
  

                                                                 ANEXA nr.1la  HCL.nr.145/2018      
 

CAIET  DE  SARCINI 

 

 

a) Obiectul închirierii  

           Il constituie inchirierea spatiului, in suprafata de 13,60 mp domeniul public al 

Municipiului Fagaras, situat in Fagaras, str. Ghioceilor, nr.1,  in incinta (hol) Spitalului 

Municipal ,,Dr.Aurel Tulbure’’ pentru activitati comerciale. 

b) Clauze financiare  

Licitatia va începe de la pretul de inchiriere de  14,90 lei/mp/luna, potrivit 

prevederilor HCL 89/29.05.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 

2017, anexa nr.8 pct.1. 

- pasul de strigare va fi de 10% din pretul de pornire la licitatie. 

In vederea participarii la licitatie , ofertantul  va achita suma de 608 lei constand 

in garanţia de participare la licitaţie,  suma ce reprezintă  aproximativ contravaloarea 

chiriei pe  trei luni şi care se restituie în situaţia în care nu se caştigă licitaţia. 

Plata chiriei se face lunar pana la data de 30 ale lunii pentru luna respectiva. 

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0.15%, asupra sumei darorate, 

pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmează celei în care suma a 

devenit exigibilă, fără ca majorarea să poară depăşi totalul chiriei restante si  

îndreptăteste pe  proprietar la rezilierea contractului pe cale unilaterala, dacă intarzierea 

depaseste 30 de zile. 

Perioada de închiriere este  de 3 ani, cu posibilitate de prelungire prin Act 

adițional cu jumătate din perioada aprobată inițial, urmând ca după perioada menționată 

în actul adițional, închirierea să fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului 

Făgăraș. 

          c) Instructiuni pentru desfasurarea licitatiei. 

           La licitatie pot participa persoane juridice care nu au debite restante fata de 

Primaria Municipiului Fagaras. 

 Depunerea cererii de înscriere la licitatie se primeste pana cel mai tarziu la ora 

12.00 în ziua premergatoare desfasurarii licitatiei la care se ataseaza documentele de 

plata a taxelor susmentionate precum si actele societatii participante la licitatie. 

Cererile se inregistreaza şi se depun la secretarul comisiei de licitatie din 

Compartimentul Evidență patrimoniu. Presedintele comisiei de licitatie va începe 

sedinta de licitatie după constatarea îndeplinirii tuturor conditiilor de participare a 

ofertantilor.        

Castigatorul licitatiei va fi desemnat ofertantul (persoana juridica) care ofera cel 

mai mare pret de strigare. 



 La oferte egale castigatorul licitatiei va fi desemnata persoana juridica care a 

detinut pana in prezent spaţiul (dacă este cazul). 

 In cazul în care la data şi ora anuntata pentru desfasurarea  urmatoarei licitati nu 

sunt prezenti cel puţin doi participanti pentru adjudecarea spatiului, se asteaptă o 

jumatate de oră după care licitatia se amana. 

 Daca la data si ora stabilita pentru desfasurarea licitatiei este inscris un singur 

ofertant, licitatia se amana. 

In ambele cazuri licitatia se va repeta în aceeaşi zi din saptamana urmatoare, daca 

la două repetari succesive de licitatie se prezintă un singur solicitant, spaţiul se va 

atribui acestuia fără a se mai percepe taxa de participare, daca a fost înscris şi a 

participat si la licitatiile precedente . 

 Pentru spațiul licitat , după adjudecare, comisia intocmeste un proces – verbal de 

adjudecare si de licitatie, semnate de comisie si de adjudecător în 2 exemplare, din care 

un exemplar la comisie si un exemplar la adjudecator. 

 In baza acestora, în termen de 5 zile de la licitatie, adjudecatorul se va prezenta 

pentru intocmirea contractului de inchiriere, in caz de neprezentare se va pierde garantia 

de participare la licitatie. Spațiul se va relicita iar cel în cauza nu mai poate participa la 

licitatie. 

 Garantia de participare se poate restitui celui ce a pierdut adjudecarea în termen 

de 30 zile lucrătoare de la data licitatiei. 

          Contestaţile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se depun în termen de 24 

ore la Judecătoria Făgăraş sau Municipiul Făgăraş. 

           Pentru spaţiul pentru care s-a  facut contestaţie contractul de închiriere se 

intocmeşte dupa solutionarea contestaţiei. 

 Adjudecatorul va semna un angajament scris că va respecta destinatia spaţiului si 

ca a luat la cunostinta de toate celelalte instructiuni care constituie clauze contractuale, 

nerespectarea acestor clauze va duce la rezilierea contractului. 

          Consiliul Local al municipiului Făgăraş îşi rezervă dreptul de a rezilia acest 

contract în cazul in care  interesul local o impune. 

  

 

           


