
HOTARAREA NR. 173

privind inchirierea prin licita{ie publici a terenului in supmfald de l7l mp, din Sinaia, Aleea
Arinilor nI. 2A, lot 2, situat pe domeniul privat al ora$ului Sinaia, pentru gospoddrie anexa

Consiliul Local al oragului Sinaia,judeful Prahova;
Avdnd in vedere referatul de aprobare m. 1306 I 03.08.2022 intocmit de David Remus,

Popa Gheorghe, Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, Calin Milog, Consilieri Locali, prin care
propun aprobarea inchirii prin licitalie publica a terenului in suprafatA de 171 mp, din Sinaia,
Aleea Arinilor nr. 2A, lot 2, situat pe domeniul p vat al oralului Sinaia, pentiu gospodarie anexi;

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism gi Cadastru nr. 1307 I 03.08.2022 prlr.
care supule analizei Consiliului Local Sinaia inchirierea p n licitalie publicd a terenului in
suprafala de 171 mp, din Sinaia, Aleea Arinilor nr. 24, lot 2, situat pe domeniul privat al oragului
Sinaia, pentru gospoddrie anexe;

Av6nd in vedere Raportul de avizare a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice,
turism fi evenimente;

In conformitate cu art. 354, art.362 alin. (1) Si (3) ti art. 332 - 348 din OUG n. 5'l/2019
privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), al. 6 lit. a), coroborat cu art. 139 alin.(3) si
art,l96 alin(l), Iit.a), din Ordonanla de Urgenld nr.5712019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOT,iRA$TE:

ART.1, - Aprobd inchirierea prin licitalie publicd a terenului, in suprafatd de 171 mp, din Sinaia,
Aleea Arinilor nr. 2A, lot 2, situat pe domeniul privat al oraqului Sinaia, pentru gospodarie anexd;
ART.2. - Aprobi documentalia de licitalie pentu inchirierea terenului menlionat la art.l,
conform anexelor 1,2,3,4,5, 6, 7 li 8.
ART.3. - Prelul de pomire al licitatiei este de 2 lei/mp/ltmd.
ART.4, - Terenul se inchiriazi pe o pe oadA de 1 an, cu posibilitatea de prelwrgire prin act
adilional. 

^ART.S. - Imputernice;te Primarul ora$ului Sinaia sd semneze in numele gi pentu Consiliul Local
Sinaia contractul de inchiriere, sd prelungeasca !i si modifice ulterior contractul menlionat $i sA
semneze actele adilionale ulterioare de prelungire gi modificare a acestuia.
ART,6. - Prevederile prezentei hotereri vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Urbanism qi
Cadastru.

Sinaia, ll augusf 2022

CONTRASEMNEAZ;.,
SEC

ex. Inslitutiei Prelectul.ild. Prahova
ex. Primmlui 016ului Sinaia

l;o
es.
l{i':t 7

TRICE-E ULESCU

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA
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Ancxa 2 la

H.C.L. Sinai nr.17312022

REGULAMENTUL

privind inchirierea prin licitafie publici a terenului in suprafafi de 171 mp, din Sinaia,
Aleea Arinilor nr. 24, lot 2, situat pe donreniul privrt tll ora$ului Sinaia, pentru

gospodirie anexd

1. Comisia in componenta desemnatd prin Dispozifia nr. /2022 a Primarului
oraqului Sinaia funclioneaza valabil in prezenla a 2/3 din membrii sAi ti adoptA
decizii valabile cu votul majodt5lii membrilor prezenli.

2. Hotdrarile comisiei de licita,tie sunt obligatorii pentru comisia de licitagie qi pentru
ofe(antri.

3. Licitalia se desfafoard sub formd de licitafie publice deschisa cu strigare liberd.

4. Licitafia publice se desfa$oard numai daci sunt insc ii cel putrin 2 ofertanli. in
cazul in care nu se prezintd cel pu{in doi ofertanfi procedura se repetd, iar la al II-
lea termen adjudecarea se va putea face chiar daci existi un singur ofetant, care
tebuie sA participe la licitatie, daci se oferi pretul minim al inchirierii, cu
respectarea condiliilor de eligibilitate.

5. Licitalia se desfa$oarA in doud faze:
in prima faz[ se verificd indeplinirea de cdtre ofertanli a crite ilor de eligibilitate
stabilitedeConsiliulLocalSinaiaprinanexa3laHoterareanr.,,.,.../2022:,
in faza a doui a licitafiei pafiicipa numai ofertanlii care indeplinesc criteriile de
eligibilitate. In aceasti a doua faze a licitatiei se deschide oferta financiarA, iar
adjudecarea se face prin strigare liberd.

6. Comisia de licitafie hot5raste adjudecarea licitagiei publice prin proces-verbal de
adjudecare.

7. Pasul de licitare va fi de 10 % din valoarea pretului de pomire/mp/lund al licitatiei,
respectiv ..... EURO/mp/lunA.

PRE$EDINTE I)



Anexa 3 la
HCL Sinaia nr. 17312022

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

de organizare qi desliqurare a licitaliei publice
pentru inchirierea terenului in suprafala de 171 mp, din Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, lot 2,

situat pe domeniul privat al oralului Sinaia, pentru gospoderie anexA

Ofertanlii interesali sA participe la licitalia publicd pentru inchirierea terenului in suprafali de
171 mp, din Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, lot 2, situat pe domeniul pdvat al oraSulLri Sinaia,
pentru gospodirie anexd, vor depune la sediul Primdriei oraqului Sinaia, bd. Carol I, nr.47,
Birou Registraturd, pend Ia data de _, ora 09.00, oferta pentru inchirierea
terenului ce urmeazi a fi supus licitaliei publice.

8, PREZENTAREAOFERTELOR

I.1. Licitatia publicd va avea loc in data de , ora , la sediul Primdriei
oragului Sinaia, bd. Carol I, nr. 47 Ei va fi licitalie publicd deschisa cu strigare liberd.

Licitatia se desfasoara in doua faze. in prima faza se verifica documentele doveditoare ale
incadrarii in c teriile stabilite prin Hotererea Consiliului local Sinaia. Ofertantii declarati
admisi in prima faza, padicipa la faza a doua in care adjudecarea se face prin strigare libera.

Criterii de eligibilitatel
La licita{ie pot participa persoane Iizice sau juridice care indeplinesc cumulativ

umdtoarele condilii:
l. SA delioA certificat de imegistrare la Oficiul Registrului Comerlului valabil gi certificat

constatator ORC (pentru persoane juridice);
2. Se prezinte certificat fiscal in temen de la Primdria oratului Sinaia Serviciul Buget,

privind indeplinirea obligatiilor de plati cdtre bugetul local, din care se rezulte cA nu figureazd
cu datorii la bugetul local;

3. Se prezinte cefiificat fiscal in termen eliberat de Administrafia Financiari de pe raza
oragului in care figureaza cA nu are datorii la bugetul de stat;

4. Se angajeaze in scris (declaragie pe proprie rdspundere inaintea licitatiei) ca in cazul
caltigdrii licitatiei sd nu aduc6 niciun prejudiciu terenului adjudecat $i si nu facd modificiri
fErd acordul administraliei locale;

5. Participartul la licitalie are obligaria (declaralie pe prop e raspundere inaintea licitaliei
) de a incheia contract de salubritate cu operatorul autorizat in termen de 15 zile de ]a
ce$tigarea licitariei gi obligativitatea definerii la locul desftguririi activitelii a pubelei
omologate pentru colectarea deEeurilor;

6. Se angajeazd in scris (declaralie pe proprie raspundere inaintea licitaliei), in cazul
c6Stig6rii licitatiei. ca in terenul adjudecat va desfEqura exclusiv activitatea pentru care a fost
licitat. ln caz contrar Primaria Sinaia va proceda la rezilierea unilaterald a contractului de
inchiriere (pact comisoriu expres grad IV).

7. Se angajeaze in scris (declaralie pe proprie respundere inaintea licitatiei) cA minim 6
luni nu va renunfa la contactul de inchiriere perfectat cu P mdria Sinaia. in caz contrar va
datora Primdriei Sinaia, valoarea chiriei pe aceastd perioadA.



8. Pafiicipantul la licitatie nu tebuie sd fie in stare de insolyenF, faliment sau lichidare
(pentru persoane juridice).

9. Nu are dreptul sa pafiicipe la licitatie persoana care a fost desemnatd cagtigAtoare la o
Iicitafie publica anterioard priviud bunurile statului sau ale unitaflor administativ-terito ale
in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a pldtit prelul, din culpd proprie. Restricfia
opereazd pentru o durata de 3 ani, calculatd de la desemnarea persoanei respective drept
caltigdtoare la licitalie (declaralie pe proprie rdspundere).

Oferta se depune in doui plicuri dupi cum urmeazi:

I. Plicul exterior care va confine documentele necesare pentru a dovedi incadrarea in
condiliile Ei criteriile de evaluare mai sus mentionate:

9. Dovada depunerii garangiei de participare la nivelul a doua chirii lunare, (se
restituie in cazul in care nu se caqtiga licitafia), respectiv ......... euro.

10. Dovada achite i caietului de sarcini, in valoare de 300 lei (nu se restituie).
ll.Dovada achitdrii taxei de participare la licitalie in valoare de 300 lei (nu se va

restitui).
12. Copie certificat de inmatriculare de la Oficiul Regishului Comerlului $i certificat

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

13. Certificat fiscal eliberat de Primiria Sinaia, prin Serviciul Buget - Ta,re gi

lmpozite privind indeplinirea obligaliilor de platd cAte bugetul local (in orieinal),
din care sA rezulte cd nu figureazd cu datorii la bugetul local.

14. Certificat fiscal eliberat de Administralia Financiard de pe raza Oraqului in care
figureazA c6 nu are datorii la bugetul de stat (in oriqinal),

15. Copie BI / CI persoanA fizica sau a reprezentantului legal.
16. lmputemicire notarialA pentru cazurile in care la licitalie participi alte persoane

decat titularii inscrisi (in orieinal).
17. Declaragiile pe propria r5spunderc mentionate la criteriile de eligibilitate punctele

4 9, cap.l
l8.Fi$d cu informalii privind ofefiantul $i o declaralie de participare, semnattr de

ofefiant, fer[ ingrosari, ftersituri sau modificeri (anexele 6 qi 7)
19. Bilantul contabil sau declaratia unici la 31.12.2021 (pentru persoane juridice)
20. Dovada cd define o proprietate invecinati cu terenul care se inchiriazii.

Plicul exterior va contine pe langa documentele enumerate mai sus! punctele 1-12 qi un plic
interior, in care va fi depuse oferta pentru spaliile supuse licitagiei, gi va cuprinde:

y' Formularul de ofefid - model tip (anexa nr. 5) de la Primdria Sinaia, in care se va inscrie
preful oferit de licitant;

Pe plicul interior se vor menliona:
- nurnele ofefiantului;
- adresa terenului pentu cate se va licita.
Documentele mai sus menlionate se vor depune la Registratua Primdriei Sinaia, pana ll
DATA OM

Pe plicul extedor se va face mentiunea: LICITATIE PUBL\C,4 PENTRU .NCHTRIEREA
TERENULUI iN SUPMFAT,{ DE 171 MP, DIN SINAIT, ALEEA ARINILOR NR. 2A, LOT 2.
ANUSE DESCH|DE PANA LA DATA ORA



Dupd depunerea ofertei, care va fi sigilatd, nu se mai acceptd completiri la documentele
acesteia. Ofefiantii vor avea asupra lor toate documentele originale care au fost depuse in
copie in ofertA.
I.2. Comisia de licitafie verificd, in prima faza, documentele solicitate, cuprinse in plicul
exterior care atesta incadrarea in criteriile de eligibilitate.
I.3. Dupd verificarea documentelor depuse in plicul exterior se comunica ofertantilor faptul ce
au fost declarati admiEi sau respinsi pentru participarea la licitalie. Se considerd oferta
valabili, oferta care indeplineqte criteriile de eligibilitate previzute in documentalie li a fost
depusd in termen.
1.4. Licitalia se desfasoara sub formi de licitatie publici deschisa cu strigare liberA la care
trebuie se participe ofertantii declarali admiqi, iar adjudecarea se face pentru ofertantul care
oferi preful cel mai mare. Hotdrerea comisiei de licitafie inscrisd in procesul verbal privind
adjudecarea este defi nitivd.
I.5. Pe baza hoterarii comisiei de licitalie se comunic5 ofertantului ce$tigetor acceptarea
ofertei qi data Ia care trebuie sd se prezinte pentru incheierea contractului confom a1t. 341 al.
26 din OUG 5712019 (Codul Administrativ), dLrpi implinirea termenului de 20 zile
calendaristice de la comunicare, dar un mai tarziu de 30 zile calendaristice de la implinirea
temenului respectiv.

in legAturd cu ofefia se precizeaze urmdtoarele:
. Ofertantul are obligalia de a elabora ofefia in conformitate cu prevederile documentaliei

de atribuire.
. Ofetele qi documentele prezenate vor fi redactate in limba romane
. oferta tebuie sd fie fermd;
. organizatorul licitaliei are dreptul si descalifice orice ofertant care nu indeplineqte una sau

mai multe cerinle impuse prin documentele licitaliei $i prin aceste instrucfiuni;
. depunerea ofertei reprezintd manifestarea voinlei ofertantului de a semna contractul de

inchiriere a terenului, in condiliile precizate in caietul de sarcini;. Ofefia este valabila pe o perioada de 90 zile de la deschiderea ofertelor. Ofefiantul va
insc e aceasta duatd in declaratia de participare la licitalie $i in oferte.r revocarea ofertei de cdtre ofertant, dupe deschiderea ei li dupa adjudecare, atrage dupA
sine pierderea garanliei de participare;

. In cazul in care la data organizirii licitaliei nu sunt minim 2 (doi) ofertanfi eligibili, se
recurge la republicarea anunlului pentru un nou ternen al licitaliei. Dacd nici la
republicarea anunlului nu sunt minim doi ofertanli eligibili, adjudecarea se face, daci se
oferd prelul minim al vdnzdrii, chiar daci existi un singur ofefiant, care trebuie sA
participe la licitagie, 9i bineinleles cu indeplinirea condiliilor de eligibilitate.. Nu se acceptd completarea dosarului cu docunente in timpul deslA$urerii licitaliei.

II,GARANTII

in vederea participirii la licitalie ofertantii srmt obligali sf, depuni la organizator garanlia de
participare in valoarc dc ..... curro qi taxa de participare in valoare de 300 lei. Ambele se achitd
la Casieria Primdriei oraqului Sinaia din B-dul Carol I nr.47.
Ofefiantilor neceftigAtori li se restituie garan{ia de participare in termen de 30 de zile de la
data depmerii solicitdrii de restituire a garanliei, insofitd de chitanla in origiml.
Garanlia de participare se pierde in urmAtoarele cazuri:. dacd ofeftantul i;i retrage ofeta in termenul de valabilitate al acesteia;



. in cazul ofertantului ce;tigdtor dac6 acesta nu se prezinta la data prevdzuta de comisia de
licitalie pentru perfectarea contactului.

Garanlia de padcipare se depune la Casieria Primiriei oraqului Sinaia sau p 11 ordin de platd
la Trezoreria Bu$teni.

Pentru ca licitalia sA fie validatA pentru teren trebuie sd existe minim doi ofertanli. in cazul in
care nu se prezinta cel pulin doi ofertanli procedura se repeti, iar la al Il-lea termen
adjudecarea se va putea face chiar dacd exista un singur ofertant care tebuie sA participe la
licitalie, daca se oferd pregul minim al inchirierii, cu respectarea condiliilor de eligibilitate.

21. ALTE PREVEDERI
Terenul se inchiriaza pe o fcrioadir de ...... ani. cu posibilitatea de prelungire prin act
adifional la contactul de inchiriere.
Pasul de Iicitatie va fi dc ..... Lt IRO/rrp/lunir,

PRESEDINTE D

(ir.

'' ,-_:\ \';,l

//i:, i'\ili
t'i.ii.,l )r''J

-- '/



Anexa 4 la
HCL Slnaiari. 1'13/2022

CAIET DE SARCINI

de organizare gi desfi$urare a licitaliei publice
pentru inchirierea terenului in suprafali de 171 mp, din Sinaia, Aleea Arinilor nr, 2A, lot 2,

situat pe cbnrcniul p|ivat al oragului Sinaia, pentru gospodd e anexa

I. OBIECTUL iNCHIRIERII
I.1. Terenul in suprafafd de l7l mp, dir Sinaia, Aleea Arinilor nr. 24, lot 2, situat pe
domeniul privat al oraqului Sinaia, pentru gospodtuie anexe.

Lucririle de amenajare a terenului cad in respunderea ca$tigitorului licita;iei care va suporta

$i contravaloarea cheltuielilor ocazionate de acestea, La incetarea contractului de inchiriere,
terenul va fi predat locatorului, Iere vreo pretenlie din partea locatarului. Pe durata derultuii
contractului, locatarii vor respecta toate reglementtuile in vigoare cu privire la securitatea qi

sdndtatea in muncd, apdrarea impotriva incendiilor li protecfia mediului, incluzAnd IErd a se
Iimita:

k) Legeanr.319/2006asecu tdfii $i sAndtdtii in munca, publicatl in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea l, nr. 646 dit26 ir]].ie 2006;

l) OUG 5212015 pentru modificarea si completarea Legii nr, 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor. Ordonanta de ugenta nr. 2/201 5,

m) OrdonanJa de Urgenli a Guvemului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicatd
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 196 din 30 decembrie 2005, aprobatd,
cu modificdrile $i completirile, prin Legea m. 265/2006, cu modificdrile qi

completirile ulterioare;
n) Reglementerile europene referitoare la securitatea $i sendtatea in munca, apararea

impotriva incendiilor $i proteclia mediului.
o) OUG nr 164/2008 ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei

de ugenta a GuvemulLri nr. 195/2005 privind protectia mediului

Locatarul va asigura personalului propriu echipament adecvat.
Locatarul este singur rAspunzator de eventualele daune provocate te4ilor $i

locatorului, ca urm.re a desfiqurlrii activitAtii sale, umand a supofia in integritate scul gi
contravaloarea despdgubirilor aferente.

Locatarul are obligalia de a lua mdsurile corespunzitoare in vederea prevenirii
riscurilor profesionale, asiguririi sAnAtilii fi securitdlii in muncd a personalului propriu,
informdrii 9i instruirii acestuia in domeniul securitelii $i slnitdlii in munca, eliminerii
factorilor de risc $i accidentare, in confomitate cu dispoziliile legale in vigoare. Efectuarea
instructajelor in materie cade, exclusiv, in sarcina prestato lor.

Incdlcarea dispoziliilor legale referitoare la securitatea $i sendtatea in muncl qi
apArarea impotriva incendiilor, pentru activitalile deslbturate de personalul prop u, atrage in
sarcina locatarului intreaga rdspundere administrativA, mate ald, civile sau penali, dupd caz.



Locatarul nu poate utiliza, in vederea desli$udrii actiyitili pe terenul inchiriat, decat
personal care se afld in raportu de muncd stabilite cu el potrivit legii. Orice incdlcare a
acestei obligalii atrage rdspunderea exclusivl a locatarului.

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

Locatarului ii este interzis sA deterioreze starea fizice a terenului inchiriat, ori sa
realizeze modificiri ale acestuia, in caz contrar umend sd suporte toate cheltuielile necesare
penfu aducerea lui la starea iniliale in termen de cel mult 30 de zile de la data constaterii unor
astfel de situafii.

II. DURATA ?NCHIRIERII
II.1. Terenul in suprafatd de l7l mp, din Sinaia, Aleea Arinilor nr, 24, lot 2, se inchiriazd pe
o pelioadl de ....... ani cu drept de prelungire cu acordul Primarului oraEului Sinaia prin act
adifional la contractul de inchiriere.
II.2. Pentru nerespectarea clauzelor impuse p n contractul de inchiriere, se procedeazd la
rczilierea contractului, lira acfiune injustifie qi fbre altd formalitate prealabili (pact comisoriu
de grad IV).

III. ELEMENTE DE PRET
III.1. Prelul minim al inchirierii pentru terenul in suprafafd de 171 mp, din Sinaia, Aleea
Arinilor nr. 2A, lot 2 este dc ... .. ... . Liuro,/nrp,/lunir.
III.2. Pre{ul inchirierii licitat va fi cel pulin egal cu cel insc s la pct. III. l.
III.3. Modul de achitare al prelului inchirierii cat gi clauzele contractuale se vor stabili prin
contractul de inchiriere.
III.4. Caietul de sarcini, inclusiv documentaliile se pun la dispozitia solicitantilor, contra cost.

Iv. iNCETAREA iNCHIRIERII
Conform contractului de inchiriere.

V. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel care pot apdrea intre pA4ile contractante sunt de competenla instanlelor
judecatore$ti. Pentru solulionarea lor pdrlile pot apela $i la arbitmj.

VI. DISPOZITII FINALE
VI.l. Ofe(anlii declara{i admigi in urma verificdrii criteriilor de eligibilitate stabilite prin
Anexa 3 la HCL ............12022 vor paxticipa la faza a doua a licitaliei unde adjudecarea se
face prin strigare.
VI.2. Drepturile gi indatoririle p64ilor se stabilesc prin modelul de contract cadru de
inchiriere.
VI.3. Locatarul este obligat sd asigure pe toati duata inchirierii respectarea destinaliei pentru
care a fost inchiriat tere[ul.

Prezenta documentafie constituie anexd la contractul
cu ofertantul caqtigitor cu ocazia deruldrii procedurii de
completeazd in mod corespunzdtor.

PR I.]SFD

publicd ;i pe care il



Anexa nr.5 la
HCL nr. 173/2022

OFtrRT,{

Pentru inchirierea terenului in suprafald de 171 mp, din Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A,
lot 2, situat pe domeniul privat al oraqului Sinaia, pentru gospodtuie anexA.

Subsemlatul/Subscrisa
eurohnp/lund.

Prin prezenta mi oblig si particip la lioitalia publicd din data dc

ofe m o chirie de

ora
organizata h sediul Primlriei oraqului Sinaia.

Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 zile de la data semnirii prezentei _.
Declar cA am luat act ca in cazul nerespectdrii prelului inchirierii oferit, sunt de acord cu
anularea inchirierii, urm6nd si suport toate cheltuielile ce derivd din aceasta in condifiile
contractului de inchiriere qi din caietul de sarcini.

OFERTANT .

Numele Ei prenumele
L.S.



ANEXA NR. 6 LA HCL 113D022

OI-ERTANT

DECLARATIE DE PARTICIPARE

La licitatia publicl deschisi in vederea inchirierii terenului in suprafatl de 171 mp, din
Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, lot 2, situat pe domeniul privat al ora$ului Sinaia, pentru
gospodirie anex5.

Cilre,

Urma.re a anunlului publicitar aparut in publicalia din data de

P n prezenta,
Noi,

(denumirea ofertantului)

Ne manifestAm intentria fermi de participare la licitalia publicd deschisd pertra
inchirierca terenului in suprafald de l7l mp, din Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, lot 2, situat pe
domeniul privat al ora$ului Sinaia, pentru gospoddrie anexi.

Am luat cuno$tintd condiliile de participare la licitalie, condiliile penhu incetarea
contractului, condiliile respingerii ofertei, de pierdere a garantiei de participare la licitalie,
prev5zute in instucliunile de licitafie ti ne asumdm responsabilitatea pierde i lor in condiliile
stabilite.

Olerta noastri este valabile pane la data de

La locul, data $i ora indicatA de dumneavoastrd pentru deschiderea ofefiei financiare
din partea noastrd va pa(icipa un replezefltant auto zat sa ne reprezinte $i sA semneze actele
incheiate cu aceasti ocazie.

Dala

Z,S

Ofertant



ANEXA NR. 7 LA HC,I13DO22
Ob ER'I'ANI'

FI$A OFERTANTULUI

La licita{ia publici deschisi in vederea inchirierii terenului in suprafatl de l7l mp, din
Sinaia, Aleea Arinilor nr.2A, lot 2, situat pe domeniul privat al oratului Sinaia, pentru
gospodlrie anextr.

I ) Ofertant

2) Sediul socictatii sau adresa

3)'llelefon, fax, email

4) Reprezentant legal

5) Funclia

6) Cod fiscal / CNP

7) Nr. inregistrare la Registrul Come4ului

8) Nr. Cont

9) Banca

10) Capitalul social ( lci)

I 1) Cifia dc afaceri ( lei) la 31.12.2021

12) Sediul sucursalelor (filialelor) locde daca este cazul

13) Certificatele de inmatriculare a sucuNalelor locale

Data Ofcrtant

L.S.



DECLARATIE

Subsemnatul dorriciliat tn
orasul
CNP

,nr._,b1._,sc._,ap._,avand
administrator al SC/PFA/IF/II

declar pe propria rdspundere ci:

- nu voi aduce modificdri asupra terenului licitat fhrd acordul administrariei publice
locale :

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

- voi inchcia cont|acl dc salubritatc cu operab|Lrl dc salrrblitate in telnlen de l5 zilc de
la dala castigdrii licitatiei si n1a oblig sa clctin la locul dcsl'asrLrarii activitatii pubcla
orrlologuta pcntru colectarea deseurilori

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

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

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

Data Semnatura /stampila

str.



Anexa nr.8
LaHCLrf.113/2022
Model

CONTRACT DE INCHIRIERE NR. 12022

in baza HoErdrii Consiliului Local al oraqului Sinaia nr. 12022 prin care s-a aprobat
inchirierea prin licitafie publici a terenului in suprafal[ de 171 mp, din Sinaia, Aleea Arinilor
m. 2A, lot 2, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru gospodirie anexd $i a
licitaliei publice organizatA $i desfi$uata la data de cind SC

ti-a adjudecat inchirierea terenului situat conform anexei
nr.l IaHCL m. / , se incheie prezentul contract de inchidere:

II. PARTILECONTRACTANTE:

l.Oratul Sinaia cu sediul administrativ in Sinaia, b-dul Carol I m.47 reprezentat p n
dl.VLAD OPREA . PRIMAR AL ORA$ULUI SINAIA, in calitate de LOCATOR
(prop etar);
2.SC

lnregislrati la Ollciul Registrului Corrcr'1ului sub nr.
reprezentat prin
st._,
identificat(d) cu CI seria m._ emisa de la data de

CNP in caliratc dc LOCAIAR ( chiria$);

II. OBIECTULCONTRACTULUI:

Art.l Obiectul contractului este inchirierea terenului in suprafafe de 171 mp, din Sinaia,
Aleea Arinilor nr. 2A, lot 2, confom anexei nr.l.
Afi.2 - Destinatia bunului inchiriat este pentru gospoclirric ancxi.
Art.3 - Predarea-primirea terenului ce formeaza obiectul prezentului contract se va consemna
in procesul verbal de predare-p mire, anexa ni.2 la prezentul contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Termenul inchiriedi este de ............ ani, cu incepere de la data de
Ia data de

pana

La expirarea temenului chiriagul poate cere reinnoirea contractului, cu cel pulin 30 de zile
ante oare expirarii, prelungire care se va face de comun acord intre ptrrfi, numai in cazul in
care proprietarul considerA ca acest lucru este posibil,
Contractul se prelungeste prin act aditional daca sunt intunite, cumulative urmatoarele
conditii:

- Locatarul a achitat chiria la termenele convenite;
- Locatarul a respectat, fara exceptii, toate clauzele contactuale;
- Locatarul nu este imegistrat cu debite la bugetul local, la bugetul de stat;
- Locatarul nu se afla in procedura de insolventa, faliment o lichidare;

cu sediul in ,str. rr. , Clll

cu domiciliul in
nr. .bl._, et._, ap._, te!



- Locataxul nu si-a modificat, pe parcursul derularii contractului de inchiriere, obiectul
de activitate in raport cu cel avut la data participariila procedura de licitatie.

IV. PRETUL CONTRACTULUI
7. Prelul inchirierii pentru folosirea terenului a lost stabilit in urma licitaliei qi este in

valoare de _euro/luni, in lei Ia cursul zilei din data facturerii.
8. Plata chi ei se face lunar, cel mai tdrziu pAni in ultima zi din luna pentru care se face

plata.
9. Plata chiriei se face prinl
- depunere la casieria Primdriei Sinaia sau cu OP in contul RO 21

TREZ52921A300530XXXX, deschis la Trezoreria Buqteni pdni in ultima zi a lunii
pentru care se face plata, dupd care este de drept pus in intarziere ( caz in care se va
prezenta o copie a ordinului de platA la Serviciul Buget din cadrul Primdriei ora$ului
Sinaia);

- neplata chiriei la termenul stabilit genereazd pentru chiriag plata penalitelilor fi a
majorerilor legale, in procent de 0,1% pe z1 int|ftlerc, pana la achitarea sumei
datorate.

- plata se face fErA acceptare, conform prevederilor legale referitoare la urmdrirea
sumelor stabilite prin titluri executorii.

v. oBLTGATTTLE PARTTLOR
V. 1 Obligaliile proprietarului
a) sa predea terenul inchiriat pe baza de proces-verbal de predare-primire semnat de
ambele parti
b) sA controleze semest al modul cum este folositi ti intrelinuta de cAtre chiriaf suprafata
inchiriatd qi si ia misurile ce se impun in vederea unei bune intrelineri qi folosirii
judicioase, potrivit destinaliei;
c) sA asigue lini$tite $i utild folosintd a terenului inchiriat;
d) si permita accesul locatarului la teren pe toata durata contractului.

V.2 Obligaliile chiriagului
a) sd ia in primire bunul inchiriat;
b) sa obtina toate avizele si autorizatiile pentru desfasumrea activitatii;
c) se achite lunar contravaloarea chiriei in condiliile pct.Iv $i a utilitililor ce ii revin.
d) sd restituie bunul inchiriat la incetarea, din orice cauzd, a contractului de locafiune, cel
pulin in starea in care acesta a fost primit:
e) sd foloseasci bunul luat in localiune cu prudenF ii diligentd, potrivit destinariei sale,

0 procurarea recipienfilor de gunoi;
g) sa foloseasca efectiv terenului inchiriat corespunzator obiectului de activitate specificat

la cap.Il In caz contrar contractul va fi reziliat unilateral (pact comisoriu de grad IV) de cAtre
P mdria Sinaia, iar chiriagul are obligalia eliberdrii terenului inchiriat in termen de 48 de ore
de la data constattuii faptei; in caz contrar se va proceda la evacuare de citre proprietar pe
cheltuiala chiria$ului:
h) sd efectueze investi{iile necesare reabiliterii terenului inchiriat, in vederea asigurdrii bunei
funclioneri li a calitilii serviciului prestat cdtre beneficiari;
i) sa permita examinarea bunului de catre locator;
j) sA anunfe proprietarul/locatorul, in temen de 15 zile calendaristice, orice cauzd care duce la
modifi carea sau incetarca contractului;
k) si elibereze terenul inchiriat in tetmen de 48 de ore de la incetarea , din o ce cauze, a
contractului:



l) sd nu subinchiriereze terenul firi acordul scris al proprietarului;

VI. iNCETAREA CONTRACTULUI:
1 .Contractul inceteazA prin:
o) implinirea termenului contractual;
p) acordul de vointa al pe4ilor, intervenit cu 30 de zile inainte de data convenita pentru

incetarea contractului;
q) reziliere (pact comisoriu de grad lV) pentru:
- neplata chiriei qi a penalitdlilor aferente pe 2 (doui) luni succesive;
- nerespectarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligaliilor asumate,

fArd punere in intarziere !i IaIA intervenlia instantei de judecata. Rezilierea se

comunicd chiriaqului (locatarului) qi produce efecte de Ia primirea comunicdrii.
Consemnarea faptelor care atrag rczilierea contractului se face de cdtre
proprietar/locator prin nota de constatare sau proces-verbal.

r) denunlare unilateralA, sub condilia notificArii intenfiei cu cel putin 60 zile
calenda stice inainte de data incetArii

s) de drept, prin pierderea dreptului de proprietate/administrare asupra imobilului
inchiriat, de cdtre proprietar/locator, precum qi prin distrugerea bunului astfel incat
acesta nu mai poate fi folosit potrivit destinafiei sale;

t) pronunfarea falimentului pe4ilor sau desfiinlarea entitAtii economice
u) schimbarea destinaliei terenului de catle 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 Ia care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.

VII. ALTE CLAUZE
7. Prezentul contract se poate modifica numai cu acordul

proprietaruluillocatorului.
8. Locatarul rAspunde de degradarea bunului inchiriat, inclusiv cea

provocata de incendiu, degradare provocatA atAt pdn propria faptd cat li prin cea a te4elor
persoane cArora locatarul le-a permis folosirea sau accesul la acest bun.

3. Orice neinlelegeri care izvorasc din executarea prezentului contract
se solulioneazd pe cale amiabila. in lipsa acordului, diferendul se solutioneazd de cdtre
instanlele j udecitorelti competente, cu exceplia clauzelor de reziliere.

9. La expirarea termenului contractului de inchiriere in cazul neprelungirii
ac estuia, chiriagul are obligafia eliberirii spaliului in 72 de ore (fdr6
nicio formalitate prealabild).in cnz contrar eliberarea spaliului se va
face de Primiria oragului Sinaia, prin serviciile specializate, pe
cheltuiala chiria$ului.

10. Fo4a majorA exonereazi de rdspundere partea care o invocd sub
condilia comunicdrii dovezii apariJiei aparifiei acesteia, in termen de 10 zile
calendaristice de la itirea cauzei.



11. Locatarul este obligat sa se ocupe personal de asigurarea bunurilor
proprii existente in spatiul inchiriat. Locatarul va trebui sa-si asume propria
Raspundere Civila fata de terti, pentu seNiciile prestate in incinta spatiului inchiriat.
12, Orice modificare sau completarc ulte oara a prezentului contact de
inchiriere se va realiza de comun acord, in scris, p n act aditional si va constitui anexa
la contract.

Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile in materie ale noului Cod Civil.
Prczentul contracl s-a iDchciat astazi in doud exemplare originale .

LOCATOR, LOCATAR,



Anexa nr.2

PROCES-VERBAL DE PREDARE.PRIMIRE
( anexa la contractul de inchi ere nr / )

Incheiat astazi................, intre :

l.Oraqul Sinaia cu sediul administrativ in Sinaia, b-dul Carol I nr.47 reprezentat prin
dl.VLAD OPREA - PRIMAR al ORA$ULUI SINAIA, in catitate de predator ;
Si
2.SC cu sediul in _,str. nr._, CUI

reprezentat prin
str.

lnregistratl la Oficiul Registrului Comerlului sub nr.
cu domiciliul in

SC SRL
Am p mit,

Nume

m._,bl._, et._, ap._, tel
identificat(d) cu CI seria _ nr.- emisd de la data de

in calitate de primitor,

Cu ocazia predarii-primirii terenului in suprafaf5 de 171 mp, din Sinaia, Aleea Arinilor nr.
2y'..lot2.

SC SRL se obliga sa predea terenul care face obiectul prezentului proces-
verbal, Orasului Sinaia, in stare corespunzatoare de folosinta, la rezilierca sau incetarea de
drept a contactului.

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

CNP

ORAS SINAIA
Am predat,

Nume

LS LS


