
JUDETUL
COMUNA

Nr.7/ 10.01.2019

CAIET DE SAR
privind inchirierea prin licitalie publictr cu strigare a unei

construite de 298 mp din imobilul $coala Pdmarf, sat
str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 16 gi a suprafetei de l0 mp

acces, in vederea utilizirii pentru desfiigurarea

DATE DE IDENTIFICARE ALE LOCATORULUI
LOCATORUL:

Denumire: COMLNA GHEnAeqft
Cod fiscal: 2613729
Adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 56, sat Gherlegti, com.
617205
Cont Trezorerie Roman: RO80TREZ4922I A3005
Telefon/ F ax: 023317 46051, 023317 46450
Adresa E- mail : primaria.gheraesti@gmail.com
Adresa de intemet: www.primariagheraesti.ro

I. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL iN
Obiectul prezentului caiet de sarcini este inchirierea prin
suprafati de 289 mp, reprezentdnd cota de 52,7 5Yo din
mp teren, care va fi utilizat pentru cale de acces, din
situate in intravilanul satului Tefcani, strada Alexandru I
jude{ul Neam}, pentru desf6gurarea unor activittrli de
Constructiile care fac obiectul inchirierii sunt in
Destinalia spaliului de inchiriat este pentru desfdgurarea
Oportunitatea inchirierii acestor imobile este motivati din
Nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de
depuse in temeiul actelor normative cu caracter special
care reglementeazi regimul juridic al imobilelor preluate
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu sunt
vreunui litigiu.
Inchirierea imobilelor determind o sursd de venituri
lunar, adjudecat prin licitalie public6, totodattr viitorul
impozitelor gi taxelor locale.
Inchirierea imobilelor este motivatd gi din punct de vedere

II. DURATAiNCHIRIERII

ROMANlA

SEAPROBA
PRINIAR.

BERE$OAE

de clldire (C I ) cu suprafala
comuna Gherieqti, judelul Neam1,

care va fi utilizat pentru cale de
activiteli de produclie

judetul Neam1, cod pogtal

publicd a a spaliului in
clidirii 9i a a suprafelei de l0

public al Comunei Gherdeqti,
Cuza, nr. 16, comuna Gherlegti,

publici a Comunei Gherieqti.
activitiili de productie.

de vedere juridic gi financiar.
publicd sau de restituire,

fondul funciar, respectiv cele
mod abuziv de statul roman in

de sarcini gi nu fac obiectul

bugetul local, prin plata pre(ului
va genera venituri prin plata

mediului prin intrelinere.



inchirierea se face prin contract de inchiriere incheiat intre Comuna Gher6e$ti $i adjudecatarul
licita{iei pe o perioadl de 5 ani , pintr la expirarea avizului conform, emis de Ministerul
Educa{iei Nationale, cu posibilitatea prelungirii prin act adi}ional cu acordul pd(ilor, dacd sunt
intrunite cumulativ. urmtrtoarele conditii:

- este oblinut avizul conform al ministrului educaliei nalionale pentru prelungirea
schimbtrrii destina{iei a corpului de clddire C1, in c4re gi-a desfdgurat activitatea $coala
Primarl Telcani, din spaliu de invtrpm6nt, in spaliu necesar desfdqurlrii de activitili de
productie

- Iocatarul a achitat chiria la termenele convenite, fdr[ a avea mlcar o singurd intdrziere
- locatarul a respectat, fdrtr exceplii, toate celelalte cl6uze contractuale
- locatarul nu este inregistrat cu debite la bugetul de $tat gi bugetul local
- locatarul nu se afl[ in procedura de dizolvare ori lilhidare, dupd caz
- locatarul nu se afld in procedura insolventei

III. ELEMENTE DE PRET
3.1-Redeven(a s-a stabilit in funclie de valoarea de pia16 a imobilului ( ll77 ,65 leillunL,

conform Raportului de evaluare intocmit de PFA $teftrnesclr Mihai).
3.2-Nivelul minim al chiriei (care nu poate fi mai r4ic dec6t valoarea de pia{i a

imobilului) a fost stabilit de cdtre Consiliul Local al Comulrei Gher6egti la aprobarea inchirierii,
prin HCL nr. l27l 21.12.2018.

3.3-Anual, preful inchirierii se va recalcula in functfe de indicele de inflalie comunicat de
Institutul Nalional de Statistic[, dar nu mai mic decAt valo4rea stabilit2i inilial prin licitalie, fdrtr a

3.4-Locatarul are obligafia ca, in termen de 90 de de la data semn[rii contractului de
inchiriere, s[ depun6 cu titlu de garantie, o suma o cota pane din suma obligaliei
de plat?i cdtre locator, stabilittr de acesta $i datoratA pentru an de activitate. In acest caz s-
a stabilit a fi un procent de l0% din chiria finaltr pentru an de plattr citre locator.

gi a altor venituri datorate3.S-Locatarul are obligalia str suporte plata
bugetului de stat, prevezute de legislalia romAn6.

3.6-Neplata chiriei, precum gi a celorlate impozite taxe ce decurg in urma inchirierii
pentru o perioadd de un an duce la rezilierea contractului nici o formalitate, locatarul
obligAndu-se sA pltrteasci taxa anual[ de concesiune gi a or de intdrziere pAnI la data
rezilierii contractului.

3.7-Modul de achitare al pretului cdt 9i
prin contractul de inchiriere.

obligaliilor de plati se vor stabili

J

3.9-Pasul de licitare este de .

IV. NATURA $I CUANTUMUL GARANTIILOR SOLIC DE t-OCAI'OR
4.1- In vederea participdrii la licitalie, ofertanlii obligati sd depund la organizator

garanlia de participare in sumd de 120 lei qi taxa de in suml de 370 lei. Garan(ia de
participare se constituie de c[tre ofertant in scopul titularului dreptului de proprietate
falI de riscul unui eventual comportament
de depunere a ofertei 04.02.2019. orele 9.00.

al acestuia, pdnl la termenul limiti



4.2-Ofertanlilor necAgtigdtori li se restituie garanlia in termen de 7 zile de la desemnarea
ofertantului cAgtigator, la data ramanorii definitive a raportului de adjudecare, in urma unei cereri
de restituire.

4.3-Caranlia de participare la licitafie se pierde in urmdtoarele cazuri:
a) dacd ofertantul igi retrage oferta in termenul de valabiliqte al acesteia.
b) in cazul ofertantului cdStigdtor, dacd acesta nu se prezin!6 in termenul de 20 de zile de la data
la care locatorul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale, pentru semnarea contractului
de inchiriere.

4.4- Garanlia de participare a ofertantului declarat qa$tigator se retine de locator p6ntr in
momentul incheierii contractului de lnchiriere, constituind astfel garanlia de buntr execulie a
contractului, din care vor fi prelevate, penalitnlile gi alte sume datorate proprietarului de ctrtre
chiriag, dactr este cazul, in bq.e contractului de inchiriere. Dactr garanlia de participare nu
reprezinti l0 % din valoarea finalE rezultattr in urma licitaliei, atunci din momentul semnirii
contractului, in termen de 90 zile, locatarul va achita diferenla.

4.5-Garantiile se pot depune la : - casieria organizatorului( locatorului)
Programul de func(ionare al casieriei este :

luni- vineri intre orele: 08,00 - 16,00
4.6- Taxa de participare nu se restituie. Din taxa de participare la licitalie se suportd

cheltuielile privind organizarea licitaliei (anunluri publicit4re, evalu[ri efectuate, caietul de
sarcini, cheltuieli materiale - fumituri de birou( hdrtie, tonqr. ..)

V. CONDITII GENERALE ALE INCHIRIERII
5.1- Regimul bunurilor utilizate in derularea inchirilerii :

Imobilele sunt gi vor rtrmAne proprietatea Comunei Gherlegti. Spatiile ce se vor inchiria
apar{in domeniului public al Comunei Gherleqti 9i vor fi fQlosite pentru scopul pentru care a fost
inchiriat. Adjudectrtorul va putea desf65ura in spatiul care face obiectul ticitaliei exclusiv
activitalile declarate.
Bunul predat locatarului, potrivit prevederilor contractului inchiriere, va fi utilizat de acesta
ca gi un bun proprietar, in mod direct, pe riscul gi pe sa.

La incetarea contractului, locatarul este obligat se in deplind proprietate, liber de
orice sarcini, imobilul inchiriat, care face parte din bunurilor de retur.

Bunurile care au apa4inut locatarului gi au fost
inchirierii, nu fac parte din categoria bunurilor de retur.

de citre acesta pe durata

Pe toatil perioada contractului de inchiriere, este modifi carea destinatiei
imobilutui pentru care s-a incheiat contractul, f6r6 acordul scris al locatorului.
Cheltuielile privind amenajarea spaliului in vederea
totalitate de chiriag, neput6nd fi solicitati preluarea
cuantumul chiriei.

de autorizalii, vor fi suportate in

De asemenea, locatarul are obliga{ia str execute la gi in bune conditii lucrlrile de
intrelinere gi reparatii normale ce ii incumb6, in vederea bunului imobil inchiriat in
starea in care l-a primit in momentul incheierii contractul cazul in care locatarul doregte s[
execute lucriri de amenajare suplimentarl in spaliul toate cheltuielile efectuate vor fi
in sarcina sa, locatorul neput6nd fi obligat str suporte acestora. Locatarul nu va efectua

elementele de construclii gi instalalii, dec6t cu acordul scris al Locatorului qi cu respectarea
legislaliei in vigoare.
Chiriagul nu are dreptul sA deterioreze starea fizictr actualtr a spa[iului inchiriat gi nici sd
modifice spa[iul inchiriat fdri acordul scris al proprietarulqi.

de cdtre locator sau sciderea din



Pe parcursul desfdqurdrii activitiililor specifice, locatarul va respecta toate reglementtrrile in
vigoare cu privire la securitatea gi sanatatea in muncd, apf,rarea impotriva incendiilor gi protecfia
mediului.
Utilitilile ( ap6, cildurtr, lumin6, salubritate, etc.) vor fi platite de locatar.
Locatarul isi va monta tipul de obiecte sanitare pe care le considerI necesare, in functie de
specifi cul activitalii.
Cu privire la orice amenajare interioarl sau exterioara a spaliului ce va face obiectul inchirierii,
locatarul va solicita in scris, in mod obligatoriu, acordul looatorului.

5.2- Obliga{iile locatarului privind proteclia mediului :

Se vor respecta prevederile legale privind protectia mediului. Cel care inchiriaztr poartd intreaga
responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in vigoare in domeniul protectiei
mediului;
Obtigaliile de mediu trec in sarcina celui care inchiriaztr inoepdnd cu data intrdrii in vigoare a
contractului de inchiriere. Toate cheltuielile legate de realizarea obligaliilor de mediu se vor
efectua de locatar.

5.3-Obligativitatea asiguririi exploat2trii in regim de continuitate gi permanenfi :

a) Locatarul se obligA sA exploateze bunul inchiriat in regim de continuitate gi permanenld ;
b) Locatarul va achita chiria cu regularitate, chiar gi in condi{iile unei exploatiri discontinue a
inchirierii.

5.4-lnterdictia subinchirierii bunului sau cesionarea dreptului de localiune :

Se interzice subinchirierea spaliului, total sau pa(ial, precum gi cesionarea dreptului de
locatiune. De asemene4 spaliul inciriat nu poate fi gevat de vreo sarcind gi nu poate face
obiectul vreunui contract de asociere, colaborare ori a altui tip de contract incheiat de locatar cu

l"4i'
Incdlcarea acestor cerinle atrage rezilierea de indatd a confiactului de inchiriere, fErtr indeplinirea
vreunei proceduri prealabile ( cu exceplia notifictrrii incetifii contractului prin executor
judectrtoresc) ori a altei formalitnli.

5.5-Condi{iile de valabilitate pe care trebuie sd le i4deplineascd oferta :

a) Ofertele se depun p6nI la data limittr de depunere a ofe(elor, la adresa stabilittr in anunlul dat
spre publicare la un ziar local gi afigat la panoul primdriei Ni vor conline documentele solicitate
in documenta(ia de atribuire.
b)Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 zile
c)Se va prezenta o declaralie pe proprie r6spundere
caiet de sarcini.

de la data inregistrerii ofe(ei.
insugirea gi respectarea prezentului

d) Condiliile de valabilitate pe care trebuie sI le indep ofertele, sunt precizate in
Instructiunile privind organizarea gi desfdgurarea

5.6-Incheierea contractului de inchiriere
de concesionare ,

Contractul de inchiriere va fi incheiat in forma Continutul contractului de
inchiriere trebuie sA respecte prevederile legale. va fi incheiat cu ofertantul a cdrui
ofe(d a fost declaratii cattigEtoare. Refuzul ofertantului dqclarat cagtigetor de a incheia
contractul de inchiriere atrage pierderea garanliei depuse pentru participare la licitalie. in cazul
in care ofertantul declarat cdgtigitor refuzd incheierea confactului, licitalia publici va fi anulat6,
iar locatorul va relua procedura de licitalie publicd de la etapa publicdrii anuntului, in condiliile
legii, studiul de oportunitate pdstr6ndu-gi valabilitatea. Orioe modificare a con{inutului
documentaliilor se va comunica solicitantilor care au cerut caietul de sarcini, cu cel pulin 3 zile
fap de data desfiguririi licitaliei.

Drepturile 9i obligaliile locatarului 9i ale locatorului sunt cele prevezute in conlinutul
contractului de inchiriere .



Orice reglementlri legale ce vor aptrrea ulterior punerii in aplicare a caietului de
sarcini, vor constitui obiectul unor negocieri directe finalizate prin incheierea unor acte
adilionale la contractual de inchiriere.

5.7-Clauze referitoare la incetarea contractului de inchiriere:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de inchiriere, dac6 pd4ile nu convin, prin act
adilional, prelungirea acestuia;
b) in cazul in care interesul nafional sau local o impune, prin denunJarea unilaterali de c6tre
locator, cu plata unei despIgubiri just€ gi prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind
competente instanta de judecat?i;
c) in cazul nerespectirii obligaliilor contractuale de cdtre locatar, prin reziliere de c6tre locator,
cu plata unei despdgubiri in sarcina locatarului;
d) in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de citre locator, prin reziliere de citre locatar,
cu plata unei despdgubiri in sarcina locatorului;
e) la disparili4 dintr-o cauzd de forp majorl, a bunului inchiriat sau in cazul imposibilitelii
obiective a locatarului de a-l exploata, prin renuntare, fdrtr plata unei despIgubiri. in aceasti
situalie locatarul are obligafia si anunle locatorul cu 30 zile inainte pentru ca acesta s6 poata
organiza o noul licita(ie;
f) in caz de neplatl a chiriei gi/ sau a celorlalte impozite gi taxe ce decurg din contract pe o
perioadd mai mare de I an
g) - Contractul poate inceta pentru motive temeinice, la solicitarea orictrreia dintre ptr4i, cu un
preaviz de 60 de zile. Pentru situatii de urgen{d preavizul e$te de maxim 30 de zile.

- Locatarul se obligl dup[ primirea in$tiinldrii de incetare a prezentului contract de inchiriere,
sA denunle toate contractele incheiate pentru utilitdli, cu agenlii economici specializafi.
Rezilierea contractului intervine :

a) pronunlatd de instanta de judecatii, la iniliativa locatorului, cu plata unei despigubiri in
sarcina locatarului ln cazul nerespectirii obligatiilor contractuale de cdtre locatar.
b) pronunlati de instanta judecdtoreasci, la iniliativa locat4rului, cu plata unei despdgubiri in
sarcina locatorului dac6 rezilierea se produce din culpa aceptuia, in cazul nerespectdrii
obligaliilor contractuale;
Renuntare la inchiriere din partea locatarului, fErtr plata un6i despagubiri, la dispariJiq dintr-o
cauz[ de fo(i majortr, a bunului inchiriat sau in cazul imposibiliplii obiective a locatarului de a
exploata spaliul (imposibilitate dovediti cu acte de locatar pi acceptatd de locator), in acest caz
locatarul va notifica concedentul, in termen de 30 zile de la constatarea situa{iei intervenite,
despre imposibilitatea obiectivtr de realizare a activitelii.
Imposibilitatea obiectivtr de a exploata bunul poate fi invo(attr in cazul c6nd locatarul are o
situalie financiard precar6, in cazul falimentului sau al dizoflvdrii societiJii locatare.

5.8-Solulionarea litigiilor
Solutionarea litigiilor aptrrute in legtrturtr cu atribuirea, incfeierea, executarea, modificarea qi

inc€tarea contractului de inchiriere, precum gi a celor privi4d acordarea de despIgubiri se
realizeazl potrivit prevederilor Legii contenciosului adminlstrativ nr. 55412004, cu modificirile
ulterioare. Ac(iunea injustilie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in
a cdrui jurisdictie se afla sediul locatorului. Impotriva hot54arii tribunalului se poate declara
recurs la seclia de contencios administrativ a cu4ii de apel, conform prevederilor legale.

VI. INSTRUCTILINI PRIVIND ORGANIZAREA $I DESFASURAREA PROCEDURII DE
INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE

6.1-Condilii de participare la licitalie



La licitalia public6 cu strigare pot participa persoane fizice sau juridice de drept privat, romdne
sau strtrine, care au achitat taxa gi garantia de participare.
Nu vor participa la licitalie persoanele fiziceljuridice care:
- sunt in stare de faliment ori lichidare;
- nu gi-au indeplinit la zi toate obligaliile exigibile de plati a impozitelor gi taxelor locale precum
gi la bugetul consolidat de stat;
- au fost adjudecatori ai unei licitalii gi nu au incheiat contract cu Comuna Ghertregti;
- sunt in litigii cu primtrria sau Consiliul Local al comunei Gher5egti.

6.2-Desf6gurarea licitaliei publice cu strigare:
- Cererile se redacteazi in limba romdntr. Ofertanlii transmit cererile lor, care se inregistreaztr, in
ordinea primirii lor, in registrul de Achizitii a[ locatorului, precizdndu-se data gi ora depunerii.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 zile calendaristice de la data inregistrtrrii ofertei,
Cererile primite gi inregistrate dupd termenul limitii de primire, previzut in anunlul publicitar
vor fi excluse gi vor fi inapoiate ofertantilor fdrtr a fi deschise.
- Persoanele inscrise in vederea licitaliei sunt admise dactr indeplinesc condiliile de participare

gi criteriile de eligibilitate. Participarea la licitalie echivaleazl cu acceptarea caietului de sarcini.
Se va prezenta o declaralie pe proprie rtrspundere privind insugirea gi respectarea prezentului
caiet de sarcini.
- Criteriul de atribuire a contractului de inchiriere este cel mai mare nivel al chiriei/ lun[, iar in
cazuri deosebite gi alte criterii stabilite de locator.
- Procedura de licitatie se poate desf6sura numai dacd s-au deous cel putin trei oferte valabile.
- Autoritatea contractanti precizeazL cd ahotdrel cd nu se va permite completarea ulterioard cu
anumite documente solicitate, eventuala neprezentare a acestora avdnd ca efect descalificarea
ofertantului/candidatului.
-Anunlul de licitalie se trimite spre publicare cu cel pulin 20 de zile calendaristice inainte de data
limit?i pentru depunerea ofertelor in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a VI-a, intr-un
cotidian de circula(ie nalionalI 9i intr-unul de circulatie locali anunlul de licitalie.
-Licitatia se va desfdgura in ziua la locul gi la ora indicat[ in publicalii, in data de 04.02.2019,
ora 10.00 la sediul Prim[riei Gherdegti, st Vasile Alecsandri, nr. 56.
-inscrierea la licitatie se va face in perioada 14.01.2019- 01.02.2019 inclusiv, intre orele 8,00 si
16,00 la sediul primdriei Gheriegti, iar in cazul in care se dppun cereri in ziua licitaliei, pdnt la
ora 9:00.
-in timpul licitaliei sunt interzise acliunile corelate ale lici4nlilor care au ca scop perturbarea
qedinlei de licitalie, sau influenprea comisiei.
- In data de 04.02.2019, orele 10.00, preqedintele comisiei pe licitalie declari deschisa gedinta gi
verificd imputernicirea acordati persoanei care reprezinti qfertantul; imputemicirea in cazul
persoanelor juridice va fi semnatli de reprezentantul legal a]l ofertantului.
- Pregedintele comisiei de licitalie anun1tr denumirea proprilettrtii ce se pune in licitalie pentru
inchiriere, realizeazd, o scurtd descriere a acesteia, anunti ppelul de pomire a licitaliei, pasul de
licitare din pretul de pomire a licitatiei, denumirea ofertan(ilor acceptaJi(catificati), modul de
desfdgurare a licitaliei, asigur6ndu - se ci fiecare ofertant a inleles procedura de desfigurare.
- Pregedintele comisiei conduce licitalia astfel:
l) licitalia se desfdgoartr dup6 regula licita{iei competitive;
2) dactr se ofertr prelul de pomire al licitaliei, preqedintele oomisiei de licitalie va cregte pretul cu
cete un pas de licitare, pintr c6nd unul dintre ofertanti acceptii preful astfel majorat ti nimeni nu
ofer6 un prel mai mare.
3) in cursul gedintei de licitatie ofertantii au dreptul sd anunle, prin strigare un pret egal sau mai
mare dec6t pretul anuntat de pregedintele comisiei de licitalie;



4) adjudecarea licitaliei se va face in favoarea ofertantului care oferd cel mai mare prel;
5) pregedintele comisiei anun16 adjudecatarul, declard inchisd gedinJa de licitatie ti se intocmegte
procesul - verbal de licitaJie, semnat de membrii comisiei, de adjudecatar gi de ceilalli ofertanli.
6) Locatorul va informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de
inchiriere, in scris, in termen de maxim 3 zile lucrltoare de la data licitaliei.
- Locatorul are obligalia de a informa ofertantul/ofertanlii ca$tigdtor/castigdtori cu privire la
acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
- Locatorul are obligalia de a informa ofertanlii care au fost respinqi sau a ctrror ofertA nu a fost
declarat[ c6gtigtrtoarc .rsupra motivelor ce au statlabaz daciziei respective.
- C6stigatorul licitaliei va fi desemnat ofertantul care ofera cel mai mare prel peste prelul de
strigare.
- Contractul de inchiriere se va incheia in termen de maxim 20 de zile , de la data finalizdrii
procedurii. ln cazul in care, cu exceptia unor situaJii de fo(5 majord, temeinic justificate,
contractul nu este semnat in termenul stabilit in comunicare, adjudecatarul pierde licitalia,
dreptul la restituirea garanliei pentru participare gi poate fi obligat la plata unor daune interese.
De asemenea, acesta nu mai are dreptul de a participa la alte licitatii privind inchirierea sau
concesionarea bunurilor comunale. Anunful de atribuire se va transmite spre publicare in
Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea a VI-a, in cel mult 20 de zile calendaristice de la
finalizarea procedurii de atribuire a contractului gi se va afiga la sediul primdriei.

^ 6.3-Procedura de negociere directtr
L In cazul in care nu au fost depuse cel pufin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a doua licitatii
publice, sau procedura a fost anulati , locatorul va decide inilierea procedurii de negociere
directd.
2. Se va proceda la publicarea anunjului privind negocierea direct6, intr -un ziar local, precum gi
la sediul primlriei.
3. Anunlul negocierii directe se transmite spre publicare, cu cel pulin l0 zile calendaristice
inainte de data limitii pentru depunerea oGrtelor.
4. La data prevtrzuti in anuntul publicitar pentru negociereo directd, locatorul programeazI
ofertanlii gl ii informeazd, in scris, data gi ordinea intrdrii la negocierea directit. Locatorul
deruleazi 4egocieri referitoare la clauzele contractuale, incflusiv redeventa, cu fiecare ofertant
care a o ofertd valabild.
5. Pentru

pentru valabilitatea ofertelor, sunt cele prevdzute in Caietul de sarcini.
heierea negocierii directe Comisia de evaluare intocmefte un proces-verbal care va8. Dupi

cuprinde
cuantum
-Nu se

negocierilor purtate gi in care recomandtr locatorului oferta cu cel mai mare
chiriei.
inscrie la licitalie/ negociere adjudecatorii care nu au incheiat contracte de

inchiriere la licitaliile anterioare.
- Din taxa participare la licitalie se suporttr cheltuielile privind organizarea licitaliei (anunturi

evaludri efectuate, caietul de sarcini, cheltuieli materiale - furnituri de birou...)
- AnunJul {e atribuire se va afi;a la sediul primlriei in cel mult l0 de zile calendaristice de [a
finalizarea dintre procedurile de atribuire a contractului de inchiriere.

6.4*Contestatii
- Ofertanlii care se considerd vtrtemati intr-un drept ori intr.un interes legitim printr-un act al
locatorului, luat cu incllcarea dispoziliilor legale care reglementeazd procedura inchirierii prin
Iicitalie/ nqgociere direct6, pot depune contestatii in termen de24 ore de la incheierea ticitaliei
privind atrlbuirea contractului de inchiriere.



- Contestatiile vor fi depuse in acelagi loc unde s-au depus ofertele, conform anunlului publicitar.
- In termen de 5 zile lucrdtoare de la primirea contestaliei, Comuna Gherdegti va soluliona
contestalia gi va comunica in scris rlspunsul stru contestatarului.Acest rAspuns va fi fundamentat
in baza Raportului Comisiei de analizare gi solulionare a contestaliilor, numitii prin dispozilia
Primarului comunei Gherdegti.
- In cazul ln care contestalia este intemeiati, se va rrevoca, dactr este cazul, hot?lr6rea de
desemnare a ofertantului cAqtigltor gi se va notifica acest lucru tuturor ofertantilor. Simultan, se
va decide anularea licitaliei gi organizarea unei noi licitalii, in condiliile prevlzute in lege.
- Data rezolvlrii contestaliilor reprezintit data la care rezultatele rtrmdn definitive.

^ 6.5-Cerinfe(documentelenecesare)privindcalificareaofertanlilor
In vederea particip6rii la licitalie ofertantul trebuie sd pltrteascd :

- taxtr de participare la licitatie in valoare de 370 lei.
- garanJia de participare la licitaJie, in valoare de 120 lei.
Taxa de participare la licitalie 9i garanlia de participare, se vor achita la casieria primdriei
Gherleqti.
Ofertanlilor necdgtigtrtori li se restituie garanlia in termen de7 zile de la desemnarea ofertantului
ca$tigAtor, la data rtrmdnerii definitive a raportului de adjudecare, in urma unei cereri de
restituire.
Pregul minim de pomire la licitalie este de 1178 lei/ lun6, iar pasul de strigare va fi de l0 lei.
Ofertanlii vor anexa la cererea tip :

I )pentru persoane fzice:
a) Cerere de participare in care se va specifica insugirea gi respectarea prezentului caiet de
sarcini;
b) Actul de identitate, original gi copie;
c) Dovada privind achitarea tuturor obligaliilor ctrtre bugetul local, prin prezentarea certificatului
de atestare fiscald, eliberat de primtrria localitilii ln care ofertantul igi are sediu, in original,
valabil la data licitaliei;
d) Dovada achit?trii taxei de participare la licitalie, in origiqal gi copie;
e) Dovada constituirii garanliei de participare la ticitatie, in original gi copie;
f) declaratia pe proprie rtrspundere din care str rezulte ce o&rtantul nu se aflI in litigiu cu
primdria - litigii legate de contracte de inchiriere/concesiuqe sau alte contracte comerciale;
g) procurtr, pentru persoane fizice participante la licitaJie rqprezentate de mandatari, in copie,
daci este cazul.
2) pentru persoane juridice:
a) Cerere de participare in care se va specifica insugirea gi iespectarea prezentului caiet de
sarcini;
b) Copie conform cu originalul dupd certificat de inregistrape la Registrul Come4ului 9i C.U.l.
Se vor prezenta gi originalele ;
c) Imputemicire pentru reprezentantul societtitii, daci nu e$te reprezentantul legal al acesteia
pentru participare la licitalie in vederea atribuirii contractullui de concesiune ;
d) Xerocopie dupa chitantele care atestii plata taxei de participare la licitalie gi a garanJiei
depuse. Se vor prezenta gi originalele.
e) certificat constatator in original emis de institulia abilitati care sd confirme achitarea tuturor
obligatiilor exigibile de platn la zi faJi de bugetul local( de la sediul primdriei) si cerrificat
constatator in original emis de institulia abilitBta care s[ confirme achitarea tuturor obligatiilor
exigibile de platit fa1tr de bugetul consolidat al statului la zi(DGFP).



f) declaralia pe proprie rispundere din care sd rezulte c6 ofertantul nu se afl6 in litigiu cu
primdria - litigii legate de contracte de inchiriere/concesiune sau alte contracte comerciale gi cd
nu se afl6 in reorganizare financiarl sau faliment.
- Ofertantul va numerota, va semna gi va gtampila, dactr este cazul, fiecare fi16 cuprinsa in
dosarul de participare la licitalie gi va inscrie pe ultima fi16 numarul acestora, de asemenea sub
semndturtr gi/ sau qtampila proprie, dacl este cazul. Dactr acest fapt nu este indeplinit,
organizatorul licitaliei nu va purta nici o rtrspundere pentru eventualele consecinle ce vor
decurge de aici gi care vor fi stabilite de ctrre comisia de licitalie.

VII. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII
T.l.Locatarul este obligat si asigure exploatarea eficace in regim de continuitate $i de

permanen{tr a bunului proprietate privati ce face obiectul inchirierii, potrivit obiectivelor
stabilite de cetre locator, str efectueze, pe cheltuiala sa, lucrtrri de intrEinere gi reparatii normale
ale bunului inchiriat, lucrtrri ce cad conform legii, in sarcina sa gi str ingtiinleze pe locator despre
orice atingere adustr dreptului siu de locatiune

7.z.Locatarsl este obligat sd exploateze in mod diroct bunul care face obiectul inchirierii.
Pe toatii durata inchirierii, sI intrebuinpze bunul imobil inchiriat, ca un posesor de buntr-
credin15, purtind rdspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa.

T.3.Subinchirierea este interzisI.
7.4.Locatarul este obligat str pldteascd chiria, garanlia contractului, precum $i alte taxe $i

impozite( pe teren, construc[ii, etc) ce decurg din contractul de inchiriere.
7.5.Locatarul este obligat s[ respecte condiliile impuse de natura bunurilor proprietate

privati (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condilii de siguranltr in
exploatare, protectia mediului, proteclia muncii, condilii privind folosirea qi conseryarea
patrimoniului, etc)

7.6.La incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la tennen locatarul este obligat
str restituie locatorului in deplinl proprietate spafiul impreuntr cu toate investiJiile realizate in
acesta.

7.7.Duptr inchiriere, realizarea obiectivului de investitii se va face numai pe baza unui
proiect legal avizat de organele competente. Oblinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru
realizarea gi functionarea investiliei, privesc pe locatari.

7.8.Toate lucrtrrile privind racordarea la relelele tehnice edilitare existente qi oblinerea
acordului de la detindtorii acestora, pdvesc pe locatari.

7.9. Locatorul se obligd str predea spaliul spre folosin{i conform destinaliei licitate pe
baza unui proces verbal de predare/primire.

7.10. Proprietarul este obligat str nu il tulbure pe chlrias in exercitiul drepturilor rezultate
din prezentul contract de inchiriere.

7.11. Proprietarul este obligat sd notifice chiriasului aparitia oricdror imprejurdri de
naturtr str aductr atingere drepturilor chiriagului, dacl are cunostinld despre aceasta.

intocmit,
Birou contabilitate, taxe gi impozite,

achizilii publice, resurse umane
Inspector,

Constandio Cristina

bit
I /l



Anexa B la Caiet de sarcini

(denumirea/numele)

CERERE PARTICIPARE LA LICITATIE
Ctrtre,

PRIMARIA COMI]NEI GHERAE$TI

Ca urmare a anuntului din presE/afiqat la sediul dumneavoastrd din......... .............
ubsemnatul_,administrato( asociat,reprezentant)

cu domiciliul/sediul social in Judelul
str,

Sr

al
localitatea

_,b1._,sc._,et._,ap._,CNP/CUI inregistratl la Registrul
Come4ului sub nr. / / ,tel ,vi rog si aprobati
inscrierea la licitalia publica cu strigare organizati in data de

pentru inchirierea spafiului ln suprafalI de 289 mp reprezentand cota de 52,75%o
din suprafaJa clidirii $coaltr Primare, sat Telcani gi a suprafalei de teren de l0 mp, conform
caietului de sarcini, situate in intravilanul satului Telcani, comuna Gherdegti, str. Alexandru loan
Cuza, nr. 16, in scopul desfdqurdrii unor activitAli de producJie.
Confirm faptul cI am luat la cuno$tinlI conlinutul caietului de sarcini, a proiectului de contract
gi le voi respecta in totalitate. Allturat vA transmitem, urmdtoarele documente,conform cerinjelor
solicitate in documentalia de licitalie:

Data completirii
Ofertant,

Numele persoanei/ persoanei juridice

Numele reprezentantului



DECLARATIq

Subsemnatul / a.

la data de
declar urmltoarele:

- la data prezentei, nu am fost adjudecator a unei licitalii
Gherdegti;
- nu sunt in litigii cu Primiria sau Consiliul Local al Gheriegti
- am luat la cunogtinli faptul cA prezentarea unor pe proprie rispundere false, dd
dreptul unit6lii sI mtr exclud[ din orice faztr a procedurii, dup6 caz, sd rezilieze eventual
contractul incheiat, urmand reluarea procesului de
- in cazul in care mi se va adjudeca inchirierea imobilelor,
caietului de sarcini, a proiectului de contract gi ale
Local Gherilegti.

nu am incheiat contract cu Comuna

angajez str respect prevederile
de atribuire aprobatd de Consiliul

OFERTANT
(Semn5turtr)

Data

,domiciliat/5 in



Anexa A la Caiet de sarcini
ROMANIA

JUDETULNEAMT
coMUNAcHERAS$rr

Str. Vasile Alecsandri nr. 56 cod postal 617205 Gherdegti
Tel: +4 0233-74605 l; Fax: +40 233-746450; E-mailt primaria.gheraesti@gmail.com

CONTRACT CADRU DE iNCHIRIERE
Nr. DIN

I. PARTILE CONTRACTANTE
Intre:
1. COMT NA CHERAEgTI cu sediul ln sat Gherdegti, comuna Ghertregti, sfi. Vasile Alecsandri,
nr.56, jud. Neaml , cod fiscal 2613729, cont RO80TREZ4922IA300530XXXX deschis la
Trezoreria Roman, reprezentati prin primar BERE$OAE PAVEL , in calitate de LOCATOR, pe
de o parte,

$i
2. D-Udna.................................persoana fizictr, cu domiciligl in, sh. ......................................, trr.
........., ByCI seria......, nr. ...............,
sau persoana juridicl S,C. cu sediul social in .. , C.U.I.

:: :* ::::'"-_'llillll l* * _* ;;;;i'.t"
reprezentatil prin D-l/D-na

, av6nd funcfia de , BVCI seria...n....... nr..............................., in calitate
de LOCATAR, pe de altn parte,
la data de _,la sediul Comunei Gherdegti, str, Vasile Alecsandri, nr.56,
In temeiul Legii nr.2l3l1998 ,privind proprietatea publicl $i regimul juridic al acesteia, cu
modificdrile gi complet6rile ulterioare, Legii nr.21512001 administralia publicl local6 ,
republicat2i , modificatd 9i completat?i , a Hotiirririi Local nr. I
de aprobare a inchirierii gi a procesului verbal nr.
incheiat prezentul contract de inchiriere.

de comun acord, s-a

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE iNCHIRIERE
Art.l.l - Primul in calitate de LOCATOR (denumit mai jos ), inchiriazS, iar al doilea in
calitate de LOCATAR (denumit mai jos chiriag), ia cu spaliul in suprafald de 289 mp,
reprezentdnd cota de 52,75yo din suprafaJa cltrdirii $coall sat Telcani gi a supraf'etei de
l0 mp teren, care va fi utilizat pentru cale de acces, din public al Comunei Gherleqti,

judeJul Neam!, pentru desfdgurarea unor activitlti de produclie.
Art.l.2- Predarea-primirea spaliului se va face pe bazi de proces-verbal, care va constitui anexa
nr. 2 la contractul de inchiriere.
Art.l.3- Este interzistr subinchirierea in tot sau in parte, unei te4e persoane, a spaJiului care face
obiectul prezentului contract de inchiriere.

III. TERMENUL



Art.2.1- Termenul inchirierii este de 5 ani, incepand de la data semndrii contractului de
inchiriere, conform Hotilnirii Consiliului Local nr. I
Art.2.2- Contractul poate fi reinnoit la expirarea term-enului a" irrc,fririer" prevezut la art.2.l prin
act adilional dacd locatarul gi-a indeplinit anterior obligaliile contractuale, cu avizul conform al
Ministerului EducaJiei Nalionale pentru prelungirea schimbnrii destinatiei a corpului de clddire
C l, in care gi-a desfdlurat activitatea $coala Primartr Te{cani, din spatiu de invdpmdnt, in spafiu
necesar desfdgurdrii de activitili de productie gi cu acordul locatorului.
Art.2.3- Intenlia de reinnoire a contractului de inchiriere se va notifica in scris cu cel pulin 30
(treizeci)^de zile inainte de expirarea duratei de inchiriere.
An.2.4- ln situalia in care intervin reglementitri de naturl patrimoniali, care depaqesc limitele

de competenti ale locatorului, perioada de inchiriere se poate scurta, pi(ile convenind asupra
modalit?ililor concrete de conciliere.

IV. PRETUL $I PLATA CHIRIEI
Art.3.l- Chiria pentru folosirea spaliilor este de _ lei/ lun6.
Art.3.2- Plata chiriei se va face in lei gi se va actualiza in fiecare an in func(ie de indicele de
inflalie comunicat de Institutul Nalional de Statistictr. in cazul in care chiria indexati este sub
nivelul stabilit prin contract, se va aplica tariful stabilit prin contract.
Art.3.3- Plata chiriei se face lunar in numerar la casieria proprietarului pe bazi de facturb emisa
de locator sau prin virament bancar in numlrul de cont nr. RO80TREZ4922IA300530XXXX
deschis la Trezoreria Roman, pdn6 la data de 25 a fiecdrei luni.
Art.3.4- Neplata la termen a chiriei gi/sau a altor sarcini de naturd fiscaltr percepute pentru bunul
inchiriat conform legislaliei fiscale, atrage obligalia chiriagului de a pldti penalitiili conform
prevederilor legale in vigoare.
Art.3.5- Neplata chiriei pentru o perioadd de 1 an gi/sau a altor sarcini de natura fiscal{
percepute pentru bunul inchiriat conform legislatiei fiscale, precum gi nerespectarea destinaliei
pentru care spatiul a fost inchiriat, constituie motiv de incetare de drept f6rd nici o formalitate
prealabild a contractului din iniliativa locatorului gi de evacuare necondilionat6 a chiriagului.
Art.3.6- Chiria 9i penalitd(ile de int6rziere pot fi modificate potrivit actelor normative gi ale
Hotir6rilor Consiliului Local, ce intervin dupa incheierea qontractului, prin act adilional, cu
condilia notifictrrii locatarului cu I0 (zece) zile inainte de aplicarea noilor tarife care se referi la
activitatea in spe16.

V. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI
Art.4.l- Sd predea chiriagului construclia cu instalatiile din dotarea acestuia, precum qi terenul in
stare corespunztrtoare folosinfei pentru care au fost inchiri4te.
Art.4.2- Proprietarul este obligat sd nu il tulbure pe chiriaS in exerciliul drepturilor rezultate din
prezentul contract de inchiriere.
Art.4.3- Proprietarul nu are dreptul str modifice in mod unilateral contractul de inchiriere, in
afard de cazurile prevtrzute expres de lege gi de prezentul contract.
Art.4.4- Proprietarul este obligat si notifice chiriagului aparitia oriciror imprejurdri de naturl si
aduci atingere drepturilor chiriaqului, dacd are cunoqtinld despre aceasta.
Art.4.5- Sd permittr locatarului amenajarea spatiului potrivit nevoilor sale de functionare, dar
fdrd si schimbe destinatia/ specificul Spatiului lnchiriat sau str intervind la elementele de
construclii 9i instalatii, decAt cu acordul scris al Locatorului $i cu respectarea legislaliei in
vigoare.

VI.OBLIGATIILE CHIRIA$ULUI



Art.S.1- Sd se supuntr controalelor efectuate de pr.oprietar gi/sau de organele abilitate de lege,
privind modul in care chiriaqul respectit profilul activitlilii care face obiectul contractului,
precum gi normele de proteclie a mediului.
Art.5.2- Sd foloseasci bunurile inchiriate care fac obiectul prezentului contract, potrivit
destinatiei acestora.
Art.5.3- SE pllteascd chiria in cuantumul gi la termenele prevdzute, inclusiv penalitiilile
prevlzute la art.3 din prezentul contract.
Art.5.4- SA execute la timp 9i in bune conditii, lucririle de intretinere si reparatii ce-i revin unui
chiriag, potrivit legii.
Art.5.5- Str nu modifice profilul activititlii declarate .

Art.5.6- Str nu introductr sau sd nu depoziteze in incinta construcliei inchiriate sau pe terenul
aferent orice materii prime sau materiale interzise de lege.
Art.5.7- Str nu sub?nchirieze in tot sau in parte bunurile care fac obiectul prezentului contract sau
sr le cesioneze unui te4, ori si le constituie garanfie in caz de faliment sau angajtrri de credite.
Art.5.8- La expirarea contractului, str restituie bunurile inchiriate, in starea in care le-a primit,
ludndu-se in considerare gradul de amortizare, chiriagul fiind considerat ctr le-a primit in stare
corespunzdtoare folosintei acestora.
Art'5'9- Se plAteascd impozitele gi alte sarcini de naturd fiscald percepute pentru bunul inchiriat
conform legislaliei fiscale .

Art.s.l0- SI respecte normele in vigoare sanitare gi igienice, normele de prevenire gi stingere a
incendiilor gi de protec{ie a mediului inconjurator.
Art.s.l l- Se anun(e locatorului orice modificare in statutul juridic, act de infiintare, sediu, etc. in
termenul limitl de 48 ore.
Art.5.12- Str oblintr avizele gi autorizatiile necesare desfigurdrii activit{ilor in cadrul bunului
imobil inchiriar, cu respectarea legislaliei in vigoare.
Art.s.l3- Locatarul nu va efectua lucrlri prin care sE schimbe destinafia/ specificul Spaliului
inchiriat de spafiu lnvdtimint, sau str intervintr la elementele de constructii gi instalaJii, decat cu
acordul scris al [ocatorului gi cu respectarea legislaliei in vigoare.

VII. DREPTURILE LOCATARULUI
Art.6. I - Locatarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul 9i pe rtrspunderea sa,
bunurile proprietate privati ce fac obiectul contractului de inchiriere.
Art.6.2- Locatarul are dreptul de a folosi gi de a culege fruqtele bunurilor care fac obiectul
inchirierii, potrivit naturii bunului 9i obiectivelor stabilite (e pa4i prin contractul de inchiriere.

VIII. DREPTI,ruLE LOCATORULUI
Art.7.l - Locatorul are dreptul si inspecteze bunurile inchirfate, verificAnd respectarea
obligaliilor asumate de locatar.
Art.7.2- Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabild a locatarului.
Art.7.3- Locatorul are dreptul sI modifice in mod unilaterall partea reglementartr a contractului
de inchiriere, din motive exceplionale legate de interesul national sau local.

IX. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.8.l- Prezentul contract poate inceta in umItoarele situaJii:
a) la sfErgitul perioadei pentru car€ a fost lncheiat, dacd ptr4ile nu convin, in scris , prelungirea

acestuia;
b) prin acordul scris al pi4ilor;



c) din iniliativa chiriaqului cu un preaviz de cel putin 30 de zile 9i cu plata la zi a chiriei qi
costurilor aferente altor sarcini de naturr fiscalil percepute pentru bunul inchiriat conform
legisla(iei fiscale p6ni la data eliberdrii 9i predtrrii;
d) din iniliativa locatorului cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucrdtoare pentru urmetoarele motive:
chiriagul nu a plItit chiria pentru o perioadtr de I an, a schimbat destinalia pentru care a fost
inchiriat spatiul, a subinchiriat spatiul unui tert, nu a achitat impozitul pe spaJiu sau alte taxe ce
decurg din contractul de inchiriere, nu respecti obligaJiile ce-i revin din prezentul contract;
e) reziliere pentru nerespectarea obligaliilor asumate de ctrtre una dintre p6rti;
f) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunlarea unilateraltr de cdtre
proprietar, cu plata unei despdgubiri juste 9i prealabile in sarcina proprietarului;
g) in cazul dizolvdrii societi(ii comerciale;
h) la disparilia, dintr-o cauzi de fo4it major6, a bunului inchiriat sau in cazul imposibilitilii
obiective a locatarului de aJ exploata, prin renunlare, f6r6 plata unei desp[gubiri;
i) - pentru motive temeinice, la solicitarea oricdreia dintre pd4i, cu un preaviz de 60 de zile.
Pentru situalii de urgenltr preavizul este de maxim 30 de zile.

- Locatarul se obligd dupd primirea ingtiinlirii de incetare a prezentului contract de inchiriere,
str denunle toate contractele incheiate pentru utiliteli, cu agenlii economici specializali
Art.8.2- Rezilierea contractului se va comunica in scris celeilalte pr4i, cu 15 zile inainte.
Termenul de l5 zile decurge de la data oficiului pogtal, aplicatd pe scrisoarea care notifica
rezilierea.
Art.8.3- Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, chiriagul este obligat
str pldteascl chiria pini la data predirii spaliului sau a evacudrii, impozitul pe spaJiu, precum gi
alte taxe ce decurg din contract pantr la aceeagi dat6, precum gi sumele menite si acopere
prejudiciile create locatorului prin fapta sa.
Art.8.4- [2 incetarea raporturilor contractuale, se va incheia un actjuridic care str reglementeze
modul de stingere a tuturor obliga(iilor intre p64i.

X. PACTCOMISORIU
Art.9- Prezentul contract inceteazd de drept f6rtr nici o altr formalitate prealabilii, in cazul
nerespectirii de ctrtre locatar a clauzelor contractuale.

xt. FoRTAMAJOR{
Art. l0.l - Forla majortr comunicat6 9i dovedit?i de una din p54i, in termen de 5 (cinci) zile de la
producerea evenimentului scuteste de rtrspundere partea cale o invoc6, porivit legii.
Art.l0.2- Fo4a majortr constituie o imprejurare de fapt neobignuitd, cauzatil de evenimente
imprevizibile gi neimputabile niciuneia dintre p64i, precur4: incendii, inundatii, cutremure,
rtrzboaie,etc.

XII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. I I .1- Prezentul contract are puterea de lege pentru pI4ile contractante, conform art.969 Cod
Civil.
An.l I .2- Pentru neexercitarea in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzdtoare
a obligaliilor prevtrzute in acest contract, partea in culptr datoreazd penalit?i1i gi/sau daune
interese.

XIII. LITIGII
Art.12.l- Eventualele nelnlelegeri cu privire la inchiriere, r,efuzul contracttrrii sau derultrrii
contractului, vor fi solulionate de cdtre pd4i prin conciliero directi la locul gi termenele cuvenite



de comun acord. in cazul solu(ionlrii acestora, actul incheiat gi semnat de reprezentanlii legali ai
p64ilor, face parte integranttr din contract, fiind asimilabil actului adilional.
Art.l2.z- In cazul nesoluliondrii pe cale amiabilE a neintelegerilor, acestea vor fi solutionate de
citre instan{ele judecltoregti de drept comun competente.

XIV. DISPOZITII FINALE
Art.13.l- Pd4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adi(ional, numai ln cazul aparitiei unor circumstanle
c.are lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevtrzute la data
incheierii contractului.
Art.l3.2-Ambele ptrr{i au obligalia respecttrrii caracterului confiden[ial al datelor, al
documentelor gi informatiilor considerate ca atare in procesul-verbal de predare-primire, precum
gi a completlrilor ulterioare, aduse de pirti.
Art.l3.3- Sunt strict interzise subinchirierea, cedarea sau cesiunea contractului in totalitate sau in
parte a spaliului inchiriat altor persoane.
Art.l3.4- Locatorul igi rezerv6 dreptul de a refuza pe viitor inchirierea terenurilor ctrtre locatarii
care nu igi executit obligaliile contractuale anterioare cu buntr credinJi. La finalizarea
contractului, locatorul poate emite recomandlri privind executarea contractului cu buntr credinli
de cdtre locatar.
Art.l3.5- Prezentul contract constituie instrumentul juridic probatoriu pentru solulionarea
eventualelor litigii dintre pl4ile contractante.
Art.l3.6- Prezentul contract s-a incheiat astizi in doud exemplare, semnate de
reprezentanlii legali ai pa4ilor contractante, cate unul pentru fiecare parte, ambele av6nd aceeagi
fo4njuridicl.
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Nr...... din

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE,
pentru spa{iul in suprafali de 289 mp gi a suprafelei de 10 mp, teren, care va fi utilizat pentru cale

de acces, din domeniul public al Comunei Ghertregti, situate in intravilanul satului Telcani,
strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 16, comuna Gherdegti, judelul Neaml, pentru desfdgurarea unor

activit2lti de produc{io

incheiat asttrzi

intre subsemnatii ANDRIE$ PETRU, viceprimar, din partea Comunei Gherdegti 9i
cu domiciliul/ sediul in

baza Procesului verbal de adjudecare nr. din am procedat
primul la predarea gi secundul la primirea spaliului in suprafaJd de 289 mp, reprezentdnd cota de
52,75%o din suprafala clddirii gi a suprafelei de l0 mp, teren, din totalul de 5838 mp, care va fi
utilizat pentru cale de acces, din domeniul public al Comunei GherieEti, situate in intravilanul
satului Tetcani, strada Alexandru [oan Cuza, nr. 16, comuna Ghereesti, judelul Neaml pentru
desf{gurarea unor activitd}i de productie, imobile care fac obiectul Contractului de inchiriere nr.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 2 (doun) exemplare.
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Din partea Comunei Ghertregti

PetTuANDRIE$

Am primit,
Beneficiar,


