
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. ___ din 18.04.2019 

 

privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiilor publice pentru închirierea spațiilor cu altă destinație 

aflate în administrarea Direcţiei Municipal Locato 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;        

Examinând expunerea de motive nr. 7497 din 11.04.2019 înaintată de 

către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul 

de specialitate nr. 7498 din 11.04.2019 al Direcţiei Juridice și Administrație 

Publică; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din 18.04.2019 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. __ din 18.04.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. ___ din 18.04.2019 al 
Secretarului Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietatea publică; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), ale art. 45, 
precum şi ale art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind 
administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiilor publice pentru închirierea spațiilor cu altă destinație aflate în 
administrarea Direcţiei Municipal Locato, inclusiv anexele nr. 1 - 5 la 
Regulament, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;   

 

Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini-cadru pentru licitaţia publică deschisă 
privind închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea 

Municipal Locato, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre; 
 

Art. 3. Direcţia Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri; 

 

Art. 4. Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, 

potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.  
 
    Preşedinte de şedinţă                     Contrasemnează 
              Consilier,                                                Secretarul Municipiului Roman, 
    Ioana-Roxana IORGA                                 Gheorghe CARNARIU 
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REGULAMENT 
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CAP. I – DISPOZIŢII GENERALE 
 

1.1  Prezentul regulament stabileşte condiţiile de organizare şi desfăşurare 

a licitaţiilor publice pentru  închirierea spațiilor cu altă destinație aflate în 
administrarea Direcţiei Municipal Locato  

1.2.  Principiile care stau la baza organizării licitaţiilor sunt : 
a) nediscriminarea; 
b) tratamentul egal; 
c) recunoaşterea reciprocă; 
d) transparenţa; 
e) proporţionalitatea; 
f) eficienţa utilizării fondurilor publice; 
g) asumarea răspunderii. 
1.3. Închirierea spațiilor cu altă destinație aflate în administrarea Direcţiei 

Municipal Locato se face prin licitație publică deschisă 
1.4.  Licitaţiile se organizează la sediul Direcției Municipal Locato la 

datele precizate în anunţurile publicitare. 
 

CAP. II – OBIECTUL LICITAŢIILOR 
 

2.1. Obiectul licitaţiilor îl constituie închirierea spații cu altă destinație 

decât cea de locuință (spații comerciale) aflate în administrarea Direcției 

Municipal Locato și în proprietatea Municipiului Roman. 
 
CAP. III REGULI DE PARTICIPARE ŞI ÎNSCRIEREA  
                                  LA LICITAŢIE 

 

3.1. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care 

îndeplineşte condiţiile stabilite de organizator prin prezentul regulament şi prin 

caietul de sarcini.  
 
3.2. Anunţurile privind organizarea licitaţiilor se vor publica în două ziare 

de circulaţie locală şi/sau judeţeană şi vor conţine în mod obligatoriu : 
1. obiectul închirierii ; 
2. data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei ; 
3. data, locul şi ora de unde se ridică şi se depun documentaţiile ; 
4. termenul până la care se pot solicita clarificări. 
 
3.3 Dosarele candidaţilor se vor depune, în locul, la data şi ora stabilită 

prin caietul de sarcini şi vor conţine în mod obligatoriu : 
1. cerere de înscriere la licitaţie ; 
2. dovada achitării taxelor de participare ; 
3. dovada depunerii garanţiei ; 
4. declaraţie pe proprie răspundere a administratorului, în cazul societăţilor 

comerciale, că : 



 

 

- societatea nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu 
îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale 
comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, 

reglementată prin lege; 
- în ultimii 5 ani, administratorul  nu a fost condamnat prin 

hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 

corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani; 
5. act doveditor al formei legale de organizare şi funcţionare ( autorizaţie de 

funcţionare, certificat de înregistrare la Registrul Comerţului) ; 
6. certificat fiscal privind dovada achitării la zi a taxelor şi impozitelor către 

bugetul local. 
 
3.4. În funcţie de specificul obiectului licitaţiei, se pot solicita orice alte 

acte doveditoare care vor fi precizate în caietele de sarcini. 
 

CAP. IV  ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
LICITAŢIILOR 

 

4.1. Organizarea licitaţiilor se realizează în baza prezentului regulament, 

de către comisia de organizare a licitaţiilor numită prin Dispoziţie a Primarului 

Municipiului Roman.  
4.1.1. Comisia de organizare a licitaţiilor este formată dintr-un număr 

impar (3-5) membri. 
4.1.2. Pentru soluţionarea eventualelor contestaţii prin aceeaşi dispoziţie 

Primarul numeşte Comisia de soluţionare a contestaţiilor compusă din 3 

membri. 
4.1.3 Din comisia de soluţionare a contestaţiei nu pot face parte membrii 

numiţi în comisia de organizare a licitaţiilor. 
          4.2. Membrii comisiilor prevăzute la punctele 4.1.1. şi 4.1.2. au obligaţia 

de a da o declaraţie de integritate şi confidenţialitate asupra oricăror informaţii 

prezentate de către candidaţi.  
4.3. Modul de lucru al comisiilor prevăzute la punctele 4.1.1. şi 4.1.2. este 

stabilit de către preşedintele comisiei de comun acord cu membrii acesteia.  
4.3.1. Orice decizie a comisiei trebuie să întrunească votul a cel puţin 

jumătate plus unul din numărul membrilor săi. 
4.4.  Membrii comisiilor, pentru activitatea desfăşurată cu ocazia 

licitaţiilor, pot primi o indemnizaţie din taxele încasate, după deducerea 

cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea procedurii de licitaţie. 
4.5. Comisia de  organizare a licitaţiilor are următoarele atribuţii: 
1. întocmeşte şi transmite anunţurile de organizare a licitaţiilor spre 

publicare; 
2. primeşte, verifică dosarele depuse şi solicită clarificări dacă este cazul; 
3. hotărăşte descalificarea ofertanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de 

participare la licitaţie; 
4. organizează operaţiunile de licitaţie propriu-zisă; 



 

 

5. stabileşte şi declară câştigătorul licitaţiei; 
6. încheie procesul-verbal al licitaţiei; 
7. primeşte şi înaintează eventualele contestaţii spre soluţionare; 
8. hotărăşte asupra necesităţii suspendării procedurii până la soluţionarea 

contestaţiilor.  
 

 

CAP. V LICITAŢIA 
 

5.1. Licitaţia pentru închiriere este  publică deschisă, la această procedura 
putând participa orice agent economic persoană fizică sau juridică. 

5.2. După verificarea  documentelor depuse de ofertanţi, preşedintele 

comisiei în ordinea obiectivelor propuse, deschide şedinţa de licitaţie.  
5.3.Ofertanţii înscrişi sau selectaţi au obligaţia de a anunţa cu glas tare 

suma oferită.  
5.4. Pentru adjudecare este obligatorie parcurgerea a  minim doi paşi, 

exclusiv preţul de pornire.  
5.5. Pasul reprezintă minim 5% din preţul de pornire. 
5.6. Preţul de pornire este cel stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local. 
5.7. Ofertanţii sunt obligaţi să depună la casieria Direcţiei Municipal 

Locato o garanţie de participare reprezentând preţul chiriei pentru o lună. 
5.8. Ofertanţilor  necâştigători ai licitaţiei li se restituie numai garanţia de 

participare în maxim 3 (trei) zile de la data licitaţiei.  
5.9. Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care ofertantul 

câştigător al licitaţiei nu semnează contractul în termen de 5 (cinci) zile de la 
adjudecare. 

5.10. În termen de maxim 5 zile de la adjudecare, câştigătorul are 

obligaţia de a semna contractul de închiriere.  Ofertantul câştigător are obligaţia 

de a prezenta Certificatul constatator emis de Registrul Comerţului, la semnarea 

contractului de închiriere. În caz contrar nu se va încheia contractul de 
închiriere. 

5.11. Contractul se încheie pe durata a trei ani calendaristici de la data 
semnării şi se poate prelungi o singură dată prin act adiţional pentru o perioadă 

ce nu poate depăşi durata iniţială a contractului.  
5.11.1. La expirarea termenului prevăzut mai sus contractul de închiriere 

se va încheia în urma organizării unei noi proceduri de licitaţie. 
5.12. Contractul de închiriere va conţine în mod obligatoriu următoarele 

clauze: 
a) obiectul şi durata închirierii; 
b) plata chiriei se va face până la data de 25 a lunii, pentru luna în curs,  
c) neplata chiriei la termen autorizează Direcția Municipal Locato ( în 

calitate de  locator ) să  rezilieze contractul de închiriere, rezilierea 
operând de plin drept fără nici o altă formalitate; 

     f) evacuarea se va efectua fără alte formalităţi, cu somaţie prealabilă; 
     g) subînchirierea sau cesiunea în tot sau în parte a bunului este interzisă.  

 
CAP. VI  SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
     



 

 

6.1. Candidaţii participanţi la licitaţie au dreptul de a formula în scris 
contestaţii împotriva modului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. 

Contestaţiile împotriva modului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei se depun 
în termen de maximum 24 de ore de la data închiderii şedinţei de licitaţie la 

sediul Direcției Municipal Locato.  
6.2. Soluţionarea contestaţiei se face de către Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data înregistrării 

acesteia.  Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza toate documentele 

întocmite de către Comisia de organizare a licitaţiilor şi va verifica respectarea 

procedurii de organizare a licitaţiei contestate. 
6.3. La soluţionarea contestaţiei, Comisia va avea în vedere doar aspectele 

invocate în cuprinsul contestaţiei.  Prin dispoziţia de soluţionare se poate admite, 

respinge în tot sau în parte contestaţia sau se pot decide măsuri corective de 

modificare, încetare, revocare, anulare, suspendare şi alte asemenea ale 

activităţilor în legătură cu licitaţia. 
6.4. Împotriva dispoziţiei de soluţionare contestatarul nemulţumit se poate 

adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
 
 

ANEXE: 
               

1. ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI - anexa nr. 1; 

2. CERERE DE  ÎNSCRIERE LA LICITAŢIE - anexa nr. 2;  

3. DECLARAŢIE -  ADMINISTRATOR - anexa nr. 3; 

4. DECLARARAŢIE DE INTEGRITATE ŞI 

CONFIDENŢIALITATE - anexa nr. 4;  

5. PROCES VERBAL AL LICITAŢIEI - anexa nr. 5. 
 
 
                                         
 



MUNICIPIUL ROMAN                                                                        ANEXA NR. 1 la  REGULAMENT 

Cod. F AL /CIM                Eeditia  1               Rrevizia 1                       Nr. ex.                         Pg. 1/ 1 

              
 
MUNICIPIUL ROMAN 
Direcţia Municipal Locato 
Nr._______ Data _______ 
 
          
 
 

CĂTRE, 
 

Ziarul ,,............................................’’ 
 
 
 
  Vă rugăm, prin prezenta, a publica în ziarul dumneavoastră, într-o 
singură apariţie, următorul ANUNŢ: 
 
           Municipiului Roman – Direcţia Municipal Locato , anunţă 

organizarea unei licitaţii publice ........ pentru închirierea : 
- ............................................. 

Licitaţia va avea loc în data de ......................, ora ............ la sediul 

Direcției Municipal Locato din mun. Roman, str. Ștefan cel mare nr. 259 

  
Înscrierile se fac până la data de ......................, orele .......           

Caietul de sarcini se poate procura contra cost până la data de ....................., 

orele ................, de la sediul Direcției Municipal Locato din . Roman, str. 

Ștefan cel mare nr. 259 
 

  
 Plata se va face din cont ...................., deschis la Trezoreria Roman. 
                                                   
 

 
 

Director, 
   



MUNICIPIUL ROMAN                                             ANEXA nr. 2 la REGULAMENT 
Direcția Municipal Locato 

Cod  F CIL /CIM              Editia  1               Revizia 1                 Nr. ex                           Pg.1/ 1 

 
 
 
                                    CERERE DE  ÎNSCRIERE LA LICITAȚIE  
                          
 
 

 
 
 
 
 

Domnule Director, 
 
 

Subsemnatul/a _______________________________________, 
administrator al ___________________________________________, 
cu sediul în   ________________________________________, având 
CUI_______________, telefon___________________, solicit 
înscrierea la licitaţia din data de ________________, pentru spațiul 

din   __________________________________________. 
 
 
 
 
Data: ___________ 
 
                                                                   Semnătura, 
                                                                     
                                                                   ________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domnului Director  al  Direcţiei Municipal Locato Roman 



MUNICIPIUL ROMAN                                    ANEXA NR.3 la  REGULAMENT 
DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO 

 

 

 
 
 
 

                DECLARAŢIE -  ADMINISTRATOR 
 
 
 Subsemnatul/a ______________________________________________, 

admnistrator al ___________________________________________________, 

cu sediul în _______________________________, Nr. R.C. _______________, 

CUI _________________, identificat prin BI/CI seria ____ nr. ___________, 

CNP _____________________________________, cu domiciliul în 

____________________________  declar pe propria răspundere că: 

-  societatea pe care o administrez nu este în stare de faliment, afacerile nu 

îmi sunt conduse de un administrator judiciar, activităţile comerciale nu 

sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii şi nu  este 

într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

- în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 

instanţe judecătoreşti pentru participare la activităţi ale unei organizaţii 

criminale, pentru corupţie, pentru  fraudă şi/sau pentru spălare de bani. 

 

Răspund de legalitatea, realitatea şi exactitatea celor menţionate 

cunoscând prevederile art.326 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii 

 

 

 
Data: _________       Semnătura, 
 
          __________________ 



MUNICIPIUL ROMAN                                            ANEXA NR. 4  la  REGULAMENT 
DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO 

 
Cod. F DIC /CIM                Editia  1               Revizia 1                       Nr. ex.                 Pg 1/ 1 

                                                                                                                                                  
 

 
 

DECLARARAŢIE 
DE INTEGRITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE  

 
 
 
 Subsemnatul ............................................................................., în calitate de  
.................... al comisiei de organizare a licitaţiilor / soluţionare a contestaţiilor  pentru 
închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Direcției 

Municipal Locato, la licitaţia organizată de Direcția municipal Locato - Municipiul Roman, în 
data de ________________, pentru ______________ declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi; 
b) nu am calitate de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu 

persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi; 
c) nu am nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului 

de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor; 
d) prin exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante nu mă 

aflu în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta 

reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 

de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului 

ofertelor/candidaturilor,precum şi asupra altor informaţii prezentate de către operatorii 

economici, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja 

proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de 

evaluare/juriului. 
Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi 

evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din 

comisie. 
 

 
 
 Data: .................................................        
 
         Semnătura, 
 
         ............................................ 
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          MUNICIPIUL ROMAN 
         Piaţa Roman-Vodă nr. 1               www.primariaroman.ro 
         Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 Fax 0233 741 604 
  
 

Emitent: DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO 
CUI 40103820 Roman str.Stefan cel Mare nr.259 
Tel 0233 742280 e-mail municipallocato@yahoo.com 
Nr. _ _ _ _ _ _ din _ _ _ _ _ _ _  
 

 
 

PROCES VERBAL AL LICITAŢIEI 
Încheiat astăzi ____________ 

 
 
 Cu ocazia desfăşurării şedinţei de licitaţie privind închirierea unor bunuri 

cu destinaţia de ________________________ ce aparţin domeniului public al 

municipiului Roman şi sunt în administrarea Direcția Municipal Locato. 
 Comisia de organizare a licitaţiilor numită prin Dispoziţia Primarului 

municipiului Roman nr.___ din __________ formată din: 
 1. ________________       - preşedinte 
 2. ________________       - secretar 
 3. ________________       - membru 
  
 constată următoarele: 
 a. Se închiriază prin licitaţie publică deschisă,în conformitate cu 

prevederile H.C.L. nr. ____________,  următoarele bunuri (spaţii/(terenuri): 

Nr. 
crt. 

Destinaţia spaţiului 
(terenului) 

Suparafaţa 
- mp - 

Preţul de pornire 
Lei / mp / lună (zi) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10.    
11.    
12.    
13.    
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       b. S-a făcut publicitate aferentă în ziarele 
______________________________ şi prin afişare la sediul Direcței Municipal 

Locato. 
      c. S-au întocmit caietele de sarcini. 
      d. Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare. 
       e. Comisia constată că sunt îndeplinite condiţiile legale de desfăşurare a 

şedinţei de licitaţie. 
       f. Preşedintele comisiei declară şedinţa deschisă şi anunţă numele 

ofertanţilor. 
 Deoarece pentru spaţiile 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
 
nu s-au prezentat ofertanţi, comisia a hotărât licitarea în etapa următoare din 

data de _________________. 
 Pentru spaţiile ______________________________ nu s-au întrunit 
condiţii de concurenţă (minim 2 ofertanţi). Licitarea se va face în etapa 
următoare din data de _________________. 
  
Prezentul proces verbal, încheiat în două exemplare, se supune la vot de către 

preşedintele comisiei şi se aprobă cu votul a _______ membri din _______. 
  
           Preşedintele declară şedinţa de licitaţie închisă. 
 
 Comisia de licitaţie 
 
 1. - preşedinte  ________________ 

 2. - secretar  ________________ 

 3.  - membru  ________________ 

 
Pentru spaţiul __________________________ în suprafaţă de _________ 

mp. 
cu destinaţia de __________________________ s-au înscris următoarele 

persoane: 
 
1. Domnul(doamna) ______________________________________________ 
posesor al CI (BI) seria _____ nr. _____________ în calitate de reprezentant al 
firmei _________________________________________________ care a 
prezentat procura ______________________________________  şi a achitat 
taxa de participare în sumă de _____________________________ cu chitanţa 

nr. _________ şi garanţia în sumă de _____________________________ cu 
chitanţa nr. ___________. 
 

14.    
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2. Domnul(doamna) ______________________________________________ 
posesor al CI (BI) seria _____ nr. _____________ în calitate de reprezentant al 
firmei _________________________________________________ care a 
prezentat procura ______________________________________  şi a achitat 
taxa de participare în sumă de _____________________________ cu chitanţa 

nr. _________ şi garanţia în sumă de _____________________________ cu 
chitanţa nr. ___________. 
 

 

Pentru spaţiul ___________________________________________ preţul de 

pornire este de _____________________________ lei/mp/lună : 
 
Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 

Deoarece la a treia strigare nu s-a oferit o sumă mai mare de 

_______________ 
se adjudecă D-nului(D.nei) ____________________________________ pentru 
suma de ______________________________. 
    
                             Semnătură adjudecător _____________________ 
 
 
 

Pentru spaţiul ___________________________________________ preţul de 

pornire este de _____________________________ lei/mp/lună : 
 
Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 
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Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 

Deoarece la a treia strigare nu s-a oferit o sumă mai mare de 

____________________________________ se adjudecă D-ului(D-nei) 
__________________________________________________ pentru suma de 
____________________________________. 
                                                        

  Semnătură adjudecător _____________________ 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.  __ din 18.04.2019 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIULUI ROMAN 
 
 
 

Comisia de organizare a licitaţiilor numită prin 
Dispoziţia Primarului nr. _____/ ___.___._____ 
 
 
 

CAIET DE SARCINI-CADRU 
PENTRU LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

 
 

1.OBIECTUL ÎNCHIRIERII 
 

    Spațiu cu altă destinație decât cea de locuință situat în 

________________________________________________________________
_______________________________________________________. 
       

2. LICITAŢIA 
 2.1. Licitaţia este publică deschisă. 
 2.2. Anunţul de primire a candidaturilor va conţine: 

1. Obiectul închirierii 
2. Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei 
3. Data, ora şi locul de unde se ridică şi se depun documentaţiile 

 2.3. Taxa de participare la licitaţie este de 150 RON iar costul caietului de 
sarcini este de 50 RON, achitate la casieria Direcției Municipal Locato Roman. 
 2.4. Ofertanţii sunt obligaţi să depună la casieria Direcției Municipal 

Locato o garanţie de participare reprezentând preţul chiriei pe o lună 
 2.5. Ofertanţilor necâştigători ai licitaţiei li se restituie numai garanţia de 

participare în maxim 3 (trei) zile de la data licitaţiei. 
 2.6. Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care ofertantul 

câştigător al licitaţiei nu semnează contractul în termen de 5 (cinci) zile de la 
adjudecare. 

2.7. Ofertantul câştigător are obligaţia de a prezenta Certificatul 

constatator emis de Registrul Comerţului, la semnarea contractului de închiriere. 

În caz contrar nu se va încheia contractul de închiriere. 
            

3. PREDAREA - PRIMIREA 
 3.1. Predarea - primirea spaţiului închiriat se va face pe bază de proces - 
verbal, anexă la contract. 
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 4. TERMENUL 

 4.1. Contractul încheiat are valabilitate 3 (trei) ani, începând cu data 
încheierii contractului şi predării spaţiului. 
          5. PREŢUL 
 5.1. Preţul de pornire al licitaţiei este de ______, iar pasul este de minim 
5% din prețul de pornire. 
 5.2. Taxa lunară de închiriere, conform H.C.L. privind aprobarea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul în curs, este cea consemnată în raportul 

de adjudecare a licitaţiei. 
 
6. PLATA CHIRIEI 
6.1. Plata chiriei se va face până pe data de 25 a lunii, pentru luna în curs,  

 6.2. Neplata chiriei la termen autorizează Direcția Municipal locato  să 

rezilieze contractul de închiriere, rezilierea operând de plin drept fără nici o altă 

formalitate. 
 

7. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 
 7.1. Să predea în stare corespunzătoare bunul închiriat. 
 7.2. Să asigure folosinţa bunului închiriat pe toată durata contractului. 
 

8. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI 
 8.1. Să folosească bunul închiriat după destinaţia ce rezultă din contract. 
 8.2. Să plătească chiria la termenele fixate din contract. 
 8.3. La sfârşitul contractului să restituie bunul închiriat în starea în care l-a 
primit, fiind considerat că l-a primit în stare bună. 
 8.4. Să plătească la sfârşitul lunii utilităţile consumate (energie electrică, 

apă, canal, salubritate, energie termică). 
          8.5. Să respecte toate angajamentele asumate prin contractul de închiriere. 
 

9. SUBÎNCHIRIEREA ŞI CESIUNEA 
 9.1. Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat este interzisă. 
 

10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 10.1. Pentru neexecutarea sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale părţile datorează despăgubiri. 
 10.2. Închirierea încetează şi contractul se reziliază în cazul nerespectării 

de către locatar a obligaţiilor contractuale şi se va proceda la evacuarea acestuia 

fără somaţie. 
 
  

11. FORŢA MAJORĂ 
 11.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea ce o invocă în 

condiţiile şi termenele legii. Cazurile de forţă majoră sunt cele prevăzute de 

legislaţia în vigoare. După încetarea forţei majore contractul îşi va urma cursul. 
11.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa 

celeilalte părţi, în scris, în maxim 5 zile de la apariţie, iar durata forţei majore 
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împreună cu avertizarea asupra efectelor şi extinderi posibile a acestora, se va 

comunica în maxim 15 zile de la apariţie. 
 

12. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR                                                                                  
 12.1. Candidaţii participanţi la licitaţie au dreptul de a formula în scris 
contestaţii împotriva modului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.  

12.1.1. Contestaţiile împotriva modului de organizare şi desfăşurare a 

licitaţiei se depun în termen de maximum 24 de ore de la data închiderii şedinţei 

de licitaţie la sediul Direcției Municipal Locato.  
12.2. Soluţionarea contestaţiei se face de către Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor  în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data înregistrării 

acesteia.  
12..2.1. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza toate 

documentele întocmite de către Comisia de organizare a licitaţiilor şi va verifica 

respectarea procedurii de organizare a licitaţiei contestate. 
12.2.2.La soluţionarea contestaţiei, Comisia va avea în vedere doar 

aspectele invocate în cuprinsul contestaţiei.  
12.2.3. Prin dispoziţia de soluţionare se poate admite, respinge în tot sau 

în parte contestaţia sau se pot decide măsuri corective de modificare, încetare, 

revocare, anulare, suspendare şi alte asemenea ale activităţilor în legătură cu 

licitaţia. 
12.2.4. Împotriva dispoziţiei de soluţionare contestatarul nemulţumit se 

poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
  
           
 

COMISIA DE ORGANIZARE A LICITAŢIILOR 
     



 

                               

     MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1       www.primariaroman.ro  

  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604                   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Cabinet Primar 

Nr . 7497 din 11.04.2019 
 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice şi a Caietului de 

sarcini pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în 
administrarea Direcţiei Municipal Locato 

 
 

 Direcția Municipal Locato a fost înființată prin H.C.L. nr. 

223/27.09.2018 ca instituție publică cu personalitate juridică în 

subordinea Consiliului Local Roman, prin preluarea întregii activități 

a S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman.  

 Cum această Direcție gestionează bunuri proprietate publică pe 

care le are în administrare, se impune adoptarea unui regulament 
pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, 

pentru a se asigura o reglementare unitară a modului de organizare și 

desfășurare a procedurilor de licitație pentru aceste spații, precum și 

pentru a se prevedea obligații și responsabilități clare atât pentru 

locator, cât și pentru locatar. 
 

 Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se 

pronunțe prin vot. 

 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
 



 

                               
      MUNICIPIUL ROMAN 

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1   www.primariaroman.ro  
  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604             E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

 

Emitent: DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI  ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr . 7498 din 11.04.2019 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a licitaţiilor publice şi a Caietului de sarcini pentru închirierea 
bunurilor proprietate publică aflate în administrarea 

Direcţiei Municipal Locato 
 

 Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl. Lucian-
Ovidu Micu, Primarul mun. Roman, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de 

legalitate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

 Direcția Municipal Locato a fost înființată prin H.C.L. nr. 223/27.09.2018 ca 
instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Roman, prin 

preluarea întregii activități a S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman.  
Cum această Direcție gestionează bunuri proprietate publică pe care le are în 

administrare, apreciem că se impune o reglementare unitară cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea licitaţiilor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație aflate în 

administrarea Direcţiei Municipal Locato, cât şi cu privire la conţinutul Caietelor de 

sarcini - Cadru pentru închirierea acestor bunuri. 
 

Din punct de vedere al legalităţii: 
 

Regimul juridic al bunurilor proprietatea municipiului este reglementat de 
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.  

Spațiile cu altă destinație aflate în proprietatea publică şi/sau privată a 

municipiului și în administrarea Direcţiei Municipal Locato pot fi închiriate conform 
reglementărilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor aprobate  prin 
hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Roman. 

În ceea ce priveşte chiria datorată pe tipurile de activităţi ce se vor desfăşura în 

spaţiile respective şi contractul - cadru, acestea sunt stabilite prin Hotărâri ale 

Consiliului Local al Municipiului Roman.  
 

           În consecinţă, având în vedere cele de mai sus, apreciez că proiectul de hotărâre 

îndeplineşte condiţiile pentru a fi aprobat. 
 

Director D.J.A.P., 
C.j. Camelia RUSU 


