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SECTIUNEA A I-A 
INFORlvIA TII GENERALE 

Cap.I. OBIECTUL LICITATIEI 

1.1 .Inchirierea , prin licitatie publica cu ofe11a 111 plic 111chis, a u11ui tere11, 111 suprafata de 

54 mp,situat 111 intravilanul localitatii Sangeorzu-Nou ,teren foscris 111 C.F. nr ..... ,teren 

apaqinancl clomeniului public al Comunei Lechinta. 

1.2. Descrierea imobilului 

Tere11ul 111 suprafata de 54 mp ,este situat 111 extravilanul localitatii Sangeorzu-Nou, 

Comuna Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud ~i este 1nscris 111 C .F. nr ...... ,numar cadastral 

.. ...... .. apartinand domeniului public al Comunei Lechinta. 

Terenul poate beneficia de clotarile eclilitare ale zonei, acestea fiind Ill apropiere: 

-drum de acces: Drum Judetean, 

-ref ea de energie electrica, 

-refea de telefonie, 

-refea de alimentare cu apa, 

1.3.Situatia juridica: Terenul apartine dome11iului public al Comunei LechintaJnscris Ill 

C.F . ......... . 

1.4.Tcmciul legislativ, 
Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ

teritoriale se aproba, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului jucletean, a 
Co11siliului General al Municipiului Bucure~ti sau a consiliului local,confonn art.333 din 
Orclonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Administrarea domeniului public ~i privat al unitatilor administrativ-teritoriale , 
1nchirierea bunurilor proprietate publica este prevazut la art. 108 lit.c) din Ordonanta de 
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul aclministrativ,unde Consiliile locale ~i consiliile 
judetene hotarasc, Ill conditiile prevazute 111 partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce 
apartin clomeniului public sau privat, local sau judetea11, dupa caz, sa fie : 

a) date fo administrarea institutiilor publice ~i regiilor autonome din suborclinea unitatii 

administrativ-teritoriale care le are 1n proprietate; 

b) concesionate; 

c) fochiriate; 
d) elate 1n folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica; 

e) valorificate prin alt emodalitati prevazute de lege. 

Respectiv art.333 alin.(1) - (5)din Ordonanta de Urgenta m. 57/2019 privind Codul 
administrativ: "(1) Bunmile proprietate publica pot fi Illchiriate de catre stat sau de catre 
unitatile administrativ - teritoriale 111 baza unui contract de 1nchiriere de bunuri proprietate 
publica. In cazul 111 care contractul de 111chiriere se 1llcheie de catre titularul dreptului de 
aclministrare, acesta are dreptul sa focaseze din chirie o cota-parte 1ntre 20 - 50%, stabilita, 
dupa caz, prin hotararea Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al 
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Municipiului Bucure~ti sau a consiliului local al comunei, al ora~ului sau al municipiului 
prin care s-a aprobat fochirierea. 
5)Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ
teritoriale se face pe baza de licitatie publica. 

1.5.Condifii de mediu -Chiria~ul poarta fotreaga responsabilitate pentru respectarea 

prevederilor legale In domeniul protectiei mediului. 

Cap.II. OBIECTUL INCHIRIERII 
2.1.Terenul care unneaza a fi inchiriat se afla situat in extravilanul localitatii Sangeorzu

Nou,avand suprafata de 54 mp ~i este inscris in C.F. nr. ..... ... ,apartinand domeniului 

public al Comunei Lechinta. 

2.2. Terenul care face obiectul inchirierii aparfine domeniului public al Comunei 

Lechinta,situat pe raza localitatii Sangeorzu-Nou. 

Cap.III. MOTIVATIA INCHIRIERII 
3.1.Op011unitatea inchirierii acestui teren este motivata din punct de vedere juridic de art. 

297 alin.(1) lit.(c) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

3.2. Inchirierea terenului, din punct de vedere financiar, determina o sursa de venituri 

pentru bugetul local, prin plata redeventei stabilita prin licitatie publica organizata in 
confonnitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Cap.IV. ELEMENTE DE PRET 
4.1.Redeventa minima( pretul de pornire al licitafiei) pentru terenul in suprafata de 54 

mp,situat in extravilanul localitatii Sangeorzu-Nou,teren inscris fo C.F. nr ....... apartinand 

domeniului public al Comunei Lechinta, este de .... . Euro/an ,echivalent a 2924 lei pe an, 

la stabilire s-a avut in vedere proportionalitatea redeventei cu beneficiile obtinute din 

exploatarea bunului , valoarea de piata a terenului care face obiectul inchirierii ~i durata 

inchirierii. Valoarea de piata a fost determinata prin raportul de evaluare, intocmit de catre 

evaluator ANEV AR ing.Pavelea Claudiu; 

4.2.Preful clocumentafiei de atribuire este stabilit la 200 lei( taxa caiet sarcini 50 

lei,taxa participare 50 lei ~i garantie de participare 100 lei) .Acesta se achita la casieria 

Primariei Comunei Lechinta ~i este nerambursabil. 

4.3.Redeventa va fi achitata pentru anul curent, in termen de maxim 30 de zile de la data 

semnarii contractului,iar pentru viitor,recleventa va fi platita din inifiativa chiriasului pana 

la sfar~itul lunii martie a anului in curs. 

4.4.Locatarul are obligatia ca in tennen de 90 de zile de la data semnarii contractului de 

inchiriere de bunuri proprietate publica sa depuna, cu titlu de garanfie contravaloarea a 

cloua chirii din suma obligafici de plata catre locator, stabilita fo contract pentru un an 
de exploatarc. Garantia se achita la casieria Primariei Comunei Lechinta. 

Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile ~i alte sume datorate de 

catre chirias, in baza contractului de inchiriere de bunuri proprietate publica. 

Cap.V. PROCEDURA APLICATA 
5.1.Procedura aplicata Ill vederea inchirierii terenului In suprafata de 54 mp, situat Ill 

extravilanul localitatii Sangeorzu-nou, comuna Lechinta va fi licitafia publica cu oferta in 
plic fochis, conform prevederilor din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ 

(Partea a VI-a) ~i in concordanta cu Regulamentul privind modalitatile de exercitare a 

dreptului de proprietate publica ~i privata apartinand U.A.T. Lechinta . 
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5.2.Anun\ul privind inchirierea prin licitatie va contine urmatoarele informatii: 
a) informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de 
identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact; 
b) infonnatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea 
~i identificarea bunului care urmeaza sa fie 111chiriat; 
c) infonnatii privind documentatia de atribuire: moclalitatea sau moclalitatile prin care 
persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire; 
denumirea ~i clatele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii 
contractante de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire; costul ~i 
conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei, daca este cazul; data - limita pentru 
solicitarea clarificarilor; 
d) informatii privind ofertele: data - limita de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie 
depuse ofertele, numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare ofe11a; 
e) data ~i locul la care se va desfa~ura ~edinta publica de deschidere a ofertelor; 
f) instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii ~i termenele pentru sesizarea 

instantei; 
g) data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii. 

Cap.VI. OBLIGATIILE PARTILOR 
6.1.1. -Locatarul are urmatoarele obligatii: 
-de a trimite spre publicare, anuntul de licitafie cu eel pufin 20 de zile calendaristice inainte 

de data - limita pentru depunerea ofe11elor; 

-la aceeia~i data afi~eaza anuntul ~i la sediul propriu; 
-de a trimite spre publicare un anunt de atribuire a contractului, in termen de eel mult 20 

de zile calendaristice de la atribuirea contractului; 

- Locatorul are obligatia de a nu-I tulbura pe locatar in exercitiul clrepturilor rezultate din 

contractul de inchiriere de bunuri proprietate publica; 

6.2.Locatarul are urmatoarele obligatii: 
- se obliga sa achite redeventa pentru anul 111 curs in termen de maxim 30 de zile de la data 

semnarii contractului, iar pentru viitor , redeventa va fi platita pana la sfar~itul lunii martie 

a anului respectiv; 
- se obliga sa depuna garanfia prevazuta la capitolul IV, pct. 4.4, 111 tennen de 30 de zile de 

la data semnarii contractului de inchiriere de bunuri proprietate publica. 

-locatarul are 111treaga responsabilitate 111 ceea ce prive~te respectarea legislatiei in vigoare 

cu privire la PSI,protectia mediului ~i persoanelor. 

-nu poate ,inchiria bunul ce face obiectul 111chirierii. 
- de a permite accesul locatorului la bunul inchiriat, la solicitarea acestuia pentru 

executarea eventualelor lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare. 

-la incetarea contractului de 111chiriere , locatarul este obligat sa restituie locatorului, 

terenul, liber de orice sarcini, pe baza de proces -verbal. 

Cap.VII. ORGANIZAREA PROCEDURII DE LICIT A TIE 
7.1.Inscrierea la licitatie se va face in baza unei cereri tip care se va procura de la sediul 

organizatorului, respectiv Primaria Comunei Lechinta m.506. 
7.2.Comisia de licitatie se va numi prin Hotarare a Consiliului Local, 111 conformitate cu 
art.17 din Regulamentul privind modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate 

publica ~i privata apartinand U.A.T. Lechinta . 
7.3.Comisia va avea in componenta minim 5 persoane, forrnata din eel putin doi 

reprezentanti ai Consiliului Local ~i speciali~ti in domeniul tehnic, economic, juridic, 
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agricol din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechinta. Din randul acestora va 

fi desemnat pre~edintele ~i secretarul comisiei. 
7.4.Comisia de evaluare este legal 1ntrunita numai 111 prezenta tuturor membrilor. 

7.5.Persoanele desemnate sa faca parte din comisia de licitatie sunt obligate sa dea 111 

prealabil o declaratie privind incompatibilitatea, impm1ialitatea ~i obligatia de pastrare a 

confidentialitatii 111 raport cu calitatea de membru al comisiei de licitatie, declaratii care se 

vor pastra la dosarul licitatiei. 
7.6. Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare 111 ziua fixata pentru deschiderea lor, 

prevazuta 111 anuntul de licitatie. 
7.7. Ofe11ele se redacteaza 111 limba romana. 
7.8. Ofertele se depun Ia sediul Primariei Lechinta, 111 doua plicuri sigilate, unul exterior ~i 
mm! interior, care se inregistreaza de autoritatea contractanta, 111 ordinea primirii lor, in 
registrul Ofe11e, precizandu-se data ~i ora. 
7.9. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusa ofe11a. Plicul 

exterior va trebui sa contina: 
a) o fi~a cu informatii privind ofertantul ~i o declaratie de participare, semnata de ofertant, 

fara 111gro~ari, ~tersaturi sau modificari; 
b) acte doveditoare privincl calitatile ~i capacitatile ofe11antilor, confonn solicitarilor 

autoritatii contractante ; 
c) acte cloveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini. 

7.10. Pe plicul interior, care contine oferta propriu - zisa, se 1nscriu numele sau denumirea 

ofertantului, precum ~i domiciliul sau secliul social al acestuia, dupa caz. 
7.11.0ferta va fi depusa 111tr-un exemplar ,iar exemplarul ofertei trebuie sa fie semnat de 

catre ofertant. 
7.12. Dupa deschiderea plicurilor exterioare 111 ~eclinta publica, comisia de evaluare elimina 

ofe11ele care nu contin totalitatea documentelor ~i a datelor prevazute la mt 7.7. - 7.11 .. 

7.13. Pentru continuarea desfa~urarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa 

deschiderea plicurilor exterioare eel putin doua oferte sa 1ntruneasca conditiile prevazute la 

al1. 7.7.-7.11 .. 
7.14. Dupa analizarea continutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare 

1ntocme~te procesul - verbal 111 care se va preciza rezultatul analizei. 

7.15. Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului - verbal 

prevazut la art.7.14 de catre toti membrii comisiei de evaluare ~i de catre ofe11anti. 

7.16. Sunt considerate oferte valabile ofertele care 1ndeplinesc criteriile de valabilitate 

prevazute 111 caietul de sarcini al 1nchirierii. 
7.17. In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 

valabilitate, secretarul acesteia 111tocme~te un proces - verbal 111 care mentioneaza ofertele 

valabile, ofertele care nu llldeplinesc criteriile de valabilitate ~i motivele excluderii acestora 
din urma de la procedura de atribuire. Procesul - verbal se semneaza de catre toti membrii 

comisiei de evaluare. 
7.18.In baza procesului - verbal care 111depline~te conditiile prevazute la art.7.17, comisia 

de evaluare fotocme~te, 111 tennen de o zi lucratoare, un raport pe care II transmite 

autoritatii contractante. 
7.19. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, 

autoritatea contractanta informeaza, 111 scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror 

oferte au fost excluse de la procedura licitatiei, indicand motivele excluderii. 

7.20. Raportul prevazut la art. 7.18. se depune la dosarul 111chirierii. 
7.21.Criteriul de atribuire al contractului de 1nchiriere este eel mai mare nivel al redeventei. 

5 



7.22.In caz de egalitate a pretului ofertei, In termen de 3 zile,ofertantii vor fi notificati, prin 

scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu pnvire la stabilirea datei pentru 

depunerea noilor oferte. Ace~tia sunt obligati, ca in termen de 5 zile de la primirea 

notificarii sa depuna o noua oferta. 
7.23. Locatorul are obigafia de a informa ofertantii a caror oferte au intrunit conditiile de 

valabilitate privind desemnarea ofertei ca~tigatoare, 111 scris, cu confirmare de primire. 

7.24.Contractul de inchiriere se va focheia in termen de 30 de zile de la data 

desemnarii ofertei ca~tigatoare dar numai dupa implinirea celor 20 de zile calendaristice de 

la data comunicarii deciziei privind oferta desemnata cfo,;tigatoare. 

7.25.Nesemnarea de catre adjudecatorul licitatiei a contractului de inchiriere atrage dupa 

sine nulitatea adjudecarii. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa (111 nume propriu 

sau ca asociat, actionar, administrator al unei persoane juridice) la alte licitatii organizate 

de Comuna Lechinta privind inchirierea bunurilor timp de 3 ani. 

SECTIUNEA A-II-A 
INSTRUCTIUNI PENTRU PARTICIPANTI 

CAP.I. INFORMA TII GENERALE 
Licitatia pentru fochirierea terenului in suprafata de 54 mp, inscris fo C.F. m ....... . 

aparfinand domeniului public al Comunei Lechinta este licitatie publica cu oferta in plic 

fochis. 
Data licitatiei se va stabili prin anunt public ~i va avea loc , la sediul Primariei Comunei 

Lechinta, localitatea Lechinta, nr.506 , judetul Bistrita-Nasaud. 

CAP.11.ORGANIZATORUL LICITATIEI: COMUNA LECHINTA, JUDETUL 
BISTRITA- NA.SA.VD, TEL. 0263/274433,FAX.0263/274325. 

CAP.III. INSTRUCTIUNI PRIVIND CONTINUTUL DOCUMENTELOR 
Are dreptul de a participa la licitatie orice persoana fizica saujuridica, romana sau straina, 

care 1ndepline~te cumulativ urmatoarele conditii: 
a) a platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia de participare; 
b) a depus ofe1ta sau cererea de paiticipare la licitatie, 1mpreu11a cu toate documentele 

solicitate 111 documentatia de atribuire, 111 termenele prevazute in documentatia de atribuire; 
c) are indepli11ite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor ~i a 

co11tributiilor catre bugetul consolidat al statului ~i catre bugetul local; 
cl) nu este 111 stare de insolventa, faliment sau lichidare. 

3.1.Persoanele fizice vor depune urmatoarele documente : 

-cerere de participare la licitatie; 
-Certificat de atestare fiscala valabil la data licitatiei, emis de catre Directia Generala a 

Finantelor Publice I3istrita-Nasaud care sa ateste faptul ca ofertantul nu are debite restante 

catre bugetul consolidat al statului; 
-Certificat de atestare fiscala valabil la data licitatiei, emis de catre Primaria comunei 

Lechinta, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are debite restante catre bugetul local; 

-copie dupa carte sau buletin de identitate; 
-copie de pe chitanta sau ordinul de plata vizat de banca, reprezentand achitarea respectiv 

tnsu~irea documentatiei de atribuire a contractului de 1nchiriere; 

3.2.Persoanele juridice vor depune urmatoarele documente : 

-cerere de participare la licitatie; 
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- imputernicire din pa11ea societatii pentru reprezentantul societatii, original; 

-Ce11ificatul de inregistrare al societatii, la Oficiul Registrului Comertului (codul unic de 

inregistrare ~i anexa); 
-autorizatie de functionare pentru persoane fizice care desfa~oara activitati economice pe 

baza liberei initiative; 

-Actul constitutiv al societatii comerciale; 
-Certificat de atestare fiscala valabil la data licitatiei, emis de catre Directia Generala a 

Finantelor Publice Bistrita-Nasaud care sa ateste faptul ca ofertantul nu are debite restante 

catre bugetul consolidat al statului; 
-Certificat de atestare fiscala valabil la data licitatiei, ernis de catre Primaria comunei 

Lechinta, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are debite restante catre bugetul local; 
-copie de pe chitanta sau ordinul de plata vizat de banca, reprezentand achitarea respectiv 

1nsu~irea documentatiei de atribuire a contractului de inchiriere; 

3.3.Pentru societatile comerciale straine: 
-Certificat de inregistrare tradus 111 limba romana, iar traducerea sa fie legalizata de un 

notar public din Romania; 
-scrisoare de bonitate, eliberata de o banca strainasau o filiala a unei banci straine in 

Romania. 

CAP.IV. PRECIZARI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE ~I LIMBA 
FOLOSITA IN CORESPONDENT A ~I RELATIILE INTRE P ARTI 

4.1.Documentele, notificarile, cleciziile ~i alte comunicari, care trebuie transmise intre pa.qi 

se var face in forma scrisa sau alta forma care asigura imegistrarea actului, cu exceptia 

clocumentelor a carei forma a fost prevazuta prin documentele licitatiei. 

4.2.Toate documentele vor fi intocmite 111 limba romana. 

CAP.V. PRECIZARI PRIVIND SEMNATURILE ~I PARAFELE NECESARE 

PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR 
Documentele depuse de ofertant, var fi ~tampilate ~i senmate de persoanele 

desemnate legal, pentru fiecare document, iar 111 cazul persoanelor fizice, clocumentele var 

fi semnate de catre persoana fizica sau de imputernicitul sau, daca este cazul. 

CAP.VI. CLARIFICARI PRIVIND DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ~I 
MODUL DE SOLUTIONARE 
6.1. Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privincl documentatia de 

atribuire. 
6.2.Locatorul are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet ~i fara ambiguitati, la orice 
clarificare solicitata, fotr-o perioada care nu trebuie sa depa~easca 3 zile lucratoare de la 

primirea unei astfel de solicitari. 
6.3. Locatorul are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile aferente catre 

toate persoanele interesate care au obtinut, in conditiile prezentei sectiuni, documentatia de 

atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile 

respective. 
6.4. Fara a aduce atingere preveclerilor art.6.1., are obligatia de a transmite raspunsul la 

orice clarificare cu eel putin 3 zile lucratoare inainte de data - limita pentru depunerea 

ofertelor. 
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6.5. in cazul tn care solicitarea de clariflcare nu a fost transmisa tn timp util, punand astfel 
locatarul in imposibilitatea de a respecta tennenul prevazut la art.6.4.,acesta din urma are 
obligafia de a raspunde la solicitarea de clarificare tn masura in care perioada necesara 
pentru elaborarea ~i transmiterca raspunsului face posibila primirea acestuia de catre 
persoancJc interesate inainte de data - limita de depunere a ofertelor. 

CAP.VU. PRECIZARI PRIVIND ANULAREA LICITATIEI 
7.1.Procedura de Jicitatie se poate des:ra~ura numai dad!. 111 urma publicarii anuntului de 
licitatie au fost depuse eel putin doua oferte valabile. 
7.2. In cazul fo care in urma publicarii ammtului de licitatie nu au fost depuse eel putin 
doua oferte valabile, locatorul este obligat sa anuleze procedura ~i sa organizeze o noua 
licitatie, cu respectarea procedurii prevazute 111 Sectiunea I -Capitolul VTJ. 
7.3.Daca 
CAP.VIII. DISPOZITII FINALE 
8.1. Orice moclificare a prezentului contract de 111chiriere se va face cu acordul scris al 
ambelor paqi prin semnarea unui act adi!ional. 
8.2.Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, 
modificarea ~i incctarea contractului de 1nchiriere se realizeaza potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile ulterioare. 

PRIMAR, 

Ing.FLORIAN ROMEO-DANI 
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SECTIUNEA A Ill-A 

CATRE, 
COMUNA LECHINTA ,JUDETUL BISTRITA-NA.SAUD 

Subsemnatul(a) domiciliat(a) tn 

Str. .......... .. .... .... ... ... ...... ... .. , nr .... ........ , bl. .. .. ....... , ap . ............ . , posesor al B.I. (CI) seria 
..... ......... .. ... .... . Nr. ................. ... ... , C.N.P . .. ........... .......... ... ..... .... ........ , telefon 

.. ... ....... ... .. ...... .. reprezentant (administrator) al A.F., P.F. sau S.C . 

............. .......... ....... ... ......... .. ...... . , cu sediul tn .. .. ................... , jud ............. ... ..... .. ........ , str. 

.. ......... ....... ... ..... .... .... ....... , nr . ...... ..... .. , avand cod fiscal (unic de inregistrare) m . 

............ .................... .......... .. , tnregistrat la Registrul Comertului cu nr . 

.......... .. ... ....... ... ....... ..... ... . .... ... . , cont ........... .... ............... .......................... . deschis la 
l• •t A • l 1• •t t • bl• ~ .... .. .......... ....... ...... ........ .. .................... .. .. .................. .. , so 1c1 1nscnerea a 1c1 a11a pu 1ca 

care va avea loc in data de ............ ..... .... ........... ora ........ .. , la sediul Primariei Comunei 
Lechinta, pentru inchirierea imobilului teren situat in localitatea Sangeorzu-Nou,in 
suprafata de 54 mp,inscris 111 C.F. nr ....... .... apartinand domeniului public al Comunei 

Lechinta. 

Semnatura ~i ~tampila 
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ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMA.RIA COMUNEI LECHINT A 

ANEXA 2 la 

H.C.L.Lechinta m . /21.04.2021 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
pentru inchirierea prin licitatie a imobilului teren in suprafata de 54 mp, situat in 

extravilanul localitatii Sangeorzu-Nou, inscris 111 C.F. nr. .... .. . apaqinand domeniului public 

al Comunei Lechinta. 

Continut: 
' 

1. infonnatii generale privind locatarul, ll1 special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul 

de telefon, telefax ~i/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.; 

2. instructiuni privind organizarea ~i desfa~urarea procedurii de concesiune; 

3. caiehtl de sarcini; 

4. instructiuni privind modul de elaborare ~i prezentare a ofertelor; 

5. informatii detaliate ~i complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea 

ofertei ca~tigatoare, precum ~i ponderea lor; 

6.anularea licitatiei 

7. instructiuni privind modul de utilizare a cailor de a tac; 

7. infonnatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii - Contractul cadru de 

concesiune 

I. INFORMATII GENERALE PRIVIND LOCATORUL 

LOCATORUL :COMUNA LECHINTA, SEDIUL : Localitatea Lechinta, nr. 506, 

Judetul Bistrita-Nasaud, COD FISCAL :4427064 TELEFON 0263-274433; FAX 0263-

274325 

II. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA 

PROCEDURII DE INCHIRIERE 

Procedura licitatiei publice 

1. Locatorul are obligatia sa publice anuntul de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, 

partea a VI a ,intr-un cotidian de circulatie nationala, intr-unul de circulatie locala si pe 

site-ul Primariei Lechinta. 
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2. Anuntul se trimite spre publicare cu eel putin 20 de zile calendaristice inainte de data 

limita pentru depunerea ofertelor. 

3. Documentatia de atribuire se ridica contra cost de la sediul Primariei Lechinta. 

Persoanele interesate pot solicita clarificari iar reprezentantii autoritatii contracatante au 

obligatia de a le transmite raspunsul intr-o perioada ce nu depaseste 3 zile lucratoare. 

Pentrn comunicarea clarificarilor, persoana interesata va pune la dispozitie adresa, nr. fax si 

e-mail-ul sau va preciza in scris daca doreste o alta modalitate de comunicare ( ex: sa ridice 

personal corespondenta). 

4. Ofe1tele se depun la sediul autoritatii contractante(Primaria comunei Lechinta), 1ntr-un 

exemplar ,111 doua plicuri fochise ~i sigilate, unul exterior ~i unul interior, care vor contine 

documentele solicitate de concedent. Pe plicuri va fi trecut obiectul 111chirierii pentru care 

se depune oferta. 

5. Procedura de licitatie se desfasoara numai daca in urma publicarii anuntului de licitatie 

au fost depuse eel putin doua oferte. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica. 

6. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu 

contin totalitatea documentelor si datelor cerute in "Instructiuni privind modul de 

elaborare si prezentare a ofertelor" si intocmeste un proces verbal in care se mentioneaza 

rezultatul analizei. Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca 

dupa deschiderea plicurilor exterioare eel putin 2 ofe1te sa intruneasca conditiile de 

paiticipare. 

7. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului 

verbal de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti , numai daca exista 

eel putin 2 oferte valabile. 

8. In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatei nu au fost depuse eel putin doua 

ofe1te valabile, concedentul va anula procedura si va organiza o noua procedura de licitatie, 

cu aceeasi documentatie. In cazul organizarii unei noi licitatii, procedura este valabila In 
situatia 111 care a fost depusa eel putin o oferta valabila. 

9. Criteriul de atribuire al contractului de 1nchiriere este eel mai mare nivel al redeventei. 

Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriul de atribuire 

prevazut in documentatie. 

10. In cazul egalitatii pretului oferit de 2 sau mai multi paiticipanti admisi, comisia va 

solicita acestora sa faca o noua oferta, in plic inchis. 

11. In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, secretarul comisiei 

intocmeste un proces verbal in care mentioneaza ofertele valabile, oferta cleclarata 

castigatoare, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii 

acestora din urma de la procedura de atribuire. 

12. In baza procesului verbal care incleplineste conditiile prevazute la pct. 7, in tennen de o 

zi, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de 
1nchiriere si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofe1telor clepuse si motivele 

alegerii ofe1tantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat nici un castigator, 

cauzele respingerii pe care il comunica locatarului. 

11 



13 . Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, locatorul, in tennen de 3 zile lucratoare 

informeaza in scris cu confinnare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse 

indicand motivele excluderii si ofertantul declarat castigator. 

14. In cazul in care licitatia publica nu a condus la desemnarea unui castigator se va 

consemna aceasta situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie. 

15. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condus la desemnarea unui castigator aceasta se 

va consemna intr-un proces verbal care va constitui temeiul pe baza caruia comisia de 

evaluare va recurge la reluarea procedurii de licitatie. 

Garantii 
' 

1. Locatarul are obligatia ca 111 termen de eel mult 90 de zile de la data semnarii 

contractului de tnchiriere de bunuri proprietate publica sa depuna, cu titlu de garanfie 
contravaloarea a 2 chirii, din suma obligafiei de plata catre locatar, stabilita 111 
contract pcntru un an de exploatarc a bunului. Garantia se achita la casieria Primariei 

Comunei Lechinta sau prin virament bancar 111 contul : Comuna Lechinta, cod fiscal 

4427064, RO14TREZ10121A300530XXXX - deschis la Trezoreria Bistrita, cu 

specificatia la obiectul platii . 

III. CAIETUL DE SARCINI 

Caietul de sarcini prezentat este anexat documentatiei de atribuire. 

IV. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ~I PREZENTARE A 

OFERTELOR 
1. Ofertele se redacteaza in limba romana. 

2. Ofe1iantii transmit ofertele lor 111 2 plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 

3. Pe plicul exterior se va indica obiectul inchirierii pentru care este depusa oferta si acesta 

va contine : 
- o fisa cu informatii privind ofe1iantul,care sa cuprincla adresa, fax-ul si email-ul unde 

doreste sa i se comunice rezultatele procedurii sau alte clocumente ( clarificari etc )si o 

cleclaratie de participare semnata de ofertant fara 111gro~ari, ~tersaturi sau modificari; 

- acte doveclitoare privincl calitatile ~i capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor 

locatorului 111 caietul de sarcini ; 

-acte doveclitoare privind intrarea 111 posesia respectiv achitarea clocumentatiei de atribuire. 

- imputernicire pentru reprezentantul societatii, daca nu este reprezentantul legal al acestuia 

- cleclaratie proprie ca este de acorcl cu toate prevederile caietului de sarcini si isi asuma 

obligatiile stabilite prin acesta, ca isi asuma obligatiile cu privire la protejarea mecliului 

'inconjurator, normele PSI, conditiile privind folosirea ~i conservarea patrimoniului, 

respectarea nmmelor igienico-sanitare; 

4. Pe plicul interior care contine oferta propriu-zisa se inscriu numele sau denumirea 

ofertantului, domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz, precrnn si bunurile pentru 

care se liciteaza; acesta va cuprinde valoarea redeventei oferite pe an, exprimata 111 lei. 

5. Ofeliele primite si imegistrate clupa termenul limita de primire prevazut in anuntul 

publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise . 

6. Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare 111 ziua fixata pentru deschiderea !or. 
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V. INFORMATII DETALIATE ~I COMPLETE PRIVIND 
CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA 
OFERTEICA~TIGATOARE 

5.1 Criteriul de atribuire al contractului de inchiriere este eel mai mare nivel al redeventei. 

5.2 Ofertantul ca~tigator va incheia contractul de inchiriere in termen de 30 de zile de la 

data desemnarii ofertei ca~tigatoare dar numai dupa implinirea celor 20 de zile 

calendaristice de la data con1t1nic8rii deciziei privind oferta desemnata 
ca~tigatoare.Comunicarea se va face de catre locator la adresa declarata de ofertant ca fiind 

adresa de corespondenta. 

5.3 Locatarul are obligatia ca fo termen de eel mult 90 de zile de la data semnarii 

contractului de inchiriere sa depuna cu titlu de garantie o suma reprezentand valoarea a 2 

chirii din redeventa datorata pentru un an de exploatare. Din aceasta suma sunt retinute, 

claca este cazul, penalitatile ~i alte sume datorate locatorului de catre locatar, in baza 

contractului de inchiriere. 

5.4 Nesemnarea de catre adjudecatarul licitatiei a contractului de inchiriere in tennenul 

stabilit atrage dupa sine nulitatea adjudecarii, cu unnatoarele consecinte :acesta este obligat 

sa achite catre bugetul local un sfe1t din suma adjudecata reprezentand redeventa anuala, cu 

titlu de daune, ~i deasemenea nu mai are clrephll de a participa la alte licitatii organizate 

de Comuna Lechinta privind inchirierea bunurilor timp de 3 ani. 

5.5 in cazul in care locatornl nu poate incheia contractul cu ofertantul cleclarat ca~tigator 

din cauza faptului ca ofe1tantul in cauza se afla 111tr-o situatie de f011a majora sau in 

imposibilitatea fortuita de a executa contractul, depunand documente pentru probarea celor 

precizate anterior, locatorul are dreptul sa declare ca~tigatoare oferta clasata pe locul doi, in 

conditiile ll1 care aceasta este admisibila. 
5.6 in cazul Ill care ofertantul declarat ca~tigator refuza incheierea contractului sau nu il 

semneaza in termen de 20 zile de la comunicarea rezultatului , procedura de atribuire se 

anuleaza, iar locatornl reia procedura, in conditiile legii, studiul de oportunitate pastrandu

~i valabilitatea. 

VI. ANULAREA LICIT A TIEI 
6.1 Locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere 

de bunuri proprietate publica.Ia aceasta decizie 'inainte de data transmiterii comunicarii 

privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire ~i anterior incheierii contractului, in 

situatia in care se constata 'incalcari ale prevederilor legale care afecteaza procedura de 

atribuire sau fac imposibila 111cheierea contractului . 
Procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care sunt 'indeplinite 'in mod 
cumulativ urmatoarele conditii: 
a) 'in cadrul clocumentatiei de atribuire ~i/sau 111 modul de aplicare a procedurii de atribuire 

se constata erori sau omisiuni care au ca efect 'incalcarea principiilor prevazute de 

legislatie, respectiv art. 311 al OUG 57/2019 

b )autoritatea contractanta se afla 111 imposibilitate de a aclopta masuri corective, :fara ca 

acestea sa concluca, la ranclul !or, la 'incalcarea principiilor prevazute de legislatie respectiv 

mt. 311 al OUG 57/2019. 

Anularea licitatiei are loc si atunci cand: 
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-nu au fost depuse eel putin 2 oferte valabilc in cadrnl primei procecluri de licitatie sau o 
oferta valabila in cadrul celei de a doua proceduri de licitatie; 

-ofc11antul declarat castigator refuza incheierea conlractului sau nu sc prczinta in tcrmenul 
stabilit pentru senmarca contractului; 

-'in cazul unor contcstatii 1ntemeiate, admisc conform Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, 'in tcrmen de 1 zi de la semnarea procesului verbal. 

6.2 Anularea se face prin hotararea comisiei de licitatie. Autoritatea contractanta are 
obligatia de a comunica, 1n scris, tuturor parlicipantilor la proccdura de atribuirc, 111 eel 
mull 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care ace~tia ~i le-au 
creat prin depunerea ofertclor, cat ~i motivul concret care a detenninat decizia de anulare. 

6.3 Poate fi exclus din procedura de licitatic, atat 1n timpul licitatiei cat ~i ulterior, pana la 
semnarea contractului de 111chiriere, ofertantul desprc care sc dovede~te ca a furnizat 
informatii false 111 documcntcle de calificare. 

6.4 Solu(ionarea litigiilor aparute 111 legatura cu atribuirea, incheierca, exccutarea, 
modificarea ~i incetarea conlraclului de 'inchiricrc se realizcaza potrivit prevederilor Legii 
contcnciosului administraliv nr. 554/2004, cu modificarile ultcrioare. 

VII. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR , 

DEATAC 

7.1 ln masura 111 care partilc nu ajung la o solutic pe cale amiabila, solutionarea litigiilor 
aparute 111 legatura cu atribuirea, 'incheierea, cxccutarea, modificarea ~i incetarea 
conlractului de inchirtierc se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ultcrioare. Actiunea 'in justitic se introduce la 
sectia de contencios aclministrativ a tribunalului 'in a carui jurisdictic se afla sediul 
localorului. 

VIII INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE , 

CONTRACTUALE OBLIGATORII-CONTRACTUL CADRU DE 
A 

INCHIRIERE 

Contractul cadru de concesiune este prezental ca anexa la documentatia de atribuire. 

PRIMAR, 

Ing.FLORIAN ROMEO-DANI 
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Anexa 4.la HCLnr. /21.04.2021 

Studiu de oportunitate 
privind inchirierea unui teren apar1;inand 

domeniului public al U.A.T. comuna Lechinta in 
suprafata de 54 mp inscris in C.F. nr ........ . 
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Capitolul I. Prezentare generala 

Terenul care face obiectul fochirierii este fo suprafata de 54 mp 
~i apartine domeniului public al comunei Lechinta fiind amplasat In 
extravilanul localitatii Sangeotzu-Nou ,teren foscris In C.F. nr ........ 

_ l_'erenul apartine domeniului public al comunei Lechinta ~i este liber de 
sarcm1. 

Terenul va fi utilizat pentru construirea unei statii de baza pentru servicii de 
telefonie mobila. 

Se propune realizarea de constructii care sa se 111cadreze fo zona 
adiacenta.Activitatea desfasurata va cuprinde toate dotarile necesare 
pentru a se Incadra 111 normele functionale moderne. 

OBIECTIVELE LOCATORULUI: 
- valorificarea terenului fochiriat; 

atragerea la bugetul Consiliului local de fonduri suplimentare rezultate 
in urma administrarii optime a terenului , prin Incasarea redeventei 
prevazute 111 contractul de fochiriere; 
- atragerea capitalului privat 111 actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi 
ale comunitatii locale, precum ~i ridicarea gradului de civilizatie ~i 
confort a acesteia; 
- dezvoltarea durabila a comunei. 

Capitolul II. Motive de ordin economic, financiar social 
Initiativa fochirierii are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului 

la potentialul maxim atat din punct de vedere al locatorului,cat ~i al locatarului. 
Din punctul de vedere al autoritatii locale,identificam trei componente majore 
care justifica initierea procedurii de fochiriere a terenului ~i anume aspectele de 
ordin economic, cele de ordin financiar ~i aspectele de ordin social. 

l.Din punct de vedere economic ~i social nu poate fi neglijat impactul 
economic generat de atragerea capitalului privat Ill actiuni ce vizeaza 
satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale precum ~i ridicarea gradului de 
civilizatie ~i confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabila prin cre~terea 
gradului de acces la sistemul informational ~i de telecomunicatii. 

2. Din punct de vedere financiar se preconizeaza atragerea de venituri 
suplimentare la bugetul local prin stabilirea taxe pe teren, care se datoreaza de 
locatari fo conditii similare impozitului pe teren" conform prevederilor 
Codului Fiscal ,prin Incasarea redeventei prevazute tn contractul de fochiriere 
precum ~i alte sume Incasate pentru eliberarea autorizatiilor necesare. 

Capitolullll. Investifii pe care locatarul este obligat sa le 
realizeze,obligafiile privind protecfia mediului ~i termene de realizare 

Investitiile ce se vor realiza au ca destinatie amenajarea unor constructii 
provizorii Ill vederea amplasarii unor echipamente de telecomunicatii ce 
deservesc localitatile componente comunei Lechinta. 
Amplasarea constructiilor ~i functionarea ulterioara a obiectivului se va face cu 
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aplicarca legislatiei 1n vigoare privind protectia factorilor de mediu. Nu se 
vor desfa~ura activitati 1n zona susceptibilc a polua aerul, apa ~i solul. 
Investitiile necesare vizeaza constructia efectiva a spatiului cat ~i racordarea la 
utilitati ~i sistematizari ve1ticale necesare acceselor. 
Dura ta maxima pentru realizarea investifiilor prccizate este de 1 an de 

la cmite1·ea autorizafiei de construire. 

CapitolulIV. Nivelul minim al redevenfei 
Redeven\a minima este de ....... lei, pentru stabilirea accstcia autoritatca 

publica locala a avut in vedere urmatoarele criterii: 
a) proportionalitatea redeventei cu beneficiile obtinute din exploatarea bunului 
b) valoarea de piata a bunului care face obiectul fochirierii; 
c) corelarea redeventei cu durata inchirierii. 

La stabilirea redeventei minime, s-a avut fo vedere valoarea de piata a 
imobilului rezultata 'in urma intocmirii unui raport de evaluare de catre un 
evaluator autorizat. 

Capitolul V. Modalitatea de acordare a 1nchirierii 
Procedura aplicata In vederea inchirierii va fi licitatie publica cu oferta fo 

plic fochis, conform prevederilor a,t. 363 alin (1) respectiv art. 336 alin.(3) din 
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019- privind Codul administrativ. 
Pot pa1ticipa la licita\ie toate persoanele fizice ~i juridice interesale,romane sau 
straine care se 'i'ncadreaza tn conditiile impuse prin Documcntatia de 
I icitatie,aprobata de Consiliul local Lechinta. 

Comisia de licitatie va fi alcatuita dint.r-un numar impar de membri ~i va fi 
compusa din consilieri, precum ~i angajati din cadrul aparalului propriu al 
primariei Lechinta. 

Capitolul VI. Durata estimata a 'inchirerii 
Pentru a asigura un nivelul de rcntabilitatc propunem o durata a 'i'nchirierii de 

15 ani.Conlractul de Tnchiriere poate fi prelungit prin acordul de voin\a al 
partilor, tncheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu 
depa~easca 49 de ani. 

Capitolul VII. Tenncne previzibile 
Locatorul poate sa Tncheie contractul de inchiriere de bunuri proprietate publica 

numai dupa implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data 

realizarii comunicarii ofertan~ilor, despre decizia de atribuire a contractului de 

inchiriere . 

PRIMAR, 

Ing.FLORIAN ROMEO-DANIEL 

1-7 -
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Anexa 5.la HCLnr. /21.04.2021 

CONTRACT DE iNCHIRIERE 

PENTRU TERENURI CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI LECHINTA 

I. PARTILE CONTRACTANTE: 

Comuna Lechinta, cu sediul in Lechinta, nr.506, Jud.Bistrita-Nasaud, cod fiscal 
4427064 reprezentata prin di. Primar Florian Romeo-Daniel, in calitate de proprietar 
(concedent), 

§i 

------------------------------persoana fizica/ persoana . juridica romana, cu sediul in 
__________ , avand numarul de ordine in registrul comertului ____ _ 
cod unic de inregistrare ______ , atribut fiscal RO, reprezentata prin _____ in 
calitate de ________ ( locatar},au convenit sa incheie prezentul contract de 
inchiriere, in urma licitatiei publice , care a avut loc in data de ______ _ 

11. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Art. 1. Obiectul contractului ii constituie inchirierea prin licitatie a suprafetei de 54 

mp de teren situat in extravilanul localitatii Sngeorzu-Nou, aflat in domeniul public al com. 
Lechinta, inscris in C.F. nr .... .. .. ... ,in vederea construirii unei statii de baza pentru servicii de 
telefonie mobila. 

Art. 2. Predarea - primirea bunului se va consemna intr-un proces -verbal ce va ti 
incheiat la data predarii in termen de 10 zile de la perfectarea contractului. lnainte de 
incheierea contractului de inchiriere, terenul solicitat se va masura de catre un specialist 
autorizat, in prezenta reprezentantilor Comunei Lechinta. Daca suprafata spatiului rezultata 
este mai mare, se reduce la suprafata aprobata de Consiliul Local, iar daca suprafata este 
mai mica se va incheia contract pe suprafata determinata prin masuratori de specialitate. 

Ill. DURATA CONTRACTULUI 
Art. 3. Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada de 15 ( cinci sprezece 

ani) , cu drept de prelungire, la solicitarea concesionarului, daca acesta respecta conditiile 
contractuale,prin simplu acord de vointa al partilor incheiat in forma scrisa,cu conditia a 
durata insumata sa nu depa§easca 49 de ani. 

Art. 4. La expirarea termenului prevazut, locatarul va preda spatiul pe 
baza de proces verbal , eel putin in aceleasi conditii de calitate ca si la preluare. 

Art. 5. In prezentul contract nu isi gaseste aplicabilitatea Art.1 810 din N.C.Civ. privind 
tacita relocatiune. 

IV. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA: 

Art. 6. Pretul inchirierii, respectiv redeventa, este de _ _ ____ lei/an . 

Art.7. Redeventa se se achita la casieria Primariei Comunei Lechinta sau prin virament 
bancar in contul : ___________ deshis la Trezoreria Bistri\a. 

(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului de inchiriere, locatarul 
este obligat sa achite redeventa pentru anul 2021. 

(3) Tncepand cu anul 2021 , plata redeventei se face din initiativa locatarului pana la 31 
martie a anului in curs. 
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(4) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii atrage majorari de 
intarziere. Majorarile de intarziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local 
din taxe §i impozite. 

(5) Neexecutarea obligatiei de plata a redeventei sau a taxelor §i impozitelor datorate pentru 
obiectul inchirierii, pana la data de 31 decembrie a anului pentru anul curent, duce la 
rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi necesara semnarea sau punerea in 
intarziere 9i fara interventia instantei judecatoresti. 

Art. 8. Prezentul contract constituie titlu de creanta §i titlu executoriu. 

Art. 9. Redeventa se poate modifica conform hotararilor de consiliu local sau legislatiei in 

domeniu in vigoare pe perioada derularii relatiilor contractuale,redeventa nu va fi mai mica 
de cat valoarea adjudecata la licitatia publica,respectiv .... ..... . lei/an . 

V. OBLIGATIILE PARTILOR 

Art. 10. Obligatiile locatorului sunt urmatoarele: 

- sa predea spatiul la termenul convenit de parti, ocazie cu care se va incheia procesul 

verbal de predare - primire, datat, semnat si stampilat de ambele parti contractante; 

- sa nu stanjeneasca pe locatar in exercitarea dreptului de folosinta asupra spatiului inchiriat, 
pentru perioada stabilita in prezentul contract; 

- sa controleze periodic, spatiul inchiriat in sensul folosirii acestuia potrivit destinatiei sale si a 
scopului pentru care a fost incheiat contractul de inchiriere. 

Art. 11. Obligatiile locatarului sunt urmatoarele: 

-locatarul are obligatia obtinerii tuturor avizelor/autorizatiilor necesare realizarii investitiei, in 

conformitate cu prevederile legale pe cheltuiala sa; 

-locatarul are obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate, eficacitate §i 
permanenta a bunului inchiriat, pe toata durata contractului, potrivit obiectivelor stabilite de 
catre locator; 

-locatarul se obliga sa administreze §i sa exploateze obiectul inchirierii cu diligenta maxima 
pentru a conserva §i dezvolta valoarea acestora pe toata durata contractului. 

- sa respecte clauzele prezentului contract; 

- sa foloseasca spatiul, numai potrivit destinatiei sale si a scopului pentru care a fost incheiat 
contractul de inchiriere; 

- sa plateasca proprietarului redeventa la termenul scadent convenit in contract, inclusiv in 
cazul modificarii cuantumului potrivit art. 9; 

- sa permita proprietarului sa controleze modul in care este folosit spatiul inchiriat; 

-locatarul este obligat sa exploateze in mod direct bunul care face obiectul inchirierii. Pe toata 

durata contractului, locatarul nu va schimba obiectul inchirierii, asa cum a fost stabilit la art.1 

-locatarul nu poate subinchiria bunul ce face obiectul inchirierii. 
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-locatarul are obligatia sa respecte legile romane pe toata durata inchirierii in toate actiunile 
pe care le intreprinde pentru realizarea contractului 

-locatarul este obligat sa plateasca redeventa si penalitatile/majorarile calculate de locator in 
caz de nerespectare a termenelor de plata. 

-locatarul are obligatia sa plateasca taxele §i impozitele pentru obiectul inchirierii, in functie 
de legislatia in domeniu. 

-locatarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercitiului functiunii 
organelor de politie, pompieri, salvare, protectie civila, aparare nationala si alte asemenea. 

-locatarul are obligatia intretinerii bunului inchiriat pe intreaga perioada a derularii 
contractului de inchiriere. 

-locatarul are obligatia de a permite accesul proprietarului bunului inchiriat, la solicitarea 
acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le 
considera a fi necesare. 

-locatarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunului ( conditii de siguranta 
in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea §i conservarea 
patrimoniului etc.). 

-locatarul va respecta prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sau a alter prevederi legale in vigoare. 

-locatarul va respecta conditiile de exploatare a inchirierii §i obiectivele de ordin economic, 
financiar, social §i de mediu, incepand de la preluarea bunului pana la incetarea contractului 
de inchiriere §i mentinerea acestuia in conditii normale, utilizarea de echipamente 
nepoluante pentru mediul ambiant §i lipsite de riscuri pentru a§ezarile umane. 

-locatarul va lua toate masurile necesare pentru ca prin lucrarile realizate sa nu afecteze 
proprietatile vecine; este direct raspunzator pentru defectiunile/degradarile/distrugerile si alte 
asemenea si va suporta exclusiv prejudiciile create. 

-locatarul are obligatia de a inregistra contractul de inchiriere in registrele de publicitate 
imobiliara. 

-la incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen locatarul este obligat sa 
restituie locatorului, in deplina proprietate, terenul in mod gratuit si liber de orice sarcini, pe 
baza de proces verbal. La finalizarea termenului inchirierii, partile vor stabili de comun acord 
modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei. 

-in termen de eel mult 90 de zile de la data semnarii contractului de inchiriere, locatarul este 
obligat sa depuna, cu titlu de garanUe, o suma reprezentand valoarea a 2 chirii din redeventa 
datorata locatorului pentru un an de inchiriere in contul locatorului. Tn cazul in care locatarul 
nu respecta aceasta obligatie, contractul inceteaza de drept fara nici o notificare privind 
punerea in intarziere, fara acordarea de despagubiri locatarului §i fara interventia instantei. 

Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume datorate 
locatorului de catre locatar, in baza prezentului contract. 
- locatarul ii va instiinta in termen de maxim 24 de ore pe proprietar despre orice actiune a 
unei terte persoane care ii tulbura folosinta; 

VI. SUBINCHIRIEREA 
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Art. 12. Locatarul nu poate subfnchiria bunul ce face obiectul Tnchirierii , precum si orice 
forma de asociere sau colaborare pe spatiul ce face obiectul contractului sunt strict interzise 
fara acordul proprietarului. 

Art. 13. Contractul de Tnchiriere inceteaza prin: 

- acordul de vointa exprimat in scris al partilor contractante; 

- expirarea termenului contractual,daca partile nu convin In scris,prelungirea acestuia In 
conditiile legii; 

- falimentul persoanei fizice sau al societatii; 

- neexecutarea obligatiei de plata a redeventei sau a taxelor §i impozitelor datorate pentru 
obiectul Tnchirierii pana la data de 31 decembrie a anului pentru anul respectiv, duce la 
rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi necesara semnarea sau punerea in 
intarziere si fara interventia instantei judecatoresti; 

- In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locatar, prin reziliere de catre locator, 
cu plata unei despagubiri in sarcina locatarului 

- inceteaza de drept, cand spatiul Tnchiriat capata alta destinatie de interes social .care 
impune acest lucru. 

-la Tncetarea/rezilierea contractului, din culpa locatarului, acesta este obligat sa restituie 
locatorului, In deplina proprietate, terenul In mod gratuit §i liber de orice sarcini. 
Neexecutarea obligatiilor contractuale, confera locatorului, Comuna Lechinta, dreptul sa 
solicite instantei rezilierea contractului de Tnchiriere, cu plata unei despagubiri, constand in 
valoarea redeventei si a penalitatilor calculate pana la preluarea bunului. 

-In conditiile incetarii contractului de inchiriere din alte cauze decat ajungerea la termen, forta 
majora sau cazul fortuit, locatarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului 
proprietate publica, in conditiile stipulate in prezentul contract, pana la preluarea de catre 
locator. 

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA: 

Art. 14. Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in acest contract de inchiriere, 
partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. 

Cuantumul daunelor se va determina in functie de prejudiciul produs. 
Prejudiciul se va evalua printr-o expertiza tehnica. 

Art. 15. Modificarea prezentului contract se poate face in limitele legislatiei romane, cu 
acordul partilor, numai prin act aditional , exceptie facand hotararile Consiliului Local al 
Comunei Lechinta prin care se aduc modificari la tarife sau alte acte normative - legi, 
hotarari de Guvern, ordonante, ale carer prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act 
aditional. 

Forta majora asa cum e definita de lege apara de raspundere pe oricare din parti, cu 
conditia notificarii in 10 zile de la producerea evenimentului. 

VIII.PACT COMISORIU EXPRES: 

Art. 16. In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept 
la solicitarea Consiliului Local al Comunei Lechinta, fara punere in intarziere si fara nici o 
formalitate prealabila in cazul in care locatarul I nu-si executa obligatiile contractuale( total 
sau partial) . 
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Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare fara a 
fi necesara notificarea. 

IX. DEFINITII 

Art. 17.(1) Prin forta majora, Tn sensul prezentului contract de Tnchiriere, se Tntelege o 

Tmprejurare externa cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care a provocat dauna sau 
cu Tnsu~irile sale naturale, absolut invincibila ~i absolut imprevizibila. 

(2) Prin interes national sau local, Tn sensul prezentului contract de Tnchiriere, se Tntelege o 

Tmprejurare externa cu caracter exceptional, prin care se impune realizarea unor obiective de 
interes national, judetean 9i local. 

X.LITIGII 

Art. 18. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract, vor fi 
solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instanta 

de judecata competenta. 

Prezentul contract de Tnchiriere s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate 
unul pentru fiecare parte. 

LOCATOR, 

Comuna Lechinta 

Primar 

Florian Romeo-Daniel 

Secretar General U.A.T., 

Hane~ Rodica 

Vizat CFP, 

Deac Crina-Aurelia 

LOCATAR, 
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