
Anexa I la Regulamentul-cadru aprobat prin HCL Albe;ti nr.......din ........201g

DECLARATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDUT|
Nr. ......../

l. Denuntirea completd a ofertantului

(in situalia in care oferta depusE este ofertd comun[
economici asociafi, precum gi liderul de asociere)
2. Sediul ofertantului (adresa completd)

se vor menfiona tofi operatorii

telefon
3. Date de identifi care aofertantului (numdr de inregistrare in Registrut Cr:*;,;;;u't"i uirra
unic de inregistrare)

fax

4. Garanlia de participare la proceduri a fost constituitd" in data de
prin chitanfa nr.:
5. Persoana fizicd, imputernicitd sa
dacd este caztl):

...;
reprezinte ofertantul la proceduri este (se va completa

; N; ;;s;j;-; ;;; i; 
"u,i,,t 

i" ;";; "i.n" ;";; ;;;; ;dj"d;; ,a i,.r,.i.- .u
organizatorul licitaliei contractul de inchiriere qi s[ constituim garanlia de bund execu]ie a
contractului, ?n termenele stipulate in documenta[ia de licitatrie.
7' Am luat cunogtinf5 de faptul cd, in cazulneindeplinirii angajamentului stipulat la punctul
6, vom fi decdzu{i din drepturile cdgtigate in urma atribuirii contractului qi volr pierde
garan[ia de participare constituitd.
8 Ne angajlm rdspunderea exclusivd, sub sanc{iunile aplicate faptelor penale de fals gi uz
de fals, pentru legalitatea qi autentic itateatuturor documentelor prezentaie in original gi/ru,
copie, in vederea participdrii la proceduri, precum gi pentru realitatea informaliiior, datelor
gi angajamentelor fumizatelfd,cute in cadrul proceduiii.
9' Am luat cunogtinf5 de prevederile Documenta[iei de licita{ie qi suntem de acord ca
procedura sd se desfE$oare in conformitate cu acestea.

(Nume, prenume)

(Funclie)

(Semndtura autorizatd S i Stampila)



Anexa 2 la Regulamentul-cadru aprobat prin
HCL Albe;ti nr.......din .....2019

iupurnRNrcrRE

Subscrisa

ln.
sediul

inmatriculati la Registrul Comerfului
atribut fiscal

sub nr.
...,reprezentatd legal

CUI
prin

calitateln
de .., imputemicim prin prezentape

..,domiciliat in
., identificat cu B.I./C.I. """, flf.

CNP eliberat de ..., la data
..., avdnd funcfialprofesia de .......,

sd ne reprezinte la procedura de licita(ie publica deschisi cu oferti prin strigare inifiat[ de

@ll,:?*T:'1io.,*",".^,,,,*urmdtoareledrepturi9iobliga1ii:
I . Sd semn eze toate actele gi documentele care emand de la subscrisa in legdtur6 cu

participarea la procedurd;
2. SA participe in numele subscrisei la proceduri qi sd semneze toate documentele

rezultate pe parcursul gi/sau in urma desfbgurdrii procedurii.
3. Sd depunl in numele subscrisei contesta{iile cu privire la procedurd.
4. Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sd angajeze

rdspunderea subscrisei cu privire la toate actele qi faptele ce decurg din partici piria la
procedur[.
Notd: irnputernicirea va fi insolitd de o copie dupd actul de identitate al persoanei
imputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, pagaport).

Data

Denumirea mandantului

Reprezentat legal prin

Q{ume, prenume)

(Funclie)

sena ''.,
de

(Sentndtura autorizatd Si Stampi ta)



Anexa 3 la Regulamentul-cadru aprobat prin
HCL Albe;ti nr.......din ......2019

DECLARATIE

Subscri sa/subsemnatul (a)

prin reprezentant
legal. .....(dac6 este cazul), cu sediul/domiciliul in

. . . ..,in calitate de ofertant la
ofertd prin strigare organizatd,
?nchirierii bunului imobil situat

aflat in

procedura de licitalie publici
de

deschisd cu
?n vederea

in--.-
propri.t 

,

a) subscrisa persoand juridica nu sunt in stare de faliment ori lichidare judiciard Ei
nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre aceste situa{ii
(doar pentru persoane juridice);

b)in ultimli 2 ani nu mi-am indeplinit /nu mi-am indeplinit in mod defectuos
obligaflile contracfuale, din motive imputabile subscrisei/subsemnatului, fapt care sd fi
produs sau sd fi fost de naturd sd producd grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

c) subsemnatul ofertant perso and fizicdlreprezentant legal al persoanei juridice
ofertante, nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotdrarea definiilva a unei instanle
judecltoreEti, pentru o fapt5 care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionald;

d) subsemnatul ofertant perso and fizicd,lreprezentant legal al persoanei juridice
ofertante nu am fost condamant, in ultimii 5 ani, prin hotirarea definitiva a unei instanqe
judecdtoreqti, pentru participare la activitdli ale unei organiza\ii criminale, pentru corupfie,
pentru frauda si/sau pentru spdlare de bani.

Subsemnatul declar cd informafiile furnizate sunt complete qi corecte in fiecare
detaliu gi inleleg cd, organizatorul licitafiei publice are dreptul de a solicita, in scopul
verificdrii 

^9i 
confirmirii declara{iilor subscrisei, orice documente doveditoare de cire

dispunem.intreleg cd in cazul in care aceasti declarafie nu este conformd cu realitatea sunt
pasibil de incilcarea prevederilor legislafiei penale privind falsul in declarafii.

Data completarii

Semnaturd,



Anexa nr.\
la Hotirirea Consiliului Local Albesti nr. ............din ........2019

Lungd nr. 123, CIF 5902730, avdnd conrul
deschi s la Trezoreri a S i gh i qoa r a, r epr ezentatd.

in calitate de locator, pe de o parte,

localitatea judetrul/sectorul
domiciliul/sediul in
., stf. --

de

nr. _, inregistratd la Oficiul
cont nr.

Nalional al Registrului Come(ului sub nr.

., deschis la cod fiscal
, reprezentati prin avdnd funcfia

, in calitate de locatar,
au convenit incheierea prezentului contract de inchiriere, cu respectarea urmdtoarelor clauze:

2. Obiectul contractului
2.1- Locatorul inchiriazi, iar locatarul ia in chirie bunul situat in

avdnd datele de identificare prevdzute in
anexe, care tace parte integrantd din prezentul contract de inchiriere.
2.2. Locatorul predi locatarului bunul imobil inchiriat, in tennen de cel mult 10 zile de la data
semnirii prezentului contract gi a constituirii grantiei de bund executie. Predarea-primirea bunului
inchiriat se va consemna in procesul-verbal de predare primire, ,urli- uu fi incheiat, datat, semnat
de p54ile contractante, menfionindu-se totodatd starea fizicd, a imobilului, dotdrile gi utilitalile de
care acesta beneficiazd, in momentul preddrii primirii.
3.1. Bunul inchiriat este dat in folosinla locatarului pentru desfEqurarea activitdlilor

(conform destinaliei stabilite prin documentalia de atribuire)

3. Durata contractului
3.1. Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioadl de ........ ani, cu incepere de la
data incheierii Procesului verbal de predare-primire.

4. Pre{ul contractului gi modaliti(ile de platl
4.1. Prelul inchirierii - chiria - este de ............. lei/lund, pe care locatarul se oblig6 sd o
pl5teasci locatorului. Acestei valori i se va aplica o actuaiizare la inceputul fiec6rui an
calendaristic, reprezent6nd rata inflatiei, actualizare care se va aproba prin hotar6rea Consiliului
local Albegti qi va fi cuprinsi intr-un act adi(ional la contractul de inchiiiere.
4.2.Plata chiriei se va efectua lunar inbaza unei facturi emise de locator, pe care locatarul se
obligd sd o ridice personal de la sediul locatorului. in cazul in care locatarul ,u ,. ,u prezenta sd
ridice factura Ia data la care plata chiriei devine scadenta, factura ii va fi opozabild chiar dacd
locatorul nu i-o va comunica sau dacd locatarul nu o va ridica dupd data scadenlei.

CONTRACT DE 1XCHINTERE
(- CADRU -)

1. Pir{ile contractante
Comuna AlbeEti, cu sediul in Albegti, str.

prin primar
qi



4.3. Plata chiriei se face lunar, pdn[ pe data de a lunii curente pentru luna in curs, in
numerar sau prin ordin de platd in contul lo.utorrlui ,rrenlio natlapunctul 1 din prezentul contract.
4,4. (l) Pentru buna executare aprezentului contract, locatarul va constitui in termen de cel rnult
5(cinci) zile lucritoare de la data semndrii contractului de inchiriere, garantia de bund execulie a
contractului.
(2) Cuantumul garanfiei de bund execufie va fi egal cu valoarea unei chirii lunare, respectiv de

- 

lei.
(3) Locatorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garan{iei de bun[ execufie, in limita
prejudiciului creat, ori de cdte ori locatarul nu iqi indeplineqte obligaliile asumate prin contract.

5. Obliga{iile Iocatorului
5.1. Locatorul se oblig5:
a) sa predea bunul, liber de orice sarcind,pebazd.de Proces verbal de predare-primire, in termen
de cel mult l0 zile de la data semnirii contractului de inchirierer
b) sd garanteze pentru linigtita gi urila folosin(E a bunului inchiriat;
5.2. Locatorul poate si controleze periodic bunul imobil inchiriat pentru a verifica dacd acesta este
folosit conform scopului pentru care a fost incheiat contractul de inchiriere" Acest control se
exerciti fdrd, a stdnjeni folosin[a bunului imobil de citre locatar.

6. Obliga{iile locatarului
6.1. Locatarul se oblig[:
a) sI intrebuinleze, pe toat[ durata ?nchirierii, bunul ca un bun proprietar, cu buna-credinld qi
potrivit destina{iei, purtind rdspunderea pentru toate pagubele produsc din culpa sa;
b) sd suporte, pe toatd durata contractului, cheltuielile referitoaie la utilitalile consurnate pentru
folosinJa bunului inchiriat;
c) sd execute la timp gi in bune condilii lucrdrile de intre{inere qi repara{ii normale ce ii incumbd,
in vcderea menlinerii bunului inchiriat in starea in carc l-a primit in momentul incheicrii
contractului;
d) si pliteascd chiria lunar[ la termenul ;i in condi]iile stipulate in contract;
e) sd nu schimbe destinalia imobilului fEri acordul scris al locatorului;
f) sd rdspundd pentru distrugerea totalS sau pa(iali a bunului inchiriat, care s-ar datora culpei sale;
g) sd permitd locatorului sd controleze modul in care este utilizat bunul inchiriat qi starea acestuia;
h) sd nu aducd modificdri bunului inchiriat decdt cu acordul prealabil, in scris, al locatorului qi cu
respectarea legislatriei in vigoare;
i) sd restituie bunul la expirarea/incetarea contractului in starea in care l-a primit, confonn
procesului-verbal de predare-primire;
j) sa raspundd integral pentru deteriordrile aduse bunului de cdtre persoanele aduse de acesta in
spafiu, precum prepuqii, vizitatorii etc.
6.2. otice arnenajdri sau imbunatafiri vor fi efectuate de locatar bunului inchiriat cu aprobarea
locatorului qi vor rdmdne la incetarea contractului de inchiriere in proprietatea locatorului.
Condiliile in care se vor putea face amenajari vor fi stabilite de comun acord, de catre ambele parti,
in cadrul acordului expres obtinut de la proprietar, inaintea inceperii lucrdrilor.

7. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor
7.1. (1) In cazul nepldlii chiriei la termen, locatorul va percepe penalitali de intdrziere in cuantum
de 0,lYo pentru fiecare zj de intarziere, calculate la suma datoratd.
(2)La expirarea scaden{ei, locatarul este de drept in intlrziere fdrdafi necesard vreo formalitate
prealabilS in acest sens.
(3) in cazul neachitarii chiriei in termen de 60 de zile d,elad,atascadenfei, contractul este reziliat
de plin drept, fdrd'a fi necesarS punerea in intArziere sau orice formalitaie prealabild. t, 

"."".,asitualie locatarul datoreazd locatorului daune - interese, in cuantum egal cu valoarea garanfiei de
buni execufie a contractului.



7.2. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre parfi, in mod
culpabil, di dreptul pdrliilezate de a solicita rezilierea cu plata de daune-interese.
7.3.\n cazul in care locatarul nu constituie garanfia de bunl execu{ie in 1ermenul gi cuanrumul
specificat la cla:uza 4.4,locatorul este indreptalit sa-i fixeze acestuia un tennen de conformare. in
situalia nerespectirii acestui termen, contractul este reziliat de plin drept, fdrd, afi necesard punerea
in intArziere sau orice formalitate prealabill. in aceasti situilie locatarul d.atoreazd,locatorului
daune - interese, in cuantum egal cu valoarea garan{iei de bund execulie a contracfului.
7-4"in cazul in care locatarul nu respectd obhgaliile prev[zute laclauza6.l lit. a), b) c), e) ;i h)
locatorul este indreptdlit sd-i frxeze acestuia un termen de conformare. irr situalia n...rp..iurii
acestui termen, contractul este reziliat de plin drept, frrd, a fi necesard punerea in int6rziere sau
orice formalitate prealabild. in aceastd situalie locitarul datoreazd,locatorul.ui daune - interese, in
cuantum egal cu valoarea garanfiei de bund execufie a contractului.
7.5.Pafi.ea in culp[ se obligd s[ pliteascl despagubiri propor{ionale cu paguba suferit6 de cealalta
parte pentru nerespectarea par\iald' sau totald ori pentru indeplinirea defectuoasd a clauzelor
contractuale.

8. For(a majorl.
8.1. For{a majori este constatati de o autoritate competentd.
8.2. Fo(a majord exonereazd, par{ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta ac[ioneazd,.
8.3. Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a for{ei majore, d,ar frrd, a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(ilor pind la aparilia acesteia.
8.4. Partea contractantd care invocd forfa majord are obligafia de a notifica celeilalte pd4i, imediat
qi in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice misuri care ii stau la dispozilie in vederea
limitdrii consecinlelor.
8.5. Dacd fo(a majord, aclioneazd sau se estimeazl ca va ac[iona o perioadd mai mare de 6 luni.
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pa(i incetarea de plin drept a prczentului
contract, fdtd ca vreuna din pa(i s[ poatd pretindl celeilalte daune-intereie.

9. Subinchirierea qi cesiunea
9.1. Cedarea drepturilor rezultAnd din prezentul contract, subinchirierea totali sau par[ialA, sau
utilizarea acestor drepturi in cadrul unei asocieri in participaliune, este interzisd.

10. incetarea contractului
10.1. LocaJiunea inceteazd prin:
a) expirarea termenului contractului;
b) pieirea sau avarierea bunului de aga manierd incdt acesta nu mai poate fi intrebuinlat conform
destina(iei ;

c) rezilierea pentru neexecutarea obligaJiilor asumate in contract;
d) prin acordul scris al ambelor p64i;
e) in cazul in care interesul public o impune;
f) din orice alte cauze previzute de lege.
10'2' Proprietarul iqi rezervd dreptul de a modifica sau denun{a in mod unilateral contractul de
inchiriere, in situaqii excepfionale ce privesc realizarea unor obiective de interes public, dupd o
prealabild notificare a locararului ( minim 30 de zile).
l0'3. La expirarea termenului pentru care a fost incheiat, contractul inceteazd, de drept, tacita
relocafiune nu opereaz[, putdnd fi prelungit numai prin acordul pdrlilor, pentru o perioada care nu
depaseste durata iniliala a contractului de inchiriere.

I l. Litigii
11'1' Litigiile de orice fel decurgAnd din incheierea gi executarea prezentului contract sunt de
competenta instanlelor judecitoreEti, in condifiile Iegii.



12. Dispozi(ii finale
l2.l.Legea aplicabild prezentului contract este legea romdni.
l2'2' orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adilional semnat deambele pirfi,
12'3' (1) orice comunicare intre pdr[i trebuie expediat[ la adresele men{ionate la punctul l, prin
scrisoare recomandatr cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii
acestuia' in situalia in care comunicareaie face piin pogti, aceasta va fi consideratd primi td,la datamenfionat[ pe confirmarea de primire, iar in cazul incaie comunicarea se face frin fax, aceasta va
flr consideratd recepfionat[ in ziua expedierii acestuia.
(2) orice document scris trebuie inregistrat atet in momentul transmiterii cdt gi in momentulprimirii. Prezentul contract s-a incheiai astdzi la ................, in (dou6) exemplare, c6teunul pentru fiecare parte.

Locator,

Comuna Albegti

prin

PRIMAR

Locatar,

Vizatt

Secretar al comunei,

Compartiment fi nanciar contabil

I Vizele se vor aplica pe fiecare pagind a contractului


