România
Judeţul Harghita
Comuna Ditrău
Consiliul Local al comunei Ditrău

Hotărârea nr. 22/2020
Pentru modificarea Hotărârii nr. 11/2020 privind închirierea suprafeţei de 1000 mp din totalul de
2843, înscrisă în C.F. nr. 51557 al comunei Ditrău, proprietatea publică a comunei Ditrău

Consiliul Local al comunei Ditrău, jud. Harghita întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
martie 2020;
Având în vedere:
Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita nr. 3423/2020 cu privire la neregurile
constatate la unele hotărâri adoptate de Consiliul local Ditrău;
Referatul de aprobare nr. 1549/2020 al primarului comunei Ditrău;
Raportul de specialitate nr. 1567/2020 al Compartimentului secretariat din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Ditrău,
Avizul Comisiei de specialitate pentru activităţi economice, buget din cadrul Consiliului
Local al comunei Ditrău,
în baza prevederilor art. 333 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificat;
Luând în considerare:
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, modificată şi completată;
procesul verbal de afişare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 999/2020;
Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
în temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit.
a) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat,

Hotărăşte:
Art. 1. Aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 11/2020, astfel art. 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 1. - Aprobă închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 1000 mp din totalul de 2843
mp, înscrisă în C.F. nr. 51557 al comunei Ditrău, nr. cad. 493, teren situat în comuna Ditrău, str. Orban
Balazs nr. 23, proprietatea publică a comunei Ditrău, având valoarea de inventar de 28.430 lei;"
Art. 2. - Aprobă modificarea art. 4 din hotărâre, astfel art. 4 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 4. - Aprobă documentaţia de licitaţie, alcătuită din: Caietul de sarcini, Fişa de date a
procedurii de închiriere, precum şi Contractul - cadru de închiriere a suprafeţei, anexă la prezenta
hotărâre;”
Art. 3. - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Comunei Ditrău.
Art. 4 - Anexa face parte din prezenta hotărâre.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, se comunică Primarului Comunei
Ditrău şi Instituţiei Prefectului Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.

Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local al comunei Ditrău, cu respectarea prevederilor art. 129, art. 139 alin. (3), Ut. g, art.
196, alin. (1), Ut. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 13 voturi pentru, O voturi
împotrivă, O abţineri.

Ditrău, la 25 martie 2020

Preşedintele şedinţei
Madaras Albert

Contrasemnează

2

Anexă la Hotărârea nr. 22/2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DITRĂU
CONSILIUL LOCAL

DOCUMENTAŢIE DE LICITAŢIE
Pentru închirierea unei suprafeţe, proprietate publică a comunei Ditrău, situat în com.
Ditrău, str. Orban Balazs, nr. 23, jud. Harghita

LICITAŢIE

LISTA DOCUMENTAŢIEI DE LICITAŢIE

Cap. I - Informaţii generale privind locatorul,
Cap.II - Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere,
Cap. III - Caietul de sarcini,
Cap. IV - Fişa de date a procedurii de achiziţie
Cap. V - Formulare
Cap. VI - Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor
Cap. VII - informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru
stabilirea ofertei câştigătoare precum şi ponderea lui;
Cap. VIII - CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE - CADRU

- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situaţie.

Cap. I.

Informaţii generale privind locatorul
Comuna Ditrău, cod fiscal 4367957, str. Libertăţii nr. 9, cod poştal 537090, judeţul
Harghita, telefon 0266353130, fax 0266353130, e-mail clditrau@gmail.com.. organizează
în conformitate cu prevederile art. 333, din O.U.G nr. 57/ 03.07.2019 privind Codul
Administrativ, licitaţie publică în vederea închirierii unei suprafeţe de 1000 mp, din totalul
de 2843 mp, proprietate publică a comunei Ditrău , situat în str. Orban Balazs nr. 23,
Judeţul Harghita, înscrisă în C.F. nr. 51557, nr. cad. 493.

Cap. II
Instrucţiuni privind organizarea si desfăşurarea procedurii de închiriere
Condiţii de eligibilitate
La licitaţia pentru închirierea suprafeţei de 1000 mp situat în Ditrău, str. Orban Balazs
nr. 23 , se pot înscrie persoane fizice şi persoane juridice române sau străine care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
- au plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare,
- au depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate
documentele solicitate în documentaţia de licitaţie, în termenele prevăzute în documentaţia
de licitaţie,
- au îndeplinit la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a
contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local,
- nu sunt în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare şi care pot demonstra prin
documente de eligibilitate că posedă potenţial financiar necesar respectării tuturor obligaţiilor
de investiţii ce decurg din caietul de sarcini după cum urmează:

A. Persoane fizice:

a) - fişa cu informaţii privind ofertantul,
b) - declaraţie de participare semnată de către ofertant fără îngroşări, ştersături sau
modificări,

c) - dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul central şi
local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal
competent,
d) - copie după dovada cumpărării documentaţiei de atribuire(chitanţa),
e) - copie după dovada achitării taxei de participare la licitaţie(chitanţa),
f)

- copie după dovada achitării garanţiei de participare la

licitaţie (chitanţă, filă CEC, Ordin de plată).
B. Persoane juridice:
a) - fişa cu informaţii privind ofertantul,
b) - declaraţie de participare semnată de către ofertant fără îngroşări, ştersături
sau modificări,

c) - copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de
pe Certificatul de înregistrare Fiscală,
d) - dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul central şi
local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal
competent,
e) - împuternicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanei juridice,
dacă este cazul,
f)

- copie după dovada cumpărării documentaţiei de atribuire(chitanţa),

g) - copie după dovada achitării taxei de participare la licitaţie(chitanţa),
h) - copie după dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie (chitanţa, filă
CEC, Ordin de plată).
Licitaţia se va desfăşura în data d e _____.2020, ora 12.00 conform anunţului, la sediul
Primăriei comunei Ditrău, jud. Harghita, din str. Libertăţii nr.9.

CAP.III

CAIET DE SARCINI
Privind închirierea suprafeţei de 1000 mp, proprietate publică a comunei Ditrău,
situat in str. Orban Balazs, nr. 23, jud. Harghita, înscris în C.F. nr. 51557

I. Datele de identificare ale titularului dreptului de proprietate
Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit în vederea organizării unei licitaţii având ca
obiect închirierea unei suprafeţe, proprietate publică a comunei Ditrău.
Organizatorul licitaţiei este comuna Ditrău, cu sediul în Ditrău, str. Libertăţii, nr. 9,
CIF 4367957, tel:/fax 0266.353130, e-mail: clditrau@gmail.com.
Terenul se află în proprietatea publică a comunei Ditrău şi în administrarea UAT
Ditrău.
II. Descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii
Imobilul se află la intrarea în zona industrială dinspre str. Orban Balazs (DN12), pe
partea stângă, în spatele Staţiei Rompetrol, şi este înscris în C.F. nr. 51557, nr. cad. 493,
proprietatea publică a comunei Ditrău - conform actului de dezmembrare, imobilul are nr.
cadastral 608 şi 609. Numărul cadastral 609, în suprafaţă de 1200 mp. este închiriat de
Rompetrol.
Folosinţa actuală a imobilului: în prezent din suprafaţa totală de 2843 mp o suprafaţă
de 1200 mp este închiriat de Rompetrol - nr. cadastral 609, iar diferenţa este ocupată de
terenul aferent clădirii S.V.S.U. Ditrău.
III. Condiţiile si regimul de exploatare a suprafeţei închiriate
3.1. Adjudecatarul va putea face investiţii pentru servicii, de natură industrială pe
terenul care face obiectul licitaţiei.
Desfăşurarea altor activitati decât cele prevăzute în caietul de sarcini este permisă
doar cu acordul locatorului.
3.2. Desfăşurarea de către chiriaş a altor activităţi decât cele menţionate prin
contract, fără acordul scris al locatorului/proprietarului, dă dreptul acestuia să considere
contractul de închiriere reziliat.
3.3. Cheltuielile privind amenajarea spaţiului în vederea obţinerii Autorizaţiei de
mediu, a altor avize si acorduri necesare desfăşurării în condiţii de legalitate a activităţii vor fi
suportate în totalitate de locatar, neputând fi solicitată preluarea acestora de către locator
sau scăderea din cuantumul chiriei.
3.4. De asemenea, locatarul are obligaţia să execute la timp şi în bune condiţii
lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului
imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului. în cazul în care
locatarul doreşte să execute lucrări de amenajare suplimentară, toate cheltuielile efectuate
vor fi în sarcina sa, locatorul neputând fi obligat să suporte costul acestora. Orice modificare
a uprafeţei închiriate se face doar cu acordul proprietarului.
3.5. Locatarul va fi responsabil cu plata tuturor taxelor asupra proprietăţii personale
ce privesc bunurile locatarului din suprafaţa închiriată. Taxa pe clădiri care reprezintă sarcina
fiscală a locatarilor se stabileşte în condiţii similare impozitului pe clădiri. Taxa va fi
proporţională cu suprafaţa terenului închiriat şi se plăteşte lunar, şi nu mai târziu de 31
decembrie a anului în curs.

3.6.
Locatarul va achita toate costurile privind apa, canalizarea, electricitatea,
precum şi alte servicii şi utilităţi folosite de către locatar cu privire la suprafaţa închiriată în
cursul locaţiunii, cu excepţia cazului în care părţile stabilesc în scris altfel. Locatarul va plăti
sumele în termen de 15 zile de la facturare.
IV. Preţul minim de pornire al licitaţiei, respectiv chiria minimă conform Hotărârii
nr. 11/2020:
4.1. Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,10 euro/mp/lună.
V. Instrucţiuni privind criteriul de atribuire a contractului de închiriere
5.1. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere sunt:
a) cel mai mare nivel al chiriei - 40%,
b) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor - 30%,
c) protecţia mediului înconjurător - 20%,
d) condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat -10%.
5.2. Licitaţia se va desfăşura după metoda licitaţiei competitive şi adjudecare la cel
mai mare preţ oferit.
VI. Cerinţele privind calificarea ofertanţilor
6.1 Numărul de participanţi este nelimitat. Participarea la procedura de licitaţie este
permisă persoanelor fizice sau persoanelor juridice române şi ţări membre UE legal
constituite, care îndeplinesc următoarele condiţii:
au plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de
participare;
- au depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate
documentele solicitate în Documentaţia de Licitaţie, în termenele prevăzute în Documentaţia
de Licitaţie;
- au îndeplinit la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a
contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local,;
- nu sunt în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.
6.2. 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 au încheiat contractul ori nu au plătit preţul,
din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea
persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie.
6.3. Ofertanţii care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus sunt consideraţi
eligibili. Ofertanţii au obligaţia de a depune în vederea calificării următoarele documente:
- copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului,
de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante si de pe Certificatul de
înregistrare Fiscală;
•
certificate de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor către bugetele
publice, după cum urmează:
•
certificat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului
valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor
Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, din care să reiasă faptul că ofertantul nu
are datorii către bugetul general consolidat;
•
certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local eliberat
de Compartimentul de specialitate din cadrul primăriei în a cărei rază teritorială activează
ofertantul, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să rezulte că societatea nu are datorii
la bugetul local;

•
certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului
•
declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii
comerciale din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;
• documentele justificative privind constituirea garanţiei de participare;
• fişa ofertantului;
• cerere de participare;
• împuternicire pentru persoana participantă din partea ofertantului/ după caz.
• document justificativ privind plata taxei de participare la licitaţie,
•
copie chitanţă cumpărare caiet de sarcini, dacă este cazul.
6.4. Se iau în considerare actele depuse de ofertant până la data şi ora limită stabilită
pentru depunerea ofertelor. Nu se acceptă completări ulterioare, după data desfăşurării
licitaţiei.
6.5. în cazul în care nu sunt depuse toate documentele solicitate, ofertantul este
descalificat si nu va putea participa la etapa de licitaţie competitivă .
VII. Cuantumul garanţiei de participare, a taxei de participare şi a caietulului de
sarcini
7.1.

Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare în sumă de 956 lei,
cu o perioadă de valabilitate de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor. Ofertantul
va trebui să precizeze pe documentul doveditor al plătii garanţiei de participare
pentru care a fost depusă garanţia.
7.2 Garanţia pentru participare se constituie in scopul protejării organizatorului
procedurii faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al
ofertantului, pe întreaga perioadă a procedurilor de licitaţie până la semnarea
contractului de închiriere.
7.3.
Garanţia pentru participare poate fi constituită prin ordin de plată în contul
organizatorului licitaţiei, respectiv contul nr. R029TREZ35321A300530XXXX, deschis
la Trezoreria Gheorgheni, cod fiscal 4367957, sau numerar depus la casieria UAT
comuna Ditrău, din str. Libertăţii, nr. 9, sau orice alt instrument de garantare emis in
condiţiile legii de o instituţie financiară sau de asigurări.
7.4.
Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru
participare vor fi respinse.
7.5.
Organizatorul procedurii are dreptul de a vira garanţia pentru participare in
bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urma
se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de închiriere în
perioada de valabilitate a ofertei;
c) înainte de semnarea contractului de închiriere nu achita garanţia de bună plată ce
reprezintă contravaloarea a două chirii lunare.
7.6.
Garanţia pentru participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost
stabilită ca fiind câştigătoare se restituie de către organizatorul licitaţiei în cel mult 5
zile lucrătoare de la data la care ofertantul a făcut dovada constituirii garanţiei de
bună plată. Garanţia de bună plată a contractului va fi executată de către
organizatorul procedurii în situaţia în care ofertantul nu îşi îndeplineşte în totalitate,
corespunzător şi la termen toate obligaţiile contractuale.
7.7.
Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au
fost stabilite ca fiind câştigătoare, se returnează de către organizatorul procedurii în
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea
eventualelor contestaţii (5 zile de la data transmiterii adreselor de înştiinţare asupra
rezultatului licitaţiei), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei.

7.8.

Taxa de participare: taxa de participare la licitaţie este de 300 lei şi se achită la
casieria Primăriei comuna Ditrău, din str. Libertăţii, nr. 9.
Taxa de participare nu se restituie, iar în cazul organizării unei noi licitaţii cu acelaşi
obiect trebuie plătită o nouă taxă de participare.
7.9.
Preţul caietului de sarcini: caietul de sarcini se pune la dispoziţia ofertanţilor
gratuit in format electronic si contra sumei de 30 lei pe format hârtie.
VIII. Interdicţia subînchirierii sau cesionării bunului
Subînchirierea în tot sau în parte a suprafeţei închiriate sau cesiunea contractului de
închiriere unui terţ, fără acordul proprietarului, este interzisă.
IX. Durata închirierii
Durata închirierii este de 15 (cincisprezece) ani de la data încheierii contractului de
închiriere cu posibilitatea reînnoirii ulterioare anuale.
X. Obligaţiile părţilor
10.1. Drepturile si/sau obligaţiile chiriaşului:
- să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele juridice
săvârşite,
- să constituie garanţia în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în caietul de
sarcini,
- să solicite titularului dreptului de administrare reparaţiile necesare pentru
menţinerea bunului în stare corespunzătoare de folosinţă sau contravaloarea reparaţiilor
care nu pot fi amânate,
- să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de investiţie ce îi incubă, în vederea
menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului,
- să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a
contractului de închiriere, în starea în care se află la data încetării contractului, mai puţin
uzura aferentă exploatării normale,
- chiriaşul va putea amplasa construcţii şi va putea face investiţii cu acordul
proprietarului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, modificată şi
completată;
- va achita contravaloarea chiriei la termenele convenite. Neplata chiriei, precum şi
orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către
titularul dreptului de închiriere dau dreptul titularului de administrare, după caz, la reţinerea
contravalorii acesteia din garanţie. Titularul dreptului de închiriere este obligat să
reîntregească garanţia.
- va respecta regulile urbanistice ale zonei,
- va răspunde de normele de protecţie a mediului,
- va întreţine curăţenia în jurul investiţiei,
- va permite proprietarului vizitarea imbilului pentru verificarea respectării clauzelor
contractuale.
10.2. Drepurile si/sau obligaţiile proprietarului:
- va preda suprafaţa ce face obiectul închirierii în starea normală de folosinţă pe
baza unui proces-verbal de predare-primire în termen de maximum 30 de zile de la data
constituirii garanţiei,
- să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere,
- să beneficieze de garanţia constituită de titularul dreptului de închiriere care este
obligatorie şi se stabileşte la nivelul a două chirii, în caz contrar titularul dreptului de
administrare fiind obligat să restituie garanţia la încetarea contractului,

- să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata închirierii,
potrivit destinaţiei sale,
- să controleze executarea obligaţiilor titularului dreptului de închiriere şi
respectarea condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără
a stânjeni folosinţa bunului de către titularul dreptului de închiriere, starea integrităţii
bunului şi destinaţia în care este folosit,
să asigure folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii
XI. Utilităţi :
- Suprafaţa supusă închirierii poate fi conectată la reţeaua de energie electrică,
reţeapă de apă şi canalizare.
XII. Perioada de valabilitate a ofertei.
12.1. Perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare este de 60 de zile
de la data deschiderii ofertelor.

Cap. IV. FIŞA DE DATE A PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
A. Reguli formale de prezentare si depunere a ofertelor
1.
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
Documentaţiei de Licitaţie.
2.
Ofertele se redactează în limba română.
3.
Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se
înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul general de
intrare-ieşire, precizându-se data şi ora, la registratura UAT comuna Ditrău, din str. Orban
Balazs, nr. 9, cod poştal 537090, până la data şi ora limită stabilită în anunţul de închiriere .
4. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei 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
autorităţii contractante,
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.
6. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
7. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată
perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.
8. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită
pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii.Riscurile legate de transmiterea
ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
9. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după
expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
10.
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.
11.
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de
valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei

12. în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare,
autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale
căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.
13. 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 procedură şi
să organizeze o nouă licitaţie.
14. în perioada cuprinsă între data publicării anunţului de închiriere şi data limită de
depunere a ofertelor, titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a asigura
oricărei persoane interesate accesul la documentaţia de închiriere.
15. Documentaţia de închiriere se obţine prin ridicarea contra cost de către cei
interesaţi, de luni până vineri,între orele 10.00-14.00 de la sediul Primăriei comunei
Ditrău, din str. Libertăţii nr. 9 sau poate fi accesată de pe site-ul instituţiei.
16. în cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertei ca
urmare a unor modificări faţă de informaţiile deja publicate şi incluse în
documentaţia de închiriere sau ca urmare a aparţiei unor motive obiective şi
justificate, titularul dreptului de proprietate are dreptul de a prelungi termenul de
depunere a ofertei.
17. Oferta se elaborează în conformitate cu prevederile din documentaţia de închiriere
şi trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini. Oferta şi toate
formularele depuse se semnează în original pe fiecare pagină.
18. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi alte asemenea, trebuie
transmise în scris către titularul dreptului de proprietate.
19. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în
momentul primirii.
20. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi :
(a) prin poştă (cu confirmare de primire, dacă este cazul);
(b) prin fax, cu confirmare de primire;
21.
Titularul dreptului de proprietate va exclude din procedura de închiriere
ofertantul care prezintă informaţii false în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare sau nu
prezintă informaţiile solicitate.
B. Data, ora şi locul depunerii, respectiv deschiderii ofertelor
Data limită de depunere a ofertelor:
Ofertele se vor depune la registratura Primăriei comunei Ditrău din str. Libertăţii, nr.
9, până în data de______.2020, ora 16.00.
Data si ora deschiderii ofertelor:
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei comunei Ditrău din str. Libertăţii
nr. 9, în cadrul şedinţei de licitaţie publică din data de______2020, ora 12.00.
Desfăşurarea licitaţie publice
Pot participa la şedinţa de licitaţie ofertanţii care au dreptul de a licita oferta sau
reprezentanţi împuterniciţi în scris ai acestora, care vor prezenta împuternicirea scrisă şi o
copie de pe actul de identitate.
Şedinţa de licitaţie este deschisă de preşedintele comisiei, care prezintă componenţa
acesteia, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei şi toate
informaţiile necesare desafăşurării licitaţiei.
La licitaţie pot participa operatori economici/grupuri de operatori economici,
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale înregistrate in Romania sau in orice stat
al UE care fac dovada înregistrării printr-un document emis de autoritatea competentă din
statul respectiv.

Comisia de licitaţie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte
admiterea/respingerea participării acestora la licitaţia publică.
Comisia de licitaţie respinge participarea la licitaţie a solicitantului care se află cel
puţin în una dintre următoarele situaţii:
a)
nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la capitolul VI si VII din caietul de sarcini
sau documentele depuse sunt incomplete ori nu sunt depuse în original sau, după caz,
certificate pentru conformitate cu originalul;
b)
are datorii restante faţă de bugetul statului sau bugetul local; certificatele de
atestare fiscală nu sunt in termenul de valabilitate la data licitaţiei.
c)
se află în una dintre procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, conform certificatului constatator
eliberat de Oficiul Registrul Comerţului;
După verificarea condiţiilor de calificare preşedintele comisiei anunţă ofertanţii
calificaţi pentru licitaţie .
Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după
deschiderea plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întrunească următoarele condiţii
ofertele sunt redactate în limba română,
- ofertele sunt depuse 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 ordinea primirii lor, în registrul de Intrare - ieşire,
precizându-se data şi ora,
- pe plicul exterior este indicat obiectul licitaţiei 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
autorităţii contractante,
c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.
Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
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 aceleiaşi proceduri.
Opţiunile de licitare făcute de operatorii economici faţă de preţul de pornire la
licitaţie se înregistrează în procesele-verbale de desfăşurare a licitaţiei.
Este declarat adjudecatar (câştigător) licitantul care a oferit preţul cel mai mare.
Dacă la licitaţie se prezintă sau se califică un singur ofertant, suprafaţa nu se supune
licitării şi nu se poate adjudeca prin respectiva licitaţie.
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.
După terminarea şedinţei de licitaţie se întocmeşte un proces-verbal privind
desfăşurarea licitaţiei, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele:
data şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de
licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile
de participare la licitaţie, ofertanţii pentru spaţiu şi reprezentanţii oficiali ai acestora, preţul
de pornire a licitaţiei, ultima ofertă făcută, câştigătorul licitaţiei, termenul de încheiere a
contractelor de închiriere, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de
licitaţie prezenţi si de reprezentanţii operatorilor economici înscrişi la licitaţie.
MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC:
Termenul de contestaţie este de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul
licitaţiei. Soluţionarea litigiilor este de competenţa Judecătoriei Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos
nr. 4, Cod Poştal: 535500, jud. Harghita

CAP. V. FORMULARE

Formular - FI

Către,
COMUNA DITRĂU
CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAŢIE
pentru închirierea suprafeţei de 1000 mp din str. Orban Balazs nr. 23, Ditrău

Operatorul economic /grupul de operatori economici..................................................... , cu
sediul în ................................... Ju d e ţu l..................
, Str........ , N r..............., Cod
poştal................, telefon......................, fax................................ , E-mail................................ ,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.............................................................. ,
având atribuit CU I...................................................... , având cont IBAN
n r.......................................................... , deschis la .......................................... , existând şi
funcţionând potrivit legislaţiei Statului Român , reprezentată legal de
............................................ , cu funcţia de ................................. rugăm să ne admiteţi
participarea la licitaţia publică pentru închirierea suprefeţei de 1000 mp, din str. Orban
Balazs, nr. 23, organizată de comuna Ditrău în data d e______.2020.
Menţionăm că am luat cunoştinţă de prevederile caietului de sarcini al licitaţiei şi
ne obligăm ca în cazul adjudecării să încheiem contractul de închiriere în termenul
stabilit prin procesul verbal de licitaţie (5 zile lucrătoare), în caz contrar suntem de acord
cu pierderea garanţiei de participare aferente.

Numele, funcţia, ştampila şi semnătura
reprezentantului legal

Data întocmirii
ZZ.LLAAAA

Formular -F2

OFERTANT

FIŞA OFERTANTULUI
pentru închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 1000 mp,
din str. Orban Balazs nr. 23, Ditrău
1) Ofertant_____________________
2) Sediul societăţii sau adresa_________
3) Telefon / fax_____________________
4) Reprezentant legal________________
5) Funcţia_________________________
6) Cod fiscal_______________________
7) Nr. înregistrare la Registrul Comerţului
8) Obiect de activitate_______________
9) Nr. Cont________________________
10) Banca_________________________
11) Capitalul social (lei)______________
12) Cifra de afaceri (lei)______________

Numele, funcţia, ştampila şi semnătura
Data întocmirii
reprezentantului legal___________________ ZZ.LL.AAAA

OFERTANT

Formular-F3

DECLARAŢIE
Privind eligibilitatea pentru închirierea prin licitaţie a suprafeţei de 1000 mp din Ditrău, str.
Orban Balazs nr. 23
Subsemnatul(a).................................................................. , reprezentant al
............................................, în calitate de ofertant la licitaţia publică , a suprafeţei de 1000
mp din Ditrău, str. Orban Balazs nr. 23, organizată de comuna Ditrău, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe
proprie răspundere că:
- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic;
- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România (sau în ţara în care este stabilit);
- in ultimii 2 ani nu am avut cazuri de îndeplinire in mod defectuos a obligaţiilor
contractuale, din motive imputabile mie, nu am produs si nu sunt pe cale sa produc
grave prejudicii partenerilor;
- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională;
- în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/ sau spălare de bani.
- la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu
depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
- informaţiile prezentate autorităţii contractante in scopul demonstrării îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie nu sunt false.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Numele, funcţia, ştampila şi semnătura
reprezentantului legal

Data întocmirii
ZZ.LL.AAAA

FORMULAR DE OFERTĂ*

Pentru închirierea terenului situat în comuna Ditrău, str. Orban Balazs, nr. 23, în
suprafaţă de 1000 mp, la licitaţia din data de____ .2020, ora 12.00, organizată de Consiliul
Local al comunei Ditrău.

1) Preţul de ofertă

LEI/mp/luna

Declar că voi respecta destinaţia suprafeţei, stabilită în caietul de sarcini, aprobat
prin H.C.L nr. 11/19.02.2020, care a stat la baza organizării licitaţiei şi în
conformitate cu O.U.G nr. 57/2019 privind noul Cod Administrativ.
OFERTANT.

PERSOANĂ FIZICÄ/JURIDICÄ

DOMICILIUL/SEDIUL localitatea____________________str.
N r ___ ,B I.__________ , SC ________ , AP___________ Et_____ ,
judeţul_______________CNP/CUI _____________________
Semnătura Ofertantului,

*(formularul va fi completat si depus în plicul interior)

Cap. VI
Instrucţiuni privind modul de elaborare si prezentare a
ofertelor

Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior,
care vor fi înregistrate în ordinea primirii lor în registrul general de intrare-ieşire
(precizându-se data şi ora), ţinut de locator la sediul său (Primăria comunei Ditrău, str.
Libertăţii, nr. 9), până la data d e______.2020, ora 12.00.
Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta şi va
cuprinde obligatoriu următoarele:
- o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant,
fără îngroşări, ştersături sau modificări,
- acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor
autorităţii contractante,
- acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.
A. Persoane fizice
a) - fişa cu informaţii privind ofertantul,
b) - declaraţie de participare semnată de către ofertant fără îngroşări, ştersături
sau modificări,
c) - dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul central şi
local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal
competent,
d) - copie după dovada cumpărării Documentaţiei de Licitaţie(chitanţa),
e) - copie după dovada achitării taxei de participare la licitaţie(chitanţa),
f)

- copie după dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie(chitanţă, filă

CEC, Ordin de plată),
g) - plicul interior.
B. Persoane juridice
a) - fişa cu informaţii privind ofertantul,
b) - declaraţie de participare semnată de către ofertant fără îngroşări, ştersături
sau modificări,
c)

copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului

Comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi
de pe Certificatul de înregistrare Fiscală,

d)

- dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul central şi local,

prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,
e) - împuternicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanei juridice,
dacă este cazul,
f)

- copie după dovada cumpărării Documentaţiei de Licitaţie(chitanţa),

g) - copie după dovada achitării taxei de participare la licitaţie(chitanţa),
h) - copie după dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie(chitanţa, filă CEC,
Ordin de plată),
i)

- plicul interior.

Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul
sau sediul social al acestuia după caz. Acest plic va conţine oferta propriu-zisă, scrisă pe
formularul extras din documentaţia de atribuire.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă redactată în limba română.
Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.
Licitaţia publică se va desfăşura în sediul Primăriei comunei Ditrău, pe data de
_______.2020, la ora 12.00

Cap.VII

Informaţii detaliate si complete privind criteriile de atribuire
aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare, precum si
ponderea lor
LICITAŢIA
Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 2
ofertanţi.
Plicurile închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru
deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie sau în anunţul negocierii directe, după caz.
După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare
elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor.
Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după
deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile necesare.
După analiza conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare
întocmeşte un proces-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei acestora.
Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea unui proces-verbal
de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate
prevăzute în caietul de sarcini al închirierii.
în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriului
fundamental de valabilitate (cel mai mare nivel al chiriei), 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.
în cazul în care după deschiderea plicurilor interioare există punctaje eRale
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.
în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi
lucrătoare, un raport pe care îl transmite locatorului.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui
ofertă a fost stabilită câştigătoare.
în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare,
locatorul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost
excluse, indicând motivele excluderii.
Raportul se depune la dosarul închirierii.
în cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin
două oferte valabile, locatorul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă
licitaţie.
în cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune
nici o ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitaţie.
Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată Documentaţia de Licitaţie aprobată pentru
prima licitaţie.
Cea de-a doua licitaţie se organizează în aceleaşi condiţii ca prima licitaţie.
Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea
contractului de închiriere în situaţia în care se constată abateri grave de la prevederile legale
care afectează procedura de licitaţie sau fac imposibilă încheierea contractului.
Procedura de licitaţie se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod
cumulativ următoarele condiţii:
a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de
licitaţie se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute
în art. 311 al Codului Administrativ referitoare la transparenţă, tratamentul egal,
proporţionalitatea, nediscriminarea şi libera concurenţă,
b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri cerective,
fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea acestor principii.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la
procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea
obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care
a determinat decizia de anulare.

în c h e ie r e a c o n t r a c t u l u i

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de
zile de la data constituirii garanţiei.
Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data
comunicării poate atrage plata daunelor - interese de către partea în culpă.
Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul poate atrage după
sine plata daunelor-interese.
Daunele-interese se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află
sediul autorităţii contractante, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel.
în cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului,
procedura de licitaţie se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedură, în condiţiile
legii, caietul de sarcini păstrându-şi valabilitatea.
în cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul
declarat câştigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă
majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are
dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este
admisibilă. în cazul în care nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, procedura de
licitaţie se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura.
DETERMINAREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Criteriul fundamental pentru stabilirea ofertei câştigătoare este chiria cea mai mare,
înscrisă în ofertă.
Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de
atribuire prevăzute în Documentaţia de Licitaţie.
Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul acesteia
întocmeşte procesul-verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.
în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi
lucrătoare, un raport pe care îl transmite locatorului.
în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare,
locatorul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre
alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au
stat la baza respingerii.
Anunţul de atribuire se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României,
Partea a Vl-a în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.

Cap. VIII Contractul de închiriere - cadru

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DITRĂU
Nr.______ /2020

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - CADRU
I. PĂRŢILE
Art.l
COMUNA DITRĂU, cu sediul în localitatea Ditrău, str. Libertăţii, nr. 9, jud. Harghita, având CUI nr.
4367957, contul nr. R089TREZ35321E305000XXXX, deschis la Trezoreria Gheorgheni, reprezentat prin
Puskas Elemer, primar, în calitate de PROPRIETAR
Şi
_________ cu sediul în localitatea______ , str.__________ , nr.___ , având număr de ordine în
registrul comerţului__________ , cod unic de înregistrare_______ , reprezentat d e ___________ în
calitate de CHIRIAŞ,
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2
închirierea suprafeţei de 1000 mp din imobilul cu suprafaţa totală de 2843 mp, din comuna Ditrău,
str. Orban Balazs, nr. 23, jud. Harghita, înscrisă în C.F. nr. 51557, nr. cad. 493, proprietatea publică a
comunei Ditrău.
III. DESTINAŢIA BUNULUI ÎNCHIRIAT
Art. 3
Suprafaţa închiriată are destinaţia de teren intravilan, aferent clădirii SVSU, aflată în Zona pentru
instituţii publice şi servicii.
Destinaţia terenului închiriat, nu va putea fi schimbată fără consimţământul scris al proprietarului.
IV. DURATA
Art. 4
Termenul de închiriere este de 15 ani, cu începere de la _____ 2020, până la _______ 2035.
Proprietarul poate prelungi contractul pentru aceeaşi perioadă de timp, sau perioade mai mici, la
cererea chiriaşului, cu minimum 3 luni înainte de expirarea contractului, convenite între părţi.
V. CHIRIA
Art. 5
a)
Chiria pentru teren este de__ euro/mp/lună şi se va plăti în lei, calculat la cursul de zi al
euro.
b)
Chiria va fi indexată trimestrial în funcţie de rata medie lunară a inflaţiei şi va face obiectul
unui act adiţional semnat si stampilat de parti.
c)
Plata chiriei se va face lunar, până la data de 15 a lunii, cu dispoziţie de plată în contul
proprietarului nr. R029TREZ35321A300530XXXX, deschis la Trezoreria Gheorgheni, dar nu mai târziu de
data de 15 decembrie a anului fiscal.

d)
Neplata chiriei în termen autorizează pe locator să perceapă penalităţi de întârziere de
0,01% pe lună, calculată la valoarea chiriei;
e)
în cazul neplăţii chiriei timp de 3 luni consecutive, dă dreptul proprietarului să solicite
rezilierea contractului şi evacuarea silită a chiriaşului.
f)
Chiriaşul rămâne răspunzător de plata chiriei dacă abandonează terenul închiriat fără
consimţământul locatorului.
VI. OBLIGAŢII SI DREPTURI
Art. 6
a) Obligaţiile chiriaşului:
- să folosească terenul închiriat numai după destinaţia lui, care rezultă din contract.
- să exploateze terenul închiriat ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestuia şi să obţină toate autorizaţiile necesare funcţionării;
- să asigure igienizarea corespunzătoare şi întreţinerea terenului pe cheltuială proprie;
- să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, a normelor pentru protecţia mediului
înconjurător precum şi normele de sănătate publică. Se vor respecta prevederile legale cu privire la
siguranţa circulaţiei;
- să restituie proprietarului terenul închiriat la termenul stabilit după încetarea contractului;
- Chiriaşul va putea realiza lucrări de investiţie pe suprafaţa închiriată, cu încadrarea în prevederile
Planului Urbanistic General şi a Regulamentului de urbanism aprobat.
b) Obligaţiile proprietarului:
- să predea terenul, pe bază de proces verbal, până la data de_______ 2020;
- să asigure folosinţa liniştită şi utilă a terenului închiriat pe toată durata valabilităţii contractului;
VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 7
în cazul în care chiriaşul nu achită proprietarului chiria datorată la termenele prevăzute în prezentul
contract, datoreaza 0,01 % pe zi, cu titlul de penalităţi de întârziere.
Art. 8
(1)
în cazul în care chiriaşul foloseşte suprafaţa închiriată contrar destinaţiei stabilite,
datorează suma de 1000 lei/lună, cu titlu de daune interese pentru perioada valabilităţii contractului.
(2)
Este interzisă denunţarea unilaterală a contractului, în caz contrar denunţătorul datorează
daune interese în sumă de jumătate din valoarea estimată a contractului pe perioada pentru care s-a
încheiat.
Art. 9
Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat în toate cazurile de proprietar.
Art. 10
Neîndeplinirea, în parte sau in totalitate, a obligaţiilor stabilite prin prezentul contract şi la
termenele fixate, dă dreptul proprietarului la rezilierea contractului.
VIII. ALTE CLAUZE:
Art. 11
Este absolut interzisă subînchirierea sau cedarea sub orice formă, totală sau parţială a imobilului
închiriat, fără aprobarea scrisă a proprietarului.
Art. 12
(1) Locatarul să folosească bunul închiriat după destinaţia care rezultă din contract.
(2) Schimbarea destinaţiei fără avizul Consiliului Local atrage de drept rezilierea contractului.
(3) Să execute la timp şi în bune condiţii lucrările ce-i revin.
(4) Conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu completările si modificările ulterioare chiriaşul va
solicita eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice lucrare/ investiţie care urmeză să se realizeze.
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(5) Valabilitatea certificatului de urbanism este de 12 luni.
(6) Perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire este de 12 luni de la data emiterii, interval
în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările.
(7) în cazul în care, justificat, lucrările nu încep în perioada de valabilitate a autorizaţiei de
construire cu 15 zile înaintea expirării acesteia, valabilitatea autorizaţiei se poate prelungi o singură dată
pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.
(8) Durata executării eventualelor lucrări, care reprezintă timpul fizic necesar pentru realizarea
efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate este de 12 luni începând cu data anunţată a începerii
lucrărilor, iar valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin
autorizaţie.
(9) Să înscrie în cartea funciară contractul de închiriere în conformitate cu legislaţia în vigoare;
(10) Documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire se va proiecta şi executa în
conformitate cu normativele şi legile în vigoare.
(11) Chiriaşul suportă sarcinile şi impozitele asupra terenului închiriat
IX. FORŢA MAJORA
Art. 13
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere in cazul executării necorespunzatoare sau cu
întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa pârtilor, imprevizibil si
insurmontabil, aparut după încheierea contractului care împiedica părţile sa-si execute obligaţiile
asumate.
X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art. 14
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, se va soluţiona pe cale amiabilă. Dacă
acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi___________ 2020 în 2 (două) exemplare, câte un exemplar
pentru fiecare parte.

PROPRIETAR
Comuna Ditrău, prin primar
Puskas Elemer

Contabil
Kollo Emese

CHIRIAŞ

