
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Priveste:   închirierea prin licitaţie publică  a unui teren, aparţinând domeniului public de interes 

local  al Municipiului Alexandria, situate în Str. Dunării- Stația „1Mai”-zona bloc 1604 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Județul Teleorman, întrunit în şedintă ordinară, având în 

vedere: 

    - referat de aprobare nr. 85434/06.10.2022 al PrimaruluiMunicipiului Alexandria; 

    - raportul comun de specialitate nr. 85439/06.10.2022 al Direcţiei Patrimoniu, al Direcţiei Economice,  

al Direcţiei Juridic-Comercial; 

    - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 

    - prevederile H.C.L. nr. 282/28.08.2019 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale 

Municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 

locuințe și a terenurilor, aparţinând domeniului public şiprivat de interes local din Municipiul Alexandria, 

diferenţiate pe zone de interes comercial ; 

- prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executãrii lucrărilor de construcţii, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 108, lit c) și art.129, alin (2), lit.c) și alin. (6), lit. a) din OUG nr. 57 / 03.07.2019 

privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

   - prevederile art. 333, art. 334, art. 346  și art. 362 alin (1) din OUG nr. 57 / 03.07.2019  privind Codul 

Administrativ cu modificărileşi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.196 alin (1)  lit.a) și art.139, alin (1), alin (3) lit g) din OUG nr. 57 / 

03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1.Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes 

local al Municipiului Alexandria, situate în Str. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 1604.        

Art.2.Amplasamentul, suprafaţa, termenul închirierii, preţul de porrnire al licitaţiei, precum şi destinaţia, 

sunt prevăzute în anexa nr. 1 - listă,  anexa nr. 2 - plan de situatie,  anexa nr. 3–plan de încadrare în 

teritoriu, anexa nr. 4 – caietul de sarcini, anexa nr. 5- contract cadru de închiriere şi anexa 6- fişa de date 

a procedurii de închiriere, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.          

Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Alexandria pentru organizarea licitaţiei publice, semnarea 

contractului de închiriere şi a actelor adiționale la contractul de închiriere. 

Art.4.Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economice, Direcţiei Juridic Comercial, pentru cunoaştere şi 

punere în aplicare. 

 

 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÃ,                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,               

  

CONSILIER,                                                                    SECRETAR  GENERAL,                                                         

Gina Georgeta CUREA                                                       Alexandru Răzvan CECIU 

 

  A L E X A N D R I A 

Nr. 334 din  31 octombrie 2022 
Red I.G. 



 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr. 85434/06.10.2022  

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul  de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui 

teren aparţinând domeniului public de interes local al MunicipiuluiAlexandria, situat în Str. 

Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 1604. 

 

În vederea realizării atribuţiilor de administrare a domeniului public şi privat al comunei, oraşului, 

municipiului, conferite prin art. 129, alin (2), lit. c) din OUG 57 / 03.07.2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local “hotărăşte darea în administrare, 

concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, 

oraşului, municipiului, dupăcaz, precum şi a serviciilor publice de interes local, încondiţiile legii”, 

conform prevederilor art.129, alin (6), lit. a), din aceeaşi ordonanţă de urgenţă. 

          Prin cererea nr. 71822/17.08.2022, se solicit închirierea unui teren în suprafaţa de 16,00 mp, situate 

în Str. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 1604, în vederea depozitării de materie-primă producție 

patisserie şi covrigărie. 

În programul de activitate al Direcţiei Patrimoniu este inclusă şi identificarea de immobile libere de orice 

sarcini, sau ocupate parţial de sarcini, imobile ce se propun a fi declarate, ca bunuri aparţinând 

domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria. 

Terenul solicitat,în suprafaţă de 16,00 mp,aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului 

Alexandria, cu nr. cadastral 31654,poate fi închiriat în conformitate cu prevederile art. 108, lit.b) şi lit. c) 

din OUG nr. 57 / 03.07.2019 privind Codul Administrtiv al României, cu modificărileşi completările 

ulterioare, potrivit cărora, consiliile locale hotărăsc în condiţiile prevăzute în partea a-V-a a codului 

amintit, ca bunurile aparţinând domeniului public sau privat, dupăcaz, să fie închiriate.  

Închirierea se face prin licitaţie public organizată în conformitate cu art. 333  alin (5) din OUG nr. 57 / 

03.07.2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare. 

Analizând solicitarea menţionată anterior, consider că aceasta este necesară şi oportună, fiind făcută în 

conformitate cu prevederile actelor  normative: 

- prevederile art. 136, alin.1) si art 240, alin 2) din OUG nr. 57 / 03.07.2019  privind Codul 

Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile H.C.L. nr. 282 / 28.08.2019 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale 

Municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 

locuințe și a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes local din Municipiul 

Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial ; 

- prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executãrii lucrărilor de construcţii, republicată 

cu modificările și completările ulterioare.  

Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună în conformitate cu prevederile art.136, alin 1) din OUG 

nr. 57 / 03.07.2019 cu modificările şi completările ulterioare, propun iniţierea unui proiect de hotărare 

privind închirierea prin licitaţie publică a unui terenul aparţinând domeniului public de interes local  

situate în Str. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 1604. 

Direcţia Patrimoniu,  Direcţia Economic  şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului 

Alexandria  vor întocmi raportul comun de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie,vor fi 

prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria în vederea dezbaterii şi aprobării. 

  

 

Primar, 

VICTOR DRĂGUŞIN 

 

 

 

 

 
Red I.G. 

 



JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECŢIA PATRIMONIU 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

DIRECŢIA JURIDIC-COMERCIAL 

Nr.   85439/06.10.2022 

 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâreprivind închirierea prin licitaţiepublică a unui teren 

aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria 

situate în Str. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 1604.   

 

Prin cererea nr. 71822/17.08.2022, se solicit închirierea unui teren în suprafaţă de 16,00 mp în vederea 

depozitării de materie-primă producție patisserie şi covrigărie,în conformitate cu normele europene.  

       Prin referatul de aprobare nr. 85434/06.10.2022 şi în conformitate cu art.136, alin.(1) şi alin.(3) din 

OUG 57 / 03.07.2019, privind Codul Administrativ al Romaniei, cu modificările şi completările 

ulterioare, Primarul Municipiului Alexandria propune întocmirea unui proiect de hotărâre cu privire la 

închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului 

Alexandria situate în Str. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 1604. 

Terenul solicitat aparţine domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria şi poate fi 

închiriat în conformitate cu prevederile art. 108, lit.c) din OUG nr. 57 / 03.07.2019 privind Codul 

Administrativ al Romaniei cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, consiliile locale şi 

consiliile judeţene hotărăsc în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod ca bunurile ce aparţin 

domeniului public şi privat local sau judeţean, dupa caz, să fie concesionate sau să fie închiriate prin 

licitaţie publică, organizată în conformitate cu art. 333, alin.(5) din OUG 57/03.07.2019 privind Codul 

Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare. 

       Din punct de vedere financiar, închirierea va genera venituri suplimentare la bugetul local prin 

încasarea chiriei aferente bunului imobil - teren (inclusivimpoziteşitaxecătrebugetul local, conform 

prevederilor legale în vigoare). 

Închirierea terenului, bun public al Municipiului Alexandria, prin chiria stabilită în contract, constituie o 

sursă constantă de venituri la bugetul local, sigură şi garantată, ce poate sta la baza previzionării pe 

termen lung în planificarea veniturilor. 

În concluzie, veniturile cresc prin chiria încasată şi respective prin transferul unor cheltuieli de la nivelul 

administratorului la nivelul chiriaşului. 

Tariful pentru închirierea terenului este aprobat prin HCL nr. 282/28.08.2019 privind aprobarea zonelor 

de interes comercial ale Municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închiriere a spaţiilor cu alta 

destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor aparţinând domeniului public ş iprivat de interes local al 

Municipiului Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial.  

Terenul care face obiectul aceste solicitări aparţine domeniului public de interes local al Municipiului 

Alexandria, fiind cuprins în anexele ce fac parte integrantă din proiectul de hotărâre şi respect 

reglementările Planului Urbanistic General al Municipiului Alexandria şi ale Regulamentului aferent.       

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susţinut din punct de vedere legal de următoarele prevederi 

de acte normative: 

- HCL nr. 282 / 28.08.2019, privind aprobarea zonelor de interes comercial ale Municipiului 

Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţeşi a 

terenurilor aparţinând domeniului public şi privat de interes local al Municipiului Alexandria; 

- Legea nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr. 57 / 03.07.2019, privind Codul Administrativ al Romaniei cu modificările şi 

completările ulterioare: prevederile art.108, lit.c), art.129, alin(2), lit.a); 

 

 

 



- OUG nr. 57 / 03.07.2019, privind Codul Administrativ al României cu modificările şi 

completările ulterioare: prevederileSecţiunii a 4-a – privind închirierea bunurilor proprietate publică, 

art.332-348 şi ale art. 362, alin.(1) şialin (3). 

Durata închirierii este de 5 ani. 

Faţă de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129, alin.1 şi art. 136, 

alin.1 din OUG nr. 57 / 2019 Cod Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm că 

proiectul poate fi supus dezbarerii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria, astfel că 

propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi Proiectul de Hotărâre privind închirierea prin 

licitaţie publică  aunui teren, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, 

situat în Str. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 1604. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                        DIRECŢIA ECONOMICA 

         Director executiv,                                                    Director executiv, 

 

Dumitru  OPREA                                                            Haritina GAFENCU 

 

 

 

 

 

 

                                            DIRECŢIA JURIDIC-COMERCIAL 

                                                         Director executiv, 
 

                                            Postumia CHESNOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red I.G. 

 



 

JUDEŢUL TELEORMAN                                                                     ANEXA  nr. 1  la 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                              H.C.L. nr. 334/ 31 octombrie2022 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

L I S T A 

 

 

 

cu elementele caracteristice a unui teren aparţinând domeniului public de interes local 

al Municipiului Alexandria, propus a fi închiriat prin licitaţie publică 

 

 

 

 

Amplasament 

( 

adresaterenului) 

 

 

 

Destinaţia 

 

 

 

 

Supra-

faţa 

 

 

[mp] 

 

 

 

Termen 

închiriere 

 

[ani] 

 

 

Preţ de 

pornirelicitaţie 

 

[lei/lună] 

 

 

 

Valoare de  

inventar 

 

 

[ lei] 

 

 

 

 

Numar de  

inventar 

 

 

 

 

Str. Dunării- 

Stația „1Mai”- 

zona bloc 1604 

 

Nr. Cadastral: 

31654 

 

Depozitare 

materie primă 

producție 

patisserie şi 

covrigărie 

16,00  5 112,00 

 

 

 

 

3089 

 

 

 

 

 

 

 

104818 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER, 

 

Gina Georgeta CUREA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red I.G. 

 

 



 

 

JUDEŢUL TELEORMAN                                                                         ANEXA nr. 4  la 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                 H.C.L. nr. 334 / 31 octombrie 2022 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

Privind:   închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes 

local al Municipiului Alexandria, situate în Str. Dunării-Stația „1Mai”- zona bloc 1604 

  I.AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

 

               UAT Municipiului Alexandria, Str. Dunării, nr.139, Cod 140030, Tel. 0247/317732, 317733, 

Fax. 0247/317728, 

                E-mail: primalex@alexandria.ro, Web: wwwalexandria.ro 

 

                II.OBIECTUL  LICITAŢIEI 
 

(1) Închirierea prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului public de interes local al 

Municipiul Alexandria situatîn Str. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 1604, în suprafaţă de 16,00mp, nr. 

cadastral 31654. 

(2) Terenul aparţine domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria.(3) Destinaţia 

terenului care face obiectul închirierii –depozitarematerie-primă producție  patisserie  şi covrigărie. 

  

                 III. FORMA DE LICITAŢIE 

 

                  (1) Închirierea se face prin licitaţie public în conformitate cu prevederile art. 362 alin (1) OUG 

nr. 57 / 03.07.2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare. 

                  IV. TERMENE 

 

(1) Licitaţi va avea loc la data şi ora stabilită, prin Dispoziţia Primarului Municipiului 

Alexandria privind organizarea licitaţiei şi anunţul procedurii, la Centrul Multifuncţional pentru Tineret 

din Municipiul Alexandria, Str. Confederaţiei, nr.1. 

                  (2) Termenullimită de depunereaofertelorpentruînscrierea la licitaţieesteprevăzut cu 

douăzilelucrătoareînainte de data licitaţiei, până la ora16:00. Depunereaofertelorpentruînscrierea la 

licitaţie se face la RegistraturaGenerală a PrimărieiMunicipiului Alexandria. 

 (3) Documentaţia de atribuirepoate fi studiatăşiachiziţionată, contra-cost, la 

sediulPrimărieiMunicipiului Alexandria dinStr. Dunării, nr. 139 - DirecţiaPatrimoniu, tel. 0247-317732, 

int.134, fax. 0247-317728. 

 (4) Conform art. 341, alin 26, din CodulAdministrativ, 

autoritateacontractantăpoatesăîncheiecontractulnumaidupăîndeplinireaunui termen de 20 de 

zilecalendaristice de la data realizăriicomunicării de atribuire. 

                  (5) Predarea-primireaterenului se face prinproces verbal în termen de maxim 30 de zile  de la 

data constituiriigaranţiei.  

 

 

 

 

                 V. DURATA ÎNCHIRIERII 



  

Terenulaparţinânddomeniuluipublic de interes local al Municipiul Alexandria însuprafaţă de 

16,00mp,  situatînStr. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 1604, se închiriează  pe o perioadă de 5 ani,  cu 

începere de la data încheieriicontractului. 

 

                 VI. ELEMENTE DE PREŢ  

  

                     (1) Valoareaminimă de pornire a licitaţieieste  de112,00 lei/luna, conform HCL nr. 282 / 

28.08.2019 - referitor latarifelepentruînchiriereaspaţiilor cu altadestinaţiedecâtaceea de locuinţe, 

aparţinânddomeniului public şiprivat de interes local din Municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de 

interescomercial. 

       (2)Dupăsemnareacontractului de închiriere,platachiriei se face lunar, înbazafacturiiemise de 

PrimăriaMunicipiului Alexandria, la DirecţiaImpoziteşi Taxe Locale din cadrulPrimărieiMunicipiului 

Alexandria sauîncontul RO66TREZ60621A300530XXXX deschis la TrezoreriaMunicipiului Alexandria, 

CUI 4652660. 

(3) Garanţia de participare la licitaţieesteobligatorieşi se stabilieşte la  nivelulcontravalorii a 

douăchiriişipoate fi plătită la Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului 

Alexandria sau cu ordin de plată depus în contul Municipiului Alexandria, cont 

RO46TREZ6065006XXX000167 deschis la Trezoreria Alexandria, CUI 4652660,  cu specificaţia la 

obiectul de plată, “garanţie participare licitaţie închiriere teren situat în Municipiul Alexandria, Str. 

Dunării- Stația „1Mai”-zona bloc 1604. 

 Dupăadjudecare, chiriaşulvadepuneîncontul de garanţii, diferenţa de garanţiepână la 

concurenţasumeiadjudecate a chirieilunare, corespunzătoarecontravalorii  a douăchiriilunare. 

      (4) Ofertanţilordeclaraţinecăştigători, la solicitarescrisă, li se va restituigaranţiaîntermen de 7 

zile de la desemnareaofertantuluicăştigător. 

                    (5) Anual, chiria se va indexa cu indicele anual de inflaţie, dupa publicarea acestuia de către 

Institutul National de Statistică, iar în cazul inflaţiei negative, chiria se menţine la nivelul anului 

precedent. 

 

VII. OFERTA 

 

                    (1)  Redactareaofertei se face înlimbaromână. 

                    (2) Oferta se depune la sediulPrimăriei Alexandria, Str. Dunării, nr.139,  într-un singur 

exemplar, semnat de ofertant, exemplar ceconţinedouăplicurisigilate, unul exterior şiunul interior.  

Plicurile se înregistrează la RegistraturaPrimărieiMunicipiului Alexandria înordineaprimirii lor, 

precizându-se data şiora. 

         (3) Conţinutulofertelortrebuiesărămânăconfidenţialpână la data 

stabilităpentrudeschidereaacestora, autoritateacontractantăurmând a luacunoştinţă de 

conţinutulrespectivelorofertenumaidupăaceastădată. 

                   (4)  Oferta are caracterobligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toatăperioada de 

valabilitatestabilită de autoritateacontractantă. Ofertantul care solicităretragereaofertei pe perioada de 

valabilitateaacesteia, pierdegaranţia de participareşicalitatea de ofertant. 

 

                  VIII. PARTICIPANŢII  LA  LICITAŢIE 

 

          (1) Are dreptul de a participa la licitaţieoricepersoanăjuridică/fizicăautorizată, 

românăsaustrăină, care îndeplineşteurmătoarelecondiţii: 

-   a plătittoatetaxeleprivindparticiparea la licitaţie, inclusivgaranţia de participare; 

- a depusoferta de participare la licitaţie, împreună cu toatedocumentele solicitate îndocumentaţia de 

atribuire, întermeneleprevăzuteînanunţul de licitaţie; 

- are îndeplinite la zi toateobligaţiileexigibile de platăaimpozitelor, a taxelorşi a contribuţiilorcătrebugetul 

local; 

- nu  esteîn stare de insolvenţă, falimentsaulichidare; 

 

 

 



                   (2) Nu are dreptulsăparticipe la licitaţiepersoana care a fostdesemnatăcâştigătoare la o 

licitaţiepublicăanterioarăprivindbunurileMunicipiului Alexandria înultimii 3 ani, dar nu a 

încheiatcontractulori nu a plătitpreţul, din culpăproprie. Restricţiaopereazăpentru o durată de 3 ani, 

calculată de la desemnareapersoanei respective dreptcâştigătoare la licitaţie. 

 

IX.  INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE  A   

OFERTELOR  -  CONDIŢII  DE VALABILITATE  ALE  OFERTEI 

 

               (1) Documentaţiava fi depusăîntr-un exemplar (constândînceledouăplicuri), semnate de 

cătreofertantşianume:    

- plicul exterior cu documentele de valabilitate ale ofertei; 

-plicul interior cu ofertapropriu-zisa; 

(2) Ofertatrebuiesăcuprindăcondiţiileprevăzuteîncaietul de sarciniişialteobligaţii pe care ofertantulşi le 

asumăîncazulîn care vacăştigalicitaţia. 

    (3) Persoanainteresată are obligaţia de a depuneoferta la adresaşipână la data-

limităpentrudepunere, stabiliteprinDispoziţiaPrimaruluişianunţulprocedurii. Riscurile legate de 

transmitereaofertei, inclusivforţamajoră, cad însarcinapersoaneiinteresate. 

   (4) Neprezentareaoricăruidocumentprevazutîncaietul de sarcini, atrage de 

drepteliminareaacestora de a mai participa la licitaţie. 

(5) Sunt considerate ofertevalabileofertele care îndeplinesccriteriile de 

valabilitateprevăzuteînprezentulcaiet de sarcini . 

 

DOCUMENTE  DE  VALABILITATE  ALE  OFERTEI 
 

Pentrupersoanejuridice/persoanefiziceautorizate: 

                1) Pe plicul exterior se va indica obiectullicitaţiei, pentru care 

estedepusăofertaşivaconţineurmătoareledocumente: 

           a) o fişă cu informaţiigeneraleprivindofertantul, semnată de ofertant, fărăîngroşări, 

ştersăturisaumodificări (model anexa nr.1 la prezentulcaiet de sarcini); 

           b) declaraţie de participare semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări (model 

anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini); 

  c) dovadaachităriidatoriilorfinanciarecătreMunicipiul Alexandria (certificat fiscal - original, copie 

legalizatăsauconformăcuoriginalul, valabil la data depuneriiofertei); 

           d) dovadaprivindachitareadatoriilorfinanciarecătrebugetul de stat - certificat de atestare fiscală 

(original, copie legalizatăsauconformăcuoriginalul, valabil la data depuneriiofertei )eliberat de ANAF;  

           e) certificat constatator (original, copie legalizatăsauconformăcuoriginalul) emis de 

OficiulRegistruluiComerţului; 

           f) dovadaachităriidatoriilorcătreserviciul public subordonatConsiliului Local Alexandria :SC APA 

SERV SRL, pentruagenţii economici care au sediul social saupuncte de lucru pe razaMunicipiului 

Alexandria ; 

           g) adeverinţă de la societatea de salubrizare, din care săreiasăplata la zi a 

datoriilorpersoaneijuridiceînscrise la licitaţie, pentruagenţii economici care au sediul social saupuncte de 

lucru pe razaMunicipiului Alexandria;  

           h) adeverinţa de la asociaţia de proprietarisau SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL dacă nu 

existăasociaţie de proprietari, solicitantulvaprezenta o declaraţie pe propria răspundereînacestsens, 

dupacaz, înfuncţie de adresasediului social saupunctului de lucru de pe razaMunicipiului Alexandria; 

i) copieacte de identificare ale agentului economic (certificate de înmatriculare, statut), dupăcaz ; 

            j) împuternicirepentruparticipare la licitaţie – dacăestecazul; 

           k) copie dupăactul de identitate ale al reprezentantuluipersoaneijuridiceşi, dupa caz, a 

persoaneifiziceparticipante ; 

            l) dovadaachităriitaxei de documentareşi a garanţiei de participare la licitaţie (copii) ;  

2)Pe plicul interior, care conţineofertapropriu-zisă se înscriedenumireaofertantului, precum şisediul social 

al acestuia.                       

 

 

 

              X. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE DESFAŞURARE A LICITAŢIEI 



(1) În ziua şi la ora precizată în Dispoziţia Primarului Municipiului Alexandriaprivind organizarea 

licitaţiei şianunţul  procedurii, publicat într-un cotidian de circulaţie locală şi pe site-ul Primariei 

Municipiului Alexandria, în prezenţa comisiei de licitaţieparticipanţii sunt invitaţi în sală. 

(2) Preşedintele comisiei dă citire publicaţiilor, condiţiilor închirierii, a listei participanţilor, 

modului de desfăşurare a licitaţieişi constată îndeplinirea condiţiilor legale de desfăşurare. 

(3)  Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie 

au fost depuse cel puţin doua oferte valabile. 

(4) Depunerea documentelor solicitate prin documentaţia de atribuire are ca efect acceptarea 

necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie. 

(5) Comisia de licitare stabileşte lista de participare în ordinea înregistrării ofertelor depuse, în 

baza căreia se admite participarea la licitaţie. 

(6) Inceperea procedurii de licitaţiei se face cu verificarea de către membrii comisiei de 

organizare a licitaţiei a documentelor de valabilitate depuse şi înregistrate la Primaria Municipiului 

Alexandria pentru licitaţia respectivă, urmând ca în procesul verbal să consemneze în scris despre cele 

constatate. 

(7)  In cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin doua 

oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă 

licitaţie.  

 (8) Pentruceade-adoualicitaţie va fi păstratădocumentaţia de atribuireaprobatăpentru prima 

licitaţie, iarlicitaţia va fi organizatăînaceleaşicondiţii.   

(9) In cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie, nu se depune nicio ofertă 

valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitaţie. 

 

XI. PRECIZARI  PRIVIND  COMPONENŢA  ŞI COMPETENŢA COMISIEI DE  

 LICITAŢIE 

      (1) Comisia de licitaţieestecompusă din 5membri. 

     (2) Comisia de licitaţierăspunde de organizareaşidesfăşurarealicitaţiei, 

avândurmătoareleatribuţii: 

 dupăanalizareaconţinutuluiplicurilorexterioare, secretarulcomisieiîntocmeşteprocesul-

verbal Etapa I – deschidereplicuriexterioare, în care se vaprecizarezultatulanalizei care va fi semnat de 

cătretoţimembriicomisiei de evaluareşi de cătretoţiofertanţii ; 

 încazulîn care îndeplinesccondiţia de 

valabilitateaoferteicelpuţindouăofertedepuseşiînregistratepentrulicitaţie se trece la 

analizareaplicurilorinterioare; 

 dupaanalizareaconţinutuluiplicurilorinterioare, comisia de 

evaluarestabileştepunctajulfiecareioferte, ţinândseama de ponderilecriteriilor de atribuire, rezultat care va 

fi consemnatîntr-un proces-verbal Etapa II – deschidereplicuriinterioareşi, în termen de o zi lucrătoare, 

întocmeşte un raport pe care îltransmiteautorităţiicontractante;  

 In termen de 3 zilelucrătoare de la primirearaportuluicomisiei de evaluare, 

autoritateacontractantăinformeazăînscris, cu confirmare de primire, ofertantulcaştigătorcătşi pe cei ale 

căroroferte au fostexcluse, indicândmotiveleexcluderii. 

(3) Ofertacăştigătoare este oferta care întruneştecel mai mare punctajînurmaaplicăriicriteriilor 

de atribuire. La punctajegal va fi declaratcăştigător, ofertantulcuofertafinanciarăcea mai mare. Însituaţiaîn 

care ofertafinanciară este egală, departajarea se va face înfuncţie de punctajulobţinutpecriteriul de 

atribuire care are pondereacea mai mare dupăacesta.  

 

XII. OBLIGAŢIILE  CHIRIAŞULUI 

 

                (1) Titularuldreptului de închiriere are următoareledrepturişiobligaţii: 

  a) să nu aducăatingeredreptului de proprietatepublicăprinfapteleşiactelejuridicesăvârşite; 

  b) săplăteascăchiria, încuantumulşi la termenelestabiliteprin contract; 

  c) săconstituiegaranţiaîncuantumul, în forma şi la termenulprevăzutîncaietul de sarcini.    

Dupăadjudecare, chiriaşulvadepuneîncontul de garanţii, diferenţa de garanţiepână la 

concurenţasumeiadjudecate a chirieilunare, corespunzatoarecontravalorii a douăchiriilunare; 

  d) sămenţinăbunulînchiriatîn stare corespunzatoare de folosinţă; 

 



 

e) chiriaşul se obligăsămenţinăcurăţeniaînlimitaamplasamentului. 

  f) sărestituiebunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din oricecauză, a contractului de închiriere, 

înstareatehnicăşifuncţionalăavută la data preluării; 

  g) să nu exploatezebunulînchiriatînvedereaculegerii de fructenaturale, civile, industrialesauproducte; 

  h) chiriaşul se obligăsăpermităaccesulnecondiţionat, pe toatădurataînchirierii, 

încazulexistenţeireţelelortehnico-edilitare, învedereaexecutăriilucrărilor de reparaţii, 

intervenţiisauexploatare; 

                 (2) Neplatachiriei, precum şioricealtăprevedereîncălcatăreferitoare la 

neîndeplinireaobligaţiilorcontractuale de cătretitularuldreptului de 

închirieredaudreptulautorităţiicontractante la reţinereacontravaloriiacesteia din garanţie.  

Titularuldreptului de închiriereesteobligatsăreîntregeascagaranţia. 

 

               XIII. CRITERII DE ATRIBUIRE- 

privindevaluareaofertelorpentruînchiriereaunuiterenaparţinânddomeniuluiprivat de interes local al 

Municipiului Alexandria, situatînStr.Dunării- Stație „1Mai”-zona bloc 1604. 

  (1) Criteriul de atribuirefundamental este cel mai mare preţofertat. 

   (2) Comisia de evaluareva face evaluareaofertelordepuse pe bazacriteriilor de 

atribuireprezentatemaijosşiînconformitate cu numărul maxim de punctepentrufiecarecriteriu. 

 

A.  CRITERII ECONOMICO - FINANCIARE ALE OFERTEI  

 

CRITERIUL NUMARUL DE PUNCTE                                                        

1.     Capacitateaeconomico - financiară- maxim 20 puncte 

  -cifra de afaceri, certificat fiscal eliberat de ANAF, certificat fiscal  

eliberat  dePrimariaMunicipiului Alexandria ;                                                                                                              

   2.      Ofertafinanciara;                                                                         - maxim 40 puncte 

B. CRITERII TEHNICE ALE OFERTEI  

 

CRITERIUL NUMARUL DE PUNCTE  

1.     Programul de construcţie, care specifică data începerii, etapizareaşifinalizareaconstrucţiilor: 

 - obţinereaautorizaţiei de construireşifinalizareaconstrucţieiîn 6 luni 

de la încheiereacontractului de închiriere;                                                     - maxim 25 puncte 

 -obţinereaautorizaţiei de construireşifinalizareaconstrucţieiîn 1 an de 

 la încheiereacontractului de închiriere;                                                        - maxim  15 puncte 

 

C. PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR 

 

CRITERIUL  NUMARUL DE PUNCTE 

1. Modalităţi de prevenire a daunelorasupramediului si reducerea 

efectelorasupramediului la construire şipeperioadautilizariiconstrucţiei ;           

                                                                                                                       - maxim    15 puncte 

__________________________________________________________________                                                                                                               

TOTAL                                           - maxim 100 puncte 

 

 

(3) Ofertacăştigătoare este oferta care întruneştecel mai mare punctajînurmaaplicăriicriteriilor de 

atribuire, respectivcel mai mare preţofertat; 

 

 

 



           (4) Încazulîn care existăpunctajeegaleîntreofertanţiiclasaţipeprimulloc, departajareaacestora se va 

face înfuncţie de punctajulobţinutpentrucriteriul de atribuire care are pondereacea mai mare, 

iarîncazulegalităţiiîncontinuare,  departajarea se va face înfuncţie de punctajulobţinutpentrucriteriul de 

atribuire care are pondereacea mai mare dupăacesta. 

 

XIV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUIDE ÎNCHIRIERE 

 

(1) Autoritateacontractantă are obligaţia de a încheiacontractul de închiriere cu ofertantul a 

căruiofertă a foststabilită ca fiindcâştigătoare. 

                (2) Neplatachiriei, precum şioricealtăprevedereîncălcatăreferitoare la 

neîndeplinireaobligaţiilorcontractuale de cătretitularuldreptului de 

închirieredaudreptulautorităţiicontractante la reţinereacontravaloriiacesteia din garanţie. 

Titularuldreptului de închiriereesteobligatsăreîntregeascăgaranţia. 

(3) In termen de 3 zilelucrătoare de la primirearaportuluicomisiei de evaluare, 

autoritateacontractantăinformeazăînscris, cu confirmare de primire, ofertantulcaştigător cat şi pe cei ale 

caroroferte au fostexcluse, indicandmotiveleexcluderii. 

   (4) Contractul de închiriereva fi încheiatînlimbaromână, îndouăexemplare, 

câteunulpentrufiecareparte.  

   (5) Contractul de închiriere se încheieînformăscrisă, sub sancţiuneanulităţii. Contractul se 

încheieînconformitate cu legearomână, indiferent de naţionalitateasau de cetăţeniachiriaşului.  

               (6) Neîncheiereacontractuluiîntr-un termen de 20 de zilecalendaristice de la data 

realizăriicomunicării de atribuire a contractuluipoateatrageplatadaunelor-interese de cătreparteaînculpă. 

               (7) Refuzulofertantuluideclaratcâştigător de a încheiacontractul de închiriereatragedupă sine 

platadaunelor-interese, care sunt egale cu valoareagaranţieidepuseodată cu ofertaşipierdereadreptului de 

caştigător. 

 (8) Încazulîn care autoritateacontractantă nu poateîncheiacontractul cu 

ofertantuldeclaratcâştigător din cauzafaptuluicăofertantulîncauză se aflăîntr-o situaţie de 

forţămajorăsauînimposibilitateafortuită de aexecutacontractul, autoritateacontractantă are dreptulsă 

declare câştigătoareofertaclasată pe loculdoi, încondiţiileîn care aceastaesteadmisibilă. 

  (9) Încazulîn care, însituaţiaprevăzutămai sus, nu există o ofertăclasată pe loculdoiadmisibilă, 

procedura de licitaţie se anulează. Ulterior autoritateacontractantăvareluaprocedura de licitaţie.  

 

 

              XV. ÎNCETAREA INCHIRIERII 

 

(1) La expirareatermenului de închirierechiriaşulesteobligatsărestituie, îndeplinăproprietate, liber 

de oricesarcinăterenulînchiriat. Forta majorăexonereazăpărţile de 

răspundereînceeacepriveşteîndeplinireatotalăsauparţialăaobligaţiilorce le revin, cu 

menţiuneacăprinforţămajoră se întelegeoriceeveniment independent de voinţapărţilor, 

imprevizibilşiinevitabil care împiedicăpărţilesă–şi execute integral sauparţialobligaţiile. 

            (2) Apariţiasauîncetareacazului de forţămajoră se vacomunicaceleilaltepărţiîn termen de 5 zileprin 

fax sautelefon,urmat de o scrisoarerecomandată cu menţiuneaconstatăriievenimentelor de acest gen de 

cătreorganelecompetenteromâne, înprezenţapărţilor. 

 (3) Încaz de forţămajorăcomunicatăşiconstatatăîncondiţiile de mai sus, 

executareaobligaţiilorpărţilor se decaleazăînconsecinţă cu perioadacorespunzătoareacesteia, cu menţiunea 

ca niciuna din părţi nu vaplătipenalităţisaudespăgubiripentruîntârziereaînexecutareacontractului. 

 (4) Partea care nu a îndeplinitobligaţiacomunicăriivasuportairevocabilconsecinţelecazului de 

forţămajorăcâtşiîndeplinireatuturorcelorlalteobligaţii. 

 (5) Încondiţiileîn care forţamajoră conduce la o decalareaobligaţiilorpărţilormai mare de 6 luni, 

părţile se vorreunipentru a hotărîasupraexercităriiînviitor a clauzeiincluseîn contract. 

Încazulimposibilităţii de exploatare a bunuluiînchiriat, situaţieverificatãşiconstatată de comisia legal 

constituită, părţilevorconveniasupracontinuăriisauîncetăriicontractului.  

 

 

 

 (6) Contractul de închiriereva fi reziliat unilateral de cătreproprietarînurmătoarelecazuri:  

a) în care interesulnaţionalsau local o impune;                                                                                                         



 b) schimbareadestinaţieiterenului; 

c) neplatachiriei la termenulmenţionat. 

d) se executălucrari de reabilitaresaumodernizare a cartierelor/zonei ;  

. 

XVI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR   

 

    (1) Împotrivalicitaţiei se poate face contestaţieîncondiţiileprevăzute de Legea nr. 554 / 2004 a 

contenciosuluiadministrativ, cumodificărileşicompletărileulterioare. 

 

                XVII. DISPOZIŢII FINALE 

 

   (1) Drepturileşiîndatoririlepărţilor se stabilescprincontractul de închiriere. 

   (2) Terenulnu poate fi subînchiriat / înstrăinat, fărăacordulautorităţiicontractante.  

   (3) Caietul de sarcini, inclusivtoatedocumentele de atribuirenecesareparticipării la licitaţievor fi puse la 

dispoziţiasolicitantului contra cost, preţulfiind de 10,00 lei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ 

 

CONSILIER, 

 

Gina Georgeta CUREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red I.G. 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 1 

la 

CAIETUL DE SARCINI 

pentruînchiriereaprinlicitaţiepublică  aimobiluluisituatînMunicipiul 

Alexandria, Str. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 1604 

 

 

 

 

OFERTANT, 

PERSOANA  JURIDICA / PERSOANA FIZICĂ *_______________________________ 

 

FIŞA INFORMAŢII GENERALE 

 

1) Ofertant*_________________________________________________ 

2) Sediul social /adresa*      ____________________________________ 

3) Telefon /fax/ e-mail *________________________________________ 

4) Reprezentant legal _________________________________________ 

5) Funcţia___________________________________________________ 

6) Cod fiscal / CNP* __________________________________________ 

7) Nr. Inregistrare la RegistrulComerţului _________________________ 

8) Obiect de activitate _________________________________________ 

9) Nr. Cont__________________________________________________ 

10)  Banca____________________________________________________ 

11)  Capital social______________________________________________ 

12)  Cifra de afaceri / venituri*  _________________________lei/an 

 

 

 

Numele, funcţia, stampilaşisemnatura*                                                      Data întocmirii 

reprezentantului legal 

 

 

 

*Se completeaza de catrepersoanelefizice. 

 

 

Red I.G. 

 

 

 

 



ANEXA nr.2 

la 

CAIETUL DE SARCINI 

 

pentruînchiriereaprinlicitaţiepublicăaimobiluluisituatînMunicipiul 

Alexandria, Str. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 1604 
 

  OFERTANT  

 _______________________________ 

DECLARAŢIE  PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul(a) .................................................., reprezentant al ............................................., în 

calitate de ofertant la licitaţiapublicăprivind…………………………………........................................... , 

sub sancţiuneaexcluderii din procedurăşi a sancţiuniloraplicatefaptei de falsînactepublice, declar pe 

proprierăspunderecă:  

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărâriipronunţate de judecătorulsindic;  

   - mi-am îndeplinitobligaţiile de plată a impozitelor, taxelorşicontribuţiilor de 

asigurărisocialecătrebugetelecomponente ale bugetului general consolidat, înconformitate cu 

prevederilelegaleînvigoareînRomânia ; 

- înultimii 2 ani nu am avutcazuri de îndeplinireîn mod defectuos a obligaţiilorcontractuale, din 

motive imputabilemie, nu am produsşi nu sunt pe calesaproduc grave prejudiciipartenerilor ; 

      - nu am fostcondamnat, înultimiitrei ani, prinhotărâreadefinitivă a uneiinstanţejudecătoreşti, pentru o 

faptă care aadusatingereeticiiprofesionalesaupentrucomitereauneigreşeli în materieprofesională;  

- înultimii 5 ani nu am fostcondamnatprinhotărâredefinitivă a 

uneiinstanţejudecătoreştipentruparticiparea la activităţi ale uneiorganizaţiicriminale, pentrucorupţie, 

fraudăşi/sauspălare de bani.  

- la prezentaprocedură nu participîndouăsaumaimulteasocieri de operatori economici, nu 

depuncandidatură / ofertăindividualăşi o altacandidatură / ofertăcomună, nu depunofertăindividuală, 

fiindnominalizat ca subcontractantîncadruluneialteoferte.  

- informaţiileprezentateautorităţiicontractanteînscopuldemonstrăriiîndepliniriicriteriilor de 

calificareşiselecţie nu sunt false.  

Subsemnatuldeclarcăinformaţiilefurnizate sunt complete 

şicorecteînfiecaredetaliuşiînţelegcăautoritateacontractantă are dreptul de a solicita, 

înscopulverificăriişiconfirmăriideclaraţiilororicedocumentedoveditoare de care dispunem.  

Înţelegcăîncazulîn care aceastădeclaraţie nu esteconformă cu realitatea sunt pasibil de fi încadrat 

conformprevederilorlegislaţieipenaleprivindfalsulîndeclaraţii. 

 

 

 

Numele, functia, stampilasisemnatura                                                                Data întocmirii 

reprezentantului legal        

 

 

 

Red I.G. 

 

 



 

JUDEŢUL  TELEORMAN                                                                    ANEXA  nr. 5 la 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                                            H.C.L. nr. 334 / 31octombrie 2022 

 

 

 

CONTRACT  CADRU 

 

Încheiatîntre: 

Municipiul Alexandria cu sediulîn Str. Dunarii, nr.139, telefon 0247-317732, cod fiscal 

nr.4652660, reprezentatăprin dl. Victor DRĂGUŞIN – primar,  încalitate de proprietar, pe de o parte,  

şi 

PJ/PF____________________________________________cusediul social / 

domiciliulîn___________________________________________________, având nr. de înregistrare la 

OficiulRegistruluiComertuluiTeleorman, Cod Fiscal____________, reprezentată de 

dna/dl__________________________________________, administrator care se identificăprin CI 

seria______, nr.____________,CNP___________________, tel._____________, încalitate de chiriaş, pe 

de o altaparte, a interveniturmătorul contract întemeiul:____________. 

Înbazaacorduluiambelorparţi s-a încheiatprezentul contract de închiriere cu respectareadispoziţiilor 

art.1777-1835 din Noul Cod Civil. 

 Art 1.Obiectulcontractului de închiriereesteterenulsituatînStr. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 

1604însuprafaţă de 16,00 mp, atribuit conform  DispoziţieiPrimarului nr._____/_______.2022şi a 

Procesului Verbal de desfăşurareşiadjudecare a licitaţieipublice  nr. _____/______.2022, 

avânddestinaţiadepozitarematerie-primăproducțiepatiserieşicovrigărie. 

Art 2. Durataînchirieriieste de 5 ani, începând cu data de ___.___.2022. 

Art 3.Chirialunarăadjudecataeste de ______lei, iarplatachirieiadjudecate  se face lunar, până la 

fineleluniiîn curs, înbazafacturiemise de PrimăriaMunicipiului Alexandria.  

  Conform art. 344, alin.7, din CodulAdministrativ, însituaţiaîn care au avut loc modificări 

legislative care au ca obiectinstituirea, modificareasaurenunţarea la anumitetaxe/impozitenaţionalesau 

locale al cărorefect se reflectăîncreşterea/diminuareacosturilor pe bazacărora s-a 

fundamentatpreţulcontractului, chiriapoate fi ajustată, la cerereaoricăreipărţi. 

Art 4. Pentruîntârzierea la plată, chiriaşulvaplătimajorari conform Legii nr. 207 / 2015 

privindCodul de ProcedurăFiscală art.183, încazulobligaţiilorfiscaledatoratebugetelor locale, se 

percepmajorări de întârziere. Conform alin. (2), nivelulmajorărilor de întârziereeste de 1% din 

cuantumulobligaţiilorfiscaleprincipaleneachitateîn termen, calculate pentrufiecarelunăsaufracţiune de 

lunaîncepând cu ziuaimediaturmătoaretermenului de scadenţăpână la stingereasumeidatorate, inclusiv. 

Art 5. Drepturileşiobligaţiilecedecurg din prezentul contract pot fi transferatecătreterţi cu 

acordulproprietarului. 

Art 6. Proprietarul se obligă:  

   a) săpredeaterenul liber de oricesarcini; 

   b) săgarantezechiriaşuluifolosinţanetulburată pe toatăduratacontractului. 

Art 7. Chiriaşul se obligă: 

  a) sărespecteobiectulşiprofilulde  activitatepentru care s-a închiriatimobilulrespectiv 

(destinaţiaterenului);  

   b) să nu aducăatingeredreptului de proprietatepublicăprinfapteleşiactelejuridicesăvârşite; 

   c) săplăteascăchiria, încuantumulşi la termenelestabiliteprin contract; 

   d) să nu subînchirieze/înstrăineze sub oriceformăterenulînchiriat ; 

e) săplăteascătaxă pe teren conform  art.463,alin(2) şi (3) din Legea nr.227/2015, privindCodul Fiscal;               

f) săconstituiegaranţiaîncuantumul, în forma şi la termenulprevăzutîncaietul de sarcini.            

Dupăadjudecare, chiriaşulvadepuneîncontul de garanţii, diferenţa de garanţiepână la concurenţasumei 

adjudicate a chirieilunare, corespunzătoarecontravalorii a douăchiriilunare; 

    g) să nu aducămodificăricontructivefărăacordulproprietaruluişifărăautorizatiileprevăzute de lege; 

    h) sărestituiebunul la încetarea din oricecauză a contractului de închiriere; 

 

 

 



    j) săpermităaccesulnecondiţionat, pe toatădurataînchirierii, încazulexistenţeireţelelortehnico-edilitare, 

învedereaexecutăriilucrărilor de reparaţii, intervenţiisauexploatare; 

    k)  săpăstrezecurăţeniaînjurulterenuluiînchiriat; 

    l) săsuportenoiletarifeîncazulapariţieiunorreglementăriprivindmodificareachiriei.  Conform art. 344, 

alin.7 din CodulAdministrativ, însituaţiaîn care au avut loc modificări legislative care au ca 

obiectinstituirea, modificareasaurenunţarea la anumitetaxe/impozitenaţionalesau locale al cărorefect se 

reflectăîncreşterea/diminuareacosturilor pe bazacărora s-a fundamentatpreţulcontractului, chiriapoate fi 

ajustată, la cerereaoricăreipărţi.  

Art 8. La data expirăriicontractului de închiriere, chiriaşul are obligaţiaeliberăriiamplasamentului. 

 Art 9. Contractul de închirierepoate  fireziliat unilateral, anticipatşinecondiţionat de 

cătreproprietarînurmătoarelesituaţii: 

     a)  intereselepublice o cer; 

     b) schimbareadestinaţieiterenului, inclusivînstrăinarea, subînchirierea, asocierea cu 

persoanefizicesaujuridicefărăacordulproprietarului ; 

c)  neplatachiriei la termenulmenţionat;                                                                                                                    

d)  nerespectareaunuipunct  din prevederile art.7, din prezentul contract;  

Art 10. a) Reziliereava opera de drept, fărăsomaţie, 

punereînîntârziereşifărăîndeplinireaoricareialteformalităţi de la data comunicăriiacesteimăsuri, 

iarchiriaşulvapredaterenul liber de oricesarcini.  

    b) Încazulrezilierii, dacădebitul nu va fi recuperat pe caleamiabilă, acestava fi recuperat pe 

calejudecatorească. 

 Art 11. La data expirăriicontractului, proprietarulîşirezervadreptulde  

anumaiprelungivalabilitateaacestuia. Tacita  relocaţiune nu opereazaîncazulprezentului contract. 

Art 12. Forţamajoră: 

  12.1 Prin fortamajoră se întelegeoriceeveniment independent de voinţapărţilor, imprevizibilşiinevitabil 

care împiedicăparţilesă-şi execute integral sauparţialobligaţiile; 

12.2  Forţa majora esteconstatată de o autoritatecompetentă; 

 12.3 Situaţia de forţămajorăexonereazăpărţilecontractante de 

îndeplinireaobligaţiilorasumateprinprezentul contract, pe toatăperioadaîn care aceastaacţionează;  

12.4 La dispariţiacazului de fortămajoră, condiţiileprezentului contract reintrăînvigoare. 

 Art 13. Prevederileprezentului contract sunt imperative ţi nu pot fi interpretate de chiriaş, 

conform art.1270  din Noul Cod Civil. 

Art. 14. Fac parteintegrantă din prezentul contract, următoareleanexe: 

  -  H.C.L. nr.____/__.___.2022 a  Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 

  -  DispoziţiaPrimarului nr_____/___.__.2022; 

  -  Comunicareadecizieiprivindadjudecarealicitaţieipublice, nr._____/__.__.2022. 

Art 15.  Alte clauze 

 a)  dupăadjudecare, chiriaşulvadepuneîncontul de garanţii, diferenţa de garanţiepână la concurenţasumei 

adjudicate a chirieilunare, corespunzătoarecontravalorii a douăchiriilunare.                                     b)  

neplatachiriei, precum şioricealtăprevedereîncălcatăreferitoare la neîndeplinireaobligaţiilorcontractuale 

de cătretitularuldreptului de închiriere (chiriaş) daudreptulproprietarului la reţinereacontravaloriiacesteia 

din garanţie. Titularuldreptului de închiriereesteobligatsăreîntregeascăgaranţia. 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINTÃ 

CONSILIER, 

 

Gina Georgeta CUREA 

 

 

 

 

 

 
Red I.G. 
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FIŞA DE DATE A PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE 

prinlicitaţiepublică a unuiterenaparţinânddomeniului public 

de interes 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:wwwalexandria.ro 

 

 

Alte informaţiişi/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: 

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 _____________ 

 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  16,00 mp 

 

 

II.1.3) Tipul contractului şi adresa amplasamentului 

                                         X  Închiriere                         

                                         X  Adresă amplasament: Str. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 1604 



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): 

Annual,chiriile 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 chiriei 

pe două luni, respectiv _______,__lei 

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; 

- Legea nr. 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 toatedocumentele solicitate îndocumentaţia de atribuire, 

întermeneleprevăzuteînanunţul de licitaţie; 

c) are îndeplinite la zi toateobligaţiileexigibile de platăaimpozitelor, taxelorşi a 

contribuţiilorcătrebugetulconsolidat al statuluişicătrebugetul local; 

d) nu esteîn stare de insolvenţă, falimentsaulichidare. 

e) nu aredreptulsăparticipe 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 

 

    CRITERII ECONOMICO - FINANCIARE ALE OFERTEI 

1.     Capacitatea economico - financiară                                                             - maxim 20 puncte 

-cifra de afaceri, certificat fiscal eliberat de ANAF, certificat fiscal  

eliberat  dePrimariaMunicipiului Alexandria ;                                                                                                              

2.     Ofertafinanciara;                                                                                         - maxim 40 puncte 

 

  CRITERII TEHNICE ALE OFERTEI  

  1.     Programul de construcţie, care specifică data începerii, etapizareaşifinalizareaconstrucţiilor: 

 - obţinereaautorizaţiei de construireşifinalizareaconstrucţieiîn 6 luni 

de la încheiereacontractului de închiriere;                                                          - maxim 25 puncte      

-obţinereaautorizaţiei de construireşifinalizareaconstrucţieiîn 12 luni de 

 la încheiereacontractului de închiriere;                                                              - maxim  15 puncte 

 

  PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR 

2. Modalităţi de prevenire a daunelorasupramediuluişi reducerea 

efectelorasupramediului la construire şipeperioadautilizăriiconstrucţiei ;           

                                                                                                                             - maxim    15 puncte 

  ____________________________________________________________________                                                                                                                                                                       

TOTAL                                                - maxim  100puncte 

 

 

    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 licitaţie sunt: 

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  sevordepuneîntr-un plic 

exterior în care va fi introdusplicul interior cu ofertapropriu- zisă, pe care se vaspecifica: 

LICITAŢIA PENTRU: IMOBILULUI - TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL 

ALEXANDRIASTR. DUNĂRII - STAȚIA „1MAI”-ZONA BLOC 1604.A NU SE DESCHIDE 

PÂNĂ LA DATA DE ............. (sescrie data licitaţiei), ORA ........ ( 

sescrieoraanunţatăpentrulicitaţie) 

 pe plicul interior se înscriunumelesaudenumireaofertantului, 

precumşidomiciliulsausediul social al acestuia, dupăcaz. 

(2) Plicul  sevadepune la RegistraturaPrimărieiMunicipiului Alexandria. 

(3) Fiecare participant vadepune o singurăofertă, redactatăînlimbaromână. 

(4) Persoanainteresată are obligaţia de a depuneoferta la adresaşipâna la data-

limităpentrudepunere, stabilităprinDispoziţiaPrimaruluiMunicipiului 

Alexandriaşiprinanunţulprocedurii. 



(5) Riscurilelegate de transmitereaofertei, inclusivforţamajoră, cad 

însarcinapersoaneiinteresate. 

(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 bunuriproprietate public, se 

realizeazăpotrivitprevederilorlegislaţieiprivindcontenciosuladministrativ, Legea 544 / 2004 cu 

modificărileşicompletărileulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

CONSILIER, 

 

Gina Georgeta CUREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red I.G. 
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PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

   CONSILIER, 
Gina Georgeta CUREA 

 Terensituatîn Mun. Alexandria, ANEXA nr. 3  la 

 

H.C.L. 
Nr. 334 din 31.10 2022 

 
PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU 

 

Str. Dunării- Stația „1Mai”- zona bloc 

1604 

 

St. = 16,00mp 

 


	HCL 334_31.10.2022
	CAIET DE SARCINI
	Privind:   închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Str. Dunării-Stația „1Mai”- zona bloc 1604
	I.AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

	Anexa 2 -  Plan de situație
	Anexa 3- Plan de incadrare in teritoriu Dunarii1605



