
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTARARE 
privind aprobarea inchirierii prin licitape publica a unui teren in suprafata de 22 

m.p., situat in Piata ora~ului 

Avand in vedere referatul de aprobare nr.l5870/17.10.2019 formulat de dl. 
Richea Gheorghe, Primarul ora~ului Breaza; 

Tinand seama de: 
' 
- raportul de specialitate nr.15871 /17.10.2019, promovat de ~ef Serviciu 

financiar-contabil ; 
- raportul de specialitate nr.l5872/ 17.10.2019, promovat de ~ef Serviciu 

lmplementare proiecte, achizitii publice ~i investitii; 
-avizul Comisiei pentru prognoza ... buget-fmante, administrarea domeniului 

public ~i privat, comeJ1 ~i servicii din cadrul Consiliului Local aJ ora~ului Breaza 
-avizul nr. 15873/17.10.2013 al secretarului ora~ului Breaza; 

in conformitate cu prevederile: 
- art.332-348 din OUG nr. 57/2015 privind Codul administrativ; 
- art.129, alin.(6), lit."a" raportat la alin. (2), lit."c" din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 
-art.l777 -1823 din Codul civil; 
In temeiul art.l39 alin.(l), alin. (3) Iit."g", coroborat cu art.196, alin.(l) lit. a din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, 

Consiliul Local al ora~ului Breaza adopta prezenta hotadire: 

Art.l.(l) Aproba 'inchirierea prin licitatie publica a unui teren In suprafa~a de 22 
m.p situat in Piata ora~ului Breaza din Breaza, str. Victoriei, fu pentru amplasare chio~c 
in vederea comercializarii de legume ~i fructe (18 mp suprafata ocupata de chio~c, 4 mp 
ex pun ere prod use). 

(2) Imobilul se identifidi prin schita de plan, conform ANEXEI nr.1, care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba Documentatia de atribuire pentru inchirierea imobilului 
mentionat Ia art. I, conform Anexei 2 Ia prezenta hotarare 

Art.3. Durata inchirierii este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii, prin act 
aditional. 

Art.4. Nivelul minim al chiriei care reprezinta ~i pretul de pomire Ia licitatie este 
de 16,5 lei/mp/luna. 

Art.S. Aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului local al ora~ului Breaza ~i 
supleantii pentru fiecare dintre ace~tia, in Comisia de evaluare, dupa cum urmeaza: 

- dl.(d-na) consilier Bercaroiu Gheorghe Drago~- membru; 
- dl.(d-na) consilier Cirtoaje Florin- supleant. 



Art.6. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului administratie 
publica locala: Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar- Contabil, gestionarului 
domeniului public. 

Contrasemneaza, 
Secretar 
Maria~,__. 

?_ . 



RELEVEU SPATIU COMERCIAL 
SCARA 1:100 

Nr. Cadastral al terenului 

Cartea Funciara Colectiva nr. 

Cod unitate individuala (U) 

T 
0 ,.., 
...; 

1 

Numar 

Suprafata 
(mp) 

Adresa imobilului: 

17.07 Str. Victoriei, nr. FN, Pet. Piata 

UAT Breaza, Prahova 

CF individuala 

5.60 

CD Ill 

...; 

5.45 

~ + i Sup. expunere produse ! ~ 
~: 4mp :o 

~~-------_--_-_--_--;.-5o---------------~~~ 

Denumire Suprafata 



CONSILIUL LOCAL BREAZA 
JUDETUL PRAHOV A 

Anexa 2 Ia HCL or. 122/31.10.2019 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
A 

A.CAIETUL DE SARCINI AL INCHIRIERII 

" I OBIECTUL INCHIRIERII 
1 .0ra~ul Breaza, reprezentat prin primar-dl. Richea Gheorghe, cu sediul in 

Breaza, str. Repubiicii , nr. 82B, cod fiscal 2845486 scoate Ia licitatie publica un imobil 
(teren) in vederea tnchirierii. 

2.0biectulinch.irierii consta in transmiterea obligatiei ~i a dreptului de exploatare 
a unui teren in suprafata de 22 mp situat in Piata ora~ului Breaza, din Breaza str. 
Victoriei fu, jud. Prahova, proprietate publica a ora~ului Breaza in vederea amplasarii 
unui chio~c pentru comercializare prod use ( 18 mp suprafata ocupata de chio~c, 4 mp 
expunere produse ). 

3.Imobilul este identificat in schita care constituie Anexa 1 Ia HCL nr. 
122/3 1.10.2019. 

II MOTIVELE CARE JUSTIFICA INCHIRIEREA 
2.1.Motivele de ordin legislativ, economic, financiar ~i social care impun 

inchirierea imobilului: 
- prevederile art. 333-348 din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ care 

reglementeaza ca bunurile proprietate publica a unitatilor administrativ teritoriale pot 
face obiectul unei inchirieri; 

- administrarea eficienta a domeniului public al Ora~ului Breaza pentru atragerea 
de venituri suplimentare Ia bugetul local, crearea unor locuri de munca, administrare 
judicioasa a domeniului public in scopul dezvoltarii sociale si economice a ora~ului; 

-incasarea chiriei aferenta imobilului inchiriat, ca pret al tnchirierii. 

ill. CONDITII GENERALE ALE INCHIRIERII 
3.1.Regimul bunurilor utilizate de chiria~ in derularea inchirierii 

3.l.l.ln derularea contractului de inchiriere se va utiliza imobilul pus Ia 
dispozitie chiria~ului in starea fizica prevazuta in procesul verbal de predare. 

3.1.2.Terenulin suprafata de 22 mp apartine domeniului public al ora~ului 
Breaza. Suprafata de 18 mp este destinata amplasarii chio~cului comercial, iar 
suprafata de 4 mp este destinata expunerii marfurilor. 

3 .1.3. Chiria~ul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunului 
imobil proprietate publica in ceea ce prive~te protectia mediului stabilite conform 
legislatiei in vigoare. 

3.1.4. Ch.iria~ul este obligat sa asigure exploatarea eficace tn regim de 
continuitate ~i de permanenta a imobilului proprietate publica a ora~ului Breaza ce face 
obiectul inchirierii, potrivit obiectivelor stabilite de catre proprietar. 

3.1.5. Chiri~ul nu poate subinchiria bunul ce face obiectulinchirierii. 
3.1.6. Chiria~ul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunului 

imobil proprietate publica (materiale cu regim special, conditii de siguranta in 



exploatare, protectia muncii, conditii privind folosirea ~i conservarea patrimoniului, 
etc.). 

3.2. Durata inchirierii 
3.2.I.inchirierea se transmite pe o perioada de 5 ani, incepand cu data semnarii 

contractului. Inchirierea poate fi prelungita prin acordul piiftilor, prin act aditional, In 
baza hotararii Consiliului Local Breaza. 

3.3.Pretul de inchiriere 
3.3 .l.Pretul minim de porn ire Ia licitatie este de 16,6 lei/mp/Iuna . 
3.3.2.Valoarea chiriei se poate modifica prin hotararea Consiliului Local Breaza 

~i se va actualiza In luna ianuarie a fiecarui an cu indicele de inflatie comunicat de INS. 
In cazul ill care dupa aplicarea indicelui inflatiei, ar rezulta o valoare anuala a pretului 
pentru anul In curs mai mica decat cea stabilita pentru anul anterior, pretul lnchirierii nu 
se va modifica. 

3.4. Garantia 
3 .4.1. Garantia este obligatorie pentru ofertantul declarat ca~tigator ~i se stabile~te 

Ia nivelul contravalorii a doua chirii minime. 
3.4.2. Garantia se achita prin Ordin de plata, In contul proprietarului sau prin 

numerar depus Ia casieria institutiei. 
3.4.3. Garantia se restituie ofertantilor declarati neca~tigatori. 

3.4.4. Ofertantul declarat ca~tigator este obligat sa remtregeasdi garantia Ia 
nivelul a doua chirii rezultate in urma adjudecarii licitatiei, dupa implinirea unui termen 
de 20 de zile calendaristice de Ia data primirii comunicarii referitoare Ia atribuirea 
contractului, conform punctului 1.18 din Instructiunile privind organizarea ~i 
desrasurarea licitatiei. 

' ' 
3.4.5. Ofertantul declarat ca~tigator pierde garantia constituita, in situatia in care 

refuza mcheierea contractului, contravaloarea acesteia reprezentand daunele-interese 
stabilite ill acest sens. 

3.4.6. Pentru ofertantul declarat ca~tigator garantia se restituie Ia lncetarea 
contractului, daca proprietarul nu ~i-a exercitat dreptullegal de a beneficia de aceasta, in 
conditiile reglementate prin contract. 

IV.MODALITATEA DE INCHIRIERE 

4.1 .lnchirierea are Joe prin licitatie publica , potrivit prevederilor art. 333-348 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

V. iNCHEIEREA CONTRACTULUI 
5 .1. Primaria ora~ului Breaza are obligatia de a stabili oferta ca~tigatoare pe baza 

criteriului/criteriilor de atribuire precizate in documentatia de atribuire. 
5.2. Contractu} se incheie dupa lmplin.irea unui termen de 20 de zile calendaristice 

de la data realizarii comunicarii prevazute Ia punctul 1.18 din Instructiunile privind 
organizarea ~i desra~urarea licitatiei, dar nu mai tarziu de 40 de zile calendaristice de Ia 

-. . 



data realizarii comunicarii ditre ofertant a deciziei referitoare la atribuirea contractului, 
sub sanctiunea pHiti i de daune interese. 

5.3. Refuzul ofertantului declarat ca~tigator de a incheia contractu! atrage dupa 
sine plata daunelor-interese stabilite conform punctului 3.4.5. 

5.4. in cazul in care ofertantul declarat ca~tigator refuza incheierea contractului, 
procedura de licitatie se anuleaza, iar Primaria Ora~ului Breaza reia procedura, in 
conditiile legii, documentatia aprobata pastrandu-~i valabilitatea. 

5.5. in cazul in care Primaria Ora~ului Breaza nu poate incheia contractu) cu 
ofertantul declarat ca~tigator din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o 
situatie de foqa majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractu!, Primaria 
ora~ului Breaza are dreptul sa declare ca~tigatoare oferta clasata pe locul doi, in 
conditiile in care aceasta este admisibila. 

5.6. in cazul tn care, in situatia prevazuta Ia punctul 3.4.5 nu exista o oferta 
clasata pe locul doi, admisibila, se aplica prevederile punctului 3. 4.4. 

VI. CONDITllLE DE VALABILITATE OFERTE 
6.1 Conditiile de valabilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele sunt 

prevazute in Instructiunile privind organizarea §i des:Ia§urarea Hcitatiei. 

VII. iNCETAREA CONTRACTULUI 
7.1. Incetarea contractului de inchiriere poate avea loc in urmatoarele situatii: 
I. la expirarea duratei stabilita in contractu} de inchiriere, daca pfu"tile nu 

convin in scris prelungirea acestuia, in conditiile legii ; 
J. in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntare 

unilaterala de catre proprietar, cu plata unei despagubiri juste ~i prealabile in sarcina 
acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata ; 

K. in cazul nerespedirii obiectivului inchirierii ~i obligatiilor contractuale 
de catre chiria~, prin reziliere de catre proprietar, cu plata unei despagubiri in sarcina 
chiria~ului ; 

L. in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre proprietar, prin 
reziliere de catre chiria~, cu plata unei despagubiri in sarcina proprietarului ; 

M. in cazul in care chiria~ul nu mai des:Ia§oara activitate in spatiul inchiriat; 
N. Ia disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunuJui inchiriat sau in 

cazul imposibilitatii obiective a chiria~ului de a-1 exploata, prin renuntare, tara plata 
unei despagubiri ; 

0 . in cazuJ neplatii chiriei pe o perioada de 3 luni contractu! de inchiriere 
se reziliaza; 

7.2 La incetarea contractuJui de inchiriere , din orice cauza, chiri~ul este obligat sa 
restituie bunurile ce au fost utilizate de acesta in deruJarea inchirierii . 

Vlll. CLAUZE SPECIALE 

8.1. La data organizarii ~i des:Ia§urarii licitatiei terenul este ocupat de un chio~c 
proprietatea SC ANDREEA COMSERV SRL. 

G. 



8.2. Reprezentantul legal al societatii va da o declaratie pe proprie raspundere, 
autentificata la Biroul Public Notarial Breaza, din care sa rezulte ca in situatia in care 
pierde licitatia se obliga sa ridice chio~cul de pe teren. 



B. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ~I DESFA~URAREA 
LICIT A TIEl 

' 

l.Conditii de transparenta 
1.1. in cazul procedurii de licitatie, autoritatea contractanta - Primaria Ora~ului 

Breaza- are obligatia de a intocmi ~i publica anuntuJ de licitatie, respectand conditiile 
reglementate de lege. 

1.2. Persoanele interesate pot obtine documentatia de atribuire in baza unei 
solicitari adresate in acest sens pe suport de hartie ~i/sau pe suport magnetic. 

1.3. Prim aria Ora~ului Breaza are obligatia de a pune Ia dispozitia persoanele 
interesate documentatia de atribuire conform pct.1.2., contra cost, cu conditia achitarii 
taxei prevazuta Ia pet. 7 .1. 

1.4. in cazul prevazut Ia pct.l.2. autoritatea contractanta are obligatia de a pune 
documentatia de atribuire Ia dispozitia persoanei interesate cat mai repede posibil, intr-o 
perioada care nu trebuie sa depa~easca 4 zile lucratoare de Ia primirea unei solicitari din 
partea acesteia. 

1.5. Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel indit 
respectarea de catre Primaria Ora~ului Breaza a perioadei prevazute pct.1.4. sa nu 
conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa Ia dispozitia sa, cu mai 
putin de 5 zile lucratoare mainte de data-limita pentru depunerea ofertelor. 

1.6. Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de 
atribuire. 

1.7. Primaria Ora~ului Breaza are obligatia de a raspunde in mod dar, complet ~i 
Ia.ra ambiguitati, Ia orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa 
depa~easca 5 zile lucratoare de Ia primirea unei astfel de solicitari. 

1.8. Primaria Ora~ului Breaza, are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de 
intrebarile aferente catre toate persoanele interesate care au obtinut, in conditiile 
prezentei sectiuni, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui 
identitatea celui care a solicitat clarificarile respective. 

1.9. Fara a aduce atingere prevederilor pct.1.7, Primaria Ora~ului Breaza are 
obligatia de a transmite raspunsul Ia ori~e clarificare cu eel putin 5 zile lucratoare 
inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor. 

1.1 0. In cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp uti! , 
punand astfel Primaria Ora~ului Breaza in imposibilitatea de a respecta termenul 
prevazut Ia pct.l.9, acesta din urma are totu~i obligatia de a raspunde Ia solicitarea de 
clarificare, in masura in care perioada necesara pentru elaborarea ~i transmiterea 
raspunsului face posibila primirea acestuia, de catre persoanele interesate inainte de 
data-limita de depunere a ofertelor. 

1.11 . Procedura de licitatie se poate des:Ia~ura numai daca in urma publicarii 
anuntului de Iicitatie au fost depuse eel putin doua oferte valabile. 

1.12. Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta ca~tigatoare pe baza 
criteriului/criteriilor de atribuire precizate in documentatia de atribuire. 

1.13. Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are 
dreptul de a solicita clarificari ~i, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de 
ofertanti pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate. 



1.14. Solicitarea de clarifidiri este propusa de catre comisia de evaluare ~i se 
transmite de ditre autoritatea contractanta ofertantilor in termen de 3 zile lucratoare de 
Ia primirea propunerii comisiei de evaluare. 

1.15. Ofertantii trebuie sa raspunda Ia solicitarea autoritatii contractante in termen 
de 3 zile lucratoare de Ia primirea acesteia. 

1.16. Autoritatea contractanta nu are dreptul ca, prin clarificarile ori completarile 
solicitate, sa determine aparitia unui avantaj in favoarea unui ofertant. 

1.17. Comisia de evaluare va derula procedura licitatiei conform prevederilor legale 
care reglementeaza lnchirierea bunurilor proprietate publica/privata a unitatilor 
administrativ teritoriale. 

1.18. Autoritatea contractanta are obligatia de a infonna ofertantii despre deciziile 
referitoare Ia atribuirea contractului, In scris, cu confinnare de primire, nu mai tarziu de 
3 zile lucratoare de Ia emiterea acestora. 

1.19. in cadrul comunicarii prevazute la pct.l.l8 autoritatea contractanta are 
obligatia de a infonna ofertantuUofertantii ca~tigator/ca~tigatori cu privire Ia acceptarea 
ofertei/ofertelor prezentate. 

1.20. in cadrul comunicarii prevazute Ia pct.l .l8 autoritatea contractanta are 
obligatia de a infonna ofertantii care au fost respin~i sau a caror oferta nu a fost 
declarata ca~tigatoare asupra motivelor ce au stat Ia baza deciziei respective. 

1.21. Autoritatea contractanta poate sa incheie contractu! nurnai dupa lmplinirea 
unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii prevazute Ia 
pct.l.18. 

2. Reguli privind oferta 
2.1. Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile 

documentatiei de atribuire. 
2.2. Ofertele se redacteaza In limba romana. 
2.3. Ofertele se depun Ia sediul autoritatii contractante, in doua plicuri sigilate, 

unul exterior ~i unul interior, care se inregistreaza Ja registratura Primariei Ora~ului 
Breaza, In ordinea primirii lor, in registrul de intrare-ie~ire, precizandu-se data ~i ora. 

2.4. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusa 
oferta. Plicul exterior va trebui sa contina: 

a) o fi~a cu infonnatii privind ofertantul ~i o declaratie de participare, semnata de 
ofertant, rara ingro~ari, ~tersaturi sau modificari ; 

b) acte doveditoare privind calitatile ~i capacitatile ofertantilor, conform 
solicitarilor autoritatii contractante; 

c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini. 
2.5. Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau 

denumirea ofertantului, precum ~i domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz. 
2.6. Oferta va fi depusa intr-un numar de exemplare stabilit de catre Primaria 

Ora~ului Breaza ~i prevazut in anuntuJ de licitatie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa 
fie semnat de catre ofertant. 

2.7. Fiecare participant poate depune doar o singura oferta. 
2.8. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe o 

perioada de 90 de zile. 
2.9. Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa ~i pana Ia data

limita pentru depunere, stabilite in anuntul procedurii de licitatie. 



2.1 0. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv foqa majora, cad in sarcina 
persoanei interesate. 

2.11. Oferta depusa Ia o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabiliHi ~i 
mentionata in anuntul de licitatie sau dupa expirarea datei-limita pentru depunere se 
returneaza nedeschisa. 

2.12. Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana Ia data stabilita 
pentru deschiderea acestora, Primaria Ora~ului Breaza urmand a lua cuno~tinta de 
continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data. 

2.13. Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului
verbal prevazut Ia punctul 2.15, de catre toti membrii comisiei de evaluare ~i de catre 
ofertanti. 

2.14. Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriul/criteriile 
de valabilitate prevazute in caietul de sarcini allicitatiei. 

2.15. in urma analizarii ofertelor, de catre comisia de evaluare, pe baza 
criteriului/criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia intocme~te un proces-verbal in 
care mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate 
~i motivele excluderii acestora din urma de la procedura de licitatie. Procesul-verba] se 
semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare. 

2.16. in baza procesului-verbal care indepline~te conditiile prevazute Ia punctul 
2.15, comisia de evaluare intocme~te, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care 11 
transmite autoritatii contractante. 

2.17. in termen de 3 zile lucratoare de Ia primirea raportului comisiei de evaluare, 
Primaria Ora~ului Breaza informeaza in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale 
caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii. 

2.18. in cazul in care In urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse 
eel putin doua oferte valabile, Primaria Ora~ului Breaza este obligata sa anuJeze 
procedura ~i sa organizeze o noua licitatie, cu respectarea procedurii prevazute Ia 
punctele 2.1 - 2.13. 

3.Comisia de evaluare 
3.1.La nivelul autoritatii publice contractante se organizeaza o comtsie de 

evaluare, componenta acesteia fiind aprobata prin dispozitia primarului. 
3.2.Comisia de evaluare este compusa dintr-un numar impar de membrii, care nu 

nu poate fi mai mic de 5, din componenta acesteia racand parte ~i reprezentanti ai 
Consiliului Local al ora~ului Breaza, desemnati prin hotararea de aprobare a inchirierii. 

3.3. Fiecaruia dintre membrii cornisiei i se poate desemna un supleant. 
3.4.Presedintele comisiei de evaJuare si secretarul acesteia sunt numiti dintre , , , 

reprezentantii acestuia in comisie prin dispozitie a primarului . 

4.Conditiile de participare Ia licitape 
4.1. Are dreptul de a participa Ia licitatie orice persoana fizica sau juridica, 

romana sau straina, care indepline~te cumulativ urmatoarele conditii: 
a) a platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia stabilita, 

prin caietul de sarcini; 
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitatie, impreuna cu toate 

documentele solicitate in documentatia de atribuire, in tennenele prevazute in 
documentatia de atribuire; 

Q. 



c) are indeplinite Ia zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor ~i 
a contributiilor catre bugetul consolidat al statului ~i catre bugetullocal; 

d) nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare. 
4.2. Nu are dreptul sa participe Ia licitatie persoana care a fost desemnata 

ca~tigatoare Ia o licitatie publica anterioara privind bunurile ora~ului Breaza in ultimii 3 
ani, dar nu a incheiat contractu! ori nu a platit pretul, din culpa proprie. Restrictia 
opereaza pentru o durata de 3 ani, calculata de Ia desemnarea persoanei respective drept 
ca~tigatoare Ia licitatie. 

5. Documente obligatorii 
5.1. Ofertantii vor depune, impreuna cu oferta, urmatoarele documente 

obligatorii: 
I.pentru persoane juridice: 

a) cerere de participare Ia licitatie; 
b) copie certificat de inregistrare fiscal a; 
c) ordinul de plata sau chitanta, dupa caz, in original, a taxei de participare ~i a 

taxei pentru obtinerea documentatiei; 
d) chitanta sau ordinul de plata vizat de banca pentru garantia obligatorie stabilita 

prin caietul de sarcini, in original; 
e) certificat fiscal din care sa rezulte ca nu inregistreaza datorii Ia bugetul de stat, 

eliberat de organul fiscal de Ia domiciliul sau sediul ofertantului; 
f) certificat fiscal din care sa rezulte ca nu inregistreaza datorii Ia bugetul local, 

eliberat de Primaria Ora~ului Breaza; 
g) dovada de Ia compartimentul juridic din care sa sa rezulte ca ofertantul nu 

se afla in litigiu cu UAT ~i autoritatiJe publice locale Breaza, litigiu care are ca obiect 
pretentii; 

h) certificat constatator ernis de oficiul registrului comertului din care sa 
rezulte domeniul de activitate cod CAEN 4781 cu valabilitate 30 de zile ; 

i) certi.ficat constatator eliberat de ORC prin care se certifica ca nu a fost 
publicat nici un act de procedura in Buletinul Procedurilor de Insolventa; 

j) declaratie din care sa rezulte ca nu se afla in situatia in care a fost 
desemnata ca~tigatoare Ia o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale 
unitatilor administrativ-teritoriale in ultinlii 3 ani, dar nu a incheiat contractu! ori nu a 
platit pretul, din culpa proprie. Restrictia opereaza pentru o durata de 3 ani, calculata de 
Ia desemnarea persoanei respective drept ca~tigatoare Ia licitatie. 

k) modelul de contract insu~it de ofertant pe care acesta va mentiona : "Am citit 
~i sunt de acord f'ara rezerve cu termenii ~i conditiile contractuale ~i consimtim ca, in 
cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind ca~tigatoare sa semnam contractu! in 
conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire ~i cu necesitatile autoritatii 
contractante" · 

' 1) prezentarea Declaratiei notariale cuprinse Ia pct.8.2. ~i 8.3 din Caietul de sarcini 
II. pentru persoane fizice 

a) cerere de participare Ia licitatie; 
b) copie CI; 
c) ordinul de plata sau chitanta, dupa caz, in original, a taxei de participare ~i a 

taxei pentru obtinerea documentatiei; 
d) chitanta sau ordinul de plata vizat de banca pentru garantia obligatorie stabilita 

I I 



prin caietul de sarcini, in original; 
e) certificat fiscal din care sa rezulte di nu ln.registreaza datorii la bugetul de stat, 

eliberat de organul fiscal de Ia domiciliuJ sau sediul ofertantului; 
f) certificat fiscal din care sa rezulte ca nu lnregistreaza datorii la bugetul local, 

eliberat de Primaria Ora~uJui Breaza; 
g) dovada de la compartimentuJ juridic din care sa sa rezulte ca ofertantul nu se 

afla in litigiu cu UAT ~i autoritatile publice locale Breaza, litigiu care are ca obiect 
pretentii; 

h) co pie atestat producator (original, copie legalizata sau copie xerox semnata 
pentru conformitate cu originalul); 

i) document de inregistrare sanitara-veterinara ~i pentru siguranta alimentelor 
pentru unitatile de vanzare cu amanuntul (original , copie legalizata sau copie xerox 
semnata pentru conformitate cu originalul), dupa caz; 

j) declaratie din care sa rezulte ca nu se afla 1n situatia in care a fost desemnata 
ca~tigatoare la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor 
administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a mcheiat contractu! ori nu a platit 
pretul, din culpa proprie. Restrictia opereaza pentru o durata de 3 ani, calcuJata de Ia 
desemnarea persoanei respective drept c~tigatoare Ia licitatie; 

k) modelul de contract insu~it de ofertant pe care acesta va menfiona : "Am citit 
~ i sunt de acord lara rezerve cu termenii ~i conditiile contractuale ~i consimtim ca, in 
cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind ca~tigatoare sa semnam contractu] in 
conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire ~i cu necesitatile autoritatii 
contractante". 

1) prezentarea Declaratiei notariale cuprinse Ia pet. 8.3 din Caietul de sarcini 
6. Criterii de atribuire a contractului de inchiriere 
6.1. Criterii de atribuire al contractului de inchiriere sunt: 

A) 40o/o eel mai mare nivel al chiriei; 
B) 40% capacitatea economico-financiara a ofertantilor; 
C)20% protectia mediului inconjurator. 
Modalitatea de stabilire a punctajuJui : 

A) pentru oferta cu eel mai mare niveJ a chiriei ofertat se aplica punctajuJ maxim, iar 

pentru celelalte niveluri ofertate, punctajul se aplica proportional; 

B) pentru oferta cu cea mai mare cifra de afaceri rezultata din balanta ~i bilantul 

contabil se acorda punctaj maxim, iar pentru celelalte punctajul se acorda 

proportional 

C) pentru oferta cu cele mai muJte masuri mentionate se acorda punctajuJ maxim, iar 

pentru celelate, punctajul se aplica proportional . 

7.Taxe instituite in vederea organizarii ~i desla~urarii licitapei 
7.1. Se stabile~te o taxa in cuantum de 16 lei (calculata Ia niveluJ taxei eliberare 

fotocopii documente raportant Ia numar de pagini ale documentatiei) pentru punerea Ia 
dispozitia persoanelor interesate a documentatiei de atribuire, pe suport de hartie, 
respectiv 50 lei pe suport electronic. 

7 .2. in vederea participarii Ia licitatie a persoanelor interesate se stabile~te o taxa de 
participare in valoare de 100 lei. 

\1 . 



C. CONTRACT- CADRU DE iNCHIRIERE 

CAPITOLUL 1: PARTILE 
Art.l 

Nr. I 

Ora~ul Breaza, cu sediul in Breaza, str. Republicii, nr.82B, prin primar, 
ill calitate de proprietar ~i 

S.C./A.S./C.S./P.F.A./I.I. cu sediul in 
reprezentata de-- ----" in calitate de chiria~, 

in baza: 
H.C.L. nr. _ ______ privind ...... . 

A vand in vedere procesul-verbal de adjudecare al licitatiei nr. / __ _ 
intelegem sa iocheiem prezentul contract de inchiriere 

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.2 (1) - Obiectul contractului il reprezinta inchirierea terenului in suprafata de 

22 mp situat in Breaza, str. Victoriei, fu (Piata ora~ului) in vederea amplasarii unui 
chio~c pentru comercializare produse (18 mp suprafata ocupata de chio~c, 4 mp 
expunere prod use). 

(2) - Predarea imobilului se face in termen de maxim 3 zile de Ia data 
incheierii contractului , pe baza procesului - verbal de predare-primire, 
incheiat intre proprietar ~i chi ria~. 

CAPITOLUL ill: DESTINATIA 
Art.3.(1) - Irnobilul inchiriat va fi folosit de chi ria~ ca spatiu in vederea 

amplasarii unui chio~c pentru comercializare produse (18 mp suprafata ocupata de 
chio~c, 4 mp expunere produse). 

(2)- Destinatia imobilului inchiriat nu va putea fi schimbata. 

CAPITOLUL IV: DURATA 
Art.4.(1) - Tennenul de inchiriere este de 5 aru, incepand cu data de 

(2) - Cu 60 de zile inainte de expirarea contractului, Ia cererea chiria~ului , 

proprietarul poate prelungi contractu!, prin act aditional, in baza hotararii Consiliului 
Local Breaza. 

CAPITOLUL V: CHIRIA 
Art.5. 
(4) Chiria lunara este de __ lei/mp/luna ~i se plate~te pana in ultima zi 

lucratoare a lunli, pentru luna in curs. 
(5) Plata chiriei se face in contul _______ ora~ului Breaza, sau in 

numerar la casieria Primariei ora~ului Breaza. 
(6) Valoarea chiriei se poate modifica prin hotararea Consiliului Local Breaza ~i 

se va actualiza in luna ianuarie a fiecarui an cu indicele de inflatie comunicat 
de INS. in cazul in care dupa aplicarea indicelui inflatiei, ar rezulta o valoare 



anuaHi a preTUlui pentru anul in curs mai midi dedit cea stabilita pentru anul 
anterior, preTU} inchirierii nu se va modifica. 

CAPITOLUL VI: DREPTURI ~I OBLIGATD 
Art.6.- Proprietarul are urmatoarele drepturi ~i/sau obligatii: 
a) sa predea terenul, pe baza de proces -verbal, incheiat dupa semnarea 

con tractul ui; 
b )sa incaseze chi ria, in conformitate cu dispozitiile contractului de inchiriere; 
c )sa beneficieze de garantia constituita de chiria~; 
d)sa asigure folosinta netulburata a terenului pe tot timpul inchirierii; 
e)sa controleze executarea obligatiilor chiri~ului ~i respectarea conditiilor 

inchirierii, avand dreptul sa constate, ori de cate ori este nevoie, fara a stanjeni folosinta 
terenului de catre chiria~ ~i destinatia in care este folosit. 

Art.7. (1}- Chiria~ul are urmatoarele drepturi ~i/sau obligatii: 
(a) sa nu aduca atingere dreptului de proprietate publica prin faptele ~i actele 

juridice savar~ite 
b) sa achite chiria ~i plata utilitatilor corespunzatoare spatiului inchiriat, in 

cuantumul ~i la termenele stabilite prin contract; 
c) sa foloseasca terenul conform destinatiei sale; 
d) sa exploateze imobilul inchiriat ca un bun proprietar; 
e)sa restituie bunul, pe baza de proces-verbal, la incetarea, din orice cauza, a 

contractului de inchiriere; 
f)sa nu perturbe in niciun fel activitatea desra~urata in Piata ora~ului; 

g) sa obtina autorizatia de functionare eliberata de DSV Prahova in termenul de 6 
luni de Ia incheierea contractului de inchiriere, daca se impune. 

CAPITOLUL VII: RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
Art.8. (1) - In cazul in care chiria~ul nu achita proprietarului chiria datorata Ia 

termenele prevazute in prezentul contract, el datoreaza 1% cu titlu de majorari de 
intarziere, din cuantumul chiriei neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau 
fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta ~i pana Ia 
data stingerii sumei datorate inclusiv. 

(2) in cazuJ in care chiria~ul folose~te spatiul contrar destinatiei stabilite, 
contractu] de inchiriere se reziliaza de plin drept, in baza unei notificari transmisa 
in acest sens. 
(3)Neplata chiriei, folosirea spatiului in alt scop decat eel pentru care a fost 
inchiriat, precum ~i orice alta incalcare a obligatiilor contractuale de catre chiria~ 
dau dreptul proprietarului sa retina contravaloarea garantiei. Titularul dreptului de 
inchiriere este obligat sa reintregeasca garantia. 
(4) - Neindeplinirea, in parte sau in tot, a conditiilor stabilite prin prezentul 

contract ~i la termenele fixate, da dreptul proprietarului, in baza unei notificari 
transmise, tara interventia instantei de judecata sa considere contractu] reziliat. 

(5) Notificarile prevazute la acest capitol se transmit cu 30 de zile anterior luarii 
masurilor. 



CAPJTOLUL Vlll: CESIUNEA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 
Art.9.(1) - Locatarul poate sa cedeze locatiunea in tot sau 1n parte unei alte 

persoane care dobande~te un drept de folosinta sau de proprietate asupra spatiului 
comercial numai cu acordul Consiliului Local Breaza. 

(2) - Cedarea locatiunii se va realiza pana la expirarea duratei contractuale 
initiate, cu posibilitatea prelungirii prin incheiere de act aditional Ia contractu} de 
inchiriere, cu acordul Consiliului Local Breaza. 

CAPITOLUL IX: FORT A MAJORA 
Art.JO.(J)- Foqa majora exonereaza de raspundere paqile, in cazul neexecutarii 

paqiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. 
(2) - Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa 

paqilor, imprevizibil ~i insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului ~i care 
impiedica piiftile sa execute total sau paqial obligatiile asumate. 

(3)- Partea care invoca forta majora are obligatia sao aduca Ia cuno~tinta 
celeilalte paqi, in scris, in maximum S(cinci) zile de la aparitie, iar dovada foqei majore 
se va comunica in maximum 15(cincisprezece) zile de Ia aparitie. 

(4)- Data de referinta este data ~tampilei po~tei de expediere. 
(5) - Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca Ia cuno~tinta 

celeilalte paqi incetarea cauzei acesteia in maximum 15( cincisprezece) zile de la 
incetare. 

(6) - Daca aceste imprejurari ~i consecintele lor dureaza mai mult de 
6 (~ase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. ln 
acest caz, nici una din paqi nu are dreptul de a cere despagubiri de Ia cealaltii parte, dar 
ele au indatorirea de a-~i onora toate obligatiile pana la aceastii data. 

CAPITOLUL X: INCET AREA CONTRACTULUI 
Art.ll.- (l)Contractul de inchiriere inceteaza 1n cazurile urmatoare: 
I. Ia expirarea duratei stabilita in contractu! de inchiriere, daca paqile nu 

convin in scris prelungirea acestuia, in conditiile legii ; 
J. in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntare 

unilaterala de catre proprietar, cu plata unei despagubiri juste ~i prealabile in 
sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata ; 

K. in cazul nerespecarli obiectivului inchirierii ~i obligatiilor contractuale de 
catre chiri~, prin reziliere de catre proprietar, cu plata unei despagubiri in 
sarcina chiria~ului ; 

L . in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre proprietar, prin 
reziliere de catre chiria~, cu plata unei despagubiri in sarcina proprietarului ; 

M. in cazul ill care chiria~ul nu mai desra~oara activitate in spatiul inchiriat; 
N. Ia disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului inchiriat sau in cazul 

imposibilitiitii obiective a chiria~ului de a-1 exploata, prin renuntare, rara plata 
unei despagubiri; 

0 . in cazul neplatii chiriei pe o perioada de 3 luni contractul de inchiriere se 
reziliaza; 

~ in cazul in care chiria~ul nu face dovada obtinerii autorizatiei de functionare 
eliberata de DSV Prahova in termenul de 6 luni de Ia incheierea contractului 



de inchiriere sau a unei situatii care detennina prelugirea termenului, daca este 
cazul-:-

(2) in cazurile prevazute Ia lit. B-E ~i G rezilierea opereaza in termen de 10 zile de la 
data primirii notificarii scrise. 
(3) La incetarea contractului de inchiriere , din orice cauza, chiria~ul este obligat sa 
restituie bunurile ce au fost utilizate de acesta in derularea inchirierii. 
( 4) in cazurile prevazute la lit. B, C ~i D valoarea despagubirii se calculeaza prin 
aplicarea unui procent de 0,1 % din valoarea chiriei lunare, pentru fiecare luna ramasa 
pan a la expirarea contracului. 

CAPITOLUL XI: CLAUZA DE NESCHIMBARE 
Art.12.(1) - Prezentul contract contine un numar de 13(treisprezece) capitole ~i 

un numar de 14 (patrusprezece) articole, ultimul capitol fiind intitulat "Solufionarea 
litigiilor" ~i are un articol. 

(2) - Paqile cunosc continutul contractului ~i ale prezentei clauze ~i 

semneaza. 
(3) - Orice modificare a prezentului contract nu se poate face dedit cu 

acordul partilor, consemnat intr-un act aditional. 

CAPITOLUL XII: SOLUfiONAREA LITIGIILOR 
Art.13. - Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv 

referitor Ia validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona pe 
cale amiabi1a sau de catre instantele judecatore~ti competente. 

Prezentul contract s-a incheiat ~i semnat astazi ........ ............. in ......... exemplare. 

PROPRIET AR, 

Pre~edinte de ~edinr 
Consilier local, 
Toader Aurelian 

Contrasemneaza, 
Secretar ora~, 

Go ran Mari w talina 

- -
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