Anexa nr. 1 la Regulament închirieri

CAIET DE SARCINI CADRU
privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului teren/construcție

CAPITOLUL I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII
1.1. Imobilul care urmează a fi închiriat se află în intravilanul municipiului
Roman, str. ___________.
1.2. Imobilul ce face obiectul închirierii, în suprafaţă de ______ mp, înscris în
CF a mun. Roman nr. ___, cu nr cadastral _____, având o valoare de inventar de
_____ , aparţine domeniului public/privat al Municipiului Roman și se află în
administrarea ___________, conform HCL _______________.
1.3. Imobilul ce face obiectul închirierii va fi utilizat de locator, pe riscul şi
răspunderea sa, pentru ________________, în schimbul chiriei prevăzute la cap.
III.
1.4. Predarea - primirea bunului se va face în maxim ____ zile de la data
semnării contractului de închiriere, în baza unui proces verbal de predareprimire.
1.5. La încetarea contractului din orice cauză, imobilul revine locatorului liber
de sarcini.
1.6. Taxa pentru participarea la licitație este de _____, iar contravaloarea
caietului de sarcini este de _____.
1.7. Taxele prevăzute la pct. 1.6 nu se restituie ofertanților.
1.8. Pentru a participa la licitație, ofertanții trebuie să facă dovada achitării taxei
de participare la licitație și achiziționării caietului de sarcini.
CAPITOLUL II. DURATA ÎNCHIRIERII
2.1. Durata închirierii terenului/construcției în suprafață de _______ mp în
vederea _____________, este de _________, începând cu data semnării
contractului de închiriere.
2.2. Durata închirierii poate fi prelungită prin acordul de voinţă al părţilor, la
cererea locatarului, cu condiția ca acesta să nu înregistreze restanțe la plata
chiriei.
CAPITOLUL III. PREȚUL
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3.1. Preţul de pornire a licitaţiei pentru închirierea terenului/construției este de
_______/mp/zi/lună, conform art.____ din Hotărârea Consiliului Local nr
_________________.
3.2. Preţul adjudecat prin licitaţie va fi indexat de drept anual, începând din al
doilea an, cu indicele de inflaţie prognozat, urmând a se regulariza la prima
scadenţă a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul
Naţional de Statistică.
3.3. Chiria se facturează până cel târziu în data de 10 a fiecărei luni pentru luna
pe care urmează să se efectueze plata.
3.4 Chiria se achită până cel târziu în data de 25 a fiecărei luni, dată la care
factura devine scadentă;
3.5. În caz de neplată a chiriei la termenele scadente se vor percepe majorări de
întârziere în cuantumul legal stabilit pentru creanţe fiscale.
3.6. Neplata în termen a două trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală
a contractului de închiriere şi luarea măsurilor pentru eliberarea pe cale
administrativă a amplasamentului.
3.7. La încheierea contractului de închiriere, chiriaşul are obligaţia constituirii
unei garanţii de bună plată la contract, echivalentul a două chirii. Din această
sumă locatorul poate preleva penalităţile şi sumele datorate de chiriaş.
CAPITOLUL IV DREPTURILE PĂRŢILOR
Drepturile locatarului
4.1. Locatarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe
răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de închiriere;
4.2. Locatarul are dreptul de a folosi bunurile care face obiectul închirierii,
potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de
închiriere.
Drepturile locatorului
4.3. Locatorul va solicita constituirea unei garanţii de participare la licitaţie,
echivalentă cu chiria datorată pentru 2 luni. Câştigătorul licitaţiei, va putea opta
pentru retumarea garanţiei de participare sau transformare a acesteia în garanţie
pentru neplata chiriei, caz în care va proceda la întregirea acesteia la nivelul
sumei licitate.
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4.4. Condiţiile menţinerii sau pierderii garanţiei de participare la licitaţie şi a
garanţiei pentru neplata chiriei se vor stabili prin instrucţiunile de participare la
licitaţie şi / sau prin contractul de închiriere.
4.5. Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au
fost stabilite ca fiind câştigătoare, se returnează la cerere, de către organizatorul
procedurii în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru
depunerea eventualelor contestaţii
4.5. Locatorul are dreptul să anuleze licitaţia dacă ofertantul declarat câştigător
nu se prezintă să semneze contractul de închiriere şi procesul verbal de predareprimire a amplasamentului în maxim 20 (douăzeci) zile calendaristice de la data
adjudecării
4.6. Locatorul are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de
realizare a investiţiei (dacă este cazul), precum şi modul în care este satisfăcut
interesul public prin realizarea activităţii, verificând respectarea obligaţiilor
asumate de locatar.
4.7. În cazul prelungirii duratei închirierii, locatorul poate modifica, chiria prin
Hotărâre a Consiliului Local. Locatarul acceptă modificarea de drept a chiriei
chiar și fără a fi necesară încheierea unui act adiţional.
4.8. Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a
contractului de închiriere, din motive excepţionale legate de interesul naţional
sau local;
4.9. Locatorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul de închiriere în cazul
în care locatarul nu respectă oricare dintre obligațiile asumate prin contract.
CAPITOLUL V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Obligaţiile locatarului
5.1. Să semneze contractul de închiriere în maxim 20 (treizeci) zile
calendaristice de la data adjudecării licitaţiei;
5.2. Să folosească terenul/imobilul închiriat conform scopului închirierii, așa
cum rezultă din contract și din prezentul caiet de sarcini;
5.3. Să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele
juridice săvârşite;
5.4. Să plătească chiria în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract;
5.5.Să constituie garanţia în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în
caietul de sarcini;
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5.6. Să solicite locatorului, după caz, reparaţiile necesare pentru menţinerea
bunului în stare corespunzătoare de folosinţă sau contravaloarea reparaţiilor care
nu pot fi amânate;
5.7. Să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere curente şi
reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea
în care l-a primit în momentul încheierii contractului;
5.8. Să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a
contractului de închiriere, în starea tehnică şi funcţională avută la data preluării,
mai puţin uzura aferentă exploatării normale;
5.9. Să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale,
civile, industriale sau producte.
5.10. Să nu subînchirieze bunul fără a solicita și avea acordul expres al
locatorului în acest sens
5.11. Să notifice, în scris, locatorul ori de câte ori există cauze de natură să
conducă la imposibilitatea utilizării bunului închiriat, în vederea luării măsurilor
ce se impun pentru asigurarea continuității contractului
5.12 Să folosească bunul cu buna credinţă, ca un bun gospodar, conform
destinaţiilor şi profilelor de activitate existente la data încheierii contractului,
ori, după caz, solicitate de acesta în scris şi acceptate de locator
Obligaţiile locatorului
5.13. Să predea bunul pe bază de proces-verbal;
5.14 Să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere;
5.15 Să beneficieze de garanţia constituită de locatar în condiţiile stabilite în
contract și în prezentul caiet de sarcini;
5.16. Să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata
închirierii, potrivit destinaţiei sale, şi să suporte cheltuielile reparaţiilor necesare
în acest scop;
5.17 Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor
închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni
folosinţa bunului de către locatar, starea integrităţii bunului şi destinaţia în care
este folosit;
5.18 să asigure folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii.
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CAPITOLUL VI. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
DE ÎNCHIRIERE
6.1. Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor
acte adiţionale, cu acordul părţilor.
6.2. Contractul de închiriere încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin la prelungirea
acestuia;
b) în cazul în care interesul naţional, local sau cerinţele urbanistice impun
aceasta, prin denunţarea unilaterală de către locator, cu preaviz de 15 zile adresat
chiriaşului de a elibera terenul/imobilul;
c) prin acordul părţilor;
d) prin denunţarea unilaterală a contractului. Denunţarea unilaterală a
contractului poate fi făcută de către oricare dintre părţi.
e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere
unilaterală, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului, fără a mai fi
necesară punerea în întârziere a locatarului şi fără intervenţia instanţei de
judecată
f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul
imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata
unei despăgubiri
g) alte situaţii expres prevăzute de lege sau în contractul de închiriere
Încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea contractului sau de la
data comunicată prin notificare. Pentru ocuparea terenului după această dată de
către locatar, locatorul va calcula despăgubiri.
6.3. Contractul se reziliază de plin drept, prin denunţare unilaterală de către
locator, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a chiriaşului şi fără
intervenţia instanţei de judecată, în cazul în care chiriaşul se găseşte în vreuna
din următoarele situaţii:
a) a schimbat destinaţia bunului închiriat fără obţinerea acordului locatorului,
b) a subînchiriat bunul ce face obiectul contractului, fără a solicita și a avea
acordul expres al locatorului;
c) a cedat folosinţa bunului unor terţi;
d ) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a chiriei
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Încetarea contractului în oricare din situațiile prevăzute la art. 6.3 conduce la
pierderea garanţiei de buna plata, la plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului
de 50% din valoarea chiriei indexate la zi precum şi la eliberarea
terenului/construcției pe cale administrativă.
CAPITOLUL VII. RESPONSABILITĂŢILE DE MEDIU
7.1 Locatarul îşi asumă în totalitate responsabilităţile de mediu pe toată durata
contractului.
CAPITOLUL VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
8.1. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de închiriere se
vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul
va fi transmis spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun.
CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE
9.1. În caz de renunţare, după adjudecarea licitaţiei, locatarul pierde garanţia de
participare la licitaţie, iar locatorul va reorganiza procedura de licitaţie în
vederea închirierii terenului/construcției.
9.2. Contractul de închiriere va cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor stabilite
prin prezentul caiet de sarcini, fără însă a se limita la acestea, respectiv
obligaţiile asumate în procedura de licitaţie de ofertantul declarat câștigător.
9.3.. Toate lucrările privind obținerea unor eventuale avize, racordarea la reţelele
tehnico-edilitare existente, obţinerea acordurilor de branşare, dacă este cazul, îl
privesc pe locatar.
9.4. Caietul de sarcini şi toate documentele necesare licitaţiei se pun la
dispoziţia solicitantului, contra cost.
9.5. Ofertanţii vor achita taxa şi garanţia de participare la licitaţie la valoarea
stabilită î prezentul caiet de sarcini și în instrucțiunile de participare la licitație.
9.6 Ofertanţii la licitaţie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitaţie originalul
chitanţei de plată a taxei şi a garanţiei de participare la licitaţie. Participarea la
licitaţie a ofertanţilor este condiţionată de achitarea integrală a debitelor pe care
le au faţă de bugetul local al municipiului Roman și față de bugetul de stat,
achitarea documentaţiei de licitaţie şi a garanţiei de participare.
9.7. Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice sau persoanele fizice care au
debite faţă de bugetul local, sau DGFP
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9.8. Dacă din diferite motive, licitaţia se amână, se revocă sau se anulează,
decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanţi. In acest
caz, ofertanţilor li se va înapoia în termen de zece zile lucrătoare garanţia de
participare la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie pe baza unei cereri scrise
şi înregistrare la Primăria municipiului Roman. Cererea trebuie făcută în
interiorul termenului de 10 zile; în caz contrar, se consideră că ofertantul a
renunțat la dreptul de a solicita restituirea garanției și a taxelor de participare.
9.9.Prin înscrierea la licitaţie, toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se
consideră însuşite de ofertant.
9.10 Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfășurare al licitației se
depun la sediul organizatorului în termen de 48 de ore de la data desfăşurării
licitaţiei, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Disspoziție a
Primarului mun. Roman, va analiza şi instrumenta contestaţiile înregistrate în
termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
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