
JUDETUL TELEORMAN                                               ANEXA NR. 8 la
MUNICIPIUL ALEXANDRIA             H.C.L. nr.  255 / 29.09.2021
CONSILIUL LOCAL 

FIŞA DE DATE A PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
prinlicitaţiepublică a unorterenuriaparţinânddomeniului public

deinteres local al Municipiului Alexandria

SECŢIUNEA I:  AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I. 1)  DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT

Denumire oficială: MUNICIPIUL ALEXANDRIA prin CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Adresă: Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 139, jud. Teleorman, România
Punct de contact: Primăria Municipiului Alexandria, str. Dunării, 
nr.139, Cod poştal 140030, Municipiul Alexandria, Jud. 
Teleorman
Direcţia Patrimoniu
Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat
Compartiment Domeniul Public şi Privat

Telefon: +40 0247317732  
int.134
Fax: +40 0247/317728,
E-mail: 
primalex@alexandria.ro, 
Web:www.alexandria.ro

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute la:
X � Punctul de contact menţionat anterior

Data limită de depunere a ofertelor.____________
Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele de atribuire necesare participarii la licitatie vor fi 
puse la dispozitia solicitantului, preţul fiind de 10,00 lei şi poate fi obţinut la:

X � Punctul de contact menţionat anterior
Ofertele de participare se  înregistrează la:

X � Punctul de contact menţionat anterior – Registratura generală
Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:

X � Conform anunţului de licitaţie nr._____________
X � 7 zile

I. 2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE 
X � Autoritate locală
X � Instituţie publică

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante :� Da  ; X  � Nu

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II. 1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea contractului dată de autoritatea contractantă
X  � CONTRACT DE INCHIRIERE

II.1.2) Obiectul contractului
X � TEREN ÎN SUPREAFAŢĂ DE  12,50 mp

II.1.3) Tipul contractului şi amplasament



X � Închiriere                        
X � Amplasament: zonă bloc : 

II.1.4) Procedura implică
X � Incheierea unui contract de închiriere 

II.1.5) Informaţii privind contractul de închiriere
Durata  Contractului: 

X � 5Ani
X � Cu posibilitatea de prelungire: cu acordul părţilor, la solicitare
X � Cu posibilitatea de reziliere unilaterală dacă interesele publice o cer

II.1.6) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)         � Da                X � Nu

III. 4) Ajustarea preţului contractului

II.4.1. Ajustarea preţului contractului de închiriere          X � Da                  � Nu
Dacă DA , se va preciza modul de ajustare a preţului contractului  (în ce condiţii, când, 

cum, formula de ajustare):
Anualchiriile se vorindexa cu indiceleanual de inflaţie, dupăpublicareaacestuia de 

cătreInstitutulNaţional de Statistică, iarîncazulinflaţiei negative, chiriile/redevenţele se menţin la 
nivelulanului precedent. 

SECŢIUNEA III: Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice

IV. 1.) Condiţii referitoare la contract

III.1.1. Garanţie de participare la licitaţie                           X � Da                  � Nu
III.1.2. Garanţia de participare la licitaţie se constituie ca sumă reprezentând contravaloarea a două 
chirii, respectiv 110lei

Dupăadjudecare, chiriaşul va depuneîncontul de garanţii, diferenţa de garanţiepână la 
concurenţasumeiadjudecate, corespunzătoare a douăchirii.

III.1.3. Legislaţia aplicabilă
- O.U.G. nr. 57 / 03.07.2019 privindCodulAdministrativ al Romaniei cu 

modificărileşicompletărileulterioare; 
- Legea 50 / 1991 privindautorizareaexecutăriilucrărilor de constucţii, republicată, cu 

modificărileşicompletărileulterioare;
- Legeanr. 287 / 2009 Noul Cod Civil 

II. 2) Condiţii de participare 

III.2.1) Situaţia personală a agenţilor economici – persoane juridice
a) a plătittoatetaxeleprivindparticiparea la licitaţie, inclusivgaranţia de participare;
b) a depusoferta , împreună cu toatedocumentelesolicitateîndocumentaţia de atribuire, 

întermeneleprevăzuteînanunţul de licitaţie;
c) are îndeplinite la zitoateobligaţiileexigibile de plată a impozitelor, taxelorşi a 

contribuţiilorcătrebugetulconsolidat al statuluişicătrebugetul local;
d) nuesteîn stare de insolvenţă, falimentsaulichidare.
e) nu are dreptulsăparticipe la licitaţiepersoana care a fostdesemnatăcâştigătoare la o 

licitaţiepublicăanterioarăprivindbunurileMunicipiului Alexandria, înultimii 3 ani, dar nu a 
încheiatcontractulori nu a plătitpreţul, din culpa proprie. Restricţiaopereazăpentru o durată de 3 
ani, calculată de la desemnareapersoanei respective dreptcaştigătoare la licitaţie.



SECŢIUNEA IV:  PROCEDURĂ
III. 1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii                             X  � Licitaţie cu oferte 

IV. 2) Criterii de atribuire

A. CRITERII ECONOMICO - FINANCIARE ALE OFERTEI
1.     Ofertafinanciara;                                                                                         - maxim 40 puncte

B. CRITERII TEHNICE ALE OFERTEI 
1. Ofertantul să aibă domiciliul/reședința/sediul social principal/secundar/punct de lucru, 

contract de închiriere, act de proprietate în imobilul sau grupul de imobile din zona 
unde este situat terenul licitat: - maxim 30 puncte;

2. Ofertantul să dețină autovehicul în proprietate - maxim 25 puncte;
3. Ofertantul să aiba drept de folosință al unui autovehicul: - maxim 15 puncte;
4. Ofertantul să nu dețină închiriate alte terenuri pentru parcare, 

copertină sau garaj - maxim   5 puncte.

TOTAL- maxim  100 puncte

IV.       3) Informaţii administrative

IV. 3.1) Anunţuri publicate                X � Da                  
Data publicării anunţului :

X � publicaţie de circulaţie locală;                  
X � site –ul Primăriei Municipiului Alexandria                                                     

IV.3.2) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta 
X  � Română                  

IV.       4) Prezentarea ofertei 

IV.4.1. Modul de prezentarea a ofertei
Documenteleceurmează a fi depuse de participanţii la licitaţiesunt:
Un număr de douăplicuri, astfel:

∑ Plicul exterior cu documentele de valabilitate/capabilitate;
∑ Plicul interior cu ofertapropriu – zisă.

IV.4.2. Instrucţiuniprivindmodul  de depunere al ofertelor
(1) La depunerea documentelor se va proceda astfel:

∑ documentele de capabilitateprevăzuteîncaietul de sarcini  se vordepuneîntr-un plic 
exterior în care va fi introdusplicul interior cu ofertapropriu- zisă, pe care se vaspecifica: 
LICITAŢIA PENTRU: TEREN PARCARE SITUAT ÎN MUNICIPIUL ALEXANDRIA,        
ZONA BLOC,.............POZITIA............

∑ peplicul interior se înscriunumelesaudenumireaofertantului, 
precumşidomiciliulsausediul social al acestuia, dupăcaz.

(2) Plicul  sevadepune la RegistraturaPrimărieiMunicipiului Alexandria.
(3) Fiecare participant vadepune o singurăofertăpentruaceeasipozitie, 

redactatăînlimbaromână.



(4) Persoanainteresată are obligaţia de a depuneoferta la adresaşipâna la data-
limităpentrudepunere, stabilităprinDispoziţiaPrimaruluiMunicipiului 
Alexandriaşianunţulprocedurii.

(5) Riscurilelegate de transmitereaofertei, inclusivforţamajoră, 
cadînsarcinapersoaneiinteresate.

(6) Ofertadepusă la o altăadresă a autorităţii contractante 
dacâtceastabilităsaudupăexpirareadatei–limită se returneazănedeschisă.

SECŢIUNEA V:  INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Soluţionarealitigiilorapăruteînlegătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 
modificareaşiîncetareacontractului de închiriere de bunuriproprietatepublică, se 
realizeazăpotrivitprevederilorlegislaţieiprivindcontenciosuladministrativ, Legea 544 / 2004 cu 
modificărileşicompletărileulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONSILIER,

IOANA PANAGOREȚ


