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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 3 din 13.01.2011 

                                                                                                   

 

 

CAIET   DE    SARCINI 
 

privind închirierea terenurilor agricole 

 

 

 1. Obiectul închirierii 

 1.1. Terenul situat în municipiul Roman, strada __________________, 

sola_________________ precizat în planul de situaţie anexat, în suprafaţă 

de__________ mp., este destinat pentru  ______________________ 

 1.2. Terenul se închiriază prin licitaţie publică conform prevederilor 

Hotărârii Consiliului Local nr. ______ din _______________. 

 1.3. Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Roman. 

 

 2. Durata închirierii 

 2.1.Terenul situat în municipiul Roman, strada ____________________, 

sola __________________ se închiriază prin licitaţie publică pe durata unui 

număr de ___ani. 

 

            3. Municipiul Roman  se obligă : 

                 - să organizeze şi să desfăşoare licitaţia conform prezentelor norme ale 

Regulamentului şi ale Caietului de sarcini; 

              - să încheie contractul în baza rezultatelor licitaţiei; 

              - să predea locatarului obiectul închirierii prevăzut la pct.1 

 - să asigure condiţiile necesare pentru folosirea corespunzătoare a terenului 

conform destinaţiei şi scopului pentru care a fost închiriat; 

 - să apere chiriaşul de orice evicţiuni totale sau parţiale a terenului cu 

excepţia situaţiilor în care terenul va fi afectat de planul urbanistic. 

 - să controleze modul cum este folosită si întreţinută  suprafaţa închiriată  şi 

să ia masurile ce se impun in vederea unei bune întreţineri  si folosiri 

judicioase potrivit destinaţiei. 

 

            4.   Adjudecatarul licitaţiei se obligă: 

- să preia şi să folosească corespunzător terenul, să se abţină de la orice 

acţiuni care ar putea duce la degradarea acestuia; 

- să achite plata  chiriei conform prevederilor contractului; 

- să predea terenul la expirarea contractului sau în situaţia  în care 

contractul a fost denunţat unilateral de către locator, liber de orice 

sarcini şi în starea iniţială, fiind considerat că l-a primit în stare bună;  

- sa asigure neînstrăinarea sau subînchirierea terenului care face 

obiectul contractului ; 

- sa folosească terenul in scopul pentru care a fost închiriat neputând 

instala   construcţii demontabile şi nici definitive. 
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 5.Garanţia şi taxa de participare. 

 5.1. În vederea participării la licitaţie, solicitantul este obligat să depună 

la organizator: 

 - dovada achitării tuturor taxelor datorate către Bugetul local şi Bugetul 

de stat de către participant, persoană fizică sau juridică, în acest din urmă caz  

inclusiv de către asociaţi; 

 - Garanţia de participare de ___________________ lei ( minim 10% din 

taxa anuală de închiriere); 

 - Taxa de participare de ___________________ lei. 

 

 6. Elemente de preţ 

 6.1 Preţul de pornire la licitaţie este echivalentul în lei a ________ €/mp/ 

an la data licitaţiei. 

 6.2. Pasul de supralicitare este de minim 5% din ultima strigare. 

 6.3. Preţul licitat al închirierii va fi cel puţin egal cu cel înscris la punctul 

6.1. şi va reprezenta contravaloarea în lei la data plăţii. 

 6.4. Modul de achitare a preţului închirierii cât şi clauzele pentru 

nerespectarea obligaţiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere. 

 

 7. Data licitaţiei 

 Licitaţia va avea loc în data de _______ ora ____, în sediul  Municipiului 

Roman. 

 

 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de 

închiriere şi se adaptează în funcţie de specificul închirierii. 

 


