
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 20469 – C7 , situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Brazilor, nr.13 

 
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  chiosc alimentar, in suprafata utila de 9,77 m.p., situat in strada Brazilor, nr.13, ce 
apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte de Munte, identificat in planul de 
amplasament si delimitare a imobilului, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 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 spatiului  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, 
Oprea Daniel 

 
                          CONTRASEMNEAZA:  
                      SECRETAR GENERAL  – Onoiu Elena – Adina 
 
VALENII DE MUNTE 27 martie 2020 
NR. 50 
 
 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA                                                                                      ANEXA NR. 3  

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

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. Brazilor, nr.13  
  

1.   OBIECTUL LICITAŢIEI 
 

            Obiectul licitaţiei il constituie inchirierea unui spatiu situat in Valenii de Munte,  Str. 
Brazilor, nr.13, in suprafata utila de 9,77  mp., cu destinatie „Chioşc Alimentar”. 

Obiectul licitaţiei este stabilit in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ . 

INFORMAŢII GENERALE  DESPRE  SPATIUL SCOS LA LICITAŢIE IN VEDEREA 
ÎNCHIRIERII 

 
      Spatiul in suprafata utila  de 9,77 mp, situat pe str. Brazilor , nr.13,  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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

                            
 

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

 
 

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. Brazilor, nr.13, (în baza H.C.L. nr. 
……./……………..), identificat în CF a orasului Valenii de Munte sub nr. …….; 

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 7,99  m.p. ce 

apartine domeniului public  al orasului Valenii de Munte, spatiu situat in orasul Valenii de Munte, 
str. Brazilor, nr.13, 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 

  



 
  

Nr. Inreg ………../………….      ANEXA nr. 2 la HCL nr………./………… 

 

                                       ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

                      PRIMARIA 

Str. Berevoesti nr.3A, tel. 0244/280816, fax.0244/280631 

 

 

 
 

STUDIU DE OPORTUNITATE  
privind inchirierea  prin licitatie publica a spatiului situat in orasul   

Valenii de Munte, strada Brazilor,  nr.13 , in suprafata utila de 9,77  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 9,77  m.p. este situat in oraşul Vălenii de Munte, str Brazilor, nr.13, face 

parte dintr-o constructie in suprafata totala de 20,44 mp.,  avand numarul cadastral 20469- C7 ; valoare 

de inventar 13.271 lei . 

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 

 
 
 



 
 
 
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 20469-C7, situat in orasul Valenii de 
Munte, str. Brazilor, nr.13 

 
 
 

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 publică a 

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

Propunerea de inchiriere  a spatiului in suprafata utila de 9,77  mp, ce apartine domeniului public

al orasului Valenii de Munte, situat in str. Brazilor, nr.13 , 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 9,77  mp, situat in 

str. Brazilor , nr.13 , apartinand domeniului public al Orasului Valenii de Munte. 

 

 
  
 

PRIMAR, 
Florin Constantin 

 

 

 

 

 
 
 



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

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

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

domeniului public al orasului Valenii de Munte,  cu numar cadastral 20469- C7 , situat in 
orasul Valenii de Munte, str. Brazilor, nr.13 

 
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: 
- chioşc alimentar  in suprafata totala  de 9.77 mp , situat in strada Brazilor, nr.13 . 
- apartine domeniului public  al Orasului Valenii de Munte, fiind in administrarea Primariei 
orasului Valenii de Munte, 
- face parte dintr-o constructie in suprafata totala de 20,44 mp,valoare de inventar 13.271 lei . 
-a fost inscris in cartea funciara sub nr. 20469 – C7, drept de proprietate Orasul Valenii de Munte  
-nu este ipotecat si nu are interdictii de instrainare 
 Propunem inchirierea spatiului de 9,77  mp , spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta
apartine domeniului privat   al orasului Valenii de Munte,  prin licitatie publica. 
 Pretul de pornire al licitatiei este de 600  lei pe luna  , calculat conform Raport de evaluare nr
7293/19.03.2020,  intocmit de catre evaluator autorizat , Ghioca Gheorghe- legitimatie nr.12859 . 
Imobilul  ce urmeaza a fi inchiriat se preteaza pentru spatiu cu destinatie de Chioşc Alimentar. 

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

Inchirierea imobilului genereaza venituri financiare suplimentare la bugetul local prin 
incasarea chiriei  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 privat   al orasului Valenii de Munte si inaintam  spre aprobare 
proiectul de hotarare. 

 
 

 
Sef serviciu Buget Finante- ITL      Compartiment Juridic                               Sef Birou ITL        

                      
        Nitu Elena                          Mihai Carmen Florentina                   Moraru Maria Ancuta  
 

 

 


