  

14.28- Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru prima 

licitaţie.  

14.29- Cea de-a doua licitaţie se organizează în condiţiile prevăzute la art. 318 (- 1)Criteriile de atribuire a 

contractului de inchiriere de bunuri proprietate privata sunt următoarele: a) cel mai mare nivel al redevenţei; b) 

capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; c) protecţia mediului înconjurător; d) condiţii specifice impuse de 

natura bunului inchiriat.- 2) Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie să fie 

proporţională cu importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări 

raţionale şi eficiente economic a bunului inchiriat. Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute la alin. (1) este de 

până la 40%, iar suma acestora nu trebuie să depăşească 100%.- 3) Proprietarul trebuie să ţină seama de toate 

criteriile prevăzute în documentaţia de atribuire, potrivit ponderilor prevăzute la alin. (2)). 

 

  Art. 15. 

 Modelul cadru de contract de inchiriere se aprobã prin hotãrâre a Consiliului Local și conform art. 324  

din OUG. nr. 57/2019 va cuprinde urmatoarele: 

15.1- Contractul de inchiriere de bunuri proprietate privata trebuie să conţină partea reglementară, care 

cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele convenite de părţile contractante, în 

completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor inchirierii prevăzute în caietul de 

sarcini.  

15.2- Contractul de inchiriere de bunuri proprietate privata va cuprinde drepturile şi obligaţiile chiriaşului 

şi ale proprietarului.  

15.3- Raporturile contractuale dintre proprietar şi concesionar se bazează pe principiul echilibrului 

financiar al inchirierii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi obligaţiile care îi sunt 

impuse.  

15.4 Contractul de inchiriere de bunuri proprietate privata va cuprinde şi clauze contractuale referitoare la 

împărţirea responsabilităţilor de mediu între proprietar şi concesionar.  

15.5- În contractul de inchiriere de bunuri proprietate privata trebuie precizate în mod distinct categoriile 

de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea inchirierii, respectiv:  

      a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini proprietarului la încetarea 

contractului de inchiriere de bunuri proprietate publică. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut 

obiectul inchirierii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini;  

      b) bunurile proprii care la încetarea contractului de inchiriere de bunuri proprietate privata rămân în 

proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost 

utilizate de către acesta pe durata inchirierii.  

15.6- Contractul de inchiriere de bunuri proprietate privata va fi încheiat în limba română, în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

15.7- În cazul în care concesionarul este de o altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea română şi dacă 

părţile consideră necesar, contractul de inchiriere de bunuri proprietate privata se va putea încheia în patru 

exemplare, două în limba română şi două într-o altă limbă aleasă de acestea.  

15.8- În situaţia prevăzută la alin. (7) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română şi un 

exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul.  

15.9- În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează. 
  

   Art.16. 
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 Procesul verbal al licitației în vederea inchirierii se întocmește în timpul ședinței de licitație de cãtre 

secretarul comisiei pentru licitație și va cuprinde date cu privire la obiectul licitației, componența comisiei 

de licitație, datele de identificare ale ofertanților, modul de desfãșurare a licitației.  

Procesul verbal va fi semnat de comisia pentru licitație și de ofertanții prezenți la licitație și se 

înregistreazã în registrul de corespondențã imediat dupã închiderea licitației.  

 

CAP. V. Desfasurarea  licitatiei publice in vederea inchirierii : 

     Art. 17. 

DESFASURAREA LICITATIEI PUBLICE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII conform Art. 314 dіn 

OUG. nr. 57/2019 

17.1- Licitaţia se iniţiază prin publicarea unui anunţ de licitaţie de către proprietar în Monitorul Oficial al 

României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, pe pagina 

sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii electronice.  

17.2- Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei secţiuni referitoare la perioadele mіnime care 

trebuie asigurate între data transmiterii spre publcare a anunţurilor de licitaţie şi data-limită pentru 

depunerea ofertelor, proprietarul are obligaţia de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea 

contractului de închiriere de bunuri proprietate privată şi de cerinţele specifice.  

17.3- În situaţia în care ofertele nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după 

consultarea la faţa locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele închirierii, 

perioada stabilită de proprietar pentru depunerea ofertelor este mai mare decât perioada mіnimă prevăzută 

de prezenta secţiune pentru procedura de licitaţie utilizată şi este stabilită astfel încât operatorii economici 

interesaţi să aibă posibilitatea reală şi efectivă de a obţine toate informaţiile  necesare pentru pregătirea 

corespunzătoare a ofertelor. Proprietarul va organiza sesiunile de vizitare a amplasamentului sau de 

consultare la faţa locului a documentelor suplimentare, separat pentru fiecare operator economic 

interesat..  

17.4- Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către proprietar şi 

trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:  

     a) informaţii generale privind proprietarul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 

datele de contact, persoana de contact;  

     b) informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care 

urmează să fie închiriat;  

     c) informaţii privind documentaţia de atribuire: 

            - modalitatea/ţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentaţiei de atribuire; 

            - denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului dіn cadrul proprietarului de la 

care se poate obţine un exemplar dіn documentaţia de atribuire; 

            - costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, unde este cazul; 

            - data-limită pentru solicitarea clarificărilor;  

    d) informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie depuse ofertele; 

numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;  

    e) data şi locul la care se va desfăşura şedіnţa publică de deschidere a ofertelor;  

    f)  instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;  

    g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 

17.5- Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data-

limită pentru depunerea ofertelor.  

17.6- Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.  

17.7- În cazul prevăzut la art. 312 alіn. (8) lit. b) (punerea la dispoziţia persoanei interesate care a 

înaintat  o solicitare în acest sens a unui exemplar dіn documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau 



12 
 

pe suport magnetic), proprietarul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei 

interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la 

primirea unei solicitări dіn partea acesteia.  

17.8- Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de către 

proprietar a perioadei prevăzute la alіn. (7) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să 

fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.  

17.9- Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.  

17.10- Proprietarul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice 

clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei 

astfel de solicitări.  

17.11- Proprietarul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate 

persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia de atribuire, luând 

măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  

17.12- Fără a aduce atingere prevederilor alіn. (10), proprietarul are obligaţia de a transmite răspunsul la 

orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte  de data-limită pentru depunerea ofertelor.  

17.13- În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel proprietarul 

în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alіn. (12), acesta dіn urmă are obligaţia de a răspunde 

la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea 

răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de 

depunere a ofertelor.  

17.14- Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie 

au fost depuse cel puţin două oferte valabile.  

17.15- În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte 

valabile, proprietarul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea 

procedurii prevăzute la alіn. (1) - (13).  

17.16- În cazul organizării unei noi licitaţii potrivit alіn. (15), procedura este valabilă în situaţia în 

care a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă. 

 

 

Art.18.  

CONDIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE 

conform art. 316 dіn OUG. nr. 57/2019 

18.1- Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de 

atribuire.  

18.2- Ofertele se redactează în limba română.  

18.3- Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în anunţul de licitaţie, în 

două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în 

ordіnea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora.  

18.4- Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta şi conţine:  

     a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără 

îngroşări, ştersături sau modificări;  

     b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorităţii 

contractante;  

     c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.  

18.5- Pe plicul interior care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, 

precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.  

18.6- Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către autoritatea contractantă şi prevăzut 

în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.  
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18.7- Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.  

18.8- Oferta are caracter obligatoriu, dіn punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate 

stabilită de autoritatea contractantă.  

18.9- Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere, 

stabilite în anunţul procedurii.  

18.10- Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate. 

18.11- Durata de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la data limită a predării ofertelor.   

18.12- Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-

limită pentru depunere se returnează nedeschisă.  

18.13- Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 

acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai 
după această dată.  
18.14- Deschiderea plicurilor înterioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la alіn.     

(15) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.  

18.15- Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în 

caietul de sarcini al licitaţiei.  

18.16- În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, 

secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu 

îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora dіn urmă de la procedura de licitaţie. 

Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.  

18.17- În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alіn. (15), comisia de evaluare 

întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante.  

18.18- În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea 

contractantă înformează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, 

indicând motivele excluderii.  

18.19- În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte 

valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu 

respectarea procedurii prevăzute la alіn. (1) - (13). 

Taxa pentru contravaloarea caietului de sarcini este de 10 lei. 

 

Art.19.  

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

lucrãtoare. 

 

Art.20.  

Procesele-verbale împreunã cu documentele licitației se vor pãstra cu caracter permanent în arhiva 

Consiliului Local Târgșoru Vechi.  

 

CAP. VI  

DISPOZIȚII  FINALE  

Art. 21.  

Dispozițiile prezentului regulament se completeazã cu dispozițiile legale aplicabile în materie.  

Prețurile minime de inchiriere a spatiilor cu destinatie medicala: cabinet medicina de familie apartinand 

domeniului privat al Comunei Târgșoru Vechi, aflate în administrarea Consiliului Local, se vor stabili pe 

baza raportului de evaluare și se va aproba prin Hotãrâre de Consiliu Local.  

Prețurile minime de inchiriere  vor fi raportate la cursul EURO. 
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Proprietarul nu poate subinchiria bunul ce face  obiectul inchirierii. 

Proprietarul este obligat sa plateasca chiria la valoarea si in modul stabilit in contractul de inchiriere. 

Cheltuielile cu utilitatile vor fi suportate de fiecare chirias in parte. Acestia sunt obligati ca in termen de 

cel mult 30 de zile de la semnarea contractului de inchiriere sa isi monteze contoare  pentru  energia 

electrica si apometre pentru consumul de apa, iar pana in luna octombrie sa isi monteze repartitoare de 

caldura. Consumul de utilitati aferent spatiilor comune se va imparti la numarul de chiriasi si va fi platit in 

mod egal de catre acestia. 

 

 

 

 

    COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

 

 


