
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE 
privind aprobarea inchirierii  prin licitatie publica a unui imobil, ce apartine domeniului 

public al orasului Valenii de Munte,  cu numar cadastral 20519 , situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Berevoesti, nr.8 

 
Avand in vedere prevederile legale  cuprinse in : 

- art.108 lit.c), art.129 alin.(2) lit.c) si alin.(6) lit.b), art. 333, art.334, art.336 – art.348 si art.362 
alin.(1) si alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
- art.1777 din noul Cod Civil ; 
Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Valenii de Munte,  raportul intocmit de 

catre Biroul impozite si taxe locale si  raportul Comisiei pentru probleme juridice si de disciplina,  
munca si protectie sociala si raportul comisiei economico - financiare si agricultura; 
 
 
In temeiul prevederilor art.139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 
 Art.1.  Se aproba inchirierea prin licitatie publica, organizata in conditiile legii, -a unui  spatiu 
cu  destinatie de cabinet medical, s.u. = 64.35 mp, inclusiv folosinta spatiu de utilitate comuna , acces 
in imobil si folosirea teren in cota indiviza , parte din cladirea , in suprafata totala  de 772 mp , situata 
in strada Berevoesti , nr.8, ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte de Munte. 
 Art.2. Se aproba studiul de oportunitate prevazut in anexa nr.2 ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.3. Se aproba caietul de sarcini pentru inchirierea prin licitatie publica a terenului  prevazut 
la articolul 1,  conform anexei nr.3 ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4. Se aproba contractul – cadru prevazut in anexa nr.4 ce face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 Art.5. Stabileste ca durata inchirierii sa fie de maximum 5 ani, cu drept de prelungire cu 
acordul ambelor parti. 
 Art.6. Se imputerniceste primarul orasului Valenii de Munte sa semneze contractul de 
inchiriere cu castigatorul licitatiei. 

Art.7. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : primarul, Serviciul Serviciul buget – finante, 
impozite si taxe locale, Compartimentul juridic si Compartimentul cadastru si agricultura. 

Art.8. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se comunica 
personelor interesate si se publica pe site-ul institutiei. 

Afisarea, publicarea si comunicarea se vor face de catre Serviciul administratie publica locala. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Niculae Nicoleta  

 
                          CONTRASEMNEAZA:  
                      SECRETAR GENERAL  – Onoiu Elena – Adina 
 
VALENII DE MUNTE 17 decembrie2019 
NR. 220 
 
 



 
 
 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAS VALENII DE MUNTE 
PRIMAR 
Nr. ………/………………. 
 
 
 
 
 

 
REFERAT  DE  APROBARE 

 
privind aprobarea inchirierii  prin licitatie publica a unui imobil, ce apartine domeniului 

public al orasului Valenii de Munte,  cu numar cadastral 20519 , situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Berevoesti, nr.8 

 
 
 

In exercitarea atributiilor conferite prin art. 129 alin.(2) lit.c) si alin.(6) lit.b) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local  hotărăşte cu privire la vânzarea, darea in 

administrare, concesionarea, darea in folosinta gratuita sau inchirierea  bunurilor proprietate privată a 

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii. 

Propunerea de inchiriere  a spatiului in suprafata utila de 64,35 mp, ce apartine domeniului 

public al orasului Valenii de Munte, situat in str. Berevoesti , nr.8 , are la baza dorinta de a incuraja 

persoanele fizice/juridice sa investeasca pe termen lung si strangerea de venituri suplimentare la 

bugetul local . 

Spatiul care face obiectul acestui proiect de hotarare, apartine domeniului public  al orasului 

Valenii de Munte si poate fi inchiriat  conform art .332-348  din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ.  

Ca urmare a celor expuse mai sus, propun aprobarea de catre Consiliul Local a unui proiect de 

hotarare cu privire la inchirierea , prin licitatie publica a spatiului in suprafata utila de 64,35  mp, situat 

in str. Berevoesti , nr.8 , apartinand domeniului public al Orasului Valenii de Munte. 

 

 
  
 

PRIMAR, 
Florin Constantin 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAS VALENII DE MUNTE 
Serviciul Buget Finante-ITL 
Nr. ………/……………… 

 
RAPORT 

 
privind aprobarea inchirierii  prin licitatie publica a unui imobil, ce apartine domeniului 

public al orasului Valenii de Munte,  cu numar cadastral 20519 , situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Berevoesti, nr.8 

 
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.129 alin.(2) lit.c) si alin.(6) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.332-348 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- art.1777  din Noul Cod Civil; 

 
Imobilul  care face obiectul acestei solicitari are urmatoarele caracteristici: 

- spatiu cu  destinatie de cabinet medical, s.u. = 64.35 mp, inclusiv folosinta spatiu de utilitate comuna , 
acces in imobil si folosirea teren in cota indiviza , parte din cladire , in suprafata totala  de 772 mp , situat 
in strada Berevoesti , nr.8 . 
- apartine domeniului public al Orasului Valenii de Munte, fiind in administrarea Primariei  orasului 
Valenii de Munte, 
- valoarea de inventar a imobilului, total ,  este de 974348 lei . 
-a fost inscris in cartea funciara sub nr. 20519  ,   drept de proprietate Orasul Valenii de Munte  
-nu este ipotecat si nu are interdictii de instrainare 
 Propunem inchirierea spatiului de 64.35 mp , spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta ,ce 
apartine domeniului public  al orasului Valenii de Munte,  prin licitatie publica. 
 Pretul de pornire al licitatiei este de 310  lei pe luna  , calculat conform Raport de evaluare 
nr.24110/26.11.2019 , intocmit de catre evaluator autorizat , Ghioca Gheorghe. 
Imobilul  ce urmeaza a fi inchiriat se preteaza pentru spatiu cu destinatie de cabinet medical . 

Durata contractului este de 5 ani , cu posibilitate  de prelungire prin act aditional , cu acordul 
partilor. 

Inchirierea imobilului se motiveaza din urmatoarele puncte de vedere : 
- Social : imbunatatirea calitatii vietii , prin acordarea de servicii medicale , locuitorilor 

orasului Valenii de Munte  ; 
- Economic si financiar :  genereaza venituri financiare suplimentare la bugetul local prin 

incasarea chirie anuale precum si a taxei datorate pe terenul inchiriat . 
Fata de cele mentionate , consideram ca  sunt indeplinite prevederile legale in materia 

inchirierii  bunurilor  din domeniul public  al orasului Valenii de Munte si inaintam  spre aprobare 
proiectul de hotarare. 
 
Sef serviciu Buget Finante- ITL      Compartiment Juridic                                 Intocmit ,  

                     Sef Birou ITL 
        Nitu Elena                    CJP Mihai Carmen Florentina                   Moraru Maria Ancuta  
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STUDIU DE OPORTUNITATE  
privind inchirierea  prin licitatie publica a spatiului situat in orasul   

Valenii de Munte, strada Berevoesti ,  nr.8 , in suprafata utila de 64,35  mp 
 

 
 
Prezentul studiu de Oportunitate este intocmit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Capitolul I 

 
Descrierea şi identificarea bunului care urmează a fi inchiriat : 
Spatiul in suprafata utila de 64,35 m.p. este situat in oraşul Vălenii de Munte, str Berevoesti, nr.8 , face 

parte dintr-o constructie in suprafata totala de 772 mp.,  avand numarul cadastral 20519 ; valoare de 

inventar 974.348 lei . 

Constructia are o accesibilitate foarte buna, principala cale de acces  fiind str. Berevoesti . 

Zona dispune de o echipare edilitara completa: apa, canalizare,energie electrica, gaze naturale, 

telefonie, internet etc. 

Capitolul II 
 
Aspecte de ordin economic, financiar , juridic si de mediu  
Inchirierea spatiului   genereaza venituri financiare suplimentare la bugetul local prin incasarea chiriei 
lunare precum si a taxei datorate pe cladirea  inchiriata. 
 

Din punct de vedere juridic , inchirierea spatiului  se va face prin licitație publică 
organizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Aspecte privind protectia si amenajarea mediului : imbunatatirea factorilor de mediu si a 
microclimatului din zona prin amenajare si intretinere . 

 
  
Capitolul III 
Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de inchiriere şi justificarea alegerii procedurii 
In conformitate cu prevederile art. 333 alin (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a UAT  se face prin 
procedura licitatiei publice. 



Potrivit art 362 alin (3) din OUG nr. 57/2019 „ Dispoziţiile privind darea în administrare, 
concesionarea, închirierea şi darea în folosinţă gratuită a bunurilor aparţinând domeniului public al 
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător”, respectiv art. 302-
331 din OUG nr. 57/2019. 

Capitolul IV 
 
Durata estimată a concesiunii 
 
Durata contractului este de 5 ani , cu posibiliate de prelungire prin act aditional, cu acordul partilor.  
Capitolul V 
 
Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de inchiriere  
 
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul 
administrativ, preconizam ca incheierea procedurilor de inchiriere a  spatiului situat in str. 
Berevoesti, nr.8 , este  de  aproximativ  45-50 zile de la  data aprobarii proiectului de hotarare 
(proiect ce include si aprobarea Studiul de  Oportunitate, respectiv a Caietului de Sarcini),  
publicarea anuntului de organizare a licitatiei (în Monitorul Oficial  al României, Partea a VI-a,  
într-un  cotidian  de  circulaţie  naţională şi  într-unul  de  circulaţie locală). 
 
 
 
 
  

Intocmit 
Sef Birou Impozite si Taxe locale  

Moraru Maria Ancuta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA                                                                                      ANEXA NR. 3  

ORASUL VALENII DE MUNTE                                                                   la H.C.L. nr._______/17.12.2019    

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

  CAIET DE SARCINI CADRU 
pentru închirierea prin licitaţie publica a unui spatiu ce apartine domeniului public al  

orasului Valenii de Munte,  situat in str.Berevoesti, nr.8  
  

1.   OBIECTUL LICITAŢIEI 
 

            Obiectul licitaţiei il constituie inchirierea unui spatiu situat in Valenii de Munte,  
Str. Berevoesti, nr.8, in suprafata utila de 64,35 mp., cu alta destinatie decat aceea de 
locuinta. 

Obiectul licitaţiei este stabilit in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ si Hotărârilor Consiliului Local 60/30.08.2013, 61/30.08.2013. 

 INFORMAŢII GENERALE  DESPRE  SPATIUL SCOS LA LICITAŢIE IN 
VEDEREA ÎNCHIRIERII 

 
      Spatiul in suprafata utila  de 64,35  mp, situat pe str. Berevoesti , nr.8, compus 

din trei camere, hol si grup sanitar, folosinta exclusiva , inclusiv folosinta spatiu de 
utilitate comuna , acces in imobil si folosire teren in cota indiviza ,  scos la licitatie in 
vederea inchirierii,  apartine  domeniului public al orasului Valenii de Munte. 

 
             3.   CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 

 
Are dreptul de a participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica, romana 

sau straina, care    indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 
a)a platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia de participare; 
b)a depus oferta sau cererea de participare la licitatie, impreuna cu toate documentele 
solicitate in documentatia de atribuire, in termenele prevazute in documentatia de 
atribuire; 
c)are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a 
contributiilor catre bugetul consolidat al statului si catre bugetul local; 
d)nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare. 

           Nu are dreptul sa participe la licitatie persoana care a fost desemnata castigatoare 
la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ-
teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa 
proprie. Restrictia opereaza pentru o durata de 3 ani, calculata de la desemnarea 
persoanei respective drept castigatoare la licitatie. 

4. CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE 
PRET 



 4.1.Preţul de pornire a licitaţiei publice deschise, cu strigare, este de 310 lei/luna 
. ...........................................................................                      Preţul de 
adjudecare a licitaţiei va deveni pret in contract. 

           Conform Hotărârii Consiliului Local al orasului Valenii de Munte 
nr.60/30.08.2013, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflaţie (se va aplica 
indicele lunar al preturilor de consum la prestari servicii - luna decembrie a anului 
precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul 
National de Statistica). 

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriaşului prin act aditional. 
Plata chiriei se va efectua lunar ,  prin virament din contul chiriaşului sau cu 

numerar, in contul Primariei orasului Valenii de Munte 
RO96TREZ52821A300530XXXX, deschis la Trezoreria Valenii de Munte. Plata chiriei 
se face incepand cu data încheierii contractului de închiriere. 
4.2.Termenul de închiriere al terenului este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul 

ambelor parti. 
4.3. Pasul de licitaţie este de 10 lei. 
4.4. Garanţia de participare la licitaţie este in suma de 610 lei 
4.5. Taxa de participare la licitaţie este de 50  lei. 
4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei si se achiziţionează de la 

Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Valenii de Munte 
(CAMERA 4). 

4.7. Contravaloarea raportului de evaluare , in suma de 500 lei ,va fi suportata de 
catre castigator . 

        5.CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
            5.1 .Criteriile de atribuire a contractului de inchiriere sunt: 

- cel mai mare nivel al chiriei  
- capacitatea economico financiara a ofertantilor  
- protectia mediului inconjurator 
- conditii specifice impuse de natura bunului inchiriat  

 
 

6. INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANTI 
 
 
    Orasul Valenii de Munte, prin Primarie, cu sediul in Valenii de Munte, 

Str.Berevoiesti nr.3A, in calitate de proprietar, organizează licitaţie publica  in data 
de……………………., ora………, in vederea inchirierii spatiului situat in Valenii de 
Munte, Str. Berevoesti , nr.8. 

  Licitaţia va avea loc la sediul Primariei orasului Valenii de Munte. 
Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante sau la locul precizat in anuntul de 
licitatie, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza de 
autoritatea contractanta, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data si 
ora. 
Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusa oferta. Plicul 
exterior va trebui sa contina: 
   a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de 
ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari; 
   b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor 



autoritatii contractante; 
   c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini. 
   Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea 
ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz. 
  Oferta va fi depusa intr-un numar de exemplare stabilit de catre autoritatea 
contractanta si prevazut in anuntul de licitatie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie 
semnat de catre ofertant. 
  Fiecare participant poate depune doar o singura oferta. 
  Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada 
de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. 
  Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data-limita 
pentru depunere, stabilite in anuntul procedurii. 
  Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei 
interesate. 
Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa 
expirarea datei-limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. 
  Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru 
deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cunostinta de continutul 
respectivelor oferte numai dupa aceasta data. 
   Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal 
prevazut la art.336 alin. (15) din O.U.G nr. 57/2019 de catre toti membrii comisiei de 
evaluare si de catre ofertanti. 
   Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate 
prevazute in caietul de sarcini al licitatiei. 
In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care mentioneaza ofertele 
valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii 
acestora din urma de la procedura de licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti 
membrii comisiei de evaluare. 
In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la art.336 alin. (15) din 
O.U.G nr. 57/2019 , comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un 
raport pe care il transmite autoritatii contractante. 
  In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea 
contractanta informeaza in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au 
fost excluse, indicand motivele excluderii. 
  In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin 
doua oferte valabile, autoritatea contractanta este obligata sa anuleze procedura si sa 
organizeze o noua licitatie, cu respectarea procedurii . 
 Documente necesare :  
-copie carte de identitate,  
-certificat fiscal prin care sã se ateste faptul ca are indeplinite la zi toate obligatiile 
exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a contributiilor catre bugetul consolidat al 
statului si catre bugetul local.  
-copie xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini si a documentatiei 
pentru licitatie, plata garantiei  de participare si a taxei de participare.  
-in cazul persoanelor juridice -act constitutiv al societatii, certificat de inregistrare 
fiscala, certificat constatator de la Registrul Comertului, certificate fiscale prin care sã 
se ateste faptul ca are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a 



taxelor si a contributiilor catre bugetul consolidat al statului si catre bugetul local si 
copii chitante taxe participare licitatie. 
 
7 . DETERMINAREA OFERTEI CASTIGATOARE  
  
 Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza 
criteriului/criteriilor de atribuire precizate in documentatia de atribuire. 
  Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a 
solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti 
pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate. 
  Solicitarea de clarificari este propusa de catre comisia de evaluare si se transmite de 
catre autoritatea contractanta ofertantilor in termen de 3 zile lucratoare de la primirea 
propunerii comisiei de evaluare. 
Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea autoritatii contractante in termen de 3 zile 
lucratoare de la primirea acesteia. 
Autoritatea contractanta nu are dreptul ca, prin clarificarile ori completarile solicitate, sa 
determine aparitia unui avantaj in favoarea unui ofertant. 
  Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor, 
prevazuta in anuntul de licitatie. 
  Dupa deschiderea plicurilor exterioare in sedinta publica, comisia de evaluare elimina 
ofertele care nu respecta prevederile art. 336 alin. (2)-(5) din O.U.G nr. 57/2019. 
 Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca, dupa deschiderea 
plicurilor exterioare, cel putin doua oferte sa intruneasca conditiile prevazute la art. 336 
alin. (2)-(5). In caz contrar, se aplica prevederile art. 336  din O.U.G nr. 57/2019. 
   Dupa analizarea continutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare 
intocmeste procesul-verbal in care se va preciza rezultatul analizei. 
Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal 
prevazut la alin. (9) din O.U.G nr. 57/2019 de catre toti membrii comisiei de evaluare si 
de catre ofertanti. 
Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate 
prevazute in caietul de sarcini. 
In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care mentioneaza ofertele 
valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii 
acestora din urma de la procedura de licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti 
membrii comisiei de evaluare. 
  In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la alin. (12) din O.U.G 
nr. 57/2019, comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe 
care il transmite autoritatii contractante. 
In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea 
contractanta informeaza in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au 
fost excluse, indicand motivele excluderii. 
Raportul prevazut la alin. (13) din O.U.G nr. 57/2019  se depune la dosarul licitatiei. 
 Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecarei oferte, tinand seama de ponderile 
prevazute la art. 340 alin. din O.U.G nr. 57/2019). Oferta castigatoare este oferta care 
intruneste cel mai mare punctaj in urma aplicarii criteriilor de atribuire. 
In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, departajarea 
acestora se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are 



ponderea cea mai mare, iar in cazul egalitatii in continuare, departajarea se va face in 
functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare 
dupa acesta. 
Pe baza evaluarii ofertelor secretarul comisiei de evaluare intocmeste procesul-verbal 
care trebuie semnat de toti membrii comisiei. 
In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la alin. din O.U.G nr. 
57/2019 comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care 
il transmite autoritatii contractante. 
Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul cu ofertantul a carui oferta 
a fost stabilita ca fiind castigatoare. 
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului, in cel mult 20 de zile 
calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire. 
  Anuntul de atribuire trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente: 
   a) informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de 
identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact; 
   b) data publicarii anuntului de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-
a; 
   c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei castigatoare; 
   d) numarul ofertelor primite si al celor declarate valabile; 
   e) denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului a carui oferta a fost declarata 
castigatoare; 
   f) durata contractului; 
   g) nivelul chiriei; 
   h) instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea 
instantei; 
   i) data informarii ofertantilor despre decizia de stabilire a ofertei castigatoare; 
   j) data transmiterii anuntului de atribuire catre institutiile abilitate, in vederea 
publicarii. 
Autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii despre deciziile referitoare 
la atribuirea contractului, in scris, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 3 zile 
lucratoare de la emiterea acestora. 
In cadrul comunicarii prevazute la alin. (23) din O.U.G nr. 57/2019  autoritatea 
contractanta are obligatia de a informa ofertantul/ofertantii castigator/castigatori cu 
privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. 
  In cadrul comunicarii prevazute la alin. (23) din O.U.G nr. 57/2019  autoritatea 
contractanta are obligatia de a informa ofertantii care au fost respinsi sau a caror oferta 
nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 
Autoritatea contractanta poate sa incheie contractul numai dupa implinirea unui termen 
de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii prevazute la alin. (23) din 
O.U.G nr. 57/2019 
In cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie publica nu se depune 
nicio oferta valabila, autoritatea contractanta anuleaza procedura de licitatie. 
Pentru cea de-a doua licitatie va fi pastrata documentatia de atribuire aprobata pentru 
prima licitatie. 
Cea de-a doua licitatie se organizeaza in conditiile prevazute la art. 336 alin. (1)-(12) 
din O.U.G nr. 57/2019. 
 



7.FINALIZAREA PROCEDURII DE LICITATIE  

Rezultatul licitatiei ramane definitiv doar in momentul solutionarii eventualelor 
contestatii ce se vor depune in scris la sediul Primariei orasului Valenii de Munte in 
termen de 48 de ore de la incheierea licitatiei publice.  
 Contractul de inchiriere cuprinde clauze de natura sa asigure folosinta bunului inchiriat, 
potrivit specificului acestuia. 
Contractul se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii. 
 Contractul cuprinde clauze privind despagubirile, in situatia denuntarii contractului 
inainte de expirarea termenului. 
Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal in termen de maximum 30 de zile 
de la data constituirii garantiei. 
  

8. DISPOZIŢII  FINALE 

 
 Neincheierea contractului intr-un termen de 20 de zile calendaristice  poate atrage plata 
daunelor-interese de catre partea in culpa. 
Refuzul ofertantului declarat castigator de a incheia contractul poate atrage dupa sine 
plata daunelor-interese. 
 In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului, procedura 
de licitatie se anuleaza, iar autoritatea contractanta reia procedura, in conditiile legii, 
studiul de oportunitate pastrandu-si valabilitatea. 
Daunele-interese prevazute se stabilesc de catre tribunalul in a carui raza teritoriala se 
afla sediul autoritatii contractante, la cererea partii interesate, daca partile nu stabilesc 
altfel. 
  In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul 
declarat castigator din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta 
majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, autoritatea contractanta 
are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care 
aceasta este admisibila. 
  In situatia in care au avut loc modificari legislative care au ca obiect instituirea, 
modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite nationale sau locale al caror efect 
se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul 
contractului, chiria poate fi ajustata, la cererea oricarei parti, daca posibilitatea de 
ajustare a fost prevazuta in documentatia de atribuire. 
  

 

 

 

Intocmit , 

Sef Birou Impozite si Taxe locale  

Moraru Maria Ancuta 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 

Anexa nr. 4  
       la H.C.L. nr. _____/17.12.2019 

 
 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - CADRU 
 

 

Având în vedere procesul - verbal înregistrat sub nr. ………din data de ………….. de 
adjudecare a spatiului situat in orasul Valenii de Munte, str. Berevoesti, nr.8, (în baza H.C.L. nr. 
……./17.12.2019), identificat în CF a orasului Valenii de Munte sub nr. 20519 ; 

În condiţiile art. 1777 şi urm. Cod civil si O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
S-a perfectat prezentul contract de închiriere, între:  
 

I.  PARTILE CONTRACTANTE 
1. Orasul Valenii de Munte, cu sediul in Valenii de Munte, str. Berevoesti nr. 3A, jud. 

Prahova, reprezentat prin  Primar - Constantin Florin; denumit in continuare in prezentul contract 
PROPRIETAR; 

si 
2. S.C. / P.F.A. / Î.I./  .................................................................................... cu sediul social în 

............................., str. ...................... nr. ......, bloc......, scara .........., etaj ....., apartament......., 
judeţ/sector ..............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ..................... sub nr. ................... 
din ......................, cod fiscal nr. .................... din ................, având contul nr. ................., deschis la 
.................., reprezentată legal de ................................, denumit in continuare in prezentul contract 
CHIRIAŞ 

 

au convenit să încheie prezentul contract de inchiriere, cu respectarea urmatoarelor clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.  Proprietarul asigura chiriasului folosinta spatiului in suprafata utila de 64,35  m.p. ce apartine 

domeniului public al orasului Valenii de Munte, spatiu situat in orasul Valenii de Munte, str. 
Berevoesti, nr.8, jud. Prahova. 

                

III. DURATA CONTRACTULUI 
1.  Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada de 5 ani, cu incepere de la data de 

__________ pana la data de _________. 
2. La expirarea termenului, contractul poate fi reinnoit cu acordul ambelor parti, cu jumatate din 

perioada initiala a prezentului contract. In cazul in care partile nu convin asupra reinnoirii contractului, 
chiriasul este obligat sa paraseasca terenul la expirarea termenului contractual. 

3  In prezentul contract nu isi gaseste aplicabilitatea art. 1810 din Codul Civil, in sensul ca tacita 
relocatiune nu opereaza. 

 

IV. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA 
1. Pretul inchirierii, respectiv chiria este de ________lei/an  conform procesului verbal de 

adjudecare nr. _____/___________. 
2. Chiria  va fi platita de chirias lunar, in contul nr. RO96TREZ52821A300530XXXX deschis la 

Trezoreria orasului Valenii de Munte sau la casieria unitatii.  
3. In cazul in care chiriasul nu plateste chiria la termenul scadent, va suporta majorari de 

intarziere de 1% pe luna sau fractiune de luna, incepand din prima zi care urmeaza aceleia cand suma a 
devenit exigibila. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

 
Str.Berevoiesti, nr.3A, Vălenii de Munte, 106400 

Telefon: 0244/280.816; Fax: 0244/280631; e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com 

  



4.  Proprietarul are dreptul sa recalculeze chiria si majorarile de intarziere, potrivit actelor 
normative sau Hotararilor Consiliului Local al orasului Valenii de Munte, ce intervin dupa incheierea 
contractului. Chiria se va indexa anual cu indicele de inflatie, prin act aditional la prezentul contract. 

 

V. OBLIGATIILE PARTILOR 
1.    Obligatiile proprietarului: 
• sa nu stanjeneasca pe chirias in executarea dreptului de folosinta; 
• sa controleze periodic, spatiul inchiriat in sensul folosirii acestuia potrivit destinatiei sale si a 

scopului pentru care a fost contractul de inchiriere. 
• sa predea bunul pe baza de proces-verbal. 
• sa controleze executarea obligatiilor titularului dreptului de inchiriere si respectarea 

conditiilor inchirierii, avand dreptul sa constate, ori de cate ori este nevoie, fara a stanjeni folosinta 
bunului de catre titularul dreptului de inchiriere, starea integritatii bunului si destinatia in care este 
folosit. 

• sa mentina bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata inchirierii, potrivit 
destinatiei sale, si sa suporte cheltuielile reparatiilor necesare in acest scop. 

 

2. Obligatiile chiriasului: 
• sa foloseasca spatiul, numai potrivit destinatiei sale si a scopului pentru care a fost incheiat 

contractul de inchiriere; 
• sa plateasca proprietarului chiria la termenul scadent convenit in contract, inclusiv in cazul 

modificarii cuantumului chiriei potrivit art. 8; 
• sa permita proprietarului sa controleze modul in care este folosit spatiul inchiriat; 
• la expirarea acestui contract, va pune la dispozitia proprietarului spatiul inchiriat; 
• sa pastreze curatenia, ordinea si linistea publica, precum si normele privind protectia 

mediului; 
•  sa plateasca taxele datorate pentru spatiul inchiriat conform art. 455 alin. (2) din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
• sa nu aduca atingere dreptului de proprietate publica prin faptele si actele juridice savarsite. 
• sa mentina bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata inchirierii, potrivit 

destinatiei sale, si sa suporte cheltuielile reparatiilor necesare in acest scop. 
• sa execute la timp si in conditii optime lucrarile de intretinere curente si reparatii normale ce ii 

incumba, in vederea mentinerii bunului inchiriat in starea in care l-a primit in momentul incheierii 
contractului. 

• sa restituie bunul, pe baza de proces-verbal, la incetarea, din orice cauza, a contractului de 
inchiriere, in starea tehnica si functionala avuta la data preluarii, mai putin uzura aferenta exploatarii 
normale. 

• sa asigure plata cheltuielilor privind utilitatile pentru desfasurarea activitatii ( apa, 
canalizare, energie electrica,gaz, gunoi menajer, etc) precum si a aparatelor de masura si control pentru 
acestea, prin incheierea de contracte cu toti furnizorii; 

•  sa nu exploateze bunul inchiriat in vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale sau 
producte. 

 

VI. SUBLOCATIUNEA SI CESIUNEA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 
1. Cesiunea contractului, sublocatiunea in tot sau in parte, sunt strict interzise. 
 

VII. INCETAREA CONTRACTULUI 
1. Contractul de inchiriere inceteaza prin: 
• acordul de vointa exprimat in scris al partilor contractante; 
• expirarea termenului contractual; 
• desfiintarea titlului proprietarului; 
• reziliere, in caz de neexecutare a obligatiilor asumate; 
• inceteaza de drept, cand nevoile urbanistice impun acest lucru. 
2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între 

parti.  
3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat 



încetarea contractului. 
 

VIII. PACT COMISORIU EXPRES 
In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat la solicitarea Consiliului Local al 

orasului Valenii de Munte, in cazul in care chiriasul nu-si executa obligatiile contractuale (total sau 
partial). 

 

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract, vor fi solutionate pe cale 

amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instanta de judecata competenta de la 
sediul proprietarului. 

 

X. CLAUZE FINALE 
1. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru solutionarea 

eventualelor litigii intre parti, pe cale amiabiala ori, in caz de neintelegere, prin actiune in daune 
interese adresata instantei competente. 

2. Modificarea prezentului contract se face in limitele legislatiei romane, numai cu acordul 
partilor, prin intermediul unui act aditional, redactat in urma acordului partilor contractante si semnat 
si stampilat de reprezentantii autorizati ai acestora. 

Modificarea contractului poate interveni si ca urmare a adoptarii unor acte normative sau 
Hotarari ale Consiliului Local al orasului Valenii de Munte ce cuprind dispozitii cu aplicabilitate in 
domeniu. 

3. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, 
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau 
ulterioara incheierii lui. 

4. Prezentul contract va fi supus legii romane. Prevederile contractului vor fi completate cu 
prevederile legislaţiei româneşti în domeniu.  

 

Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare originale, cu valoare egala, 
cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.  

 
 
 

PROPRIETAR,       CHIRIAŞ, 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Intocmit, 
 Consilier juridic 
    MIHAI CARMEN - FLORENTINA 

 
               
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 


