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REGULAMENT PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICÃ 
A BUNURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT  

DE INTERES LOCAL AL  MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
 
 
CAPITOLUL I 
 
DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1. Obiectul prezentului regulament cadru îl constituie reglementarea închirierii prin licitatie 
publica a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria. 

Art.2. Închirierea bunurillor proprietate publică sau privată a municipiului Alexandria, se face 
prin licitaţie publică deschisā  fārā precalificare cu strigare. 

Art.3. (1) Închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Alexandria, 
amplasamentul, destinaţia, suprafaţa, preţul chiriei şi durata închirierii se aprobā prin Hotārâre de 
Consiliu Local al municipiului Alexandria. 
(2) Dupa adoptarea Hotārârii de Consiliu Local se organizeaza prin Dispoziţia Primarului municipiului 
Alexandria licitaţia publicāprivind închirierea bunurilor aparţinand domeniului public sau privat de 
interes local al municipiului Alexandria şi se încheie contractul de închiriere conform prevederilor 
Dispoziţiei Primarului municipiului Alexandria. 

Art.4. Contractul de închiriere se poate încheia după caz cu orice persoană fizică sau juridică, 
română sau străină de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. 
 
CAPITOLUL II  
 
ORGANIZAREA SI DESFAȘURAREA LICITAŢIEI 
 

Art.5. Principiile care stau la baza selectării ofertanţilor şi adjudecării bunurilor scoase la 
licitaţie publică în vederea închirierii sunt următoarele: 
a) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la 
aplicarea procedurii pentru închirierea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local 
al municipiului Alexandria; 
b) tratamentul egal pentru toţi ofertanţii, însemnând că toate criteriile de selecţie se aplică într-o manieră 
nediscriminatorie; 
c) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice candidat, persoană fizică sau 
juridică capabilă, potrivit legislaţiei, a dobândi bunuri pe teritoriul României, să aibă dreptul de a 
participa la licitaţia publică în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a 
municipiului Alexandria, în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor la care România este parte. 

Art.6. Operaţiunile pregătitoare, organizării licitaţiei publice, în vederea închirierii bunurilor 
proprietate publică sau privată, sunt îndeplinite de compartimentele de specialitate ale Primăriei 
municipiului Alexandria. 

Art.7. În vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare se va întocmi: referatul cu 
propunerea de declanşare a licitaţiei, aprobat de primarul municipiului, iar după aprobarea acestuia, 
Dispoziţia Primarului de organizare a licitatiei publice avizatā de Secretarul municipiului Alexandria. 

 



 
Art. 8 Dispoziţia Primarului privind închirierea prin licitaţie publicā a bunurilor aparţinând 

domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria va cuprinde: 
1. datele necesare pentru identificarea exacta a bunului propus pentru închirierea prin licitaţie  

publicā; 
2. amplasamentul, suprafaţa, termenul închirierii, profilul de activitate (destinaţia), preţul de  

pornire al licitaţiei şi garanţia de participare la licitaţie; 
3. data, locul si ora desfaşurārii licitaţiei; 
4. condiţii de participare la licitaţie: 
a) la licitaţie pot participa persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, care  nu 
au obligaţii financiare neachitate  faţă de bugetul local, inclusiv faţă de societāţile comerciale din 
subordinea ConsiliuluiLocal al municipiului Alexandria; 
b) depunerea unei garanţii de participare la licitaţie în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la  
Dispoziţia Primarului. 
Garanţia va reprezenta contravaloarea chiriei pe ultimele 3 luni ale relaţiei contractuale.  
Garanţia se pierde în condiţiile refuzului respectării obligaţiilor asumate ca urmare a participării la  

procedura licitaţiei. Agentului economic care nu a adjudecat licitaţia, la solicitarea scrisă, i se  
restituie valoarea garanţiei de participare la licitaţie în termen de 15 zile de la adjudecare.  

5. taxa de documentare va fi de 5,00 lei pentru  inchirierea de terenuri in vederea parcarii  
autoturismelor, a construirii de garaje sau copertine  si de 50,00 lei pentru inchirierea de spatii    
comerciale si terenuri altele decat cele pentru parcari sau construirea de garaje sau copertine; 

6. documentele necesare pentru inscrierea la licitatie, se depun la Registratura generala a Primariei  
municipiului Alexandria dupa cum urmeaza: 

6.1 Pentru inchirierea de terenuri in vederea parcarii autoturismelor, a construirii de garaje sau  
copertine se depun: 

a) scrisoare de inaintere (cerere de inscriere la licitatie); 
b) copie act de identitate sau dupa caz certificat de inregistrare sau certificat constatator eliberat de 

Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca solicitantul locuieste sau agentul economic 
are sediul sau punctul de lucru in zona blocurilor unde sunt amplasate parcarile, copertinele sau 
garajele; 

c) certificate fiscal eliberat de Primaria municipiului Alexandria privind achitarea datoriilor la 
bugetul local; 

d) adeverinta de la SC APA-SERV SA, SC ALEXAL PREST SA, SC TERMIC CALOR SERV 
SRL, asociatia de proprietari (SC TR Administrare Imobile SRL) din care sa reiasa plata la zi a 
datoriilor; 

e) copie carte de identitate autovehicul, chitantele privind plata garantiei de participare si a taxei de 
documentare; 

Pot participa la licitatie persoanele care au masina inmatriculata in in alta tara sau altā localitate  
dar au domiciliul in zona si au act de vanzare – cumparare pe numele din actul de identitate.  
Nu pot participa la licitatie persoanele care au mai participat la alta licitatie si nu au semnat contractul 
de inchiriere din vina lor sau care detin alte contracte de inchiriere pentru garaje sau copertine. 
      Pe pozitiile din dreptul zonelor de aprovizionare a agentilor economici acestia au prioritate la 
inscrierea la licitatie. In cazul in care acestia nu participa la licitatie, pozitiile pot fi licitate de persoane 
fizice. 
      6.2  Pentru inchirierea de spatii comerciale si terenuri altele decat cele pentru parcari sau construirea 
de garaje si copertine se depun: 
      a) scisoarea de inaintare (cerere de inscriere la licitatie);  
b)  certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data depunerii ofertei,  în 
original;  



 c) copia xerox a certificatului de înregistrare, inclusiv a codului unic de înregistrare (societăţi 
comerciale, PFA, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale), 
  d) copia xerox a actului constitutive al agentului economic; 
  e) certificat fiscal privind achitarea datoriilor către bugetul local al municipiului Alexandria; 
      f)   adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari ( SC TR Administrare Imobile SRL) privind 
achitarea datoriilor, în cazul în care sediul social sau punctul de lucru se află pe raza municipiului 
Alexandria, 
      g)   adeverinţa din care să reiasă achitarea datoriilor către: SC APA-SERV SA, SC ALEXAL 
PREST SA, SC TERMIC CALOR SERV SRL, pentru sediul social sau punctul de lucru al 
comerciantului autorizat, în cazul în care acestea se află pe raza municipiului Alexandria; 
      h)   copia chitanţei privind achitarea taxei de documentare; 
      i)    copia chitanţei privind achitarea  garanţiei de participare la licitaţie; 
      j)    copia cărţii de identitate a administratorului societăţii. 

7. forma licitatiei, pasul: 
a) Forma de licitaţie este publică, deschisă, fără precalificare, cu strigare. Pentru fiecare pas vor fi  

trei strigări, iar de la un pas la altul preţul va creşte cu un procent din valoarea de pornire a licitaţiei 
stabilit in Dispozitia Primarului. Terenulse va adjudeca de cel care, la cea din urmă strigare, a oferit 
preţul cel mai mare. 

b) În cazul în care nu există decât un singur ofertant, acesta poate adjudeca amplasamentul  
respectiv, numai  dacă oferă un preţ mai mare cu minimum  10% din preţul de pornire al licitaţiei. 

8. alte informatii utile: 
Art. 9Anunţul privind organizarea licitatiei va fi adus la cunostinta publica prin publicare intr-un 

cotidian de circulatie localasi pe site-ul Primariei Alexandria, anuntata la un post de radio si tv local cu 
cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei si va cuprinde cel putin urmatoarele 
elemente: 

a) informatii privind organizatorul licitatiei; 
b) informatii privind obiectul inchirierii; 
c) data limita si locul de depunere a cererii de participare la licitatie si a documentelor necesare; 
d) data si locul de desfasurare a licitatiei. 
Art10Dispozitia primarului pentru organizarea licitatiei publice, anexele la dispozitie reprezinta 

documentatia privind prezentarea ofertei de licitatie.Eliberarea acesteia se face dupa achitarea taxei de 
documentare prevazuta la art. 8, pct. 5, 

Art.11Şedinţa licitaţiei, organizate pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privata de 
interes local al municipiului Alexandria,este publică, deschisa, fara precalificare cu strigare. 

Art.12Comisia de licitaţie se aprobă prin Hotarare de Consiliu Local al municipului Alexandria. 
Persoanele desemnate să facă parte din Comisia de licitaţie vor da o declaraţie pe propria răspundere 

cu privire la faptul ca nu se afla in situatii de incompatibilitate. 
Comisia va lucra legal în prezenţa majorităţii membrilor săi. Deciziile vor fi luate de Comisia de  

licitaţie cu votul majorităţii membrilor. Licitaţia este condusă de preşedintele Comisiei de licitaţie. 
Procesul verbal de şedinţă se întocmeşte în timpul desfăşurării licitaţiei de către secretarul Comisiei  

şi se înregistrează imediat după închiderea şedinţei de licitaţie la Registratura generală a Primăriei 
municipiului Alexandria. 

Art.13.În cazul procedurii licitaţiei publice  deschise cu strigare, preşedintele Comisiei de licitaţie 
va anunţa preţul iniţial de pornire şi va preciza care sunt salturile. 
După începerea licitaţiei se primesc de licitanţi ofertele de preţ care trebuie să respecte condiţiile de salt 
precizate la deschiderea şedinţei. 
Preşedintele comisiei va anunţa, cu glas tare de trei ori suma oferită cu intervale de 3-5 minute între 
strigări.  
Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se ofera o suma mai mare, presedintele comisiei de licitatie 
anunta adjudecarea licitatiei in favoarea participantului la licitatie care a oferit suma cea mai mare. 



 
 
CAPITOLUL III 
 
DISPOZITII FINALE  
 
Art.14. Contractul de inchiriere se va intocmi si semna de ambele parti, in termen  de 15 zile de la 
adjudecare daca in dispozitia primarului nu s-a prevazut alt termen. 
       In cazul in care contractul de inchiriere nu se semneaza in termenul mentionat din vina celui care a 
adjudecat, licitatia se anuleaza cu pierderea garantiei de participarela licitatie persoana respectiva 
pierzand dreptul de participare la o noua licitatie avand acelasi obiect.Garantia de participare la licitatie 
se pierde si in cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre chirias, din culpa sa. 
 
 
 
 
                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
                                                                CONSILIER, 

                Ionuţ NEACȘU 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


