
ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA VICTORIA 

Nr. 15014/03.02.2023 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Privind aprobarea închirierii imobilului - Școala Șendreni și teren aferent cu suprafața de 

1711 mp, situat în Comuna Victoria, sat Șendreni, str. Principală, nr. 12, județul Iași, înscris 

în cartea funciară nr. 64594 a Comunei Victoria, aflat în domeniul public al Comunei 

Victoria, județul Iași 

 

 Primarul comunei Victoria, județul Iași; 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare al primarului, în calitatea sa de inițiator, nr.  

- Referatul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, înregistrat cu nr.  

- H.C.L. nr. 94/14.12.2022 privind propunerea schimbării destinației a construcției Școala 

Șendreni – C1 înscrisă în cartea funciară nr. 64594 a Comunei Victoria; 

- Raportul de evaluare întocmit de Ing. Florescu Valentina Oana, evaluator autorizat 

ANEVAR nr. 104/03.11.2022 privind evaluarea construcției Școala Șendreni și a terenului 

aferent; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 108, lit. c), art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 332 – 348 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Victoria; 

           În temeiul art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se însușește și se aprobă raportul de evaluare întocmit de Ing. Florescu Valentina 

Oana, evaluator autorizat ANEVAR nr. 104/03.11.2022 privind evaluarea imobilului - Școala 

Șendreni și teren aferent cu suprafața de 1711 mp, situat în Comuna Victoria, sat Șendreni, str. 

Principală, nr. 12, județul Iași, înscris în cartea funciară nr. 64594 a Comunei Victoria. 

Art. 2. Se aprobă închirierea pe o durată de 4 ani a imobilului - Școala Șendreni 

(construcție cu destinație mixtă) și teren aferent cu suprafața de 1711 mp. 

Art. 3. Se aprobă Documentația de atribuire aferentă procedurii de închiriere a terenurilor 

descrise la art. 2, care cuprinde Fișa de date a procedurii - Secțiunea I, Caietul de sarcini – 

Secțiunea II,  Contractul-cadru – Secțiunea III, Formulare – Secțiunea IV, conform ANEXEI care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei Victoria, Instituției 

Prefectului județului Iași și se va aduce la cunoștința publică prin afișare. 

 

 

                  Inițiator       Avizat pentru legalitate 

        Primar, Crețu Daniel      Secretar general comună 



              Roșca Mădălina 

   ANEXĂ  

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE  

 

Pentru închirierea imobilului - Școala Șendreni și teren aferent cu suprafața de 1711 mp, 

situat în Comuna Victoria, sat Șendreni, str. Principală, nr. 12, județul Iași, înscris în cartea 

funciară nr. 64594 a Comunei Victoria. 

 

 

SECȚIUNEA I 

 

FIȘA DE DATE A PROCEDURII 

 

 

1 . INFORMATII GENERALE PRIVIND LOCATORUL 

 

1.1 Comuna Victoria, judetul Iasi, cu sediul in Comuna Victoria, sat Victoria, str. Ionel 

Teodoreanu, nr. 70, judetul Iasi, telefon/fax 0232/295120, e-mail:primariavictoria@yahoo.com, 

Cod fiscal 4540305, reprezentată prin Primar, Crețu Daniel, in calitate de locator. 

 

  

2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURARE A 

PROCEDURII DE LICITAȚIE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII 

 

Contractul de închiriere se va atribui prin aplicarea procedurii licitaţiei în conformitate cu 

prevederile:  

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

Principiile de bază pentru atribuirea contractului de închiriere sunt: transparența, 

nediscriminarea, tratamentul egal, proporționalitatea şi libera concurență. 

 

2. 1. Procedura licitaţiei deschise 

 

Anunțul de licitaţie se va publica in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un 

cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina sa de internet ori prin 

alte medii ori canale publice de comunicații electronice. 

Publicarea acestuia se va face cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită 

pentru depunerea ofertelor. 

Ofertanţii trebuie să fie persoane fizice sau juridice 

Anunțul de licitație va trebui să conțină: 

a) Informații generale privind locatorul, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, 

adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b) Obiectul închirierii și destinația; 

c) Informații privind documentația de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care 

persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea şi 

datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se 

poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru 

obţinerea documentaţiei, dacă este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor; 



d) Data până la care se depun ofertele și adresa; 

e) Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor; 

f) Instanța competenta in soluționarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea 

instanței; 

g) Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, in vederea publicării. 

Persoana interesată are dreptul de a solicita si de a obține documentația de atribuire. 

Locatorul va asigura obținerea documentației de atribuire de către orice persoană interesată 

care înaintează o solicitare în acest sens, iar punerea la dispoziție a unui exemplar din această 

documentație se va face pe suport de hârtie într-un termen care să nu depășească 4 zile lucrătoare 

de la înregistrarea cererii. 

Persoana interesata are obligația de a depune diligentele necesare, astfel încât respectarea 

de către locator a perioadei prevăzute de lege sa nu conducă la situația in care documentația de 

atribuire sa fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de data-limita pentru 

depunerea ofertelor. 

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de 

atribuire, iar locatorul va răspunde la acestea, în mod clar, complet şi fără ambiguități, la orice 

clarificare solicitată într-o perioada care nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare de la primirea 

unei astfel de solicitări. 

Locatorul are obligația de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 5 zile 

lucrătoare înainte de data-limita pentru depunerea ofertelor. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările 

aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, 

documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat 

clarificările respective. 

În situația în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp util, punând astfel 

locatorul in imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la aliniatul anterior, acesta din urma 

are obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura in care perioada necesara pentru 

elaborarea si transmiterea răspunsului face posibila primirea acestuia de către persoanele interesate 

înainte de data-limita de depunere a ofertelor. 

 

2. 2. Instrucţiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor 

 

1. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei 

de atribuire. Ofertele se redactează în limba română. 

2. Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în anunţul de 

licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se înregistrează de autoritatea 

contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data si ora. 

 

Plicul exterior 

 

Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta și precizarea 

« A nu se deschide înaintea şedinţei de deschidere a ofertelor, data_________ 

,ora_________». 
Plicul exterior va trebui să conţină: 

- o fișă cu informaţii privind ofertantul /declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără 

îngrosări, stersături sau modificări; ( Formularul nr. A) 

- o cerere de participare la licitație ( Formularul nr. C) 

- declarație – doar pentru persoanele juridice( Formularul nr. B) 



- acte doveditoare privind calităţile si capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor 

autorităţii contractante; 

- CI pentru persoane fizice/administrator firmă - copie; 

- Certificat fiscal privind taxele si impozitele locale, care să ateste că ofertantul nu are 

obligaţii fiscale față de bugetul local al Comunei Victoria – original;  

- Statutul societăţii (pentru persoane juridice)– copie certificată cu originalul; 

- Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului (pentru persoane 

juridice) – copie certificată cu originalul;  

- Certificat constatator ORC (pentru persoane juridice) –copie certificată cu originalul; 

- dovada plății garanției de participare la licitație: chitanță/ordin de plată etc; 

- consimțământul privind datele cu caracter personal; 

- plicul interior sigilat cu oferta financiară. 

 

Plicul interior 

 

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

ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

Oferta va fi depusă într-un singur exemplar. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie 

semnat de către ofertant. 

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 

 

- Plicul interior va trebui să conțină Oferta financiară ( Formularul D) 

 

MOTIVE DE EXCLUDERE A OFERTANTULUI 

Locatorul exclude din procedura de licitaţie orice ofertant care se află în oricare dintre 

următoarele situații: 

a) se află în procedura insolvenței, faliment sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau 

în încetarea activității; 

b) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar locatorul 

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe 

judecătorești sau a unei autorități administrative; 

c) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; 

d) participarea anterioară a ofertantului la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o 

distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin 

severe; 

e) ofertantul și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în 

cadrul unui contract de închiriere încheiat anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 

anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

f) ofertantul s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la 

solicitarea locatorului în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte 

documentele justificative solicitate; 

g) ofertantul a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al locatorului, să 

obțină informaF=ții confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii 

de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă 

asupra deciziilor locatorului privind excluderea din procedura de licitaţie a respectivului ofertant; 



h) a fost desemnat câştigător la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau 

ale unităţilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit 

preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea 

persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie. 

i) Locatorul exclude din procedura de licitaţie orice ofertant despre care are cunoștință că 

și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor, a contribuțiilor sau orice alte datorii la 

bugetul local al comunei Victoria. 

Ofertantul nu este exclus din procedura de licitaţie dacă, anterior deciziei de excludere, își 

îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sau altor datorii la bugetul 

local al comunei Victoria. 

j) Locatorul exclude din procedura de licitaţie orice ofertant care nu a plătit toate taxele 

privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare. 

k) Locatorul exclude din procedura de licitaţie orice ofertant care nu a depus toate actele 

solicitate. 

Ofertanţii care nu îndeplinesc una sau mai multe dintre condiţiile mai sus menționate, 

vor fi DESCALIFICAŢI. 

Oferta depusă la o alta adresa a autorității contractante decât cea stabilita sau după 

expirarea datei-limita pentru depunere se returnează nedeschisa. 

 

3. MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI 

 

3. 1. Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi 

mai mic de 5. Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 

Comisia de evaluare este constituită la nivelul Comunei Victoria prin Dispoziția  

Primarului cu respectarea art. 317 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

La sedinţele comisiei de evaluare participă în calitate de invitat si reprezentantul 

Primarului în Consiliul de administraţie si / sau al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Victoria, acestia neavând calitatea de membri. 

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 

Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 

a) analizarea si selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor si documentelor cuprinse 

în plicul exterior; 

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise si comunicarea acesteia; 

c)analizarea si evaluarea ofertelor; 

d)întocmirea raportului de evaluare; 

e) întocmirea proceselor-verbale; 

f) desemnarea ofertei câstigătoare. 

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

 

3. 2. Desfășurarea licitației 

1. Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, 

prevăzută în anunţul de licitaţie. 

2. Plicurile exterioare se vor deschide în şedinţă publică, comisia de evaluare urmând a 

elimina ofertele care nu conțin totalitatea documentelor şi a datelor solicitate la Pct. 2.2.– „Plicul 

exterior” din prezenta documentație. 

3. Rezultatul analizei conținutului plicurilor exterioare se va consemna într-un proces-

verbal întocmit de secretarul comisiei de evaluare şi semnat de către toți membrii acestei comisii şi 

de către ofertanți. 



4. După semnarea procesului-verbal menționat la  pct. 3 se va trece la deschiderea 

plicurilor interioare. Rezultatul analizei conținutului plicurilor interioare se va consemna într-un 

proces-verbal întocmit de secretarul comisiei de evaluare în care precizează toate ofertele valabile, 

ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la 

procedura de licitație şi semnat de către toți membrii acestei comisii. 

5. În baza procesului verbal de la pct. 4, comisia întocmește în termen de o zi lucrătoare, 

un raport pe care îl transmite autorității contractante. 

6. În condițiile în care la licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, 

locatorul este obligat sa anuleze procedura și să organizeze o noua licitație, cu respectarea 

condițiilor prevăzute de lege. 

7. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea 

contractantă informează in scris, cu confirmare de primire,  ofertanții ale căror oferte au fost 

excluse, indicând motivele excluderii. 

8. Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte. Oferta câștigătoare este cea care 

întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire. 

 

4. ANULAREA LICITAŢIEI 

 

Anularea licitaţiei are loc în următoarele situații: 

a) dacă nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile; 

b) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de licitație sau dacă este 

imposibilă încheierea contractului; 

c) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită 

câștigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în 

imposibilitatea fortuită de a executa contractul și nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă; 

d) în cazul unor contestaţii întemeiate, admise. 

Anularea se face prin hotărârea membrilor comisiei de licitaţie şi se va comunica în scris 

tuturor participanţilor, arătând motivele care au stat la baza acesteia 

 

 

5. INFORMAŢII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

 

Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul de atribuire 

prevăzut în documentaţia de atribuire.  

Criteriiile de atribuire al contractului de închiriere este: 

1. cel mai mare nivel al chiriei. 

 

6. INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

 

 Informațiile referitoare la clauzele contractuale obligatorii, se regăsesc în Proiectul de 

contract - anexa la H.C.L. nr._____/______/. 

 

7. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILORDE ATAC 

 

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu procedura licitației publice se realizează 

conform prevederilor Legii contenciosului administrativ Nr.554/2004, cu modificările ulterioare.  



Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a 

cărui jurisdicţie se află sediul locatorului. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs 

la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale. 

 

 

 

 

SECȚIUNEA II 

 

CAIETUL DE SARCINI 
 

Pentru închirierea imobilului - Școala Șendreni și teren aferent cu suprafața de 1711 mp, 

situat în Comuna Victoria, sat Șendreni, str. Principală, nr. 12, județul Iași, înscris în cartea 

funciară nr. 64594 a Comunei Victoria. 

 

 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII 

 

Obiectul închirierii este: 

 
Nr. 
crt. 

Denumire  Identificare 
cadastrală 

Număr 
cadastral  

Suprafaţa lot 
- mp - 

1.  Școala Șendreni și teren 

aferent cu suprafața de 

1711 mp 

T 10, P 103/1 64594 64594 

 

Imobilului - Școala Șendreni și teren aferent cu suprafața de 1711 mp, situat în Comuna 

Victoria, sat Șendreni, str. Principală, nr. 12, județul Iași, aparține domeniului public al comunei 

Victoria. 

Scopul închirierii: desfășurarea de activități economice. 

 

2. CONDITII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII 

 

2.1 Imobilului - Școala Șendreni și teren aferent cu suprafața de 1711 mp, situat în 

Comuna Victoria, sat Șendreni, str. Principală, nr. 12, județul Iași se află în domeniul public al 

Comunei Victoria. 

2.2 Destinația bunurilor de închiriat – imobilul se va utiliza pentru desfășurarea de 

activități economice. 

2.3 Pe parcursul utilizării imobilului închiriat se vor respecta normele de protectie a 

mediului impuse de legile in vigoare. 

2.4 Imobilul închiriat va fi folosit in regim de continuitate si permanentă pentru scopul in 

care a fost închiriat, eventualele schimbări de destinatie sunt interzise. 

2.5 Imobilul închiriat nu va putea fi subînchiriat;  

2.6 Imobilul se închiriază pe perioada de 4 de ani, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

2.8 Preţul de pornire al licitaţiei este prevăzut în tabelul de la pct. 3 ”prețul de pornire a 

licitației”. 

 

3. ELEMENTE DE PREȚ 



 

Pretul minim de pornire a licitatiei este:   

 

 
Nr. 
crt. 

Denumire lot Identificare 
cadastrală 

Număr 
cadastral  

Suprafaţa 
lot 

- mp - 

 Prețul minim de 
pornire al 
licitației  

(valoarea pe an) 
-lei- 

2.  Școala Șendreni și teren 

aferent cu suprafața de 

1711 mp 

T 10, P 103/1 64594 64594 12.391 

 

1. Redevența va fi indexată anual cu rata inflatiei. 

2. Garanția de participare la licitație este de 500 lei. 

3. Prețul pentru intrarea în posesie a caietului de sarcini este GRATUIT. 

 

 

4. CONDITIILE DE VALABILITATE A OFERTEI 

 

4.1. Oferta va fi transmisă (depusă) conform anunțului publicat, riscurile legate de 

transmiterea ofertei, inclusiv forta majoră, cad in sarcina persoanei interesate. 

4.2. Oferta va fi compusă din două plicuri inchise si sigilate, unul exterior care va contine 

documentele prevăzute in instructiunile pentru ofertanti si unul interior care va contine oferta 

propriu-zisă semnată de ofertant. 

4.3. Oferta este valabilă pe toată perioada desfăsurării licitatiei si este confidentială pană la 

deschidere de către comisia de evaluare. 

Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este: 

1. cel mai mare nivel al chiriei. 

4.4. Procedura de licitatie se poate desfăsura numai dacă s-au depus cel putin două oferte 

valabile. 

4.5. La elaborarea ofertelor se va ține cont de instrucțiunile de la 2. 2. Instrucţiuni 

privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor de la Fișa de date a procedurii. 

 

 

5. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE 

ÎNCHIRIERE 

 

5.1. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost 

încheiat. 

5.2. Autoritatea contractantă poate denunţa unilateral contractul de închiriere în cazul în 

care interesul naţional sau local o impune, pe cale amiabilă. În cazul dezacordului părţilor este de 

competenţa instanţei de judecată; 

5.3. În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă va notifica de îndată intenţia 

de a denunţa unilateral contractul de închiriere si va face menţiune cu privire la motivele ce au 

determinat această măsură. 

5.4. În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin 

contractul de închiriere sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptăţită să 



solicite instanţei competente să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei 

despăgubiri, dacă părţile pe cale amiabilă, nu stabilesc altfel. 

5.6. În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul 

imposibilităţii obiective a titularului dreptului de închiriere de a-l folosi, acesta va notifica de 

îndată autorităţii contractante dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de folosire a acestuia, 

declarând renunţarea la închiriere. 

5.7. Autoritatea contractantă nu va putea fi obligată la plata vreunei despăgubiri pentru 

prejudiciile suferite de titularul dreptului de închiriere ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (1). 

5.8. Prin contractul de închiriere părţile pot stabili si alte cauze de încetare a contractului 

de închiriere, fără a aduce atingere cauzelor si condiţiilor reglementate de lege. 

 

  

 

 Inițiator  proiect de hotărâre,        Avizat de legalitate, 

            PRIMAR, CREȚU DANIEL Secretar general comună, 

                                                                                                                  Roșca Mădălina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                       SECȚIUNEA III     

                                               MODEL CADRU 

  

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. _________/____.____._________ 

  

CAP. I – Părţile contractante 
  

Prezentul contract se încheie, astăzi – _____._____._________ – între : 

________________________________ cu sediul în 

__________________________________________ reprezentat/ă prin 

___________________________________, în calitate de LOCATOR,  

şi                          

S.C. _________________________ cu sediul social în _________________________, 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ______________________ la nr. J____/______/ 

_____._____._________, C.I.F. _______________, cont _________________________ deschis 

la _______________________ reprezentată prin ____________________________ în calitate de 

LOCATAR, în următoarele condiţii : 

  

CAP. II – Obiectul contractului 
Art.1. Obiectul contractului îl constituie transmiterea dreptului de folosinţă a spaţiului/terenului 

____________________, situat în _______________________, cu o suprafaţă totală de 

________m², (terenul/spaţiul închiriat) în vederea _________________________________. 

Art.2. (1) Locatorul predă Locatarului terenul/spaţiul închiriat la data de ____.____._________. 

            (2) Predarea-primirea se va consemna în procesul-verbal de predare-primire care va fi 

încheiat, datat, semnat şi ştampilat de părţile contractante, menţionându-se totodată starea 

fizică/tehnică a bunului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării-

primirii. După primirea în folosinţă a spaţiului/terenului. Locatarul nu poate formula obiecţii cu 

privire la starea bunului închiriat. Predarea-primirea se va efectua după constituirea garanţiei, 

conform art. 8. CAP. III – Scopul contractului Art.3. Spaţiul/terenul închiriat ce face obiectul 

prezentului contract este dat în folosinţă Locatarului pentru 

________________________________________________ (destinaţia pentru care a fost 

adjudecat – conform caietului de sarcini). 

Art.4. Destinaţia bunului imobil nu poate fi schimbată (decât atunci când s-a urmărit procedura de 

schimbare a destinaţiei bazei materiale de către Locator şi a fost prevăzut acest lucru în caietul de 

sarcini). 

CAP. IV – Durata contractului 

  
Art.5. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ___ ani, începând cu data de 

____.____._________ până la data de ____.____._________. 



 Art.6. Partea interesată poate solicita în scris prelungirea contractului, cu un preaviz de 30 de zile 

înaintea expirării datei contractuale, pentru o perioadă ce nu poate depăşi durata iniţială a 

contractului de închiriere, pentru o singură dată. 

  

 CAP. V – Preţul contractului şi modalităţile de plată 
Art.7. (1) Preţul închirierii – chiria – este în cuantum de ________ lei/an, lei/lună cu TVA. 

           (2) Chiria va fi achitată anticipat, până la data de 25 a lunii în curs, pentru luna următoare, 

pe baza facturii emise de Locator. În situaţia în care Locatorul omite să transmită factura pentru 

plata chiriei, Locatarul are obligaţia să achite preţul închirierii până în ultima zi bancară a lunii 

curente, pentru luna viitoare. 

 Art.8. Locatarul va constitui şi va menţine pe toată perioada Contractului, în contul 

Locatorului o garanţie în cuantum de _________ lei, echivalentul chiriei datorate pentru 

două luni. 
 Art.9. Plata chiriei se face prin transfer, în contul _____________________________ deschis 

la _____________________________ sau la casieria Locatorului. 

 Art.10. (1) Locatarul va achita costul utilităţilor (apă, energie electrică, gaz, salubritate, etc.),  în 

termen de 15 zile de la primirea facturii, astfel : 

Art.11. Neplata la termen a chiriei şi a utilităţilor constituie o încălcare a prezentului contract şi 

atrage penalităţi în cuantum de ………………. din suma datorată, calculate până la data efectivă a 

plăţii. 

Art.12. Neplata chiriei şi/sau a utilităţilor pentru o perioadă de 2 luni consecutiv atrage 

desfiinţarea de plin drept a Contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi 

fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţia chiriaşului la plata de daune-interese. 

  

CAP. VI – Obligaţiile locatarului 
Art.13. Locatorul are următoarele obligaţii : 

1. să plătească chiria şi utilităţile la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul Contract; 

2. în caz de neplată a chiriei 2 luni consecutiv sau 3 luni într-un an calendaristic îndreptăţeşte 

proprietarul să rezilieze contractul din oficiu; 

3. să respecte ordinea şi curăţenia în jurul spaţiului închiriat; 

4. să respecte obiectul de activitate pentru care s-a închiriat spaţiul respectiv (destinaţia 

spaţiului); 

5. să nu subînchirieze/înstrăineze sub orice formă spaţiul închiriat; 

6. la expirarea termenului contractual să predea spaţiul în starea în care l-a primit şi liber de 

orice sarcini. În caz contrar, lucrările suplimentare vor fi suportate de chiriaş, inclusiv 

contravaloarea eventualelor distrugeri; 

7. să suporte noile tarife în cazul apariţiei unor noi reglementări privind modificarea chiriei, în 

cadrul sau în afara termenului contractual; 

8. să asigure toate măsurile privind prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 9. la semnarea contractului de închiriere, să plătească contravaloarea a 2 chirii, care 

vor constitui garanţia, ce reprezintă contravaloarea pentru ultima perioadă a relaţiei 

contractuale; 

9. să nu aducă modificări constructive fără acordul proprietarului şi fără autorizaţiile prevăzute 

de lege; 

CAP. VII – Încetarea contractului 
Art.14. Prezentul contract va înceta : 

1. la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 



2. prin acordul de voinţă a părţilor; 

3. prin denunţare unilateral, anticipat şi necondiţionat de către proprietar în următoarele situaţii 

: 

4. a) interesele publice o cer; 

5. b) schimbarea destinaţiei spaţiului, înstrăinarea, subînchirierea, asocierea cu persoane fizice 

sau juridice, precum şi executarea de modificări constructive fără acordul proprietarului şi 

obţinerea avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

6. c) neplata chiriei 2 luni consecutiv sau 3 luni într-un an sau nerespectarea unei alte cauze 

contractuale; d) neobţinerea de către chiriaş a avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute 

de lege pentru desfăşurarea activităţii comerciale menţionate în contract; 

7. e) spaţiul a fost revendicat şi redobândit de fostul proprietar. 

  

Art.15. La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita 

relocaţiune nu operează, putând fi prelungit numai prin acordul  Consiliului de administratie  al 

unității de învățământ cu o perioadă egală cu perioada inițială,o singură dată.. 

  

CAP.VIII – Forţa majoră 
Art.16. Forţa majoră : 

16.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

16.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 

 16.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor, până la apariţia acesteia. 

 16.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în 

vederea limitării consecinţelor. 

16.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte părţi daune-interese. 

  

CAP. IX – Dispoziţii finale 
Art.17. Prevederile prezentului contract sunt imperative, au putere de lege pentru părţile 

contractante, conform art. 1270 din Noul cod civil. 

Art.18. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

  

 

                         LOCATOR                                                                         LOCATAR 

  COMUNA VICTORIA ........................ 
          

             __________________________                                             __________________ 

         

 

 

  



     CONTABIL  

     _________________                                                                                               

 

 

 

SECȚIUNEA IV 

 

 

FORMULAR  A persoane juridice/fizice 

Datele de identificare ale persoanei juridice române /străine: 

 

 

FISA DE INFORMATII PRIVIND OFERTANTUL/ DECLARATIE DE PARTICIPARE 
 

 

Prin prezenta, ne declarăm  interesul de a participa la licitatia publică pentru  închirierea 

imobilului Școala Șendreni și teren aferent cu suprafața de 1711 mp situat în comuna Victoria 

sat Șendreni, str. Principală, nr. 12, județul Iași, înscris în cartea funciară nr. 64594 a Comunei 

Victoria.  

            In acest scop va comunicam urmatoarele informatii, pentru a căror corectitudine ne 

asumam răspunderea legala: 

  

DATE ACTUALE despre persoana juridica române/străine 

-Denumirea persoanei juridice române/ străine:________________________________ 

-Date de identificare ale reprezentantului legal (daca este cazul)___________________ 

_______________________________________________________________________ 

-Sediul/domiciliul_________________________________________________________ 

-Telefon, Fax, E-mail:______________________________________________________ 

-Pagina web_____________________________________________________________ 

-Persoana de contact______________________________________________________ 

-Profil de activitate actuala_________________________________________________ 

-Cifra de afaceri (daca este cazul)____________________________________________ 

-Numar total de angajati___________________________________________________ 

-Alte informatii relevante__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

ALTE MENTIUNI 

_______________________________________________________________________ 

            Ne angajam, ca in cazul in care oferta noastra este adjudecata să incheiem cu organizatorul 

licitatiei contractul de  închiriere în termenii și conditiile stipulate in caietul de sarcini. 

            Am luat la cunostinta de faptul ca, în cazul neîndeplinirii angajamentului de încheiere a 

contractului de închiriere, vom fi decazuti din drepturile castigate în urma atribuirii contractului și 

vom pierde garanția de participare constituita. 

            Ne angajam raspunderea exclusiva, sub sanctiunile aplicate faptelor penale de fals si uz de 

fals, pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie, in 



vederea participarii la procedura, precum si pentru realitatea informatiilor, datelor, angajamentelor 

furnizate/facute in cadrul procedurii. 

            Am luat la cunostinta de prevederile Documentatie de licitație si suntem de acord ca 

procedura sa se desfasoare in conformitate cu acestea si contractul de închiriere  sa se realizeze cu 

respectarea dispozitiilor cuprinse in documentatie. 

 

Reprezentant legal, 

___________________________ 

Semnatura autorizata si stampila 

Data, ………………..                  

 

                                       

 

 FORMULAR  B  -  persoane juridice 

 

D E C L A R A T I E 

Subsemnatul (a) ___________________________________________________ 

(se insereaza numele persoanei juridice), în calitate de participant la procedura de  licitatie publică 

pentru  închirierea imobilului Școala Șendreni și teren aferent cu suprafața de 1711 mp situat în 

comuna Victoria sat Șendreni, str. Principală, nr. 12, județul Iași, înscris în cartea funciară nr. 

64594 a Comunei Victoria. organizată de Comuna Victoria. 

Declar pe propria răspundere ca: 

1. Nu sunt în stare de dizolvare/lichidare/insolvență/faliment, afacerile mele nu sunt conduse 

de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac 

obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele 

anterioare, reglementată prin lege; 

1. Nu fac obiectul unei procedure legale pentru declararea mea în una dintre situatiile 

prevazute la lit.a); 

1. Mi-am îndeplinit obligațiile de plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurari sociale 

către  bugetele componenete ale bugetului general consolidate, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare in Romania; 

1. Nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe Judecătorești, 

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în 

materie profesională. 

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmarii 

declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

Reprezentant legal, 

___________________________ 



Semnatura autorizata si stampila 

Data, ………………..                                                        

  

 

FORMULAR  C 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

  

Domnule Primar, 

 

 Subsemnatul/a/Subscrisa______________________________________ domiciliat/ă/reşedinţa/ 

sediul social în _________________________, str. ___________________, nr. ______, bloc 

______, sc. _____, et. _____, ap. _____, nr. telefon __________________, vă rog a-mi aproba 

depunerea documentelor pentru licitaţia publică din data de ____________, ora _____ pentru 

închirierea imobilului - Școala Șendreni și teren aferent cu suprafața de 1711 mp situat în comuna 

Victoria sat Șendreni, str. Principală, nr. 12, județul Iași, înscris în cartea funciară nr. 64594 a 

Comunei Victoria, în vederea ____________________________________________________. 

 (specificați activitatea pe care doriți să o desfășurați) 

  

Data,                                                         Semnătura, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 Formular D   

OFERTĂ FINANCIARA 
  

  

  D-l/D-na/S.C. ___________________________________cu domiciliul/reşedinţa/sediul 

social principal/secundar sau punctul de lucru în ______________________, str. 

__________________, nr. _____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, reprezentată de 

………………………legitimat/ă cu C.I. seria ____, nr. __________, eliberat de 

__________________________ la data de ____.____. ______, nr. telefon _________________, 

înscris/ă la licitaţia din data de ____.____.________, privind închirierea imobilului - Școala 

Șendreni și teren aferent cu suprafața de 1711 mp situat în comuna Victoria sat Șendreni, str. 

Principală, nr. 12, județul Iași, înscris în cartea funciară nr. 64594 a Comunei Victoria,   

Ofer suma de __________________________lei/an (în cifre și litere) reprezentând chiria 

pentru imobilul menţionat anterior ce va face obiectul contractului de închiriere. 

Sunt de acord şi am luat la cunoştinţă că în situaţia în care vor avea loc modificări 

legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite 

naţionale sau locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 

fundamentat preţul contractului, chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părţi, în cadrul 

termenului contractual. Sunt de acord cu toate prevederile cuprise în documentaţia de atribuire. 

  

 

 

 

               Data,                                                                                                 Semnătura, 

 

  

  

  



  

 


