
ANEXA 1 LA proiectul de HCL nr. 49/ 23.06.2022 
 
 

 
STUDIU DE OPORTUNITATE 

PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPATIU IN VEDEREA AMENAJARII UNUI PUNCT CU 
OBIECTUL DE ACTIVITATE COMERCIALIZARE DE PRODUSE FARMACEUTICE DE UZ 
VETERINAR, PRODUSE FITOSANITARE, AMPLASAT IN  SAT MAGURA, COMUNA 
MAGURA, PROPRIETATEA PUBLICĂ A COMUNEI MAGURA 
 
 

1. Descrierea, identificarea si destinatia constructiei ce urmeaza a fi inchiriata prin 
licitatie publica; 
1.1. Spaţiul ce urmeaza a fi închiriat pentru amenajarea unui punct cu obiectul de activitate 
comercializare produse farmaceutice de uz veterinar, produse fitosanitare, este situat in satul Magura, 
comuna Magura, în curtea sediului administrativ al Primăriei Comunei Măgura,  
1.2. Spatiul care face obiectul inchirierii este proprietatea publică a comunei Magura inscrisa in 
N.C.60500-C2  si are o suprafata de 19,67 mp. Valoarea de inventar a imobilului este de 14.878,18 
lei. 
1.3. Spatiul dispune de energie electrica, necesită finisajelor și instalațiilor, NU dispune de: grup 
sanitar, apa curentă, canalizae și incălzire; 
1.4. Spatiul situat in satul Magura, comuna Magura , se inchiriaza pentru amenajarea unui punct de 
lucru cu obiect de activitate comercializare produse farmaceutice de uz veterinar, produse 
fitosanitare; 

2. Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifica realizarea 
inchirierii; 
2.1. Dezvoltarea din punct de vedere economic a comunei Magura prin folosirea eficienta a spatiilor 
disponibile, dar și facilitarea accesului populației, în special cea vârstnică, la aceste produse, care pe 
raza comunei nu au un centru de desfacere; 
2.2. Motivatia Consiliului Local Magura de a inchiria acest spatiu se justifica prin necesitatea 
obtinerii de fonduri in vederea realizarii de investitii in folosul comunitatii; 
2.3. Impactul cu mediul este nesemnificativ; 
3. Modalitatea de acordare a inchirierii 
Apreciem ca cea mai potrivita modalitate de acordare a inchirierii, potrivit legislaţiei în vigoare, este 
procedura inchirierii prin licitatie publica. 
4. Durata estimata a inchirierii 
Avand in vedere ca alte contracte de închiriere spatiu au o durata de 10 ani, durata propusă este de 5 
ani, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul de vointa a partilor. 
5. Termenele prevăzute pentru realizatrea procedurii de inchiriere 
În baza studiului de oportunitate proprietarul va elabora caietul de sarcini al inchirierii şi 
documentaţia de atribuire. 
6. Alte clauze 
Procedura de inchiriere se va realiza în 20 (douazeci) zile de la data publicării anunţului de 
participare care se va afisa la sediul Primariei Magura,  se va publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI - a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală şi pe 
pagina de internet a instituției. 
7. Elemente de pret 
7.1. Pretul de pornire al licitatiei este de 18,73 lei / mp / luna 

Spatiul are o suprafata de 19,67 mp x 18,73lei = 368,41 lei / luna x 12 luni = 4.420,92 lei / an 

7.2. Pasul de stigare la licitatie este de 0,1 lei; 

7.3. Valoarea adjudecata va fi achitata lunar pana la data de 25 ale lunii in curs. 

 
    Inițiator,                                                                                         Întocmit, 
     Primar                                                                                  Consilier urbanism 
Costrăș Iordache                                                                  Cioineag Răzvan George 
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ANEXA 2 la proiectul de HCL nr. 49/ 23.06.2022 
 
 

FISA DE DATE 
PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI IMOBIL-spatiu comercial amplasat in comuna Magura, sat 

Magura, in suprafaţă de 19,67 mp 
 
INTRODUCERE 
A. 
a. Informaţii privind autoritatea contractantă: 
Denumire oficială: COMUNA MAGURA 
Adresă: comuna Magura, sat Magura, str. Emil Braescu, nr.1161, judet Bacau Tel. : 0234-
212406,  Fax: 0234-212623, Email: contact@primaria-magura.ro,  
Scopul aplicării procedurii 
Autoritatea contractantă invită persoanele juridice şi/sau fizice interesate să depună oferte în 
vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil - spatiu cu o suprafaţă de 19,67 mp. 
b. Legislaţie aplicabilă 
Atribuirea contractului de închiriere se realizează în conformitate cu prevederile art. 332 - art. 
348 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Valoarea estimată 
Valoarea estimată a chiriei lunare este de 368,41 lei / luna 
Durata contractului 
Durata totală a închirierii este de 5 ani (60 de luni), cu posibilitatea prelungirii, prin acordul scris 
al părţilor. 
Criteriul de atribuire: cel mai mare preţ al chiriei, aplicat la oferta care îndeplineşte toate 

cerinţele de selecţie şi calificare. 
B. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTELOR 
Documentele ofertei: 
1. Documentele de calificare: 
A.persoane fizice: 

 informaţii generale despre ofertant: numele, prenumele, codul numeric personal, 
seria şi numărul cărţii de identitate, domiciliul, datele de contact; 

 copie carte de identitate; 
 certificat fiscal în original; 
 declaraţie pe proprie răspundere că nu a renunţat în ultimii 3 ani la încheierea 

unui contract al cărei oferte a fost declarată câştigătoare şi nu se află în litigiu cu titularul 
dreptului de proprietate. 
B. persoane juridice: 
 informaţii generale despre ofertant: denumirea, codul de identificare fiscală/contul 
, sediul, datele de contact, persoana de contact; 
 dovada înregistrării la oficiul registrului comerţului (copie); 
 certificat fiscal în original; 
 copie statut şi act constitutiv; 
 certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului; 

 să aibă cuprins în obiectul de activitate activităţi de comercializare produse de uz 
veterinar, produse fitosanitare ; 

 declaraţie pe proprie răspundere că nu a renunţat în ultimii 3 ani la închierea unui 
contract al cărei oferte a fost declarată câştigătoare şi nu se află în litigiu cu titularul dreptului de 
proprietate; 
Documentele vor fi prezentate în original sau copie (cu inscripţia " CONFORM CU 
ORIGINALUL", precum şi semnătura autorizată, însoţită de ştampila unităţii-pentru persoanele 
juridice), într-un plic exterior pe care se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă 
oferta şi în mod obligatoriu trebuie să conţina: 

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de 
acesta, fără îngroşări, ştersături sau modificări; 

b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor 
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titularului dreptului de închiriere ; 
c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
IMPORTANT: 
Lipsa unuia sau mai multor documente va conduce automat la eliminarea din procedură. 
2. Propunerea Financiară 
Propunerea financiară va fi elaborată în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini (model 
ataşat în secţiunea Formulare). 
Preţul ofertei va fi exprimat sub forma chiriei adica lei/ mp /zi 
Propunerea financiară va fi depusă în plic separat. 
Pe plicul interior sigilat se înscriu numele/ denumirea ofertantului, precum şi domiciliul/ sediul 
social al acestuia şi trebuie să fie marcat cu adresa locatorului şi cu inscripţia " A nu se 
deschide înainte de data de ora locul " (datele licitaţiei precizate în anunţ). Plicul interior va 
conţine oferta propriu-zisă . 
IMPORTANT 
Ofertele se redactează în limba română. 
Ofertele se depun la locul precizat în anunţul de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi 
unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul 
Oferte, precizându-se data şi ora. 
C = EVALUAREA OFERTELOR 
Comisia de evaluare va proceda la deschiderea plicului ce conţine documentele de calificare şi 
vor fi considerate calificate acele oferte care au îndeplinit în totalitate cerinţele de la 
documentele de calificare. Deschiderea ofertei financiare se va face după deschiderea şi 
evaluarea documentelor de calificare. 
D. = ALTE INFORMAŢII UTILE 
Documentele pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pot fi obţinute de la Compartiment 
achizitii publice, managementul proiectelor. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Comunei Magura cu sediul în  comuna 
Magura, sat Magura, str. Emil Braescu, nr.1161, judet Bacau 
E. FORMULARE 
1= Scrisoare de înaintare a ofertei;  
2=Împuternicire; 
3=Propunere financiară;  
4=Formular solicitare clarificări; 
 
 
 
 
    Inițiator,                                                                                         Întocmit, 
     Primar                                                                                  Consilier urbanism 
Costrăș Iordache                                                                  Cioineag Răzvan George 
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SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

        Către:PRIMARIA COMUNEI MAGURA 

Ca urmare a anunţului referitor la procedura privind închirierea unui imobil, cu destinaţia 

spatiu comercial, vă transmitem alăturat plicul sigilat şi marcat în mod vizibil conform 

indicaţiilor de la punctul B - Modul de prezentare al ofertelor. 

 

Data completării:                                                               Nume, semnătura si ştampila 
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OFERTANTUL 
(denumirea/numele) 
 

 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 
 

 
 
 

Ofertantul, împuternicim pe 

 ____________________________  , ce se legitimează cu CI Seria ____Nr. 

_________ , să depună documente în procedura de atribuire a contractului de 

închiriere. 

Numele în clar: __  

Semnătura şi ştampila:  

în calitate de: 

 

 



OFERTANTUL 
(denumirea/numele) Model

 

PROPUNERE FINANCIARĂ 
 
 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant al ofertantului .......................  

(denumirea firmei şi calitatea reprezentanţilor legali/numele ofertantului), în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele solicitate oferim spre închiriere imobilul situat în 

localitatea 

Str.......... nr ...................... înscris în CF cu nr , ...............  

Spaţiul pentru închiriere având o suprafaţă totală de  .........  mp, este oferit pentru suma 

de .................................................... LEI/ an (suma în litere şi în cifre). 

Valabilitatea ofertei este de .......... zile. 

Subscrisa/Subsemnatul , prin semnarea prezentei Oferte declar că avem o înţelegere 

completă a 

documentelor comunicate, înţelegem şi acceptăm cerinţe referitoare la forma, 

conţinutul, instrucţiunile, stipulările şi condiţiile incluse în Anunţul de participare şi 

documentaţia de atribuire a contractului. 

Data 

Ofertant, 

(semnătura autorizată) Nume, semnătura si ştampila



OFERTANTUL 
(denumirea/numele) Model

 

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 

Către, 
Primaria COMUNEI MAGURA 
 
 
Referitor la procedura de atribuire a contractului privind închirierea unui imobil, cu destinaţia 
spatiu comercial, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 

1. 

2. 

3. 

Fată de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu 
privire la aspectele menţionate mai sus. 
 
Ofertant, 
(semnătura autorizată)  
Nume, semnătura si ştampila 
 
 
 

     Inițiator,                                                                                         Întocmit, 
     Primar                                                                                  Consilier urbanism 
Costrăș Iordache                                                                  Cioineag Răzvan George 
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INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 
 

În vederea participării la licitaţie ofertantul trebuie să achite: 
- taxa de participare la licitaţie în valoare de 300 lei; 
- garanţia de participare la licitaţie de 737 lei pentru spatiul din Comuna  Măgura; 
- taxa documentație de atribuire  in valoare de 100 lei; 

Taxa de participare la licitaţie si garanţia de participare se vor achita la casieria Primăriei Comunei 
Magura. 

Restituirea garanţiei în cazul ofertanţilor care nu au adjudecat spatiul se efectuează la cerere de la 
casieria Primăriei Magura. 

Ofertanţilor li se restituie garanţia de participare pe bază de cerere, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la încheierea contractului cu ofertantul câştigător; 

Garantia de participare la licitaţie se pierde în următoarele situaţii: 
a) dacă ofertantul îşi retrage oferta în intervalul de la depunerea cererii şi până la comunicarea 
adjudecării; 
b) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă la data stabilită de comisia de licitaţie 
pentru perfectarea contractului de închiriere; 
c) în cazul respingerii (excluderii) de la licitaţie de către comisia de licitaţie. 

Preţul de pornire la licitaţie este de 18,73 lei/mp/luna. 
Pasul de strigare va fi de 0,1 lei. 
Licitatia se desfăşoară prin strigare directă. 
Ofertanţii interesaţi în a participa la licitaţia publică deschisă privind închirierea unui spatiu 

comercial, proprietate publică a comunei Magura, vor depune la Registratura Primăriei Comunei 
Magura, până la data stabilită de comisie, ora 10,00, următoarele acte: 
1. cerere de participare la licitaţie; 
2. copie după actul de identitate; 
3. certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor faţă de bugetul local al comunei Magura ; 
4. xerocopie după chitanţele care atestă plata taxei de participare la licitaţie, a garanţiei şi a cumpărării 

caietului de sarcini; 
Ofertanţii au obligaţia ca, în termenul limită stabilit în anunţul publicitar de organizare a licitaţiei să 

depună la Primăria Comunei Magura, declaraţia de participare la licitaţie şi, într-un plic închis, 
documentele de calificare. Plicurile se înregistrează în registrul general de corespondenţă al primăriei şi 
se înaintează nedeschise la Comisia de licitaţie. 

Comisia de licitaţie verifică şi analizează documentele de participare ale ofertanţilor şi afişează lista 
ofertanţilor calificaţi. 

Şedinţa de licitaţie se desfăşoară la data, locul şi ora comunicate în anunţul publicitar şi este 
deschisă de către preşedintele Comisiei de licitaţie, în prezenţa majoritatii membrilor comisiei de 
licitaţie şi a cel puţin doi ofertanţi care s-au calificat. 

În cazul în care la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei, nu sunt prezenţi 2 participanţi, 
se aşteaptă o oră, şi dacă tot nu se prezintă, se amână licitaţia. 

De asemenea, în cazul în care la data şi ora anunţate pentru desfăşurarea licitaţiei, este înscris un 
singur ofertant, licitaţia se amână. 

Se va organiza o nouă licitaţie, cu respectarea prezentei metodologii, iar dacă la ora respectivă se 
prezintă numai un solicitant, pentru spatiul comercial se va relua procedura de licitatie dupa alta 
solicitare in scris formulata de catre alta persoana 

La data şi ora stabilită, preşedintele comisiei de licitaţie declară deschisă şedinţa de licitaţie, citeşte 
lista ofertanţilor acceptaţi şi, dacă este cazul, verifică împuternicirea acordată persoanei care reprezintă 
ofertantul şi stabileşte pasul de licitare. 

În situaţia în care la prima strigare se oferă preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele comisiei de 
licitaţie va creşte preţul cu câte un pas de licitare, până când unul dintre ofertanţi acceptă preţul astfel 
majorat şi până la a treia strigare nimeni nu oferă un preţ mai mare. 

În cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul să anunţe, prin strigare, un preţ egal sau mai mare 
decât preţul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie. 



Adjudecarea licitaţiei se va face în favoarea ofertantului care, după trei strigări, oferă cel mai mare 
preţ. 

Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecatarul, declară închisă şedinţa de licitaţie şi 
întocmeşte procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei, care va fi semnat de membrii comisiei de licitaţie, 
de către adjudecatar şi de ceilalţi ofertanţi. 

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de adjudecare de la comisia de 
licitaţie, proprietarul procedează la informarea ofertantului câştigător despre alegerea sa şi la 
transmiterea invitaţiei pentru semnarea contractului de închiriere 

Organizatorul licitaţiei se obligă să redacteze contractul de închiriere în 10 zile de la data 
adjudecării licitaţiei. 

Contractul de închiriere se va încheia şi semna în termen de 30 de zile, de la data adjudecării 
licitaţiei, iar chiria pentru anul în curs se va achita integral la data semnării acestuia. 

Nesemnarea de către adjudecatar a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanţiei de 
participare şi disponibilizarea terenului pentru o nouă licitaţie. 

Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de închiriere, garanţia depusă pentru 
participare la licitaţie se va reţine de către proprietar până în momentul încheierii contractului de 
închiriere, urmând ca după această dată garanţia să constituie avans din chiria datorată de cumpărător. 
În cazul în care chiria datorată depăşeşte valoarea garanţiei depuse, se va achita diferenţa aferentă la 
data încheierii contractului de închiriere. 

Nu se pot înscrie la licitaţie: 
• persoanele juridice sau fizice care au debite faţă de UAT Comuna Magura. 

Din taxa de participare la licitaţie se suportă cheltuielile privind organizarea licitaţiei 
(anunţuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou). 

 
 

 
    Inițiator,                                                                                         Întocmit, 
     Primar                                                                                  Consilier urbanism 
Costrăș Iordache                                                                  Cioineag Răzvan George 
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ANEXA 4 la proiectul de HCL nr. 49/ 23.06.2022 
 
 

CAIET DE SARCINI 
privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu, în suprafaţă totală de 19,67 mp. 

 
 
CAP.I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII 

1. Obiectul închirierii îl constituie închirierea prin licitaţie publică a unui spatiu care 
face parte din domeniul public al Comunei Magura în suprafaţă totală de 19,67 mp, situat in este 
situat in satul Magura, comuna Magura, în curtea sediului administrativ al Primăriei Comunei 
Măgura, imobilul  cu destinatia de farmacie veterinara - fitosanitara; 

 
CAP.II. DURATA ÎNCHIRIERII 

2. Durata închirierii se stabileşte pe o perioadă de 5 ani, începând cu data încheierii 
contractului, în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în contractul de închiriere. 

 
CAP.III. REGIMUL BUNURILOR ÎNCHIRIATE 

3.1. Chiriaşul poate subînchiria spatiul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini doar 
cu acordul scris al locatorului. 

3.2. La expirarea contractului, spatiul revine proprietarului de plin drept, gratuit şi liber de 
orice sarcină. 

 
CAP.IV. ELEMENTE DE PREŢ 

4.1. Preţul de pornire al licitaţiei este de 18,73 lei/mp/luna, iar pasul de strigare este de 
0,1 lei. 

4.2. Preţul închirierii va fi indexat anual cu rata inflaţiei, în baza indicelui de inflaţie 
comunicat de instituţiile abilitate. 

4.3. Modul de achitare a chiriei (preţului închirierii) cât şi al clauzelor pentru 
nerespectarea obligaţiilor de plată se vor stabili de către părţi prin contractul de închiriere. 

4.4. Pe perioada închirierii, taxele şi impozitele aferente spatiilor închiriate vor fi achitate 
de locatar. 
 
CAP.V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

5.1. Obligaţiile locatorului 
Locatorul are următoarele obligaţii: 
5.1.1. Să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract 

de închiriere. 
5.1.2. Să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile 

prevăzute expres de lege. 
5.1.3. Să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 

drepturilor locatarului. 
5.1.4. Să avizeze lucrările ce urmează a fi executate de locatar in spatiul inchiriat. 
5.1.5. Alte obligaţii vor fi stipulate în contractul de închiriere. 
5.2. Obligaţiile locatarului 
Locatarul are următoarele obligaţii: 
5.2.1. Să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a 

spatiului inchiriat 
5.2.2. Să nu subînchirieze spatiul care fac obiectul prezentului caiet de sarcini fara acrdul 

prealabil scris al locatorului Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea 
nulităţii absolute a contractului. 

5.2.3. Să plătească chiria la termenul stabilit în contractul de închiriere, precum şi 
impozitele şi taxele aferente spatiului închiriat. 

5.2.4. Să foloseasca spatiul închiriat fără a leza dreptul de folosinţă al celorlalţi locatari. 
Soluţionarea eventualelor litigii apărute pentru încălcarea acestei clauze va implica UAT 
Comuna Magura. 
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5.2.5. Să restituie locatorului spatiul care face obiectul prezentului contract în condiţii cel 
puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului. 

5.2.6. Alte obligaţii vor fi stipulate în contractul de închiriere. 
 

CAP.VI. DREPTURILE LOCATORULUI 
6.1. Să inspecteze spatiul închiriat, verificând respectarea obligaţiilor asumate de 

locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului şi în condiţiile 
stabilite prin contractul de închiriere. 

6.2. Să predea spatiul locatarului, indicându-i inventarul existent, pe bază de proces-
verbal.  

 
CAP.VII. DREPTURILE LOCATARULUI 
7.1. Să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa spatiul care face 

obiectul contractului de închiriere. 
7.2. Alte drepturi stabilite prin contractul de închiriere. 
 

CAP.VIII. CONDIŢII MINIME CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE OFERTANŢI 
Pentru a participa la procedura de licitaţie publică, ofertanţii trebuie să îndeplinească minim 
următoarele condiţii: 

8.1 Chiriasul isi poate organiza activitatea ca persoana fizica, asociatie familiala, societate 
comerciala, conform legii, dar este obligata sa aiba pe toata durata inchirierii sediul sau punct de 
lucru in comuna Magura. 

Spatiul l va avea ca obiect de activitate desfacerea de produse farmaceutice de uz veterinar, 
produse fitosanitare. 

In cazul in care chiriasul nu respecta destinatia stabilita de proprietar acesta isi rezerva 
dreptul de a rezilia contractul de inchiriere in mod unilateral . 

In contractul de inchiriere pentru cazuri speciale ( deces ) va fi trecuta o persoana din familie 
in cazul persoanelor fizice, asociatii familiale sau directori in cazul societatilor comerciale care 
vor prelua spatiul pentru predare sau continuarea activitatii. 

Modificarea oricaror clauze contractuale se face cu acordul ambelor parti. 
8.2.Să depună o cerere de participare la licitaţie însoţită de următoarele documente: 
- copie după actul de identitate; 
- certificat unic de inregistrare pentru persoanele juridice 
-certificat fiscal care sa ateste lipsa datoriilor fata de bugetul local al Comunei Măgura -

xerocopie după chitanţele care atestă plata taxei de participare la licitaţie, a garanţiei şi a 
cumpărării caietului de sarcini cu instructiunile pentru ofertanti. 

 
CAP.IX. MODALITATEA DE ACORDARE A ÎNCHIRIERII 

9.1. Modalitatea de acordare a închirierii va fi prin licitaţie publică deschisă, organizată 
conform regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Magura privind 
închirierea prin licitaţie publică a unor spatii. 

9.2. După adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Magura privind închirierea 
prin licitaţie publică a spatiului în suprafaţă totală de 19,67 mp, se va proceda la iniţierea licitaţiei 
deschise şi la încheierea contractului de închiriere, conform legislaţiei în vigoare. 

9.3. Condiţiile minime stabilite în prezentul caiet de sarcini: 
(1) În cazul în care la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei, nu sunt prezenţi 

2 participanţi, se aşteaptă o oră, după care se amână licitaţia. 
(2) De asemenea, în cazul în care la data şi ora anunţate pentru desfăşurarea licitaţiei, 

este înscris un singur ofertant, licitaţia se amână. 
(3) Se va organiza o nouă licitaţie, cu respectarea prezentei metodologii, iar dacă la ora 

respectivă se prezintă tot numai un solicitant, pentru spatiu, se va relua procedura de licitatie 
dupa alta solicitare in scris formulata de catre alta persoana. 

 
CAP.X. MODALITĂŢI DE ÎNCETARE A ÎNCHIRIERII 

10.1. Încetarea închirierii prin expirarea duratei: la termenul de încetare a închirierii, 
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locatarul are obligaţia de a preda bunul ce a făcut obiectul contractului de închiriere şi cele ce au 
rezultat în urma eventualelor investiţii făcute de el, gratuit şi liber de orice sarcini. 

10.2. Contractul poate fi prelungit cu acordul partilor. 
10.2. In cazuri speciale ( decesul chiriasului ) a doua persoana inscrisa in contractul de 

inchiriere va prelua inchirierea. 
 

CAP.XI-REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
11.1. În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 

de către locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în 
sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată. 

11.2. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de 
către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului. 

11.3. În cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a continua inchirierea, prin 
renunţare, fără plata unei despăgubiri. 

11.4. Neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate. 
11.5. Schimbarea destinaţiei spatiului, folosirea acestuia în alte scopuri decât cel pentru 

care a fost închiriat initial. 
11.10.În cazul în care se constată faptul că spatiul închiriat nu este folosit. 

 
CAP.XII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

12.1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă. 

12.2. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de 
judecată competente. 
CAP.XIIL DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor se vor stabili prin contractul de închiriere. 
13.2. Contractul de închiriere se va modifica şi adapta cu legislaţia în vigoare pe 

parcursul executării sale, cu acordul părţilor. 
 

         
     Primar                                                                                  Secretarul General al Comunei 
Costrăș Iordache                                                                              Silav Elena Irina 
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