
HoTAnAREANR. 127

privind inchirierea prin licitalie publicl a terenului in suprafaf il de 70 mp, din Sinaia, Bd. Republicii
nr. 34A, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru loc de joacd pentru copii

Avdnd in vedere referatul de aprobar e nr, 16604 dtin29.06.2020 intocmit de David Remus si
Popa Gheorghe, consilieri locali;

Av6nd in vedere Raportul Serviciului Urbanism qi Cadastru nr. 16605 din 29.06.2020 prin
care supune analizei Consiliului Local Sinaia inchirierea prin licitalie publici a terenului in suprafalE
de 70 mp, din Sinaia, Bd. Republicii nr. 34A, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru loc
de joac6 pentru copii;

YAzendavizul Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism qi evenimente;
in conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2),lit. c), al. 6 lit. a), coroborat cu art. 354, art.

362 alin. (l) qi (3) qi art. 332 - 348 din Ordonanfa de Urgenfd nr.5712019 privind Codul
Administrativ;

in temeiul afi.196 alin(l), lit.a) din Ordonanfa de Urgenfd w.5712019 privind Codul
Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HorAnAgrE:

Art.l. - Aprob[ inchirierea prin licitalie publici a terenului, in suprafafi de 70 mp, din Sinaia, Bd.
Republicii nr.34A, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru loc de joacd pentru copii;

Art.2, - Aprob6 documentalia de licitalie pentru inchirierea terenului menlionat la art.l, conform
anexelor 1,2,3,4,5,6,7 qi 8.

Art.3. - Prelul de pornire al licitaliei este de 1 euro/mp/lun6.

Art.4. - Terenul se inchiriazd pe o perioadi de 12 luni , cu posibilitatea de prelungire prin act
adifional.

Art.S. - tmputernicegte Primarul oraqului Sinaia sd semneze in numele qi pentru Consiliul Local
Sinaia contractul de inchiriere qi actele adifionale ulterioare de prelungire qi modificare a acestuia.

Art.6. - Prevederile prezentei hot4rdri vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Urbanism qi Cadastru.

Sinaia, 14 august 2020
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Anexa2la
H.C.L. Sinaia nr. 127 12020

REGULAMENTUL
privind inchirierea prin licitafie publicd a terenului in suprafafd de 70 mp, din Sinaia, Bd.

Republicii nr.34A, situat pe domeniul privat al oraqului Sinaia, pentru loc de joaci pentru copii

1. Comisia in componenfa desemnati prin Dispozilia w. 12020 a Primarului oraqului Sinaia
funcfioneaz6 valabil in prezenfa a 213 din membrii s6i qi adoptd decizii valabile cu votul
maj orit6Jii membrilor prezenli,

Hotdrdrile comisiei de licitafie sunt obligatorii pentru comisia de licitafie gi pentru ofertanfi.

Licita[ia se desfaqoard sub formd de licita]ie publicd deschisa cu strigare liberl.

Licitafia publicd se desfaqoari numai dacd sunt inscriqi cel pu{in 2 ofefianli. in cazul in care nu
se prezinti cel pulin doi ofertan{i procedura se repet6, iar la al IIJea termen adjudecarea se va
putea face chiar dac6 existd un singur ofertant, care trebuie sE participe la licitalie, dacd se
oferd prelul minim al lnchirierii, cu respectarea condiliilor de eligibilitate.

Licitalia se desfagoard in dou6 faze:
- in prima fazd se verifici indeplinirea de c[tre ofertan]i a criteriilor de eligibilitate stabilite

de Consiliul Local Sinaia prin anexa 3 la Hotirdrea nr. .......12020;
- in faza a doui a licitaliei participa numai ofertanlii care indeplinesc criteriile de

eligibilitate. in aceastd a doua fazd, alicitaliei se deschide oferta finaniiarl,iar adjudecarea
se face prin strigare liber6.

Comisia de licitalie hot6rdqte adjudecarea licitaliei publice prin proces-verbal de adjudecare.

Pasul de licitare va fi de l0 % din
..... EURO/mp/lun5.

valoarea pretului de pornire/mp/lunE al licitatiei, respectiv
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Anexa 3 la
HCL Sinaianr.12712020

INSTRUCTIUNI PENTRU OTERTANTI

de organizare qi desfdqurare a licitaliei publice
pentru inchirierea terenului in suprafatddeT0 mp, din Sinaia, Bd. Republicii nr. 34A, situat pe

domeniul privat al oragului Sinaia, pentru loc de joac6 pentru copii

Ofertanlii interesali s6 participe la licitalia publicd pentru lnchirierea terenului ln suprafatd de 70

mp, din Sinaia, Bd. Republicii nr. 34A, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru loc de

joacd pentru copii, vor depune la sediul Primlriei oraqului Sinaia, bd. Carol I, w.47, Birou
Registratura, pdnd la data de _, ora 09.00, oferta pentru lnchirierea terenului ce

urmeazd a fi supus licitafiei publice.

L PREZENTAREA OFERTELOR
I.1. Licitafia publicd va avea loc in data de .) ora 

-, 

la sediul Primdriei oraqului

Sinaia, bd. Carol I,m.47 qi va fi licitafie publicd deschisa cu strigare liber6.

Licitatia se desfaso aru in dota faze. in prima faza se verifica documentele doveditoare ale

incadrarii in criteriile stabilite prin Hotdr6rea Consiliului local Sinaia. Ofertantii declarati admisi

in prima faza, participa la faza a doua in care adjudecarea se face prin strigare libera.

Criterii de eligibilitate:
La licitalie pot participa persoane fizice

condilii:
sau juridice care indeplinesc cumulativ urm6toarele

1. Sd defind certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
constatator ORC (pentru persoane juridice);

valabil qi certificat

2. SA prezinte certificat fiscal ln termen de la Prim[ria oraqului Sinaia - Serviciul Buget,

privind indeplinirea obligatiilor de platd cdtre bugetul local, din care sd rezulte cd nu figureaz6 cu

datorii la bugetul local;
3. SA prezinte certificat fiscal in termen eliberat de AdministraJia Financiard de pe taza

oraqului in care figtxeazdci nu are datorii la bugetul de stat;

4. Se angajeazd in scris (declaratie pe proprie rlspundere inaintea licitafiei) ca in caztil
cdqtigdrii licitatiei sE nu aduc6 niciun prejudiciu terenului adjudecat qi s6 nu fac6 modificdri ldr6

acordul administrafiei locale;
5. Participantul la licitalie are obligafia (declarafie pe proprie r6spundere lnaintea licitafiei )

de aincheia contract de salubritate cu operatorul avtoizat ln termen de 15 zile de Ia cdqtigarea

licitaliei qi obligativrtatea delinerii la locul desfEqurdrii activitSlii a pubelei omologate pentru

colectarea deqeurilor;
6. Se angaj eazd,in scris (declarafie pe proprie r6spundere inaintea licitaliei), In cazul cdqtig6rii

licitaliei, ca in terenul adjudecat va desftqura exclusiv activitatea pentru care a fost licitat. In caz

contrar Primdria Sinaia va proceda la rezilierea unilateralI a contractului de inchiriere (pact

comisoriu expres grad IV).
7. Se angajeazdin scris (declarafie pe proprie rdspundere inaintea licitafiei) cd minim 6 luni

nu va renunla la contractul de inchiriere perfectat cu Primdria Sinaia. ln caz contrar va datora

Prim[riei Sinaia, valoarea chiriei pe aceastd perioadd.

8. Participantul la licitatie nu trebuie sd fie in stare de insolventd, faliment sau lichidare
(pentru persoane j uridice).

9. Nu are dreptul sd participe la licitalie persoana care a fost desemnati c6qtigltoare la o
licitatie publicl anterioard privind bunurile statului sau ale unitStilor administrativ-teritoriale in
ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a plEtit preful, din culp[ proprie. Restric{ia
opercazd pentru o durat6 de 3 ani, calculati de la desemnarea persoanei respective drept

cAgtigdtoare la licitatie (declaralie pe proprie rdspundere).



Oferta se depune in doul plicuri dupi cum urmeazi:

I. Plicul exterior care va conline documentele necesare pentru a dovedi incadrarea in conditiile qi
criteriile de evaluare mai sus menfionate:

l. Dovada depunerii garanliei de participarelanivelul a doua chirii lunare, (se restituie tn
cazul in care nu se caqtig6 licitafia), respectiv ...... euro.

2. Dovada achitlrii caietului de sarcini, in valoare de 300 lei (nu se restituie).
3. Dovada achitarii taxei de participare la licitalie in valoare de 300 lei (nu se va restitui).
4. Copie certificat de inmatriculare de la Oficiul Registrului Comerfului qi certificat

constatator nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii ofertei (pentru persoane
juridice).

5. Certificat fiscal eliberat de Primdria Sinaia, prin Serviciul Buget - Taxe qi Impozite
privind indeplinirea obligafiilor de plati c6tre bugetul local (in original), din care si
rezulte cI nu figtxeazl,cu datorii la bugetul local.

6. Certificat fiscal eliberat de Administratia Financiarl de pe raza Oraqului ln care
figtreazd,cd nu are datorii la bugetul de stat (,in original).

7. Copie BI / CI persoani fizicd, sau a reprezentantului legal.
8. Imputernicire notarial6 pentru cazurile in care la licitalie participd alte persoane decdt

titularii inscriqi (,in original).
9. Declaraliile pe propria r6spundere menfionate la criteriile de eligibilitate punctele 4 - 9,

cap.I
10. Figi cu informalii privind ofertantul qi o declaratie de participare, semnatl de ofertant,

fdrd ingrogdri, qtersdturi sau modificiri (anexele 6 qi 7)
1 I . Bilanlul contabil sau declaratia unicd la 3l .12.201 9 (pentru persoane juridice).

Plicul exterior va con{ine pe l6ngi documentele enumerate mai sus, punctele 1-10 qi un plic
interior, in care va fi depusi oferta pentru spatiile supuse licitaliei, qi va cuprinde:

'/ Formularul de ofert[ - model tip (anexa nr. 5) de la Primdria Sinaia, in care se va lnscrie
prelul oferit de licitant;

Pe plicul interior se vor menfiona:
- numele ofertantului;
- adresa terenului pentru care se va licita.
Documentele mai sus menlionate se vor depune la Registratura Primlriei Sinaia, pana LA DATA

ORA

Pe plicul exterior se va face mentiunea: LICITATIE PUBLIC,{ PENTR| ittfCunrung.l
TERENULUI iTV SUPN,qFAT,4 DE 70 MP, DIN SINA|A, BD. REPUBLICII NR. 34A. A NU SE
DESCHIDE PANA LA DATA ORA

Dupd depunerea ofertei, care va fi sigilat6, nu se mai accept6 completdri la documentele acesteia.
Ofertanfii vor avea asupra lor toate documentele originale care au fost depuse in copie in ofertd.
L2. Comisia de licitalie verificd, in prima fazd,, doutmentele solicitate, cuprinse in plicul exterior
care atestd incadrarea in criteriile de eligibilitate.
I.3' Dupd verificarea documentelor depuse in plicul exterior se comunic6 ofertanlilor faptul cE au
fost declarali admiqi sau respinqi pentru participarea la licitalie. Se consider6 ofert6 valabild,, oferta
care indeplineqte criteriile de eligibilitate prevdzute in documentalie qi a fost depusd in termen.
I.4. Licitafia se desfasoard sub formd de licitafie public6 deschisa cu strigare liberd la care trebuie
sd participe ofertanlii declarali admiqi, iar adjudecarea se face pentru ofertantul care oferl preful
cel mai mare. Hot[r6rea comisiei de licitalie inscrisd in procesul verbal privind adjudecarea este
definitiv6.



I.5. Pe bazahotdririi comisiei de licitatie se comunicd ofertantului cdgtigdtor acceptarea ofertei qi

datala care trebuie sd se prezinte pentru incheierea contractului conform art.34t aL.26 din OUG
5712019 (Codul Administrativ), dup[ implinirea termenului de 20 zile calendaristice de la
comunicare, dar un maitdrziu de 30 zile calendaristice de la implinirea termenului respectiv.

in leg6turS cu oferta se precizeaz6 urmdtoarele:
r Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentaliei de

atribuire.
. Ofertele qi documentele prezenate vor fi redactate in limba romdn6
. oferta trebuie sd fie fermS;

' organizatorul licitaliei are dreptul sd descalifice orice ofertant care nu indeplineqte una sau mai
multe cerinle impuse prin documentele licitafiei gi prin aceste instrucfiuni;r depunerea ofertei reprezinti manifestarea voinfei ofertantului de a semna contractul de
inchiriere a terenului, in condifiile precizate in caietul de sarcini;r Oferta este valabila pe o perioada de 90 zile de la deschiderea ofertelor. Ofertantul va inscrie
aceast[ duratd in declarafia de participare la licitalie qi in ofertS.r revocarea ofertei de citre ofertant, dupS deschiderea ei qi dupd adjudecare, atrage dupi sine
pierderea garanfiei de participare;

r In cazul in care la data organizdriilicita[iei nu sunt minim 2 (doi) ofertanti eligibili, se recurge
la republicarea anuntului pentru un nou termen al licitafiei. Dac6 nici la republicarea anun]ului
nu sunt minim doi ofertanti eligibili, adjudecarea se face, dacd se oferd pretul minim al
vdnzdrii, chiar dacl existd un singur ofertant, care trebuie si participe la licitalie, gi bineinleles
cu indeplinirea condiliilor de eligibilitate.r Nu se acceptd completarea dosarului cu documente in timpul desfrqurdrii licitaliei.

il. GARANTII

in vederea particip6rii la licitafie ofertanfii sunt obligali sd depun6 la organizator garanfia de
participare in valoare de ..... euro qi taxa de participare in valoare de 300 lei. Ambele se achit6 la
Casieria PrimSriei oraqului Sinaia din B-dul Carol Im.47.
Ofertanlilor nec0Etigdtori li se restituie garanfia de participare in termen de 30 de zile de la data
depunerii solicitdrii de restituire a gwanliei, insolitd de chitanla in original.
Garanlia de participare se pierde in urmdtoarele cazuri:

' daci ofertantul iqi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;

' in cazul ofertantului cdqtigdtor dacS acesta nu se prezirrtl,la data prevdzutd de comisia de
licitatie pentru perfectarea contractului.

Garantia de participare se depune la Casieria Primdriei oraqului Sinaia sau prin ordin de plxd,la
Trezorcria Bugteni.

Pentru ca licitalia sd fie validatd pentru teren trebuie sd existe minim doi ofertanli. in carul in care
nu se prezintd cel pufin doi ofertanli procedura se repetS, iar la al Il-lea termen adjudecarea se va
putea face chiar dac6 exist6 un singur ofertant care trebuie sd participe la licitalie, dac6 se oferd
preful minim al inchirierii, cu respectarcacondiliilor de eligibilitate.

[il. ALTE PREVEDERI
Terenul se inchiriaz[ pe o
contractul de inchiriere. frt)\r:--

€_\^H#dsq#lr,!

Pasul de licitatie va fi

ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adilional Ia



Anexa 4 la
HCL Sinaianr.l2712020

CAIET DE SARCINI

de organizare qi desfdqurare a licitaliei publice
pentru inchirierea terenului in suprafaf 6, de 70 mp, din Sinaia, Bd. Republicii nr. 34A, situat pe

domeniul privat al oraqului Sinaia, pentru loc de joac[ pentru copii

I. OBIECTUL fiNCHRTSRIT
I.1. Terenul in suprafaf d de 70 mp, din Sinaia, Bd. Republicii nr. 34A, situat pe domeniul privat al
oragului Sinaia, pentru loc de joacd pentru copii.

Lucr6rile de amenajare a terenului cad in rdspunderea cdqtig6torului licitafiei care va suporta qi
contravaloarea cheltuielilor ocazionate de acestea. La lncetarea contractului de inchiriere, terenul
va fi predat locatorului, fdrd vreo pretenfie din partea locatarului. Pe durata derullrii contractului,
locatarii vor respecta toate reglementdrile in vigoare cu privire la securitatea qi sdndtatea in
munc6, apdrareaimpotriva incendiilor qi protecfia mediului, incluzdnd fiafiase limita:

a) Legea nr.31912006 a securitdfi $i sdndtdtii in munc6, publicatd in Monitorul Oficial al
Rom6niei, Partea |,nr.646 din26 iulie 2006;

b) OUG 5212015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 30712006 privind apararea
impotriva incendiilor. Ordonanta de urgent a nr, 212015.

c) Ordonanla de Urgen{6 a Guvernului nr. 19512005 privind protectia mediului, publicata in
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, aprobatd, cu
modificirile gi complet6rile, prin Legea w. 26512006, cu modific6rile gi completdrile
ulterioare;

d) Reglementdrile europene referitoare la securitatea qi sdnStatea in muncd, apdrarca
impotriva incendiilor gi proteclia mediului.

e) OUG nr 16412008 ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenta a Guvemulwnr. 19512005 privind protectia mediului

Locatarul va asigura personalului propriu echipament adecvat.
Locatarul este singur rlspunzdtor de eventualele daune provocate terfilor gi locatorului, ca

uflnare a desfhgur[rii activit6tii sale, urm6nd a suporta in integritate riscul gi contravaloarea
despdgubirilor aferente.

Locatarul are obligatia de a lua mlsurile corespunzltoare in vederea prevenirii riscurilor
profesionale, asigurlrii sindtdfli gi sectritltii in muncd a personalului propriu, informlrii gi
instruirii acestuia in domeniul securitElii gi sdn6t6tii ln munci, elimindrii factorilor de risc ai
accidentare, in conformitate cu dispoziliile legale in vigoare. Efectuarea instructajelor in materii
cade, exclusiv, in sarcina prestatorilor.

incdlcarea dispoziliilor legale referitoare la securitatea gi slnItatea in munc[ qi apararea
impotriva incendiilor, pentru activitltile desfrgurate de personalul propriu, atrage in iarcina
locatarului intreaga rispundere administrativd, materialS, civilE sau pena16, dupd.caz.

Locatarul nu poate utiliza, in vederea desfdqur6rii activit6tii pe terenul inchiriat, decdt
personal care se afl6 in raporturi de muncd stabilite cu el potrivit legii. Orice incElcare a acestei
obligatii atrage rispunderea exclusiv6 a locatarului.

Cu privire la orice amenajare interioard sau exterioud a terenului ce va face obiectul
inchirierii, locatarul va solicita in scris, in mod obligatoriu, acordul Primiriei oraqului Sinaia.



Locatarului ii este interzis si deterioreze stareafizicd a terenului inchiriat, ori sd rcalizeze
modificdri ale acestuia, in caz contrar urmdnd s[ suporte toate cheltuielile necesaf,e pentru
aducerea lui la starea inilial6 in termen de cel mult 30 de zile de la data constatdrii unor asifel de
situatii.

II. DARATA fiNCTMTTNA
II.1. Terenul in suprafald de 70 mp, din Sinaia, Bd. Republicii nr. 34A, se inchiriazdpe o perioadd
de .'..... ani cu drept de prelungire cu acordul Primarului oraqului Sinaia prin act adiiional la
contractul de lnchiriere.
II.2. Pentru nerespectarea cla.uzelor impuse prin contractul de inchiriere, se procedeazd" la
rezilierea contractului, fard acliune in justilie qi ftrE altd formalitate prealabilE (pact comisoriu de
grad IV).

III. ELEMENTE DE PRET

[I.1. Pre]ul minim al inchirierii pentru terenul in suprafa]d de 70 mp, din Sinaia, Bd. Republicii
nr. 34A este de .. Euro/rnp/1und.
III.2. Pretul inchirierii licitat va fi cel pulin egal cu cel inscris la pct. III.1.
III.3. Modul de achitare al prefului inchirierii cdt qi clauzele contractuale se vor stabili prin
contractul de inchiriere.
III.4. Caietul de sarcini, inclusiv documentaliile se pun la dispozitia solicitanfilor, contra cost.

IV fiNCETAREA fiNCHIRIERII
Conform contractului de inchiriere.

V. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel care pot apdrea intre p6rfile contractante sunt de competen]a instan]elor
judec[toreqti. Pentru solu]ionarea lor pdrtile pot apela qi la arbitraj.

W. DISPOZITII FINALE
VI.l. Ofertanlii declara{i admigi in urma verificirii criteriilor de eligibilitate stabilite prin Anexa 3
la HCL .....12020 vor participalafaza a doua a licita{iei unde adjudecarea se face prin
strigare.
VI.2. Drepturile gi indatoririle pdrfilor se stabilesc prin modelul de contract cadru de inchiriere.
VI.3. Locatarul este obligat si asigure pe toatd durata inchirierii respectarea destinafiei pentru care
a fost inchiriat terenul.

Prczenta documentafie constituie anex6 la contractul de inchiriere care va fi incheiat cu
ofertantul cdqtigitor cu ocazia derullrii procedurii de licitalie publicd qi pe care il complete azdin
mod corespunzdtot.

6i\4o,/ _a \
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Anexa nr.5 la
HCLnr.l2712020

OFERTA

Pentru inchirierea terenului in suprafafd de 70 mp, din Sinaia, Bd. Republicii nr. 34A, situat
pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru loc de joac6 pentru copii.

SC oferim o chirie de euro/mp/lun[.

Prin prezenta md oblig s6 particip la licitalia publicd din data de ora 

-)

organizatd la sediul Primdriei oraqului Sinaia.

Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 zile de la data semn6rii prezentei

Declar cE am luat act caln cazul nerespectlrii prefului lnchirierii oferit, sunt de acord cu anularea
inchirierii, urm6nd sd suport toate cheltuielile ce derivi din aceasta in condifiile contractului de
inchiriere gi din caietul de sarcini.

OFERTANT,

Numele qi prenumele
L.S.



orasul

DECLARATIE

Subsemnatul domiciliat in
,nr._,bI._, sc._, ap._, avand

al SC/PFA/IF/II
declar pe propria r6spundere c5:

- nu voi aduce modificdri asupra terenului licitat frrd acordul
administraliei publice locale ;

- minim 6 luni nu voi renunta la contractul de inchiriere perfectat cu
Primaria Sinaia. in caz contrar voi datora Primariei Sinaia valoarea
chiriei pe aceasta perioadE;

- voi incheia contract de salubritate cu operatorul de salubritate in termen
de 15 zile de Ia data cdstigdrii licitatiei si ma oblig sa detin la locul
desfasurarii activitatii pubela omolo gata pentru colectarea de seurilor;

- pe terenul inchiriat voi desfasura exclusiv activitatea pentru care terenul
a fost licitat. in caz contrar sunt de acord ca Primaria Sinaia sa rezilieze
unilateral contractul de inchiriere;

- in ultimii 3 (trei) ani nu am fost desemnat castigator a unei licitatii
publice anterioare privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ
- teritoriale si nu am rcfuzat incheierea contractului ori nu am platit
pretul, din culpa proprie.

Aceasta imi este declaratia pe care o dau, sustin si semnez.

Data Semnatura /stampila

CNP administrator



OFERTANT
ANEXA NR. 6

la HCL nr.12712020

DECLARATIE DE PARTICIPARE

La licitafia publicl deschisi in vederea inchirierii terenului in suprafaf[ de 70 mp, din
Sinaia, Bd. Republicii nr. 34A, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru loc de
joacE pentru copii.

CEtre,

Urmare a anuntului publicitar apdrut in publicatia din data de

Prin prezenta,
Noi,

(denumirea ofertantului)

Ne manifestlm intenlia fermd de participarc la licitalia public[ deschisd pentru
tnchirierea terenului in suprafafd, de 70 mp, din Sinaia, Bd. Republicii nr. 34A, situat pe
domeniul privat al oragului Sinaia, pentru loc de joacl pentru copii.

Am luat cunogtinli conditiile de participue la licitatie, condiliile pentru incetarea
contractului, condiliile respingerii ofertei, de pierdere a garun\iei de participare la licitalie,
prev[zute in instruc]iunile de licitatie gi ne asum6m responsabilitatea pierderii lor in condiliile
stabilite.

Oferta noastrd este valabild pAn[ la data de

La locul, data qi ora indicatd de dumneavoastrd pentru deschiderea ofertei financiare
din partea noastrd va participa un reprezentant autorizat sA r,e reprezinte qi sd semneze actele
incheiate cu aceast[ ocazie.

Data Ofertant

Z.,S



Model

Anexa nr.8
La HCL nr.12712020

12020

inbazaHot6r6rii Consiliului Local al oragului Sinaia nr. 12020 prin care s-a aprobat
inchirierea prin licitalie publicd a terenului in suprafaJd de 70 mp, din Sinaia, Bd.
Republicii rc. 34A, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru loc de joacd
pentru copii qi a licitatiei publice organizatd gi desftquratd la data de

cdnd SC gi-a adjudecat inchirierea
terenului situat conform anexei nr.l la HCL nr. I _, se incheie prezentul
contract de inchiriere:

I. PARTILE CONTRACTANTE:

l.Oragul Sinaia cu sediul administrativ in Sinaia, b-dul Carol I nr.47 reprezentat prin
dl.vLAD OPREA - PRIMAR AL ORA$ULUI SINAIA, in calitate de LOCAToR
(proprietar);
2.SC flf._,

CONTRACT DE INCHIRIERE NR.

cu sediul in ,str.
inregistrat[ la Oficiul Registrului

reprezentat prin
str. nr._,b1._,

CUI
nr.

identificat(6)
la data de

cu CI seria

Comerfului sub
cu domiciliul in
ot. , &p. ,

emis6 detel nr.
CNP ln

calitate de LOCATAR ( chiriaq) ;

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art.l - Obiectul contractului este inchirierea terenului in suprafald de 70 mp, din Sinaia,
Bd. Republicii nr. 34A, conform anexei nr.1.
Art.2 - Destinatia bunului inchiriat este pentru loc de joac6 pentru copii.
Art.3 - Predarea-primirea terenului ce formeaza obiectul prezentului contract se va
consemna in procesul verbal de predare-primire, anexa rc.2laprezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Termenul inchirierii este de .... ani, cu incepere de la data de
pdnd la data de _
La expirarea termenului chiriaqul poate cere reinnoirea contractului, cu cel pu{in 30 de
zile anterioare expirdrii, prelungire care se va face de comun acord intre p6(i, numai in
cazulin care proprietarul considerd cdacest lucru este posibil.
Contractul se prelungeste prin act aditional daca sunt intrunite, cumulative urmatoarele
conditii:

- Locatarul a achitat chiria la termenele convenite;
- Locatarul a respectat, fara exceptii, toate clauzele contractuale;



Locatarul nu este inregistrat cu debite la bugetul local, la bugetul de stat;
Locatarul nu se afla in procedura de insolventa, faliment ori lichidare;
Locatarul nu si-a modificat, pe parcursul derularii contractului de inchiriere,
obiectul de activitate in raport cu cel awt la data participariila procedura de
licitatie.

IV. PRETUL CONTRACTULUI
1. Pre{ul inchirierii pentru folosirea terenului a fost stabilit in urma licitaliei qi este in

valoare de euro/lun6, in lei la cursul zilei din data facturdrii.
2. Plata chiriei se face lunar, cel mai tdrziu p6n[ in ultima zi din luna pentru care se

face plata.
3. Plata chiriei se face prin:
- depunere la casieria Primdriei Sinaia sau cu OP in contul RO 2l

TREZ5292IA300530XXXX, deschis la Trezoreria Buqteni p6nd in ultima zi a
lunii pentru care se face plata, dupd care este de drept pus in intdrziere ( caz in
care se va prezenta o copie a ordinului de platd la Serviciul Buget din cadrul
Prim6riei oraqului Sinaia);

- neplata chiriei la termenul stabilit genercazd pentru chiriaq plata penalit6{ilor gi a
majorlrilor legale, in procent de 0,lo/o pe zi intdrziere, pdnd la achitarea sumei
datorate.

' plata se face fdr6 acceptare, conform prevederilor legale referitoare la urmlrirea
sumelor stabilite prin titluri executorii.

V. OBLIGATIILE PARTILOR
V. 1 Obligafiile proprietarului
a) sa predea terenul inchiriat pebaza de proces-verbal de predare-primire semnat de
ambele parti
b) s[ controleze semestrial modul cum este folositd gi ?ntrefinutd de c[tre chiriaq
suprafata inchiriatd qi s[ ia mlsurile ce se impun ln vederea unei bune intretineri qi
folosirii j udicioase, potrivit destinaliei ;
c) si asigure liniqtitd gi util6 folosin{i a terenului inchiriat;
d) si permita accesul locatarului la teren pe toata durata contractului.

V.2 Obligafiile chiriaqului
a) sI ia in primire bunul lnchiriat;
b) sa obtina toate avizele si autorizatiile pentru desfasurarea activitatii;
c) sd achite lunar contravaloarea chiriei in condiliile pct.IV gi a utilitIlilor ce ii revin.
d) sd restituie bunul inchiriat la incetarea, din orice cauzd, a contractului de locafiune,
cel pu{in in starea in care acesta a fost primit;
e) sd foloseascd bunul luat in locafiune cu prudentd gi diligen{6, potrivit destinafiei

sale,

f) procurarea recipienfilor de gunoi;
g) sd foloseasc6 efectiv terenului inchiriat corespunzdtor obiectului de activitate

specificat la cap.Il. in caz contrar contractul va fi reziliat unilateral (pact comisoriu de
grad IV) de cltre Primdria Sinaia, iar chiriaqul are obligalia eliber6rii terenului inchiriat in
termen de 48 de ore de la data constatdrii faptei; in caz contrar se va proceda la evacuare
de cdtre proprietar pe cheltuiala chiriagului;



h) si efectueze investifiile necesare reabilitlrii terenului inchiriat, in vederea asigurlrii
bunei funcfionlri qi a calit4ii serviciului prestat c[tre beneficiari;
i) s6 permitd examinarea bunului de cdtre locator;
j) sd anunte proprietarul/locatorul, in termen de 15 zile calendaristice, orice cauzd carc
duce la modificarea sau incetarea contractului;
k) sI elibereze terenul inchiriat ln termen de 48 de ore de la incetarea , din orice cauzd, a
contractului;
l) sd nu subinchiriereze terenul fbri acordul suis al proprietarului;

VI. INCETAREA CONTRACTULUI:
l.Contractul lnceteazd prin:
a) implinirea termenului contractual;
b) acordul de vointa al pIrfilor, intervenit cu 30 de zile inainte de data convenita

pentru incetarea contractului;
c) reziliere (pact comisoriu de grad IV) pentru:
- neplata chiriei qi a penalitltilor aferente pe 2 (dou6) luni succesive;
- nerespectarea, executarea necorespunzatoarc sau cu intdrziere a obligatiilor

asumate, fbrd punere in intdrziere qi fbr6 interven{ia instan{ei de judecat6.
Rezilierea se comunic6 chiriagului (locatarului) qi produce efecte de la primirea
comunicdrii. Consemnarea faptelor care atrag rezilierea contractului se face de
cdtre proprietar/locator prin nota de constatare sau proces-verbal.

d) denuntare unilaterald, sub condilia notificdrii intenfiei cu cel putin 60 zile
calendaristice inainte de data incetdrii

e) de drept, prin pierderea dreptului de proprietate/administrare asupra imobilului
lnchiriat, de citre proprietar/locator, precum qi prin distrugerea bunului astfel
incdt acesta nu mai poate fr folosit potrivit destina{iei sale;

0 pronunlarea falimentului pdrlilor sau desfiinlarea entitdfii economice
g) schimbarea destinaliei terenului de cdtre locator .

2.Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract, inainte
de expirarea termenului, o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 5 zile calendaristice
inainte de data la care incetarea ttmeazasa-si produca efectele.
3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

VII. ALTE CLAUZE
1. Prezentul contract se poate modifica numai cu acordul proprietarului/locatorului.
2. Locatarul rdspunde de degradarea bunului inchiriat, inclusiv cea

provocatd de incendiu, degradare provocatd atdt prin propria faptd cdt gi prin cea a
terfelor persoane cirora locatarul le-a permis folosirea sau accesul la acest bun.

3. Orice nein{elegeri care izvorIsc din executareaprezentului contract
se solutioneazdpe cale amiabil[. in lipsa acordului, diferendul se solutioneazS de cdtre
instan{ele judecdtoregti competente, cu excepfia clauzelor de reziliere.

4. La expirarea termenului contractului de lnchiriere in cazul neprelungirii ac estuia,
chiriaqul afe obliga{ia eliberdrii spatiului ln 72 de ore (fdr6 nicio formalitate
prealabild).in caz contrar eliberarea spa{iului se va face de Primdria oraqului Sinaia, prin
serviciile specializate, pe cheltuiala chiriagului.



5.For[a major[ exonereazd de rdspundere partea care o invocd sub condifia
comunicdrii dovezii aparifiei apariliei acesteia, in termen de 10 zile calendaristice
de la ivirea cauzei.
6.Locatarul este obligat sa se ocupe personal de asigurarea bunurilor proprii
existente in spatiul inchiriat. Locatarul va trebui sa-si asume propria Raspundire
Civila fata de terti, pentru serviciile prestate in incinta spatiului inchiriat.
T.Orice modificare sau completare ulterioara a prezentului contract de inchiriere
se va realiza de comun acord, in scris, prin act aditional si va constitui anexa la
contract.

Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile in
Prezentul contract s-a lncheiat astdzi

materie ale noului Cod Civil.
in doud exemplare originale .

LOCATOR,

PRESEDINTE
GHEORGHE

LOCATAR,

6}}is)
O / --."t, \



Anexa nr.2

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
( anexa la contractul de inchiriere nr I ____)

Incheiat astazi. intre:

l.Oragul Sinaia cu sediul administrativ in Sinaia, b-dul Carol I nr.47 rcprezentat prin
dl.vLAD OPREA - PRIMAR al ORAgULUI SINAIA, in calitate de predator;
Si

2.SC
CUI
nr.

_ cu sediul in _,str._ nr. _,
inregistratd la Oficiul Registrului Comerfului sub

reprezentat prin
str.

cu domiciliul ?n

tel
nr'-,bl.-, 9t.-, dP,-,

identificat(d) cu CI seria nr. emis6 de
la data de CNP

SC SRL
Am primit,

Nume

LS

ln
calitate de primitor,

Cu ocazia predarii-primirii terenului in suprafald de 70 mp, din Sinaia, Bd. Republicii nr.
34A.

SC-SR.Lseobligasapredeaterenulcarefaceobiectulprezentului
proces-verbal, Orasului Sinaia, in stare corespunzatoare de folosinta, la rezilierea sau
incetarea de drept a contractului.

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ORAS SINAIA
Am predat,

Nume

LS


