
Din data de

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a imobilelor (2 loturi) teren -  domeniu public, 
situate în Făgăraş - Bdul Unirii, înscrise în CF nr. 106111 Făgăraş, în vederea expunerii de plante.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă................ .

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 9488/1/13.03.2020 şi 
Raportul Compartimentului de specialitate nr. 9488/1/13.03.2020, prin care se propune închirierii prin licitaţie 
publică deschisă a imobilelor (2 loturi) teren -  domeniu public, situate în Făgăraş - Bdul Unirii, înscrise în CF 
nr. 106111 Făgăraş, în vederea expunerii de plante, precum şi prevederile HCL nr. 79/2019, Anexa nr. 2

Ţinând seama de faptul că, Municipiul Făgăraş avea încheiate Contracte de închiriere cu operatorii 
economici, furnizori de servicii de alimentaţie publică, respectiv restaurante, baruri, cafenele, cofetării si 
expunerii de plante, contracte ce au expirat în luna februarie an curent,

Luând în considerare faptul că, urmează perioada în care unităţile comerciale îşi vor desfăşură 
activitatea şi în locaţii cum sunt terasele, precum şi de faptul că, prevederile legale în vigoare presupun ca 
procedură de închiriere prin licitaţie publică o perioadă relativ lungă de timp,

Văzând amendamentele propuse de către comisiile de specialitate.......................................................... ,
în temeiul art. 108, lit. c, art. 129, alin.2, lit. c şi alin.6, lit. a, art. 136, alin. 8 art. 139, alin.3, lit. g, art. 

196, alin. 1, lit.a, art. 197, art. 198, alin. 1 şi alin.2, art. 243, alin.1, lit.a, art. 314 şi art. 332 -  335 dinOUGnr. 
57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.l: Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a imobilelor (2 loturi) teren -  domeniu 
public, situate în Făgăraş - Bdul Unirii, înscrise în CF nr. 106111 Făgăraş, în vederea expunerii de plante, 
conform planului de situaţie, Anexa nr.l la prezenta hotărâre, astfel:

Lotul I în suprafaţă de 27,50 mp din suprafaţa totală de 3.079 mp, nr. în CF nr. 106111 Făgăraş 
Lotul II în suprafaţă de 14,00 mp din suprafaţa totală de 3.079 mp, înscris în CF nr. 106111 Făgăraş 
Art.2: Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,6 lei/mp/zi, conform anexei nr.2, la care se adaugă pasul 

de strigare de 10% din preţul de pornire.
Art.3: Se aprobă perioadă de închiriere de 1 an de la data semnării contractului, cu posibilitatea de 

prelungire prin act adiţional cu jumătate din perioada aprobată iniţial, urmând ca după perioada menţionată în 
actul adiţional, închirierea să fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraş.

Art.4: Se aprobă modelul cadru al Caietului de sarcini, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre 
Art.5: Se aprobă proiectul Contractului de închiriere, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.6:. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Municipiului Făgăraş prin Compartiment Evidenţă Patrimoniu.

INIŢIATOR,
PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

AVIZAT,
S E CREŢ ARUL/GENERAL 
LAURA E L E m  GIUNCA

O
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Anexa nr. 4 la HCL nr. /.

CAIET DE SARCINI
pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă a imobilelor (2 loturi) 
teren -  domeniu public, situate în Făgăraş - Bdul Unirii, înscrise în CF 

nr. 106111 Făgăraş, în vederea expunerii de plante

1. OBIECTUL LICITAŢIEI
închirierea prin licitaţie publică deschisă a imobilelor (2 loturi) 

teren -  domeniu public, situate în Făgăraş - Bdul Unirii , înscrise în CF nr. 
106111 Făgăraş, în vederea expunerii de plante. Imobilul se află în proprietatea 
Municipiului Fagaras -  domeniu public, identificat la poziţia nr. din Inventarul 
bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

2. FORMA DE LICITAŢIE
Licitaţie publică deschisă cu strigare în baza OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ.

3. ELEMENTE DE PREŢ
Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,60 lei/mp/zi + 10%, conform 

HCL nr. 79/2019.

4. DESCRIEREA IMOBILULUI
Imobilulele (2 loturi) -  teren situate în municipiului Fagaras, Bdul Unirii 

este evidenţiate în CF nr. 106111 Făgăraş, astfel:
- Lotul I în suprafaţă de 27,50 mp din suprafaţa totală de 3.079 mp, înscris in 

CF nr. 106111 Făgăraş
- Lotul II în suprafaţă de 14,00 mp din suprafaţa totală de 3.079 mp, înscris 

in CF nr. 106111 Făgăraş
5. DESTINAŢIA IMOBILELOR
Imobilele (2 loturi) -  teren , descrise la Pct.4 din prezentul Caiet de 

sarcini, ce urmează a fî închiriate, vor avea ca destinaţie activitate comercială, 
respectiv expunere de plante. Terenul aparţine domeniului public al 
municipiului Făgăraş şi este liber de sarcini.

6. CONDIŢII DE EXPLOATARE A BUNULUI ŞI DE PARTICIPARE LA 
LICITAŢIE

Imobilele ce vor avea destinaţia -  expunere plante,
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Zonele destinate închirierii nu se vor delimita prin împrejmuiri sau alte 
delimitări fizice.

Este interzisă subînchirierea bunului ce face obiectul contractului de 
închiriere.

7. OBLIGAŢII
Activitatea desfăşurată va fi una strict comercială
Amplasarea teraselor se va face conform celor menţionate la pct.6

8. TERMENE
Licitaţia va avea loc în data de ..............., ora ..................... la sediul

Primăriei municipiului Fagaras , sala de şedinţa.
Termenul limită de predare a documentelor este de ....................... , ora

.............., la sediul Primăriei municipiului Fagaras, Compartimentul evidenta
patrimoniu, str.Republicii, nr 5

Contractul de închiriere se va încheia în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data adjudecării.

10. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Chiriaşul va achita preţul......................................

11. SANCŢIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CONTRACTULUI
In cazul în care chiriaşul nu achită preţul contractului, acesta se va 

rezilia de plin drept, fără o prealabilă notificare şi fără intervenţia instanţelor 
judecătoreşti.

12. CUANTUMUL ŞI NATURA GARANŢIILOR
Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare la licitaţie în 

cuantum de..............  le i .
Garanţia se depune în lei, prin Ordin de plată bancar depus în contul 

Municipiului Fagaras, cod fiscal 4384419, cont nr.
R003TREZ1325006XXX000065 deschis la Trezoreria Municipiului Fagaras, 
cu specificaţia la obiectul plăţii - garanţie de participare la licitaţia pentru 
închirierea prin licitaţie publică deschisă a imobilelor (2 loturi) teren -  domeniu 
public, situate în Făgăraş - Bdul Unirii, înscrise în CF nr. 106111 Făgăraş, în 
vederea expunerii de plante sau la caseria Primăriei Municipiului Fagaras.

Garanţia se poate constitui şi prin scrisoare de garanţie bancară, cu 
tennen de valabilitate de 30 de zile.
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13. MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI
Până la data şi ora limită, se vor depune documentele de capabilitate şi 

cererea de participare la licitaţie./V
In ziua şi la ora precizată în anunţul publicat în presă, în prezenţa 

comisiei de licitaţie participanţii sunt invitaţi în sală.
Comisia de licitare stabileşte lista de participare, în baza căreia se admite 

participarea la licitaţie, pe baza documentelor depuse.
Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor.
Licitaţia este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 ofertanţi.
Depunerea cererii de participare la licitaţie si a documentelor solicitate 

are ca efect acceptarea necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie.
înainte de începerea licitaţiei, documentele de capabilitate depuse vor fi 

verificate de către membrii comisiei din cadrul serviciului de specialitate, 
urmând ca aceştia să consemneze în scris despre cele constatate.

Preşedintele comisiei dă citire încunoştinţărilor şi publicaţiilor, 
condiţiilor vânzării, a listei participanţilor, modului de desfăşurare a licitaţiei şi 
constată îndeplinirea condiţiilor legale de desfăşurare.

Se trece la desfăşurarea licitaţiei, anunţându-se preţul de pornire la 
licitaţie şi saltul stabilit de către comisie, reprezentând 10% din preţul de 
pornire fără TVA.

Preşedintele comisiei va creşte preţul cu câte un pas de licitare, urmând 
ca fiecare ofertant să liciteze, menţionând clar preţul oferit, care poate fi egal 
sau mai mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei.

Imobilul va fi adjudecat aceluia care va fi strigat ultimul preţ, după a treia 
repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de către preşedintele comisiei de 
licitaţie.

Anunţul pentru a doua licitaţie se va publica în termen de 5 zile de la 
desfăşurarea primei licitaţii, dar nu mai puţin de 7 zile înainte de data ţinerii 
celei de-a doua.

A doua licitaţie este valabilă dacă s-a prezentat cel puţin 1 ofertant care 
oferă preţul de pornire la licitaţie.

în cazul în care după repetarea procedurii nu s-a depus nici o ofertă, 
licitaţia va fi reluată după publicarea unui nou anunţ de închiriere.

Se întocmeşte procesul verbal de adjudecare şi se semnează de către 
membrii comisiei şi de către toţi cei prezenţi la licitaţie, semnarea acestuia 
făcând dovada adjudecării imobilului. Un exemplar din procesul verbal de 
adjudecare se păstrează în dosarul licitaţiei şi o copie de pe acesta se predă 
adjudecatarului licitaţiei.

Contractul de închiriere se va încheia în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data adjudecării.
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Nesemnarea de către adjudecatarul licitaţiei a contractului de închiriere 
atrage după sine nulitatea adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanţie de 
participare nu se va restitui. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o 
nouă licitaţie pentru imobilul în cauză.

INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPANŢI

14. INFORMAŢII GENERALE 

INFORMAŢII GENERALE
Licitaţia pentru închirierea Imobilelor (2 loturi) -  teren aflate în 

proprietatea municipalităţii este licitaţie publică deschisă cu strigare conform 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Licitaţia va avea loc in data de ................., ora .............. , la sediul
Primăriei municipiului Fagaras, sala de şedinţa.

Termenul limită de predare a documentelor este de ................, ora
...................., la sediul Primăriei municipiului Fagaras - Compartimentul
evidenta patrimoniu (concesiuni,inchirieri,administrare parcari, evidenta 
bunuri, str.Republicii, nr 5)

ORGANIZATORUL LICITAŢIEI:
MUNICIPIUL FAGARAS, REPUBLICII NR. 3, TEL. 0268-211313 .

15. CALENDARUL LICITAŢIEI
Lansarea anunţului publicitar in data d e ...................

Documentele se pot procura începând cu data de ....................... , de la
Primăria municipiului Fagaras - Compartimentul evidenta patrimoniu 
(concesiuni,inchirieri,administrare parcari, evidenta bunuri, str.Republicii, nr 5)

Termenul limita de depunere a documentelor este .................., ora
................., la Primăria municipiului Fagaras - Compartimentul evidenta
patrimoniu ( concesiuni,inchirieri administrare parcari, evidenta bunuri,
str.Republicii, nr 5.

Deschiderea licitaţiei în data de ................., ora ............ , în sala de
şedinţa.
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16. INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONŢINUTUL DOCUMENTELOR
D ocum entele  ce u rm ează  a fi p redate sunt:

•  cererea de p a rtic ip a re

• docum entele  de capab ilita te

17. DOCUMENTELE DE CAPABILITATE
1). Pentru persoanele juridice:
- Copie de pe chitanţa reprezentând contravaloarea caietului de sarcini;
- Copie de pe chitanţa sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând 

achitarea garanţiei de participare;
- Certificatul de înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului

Comerţului;
- Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii 

comerciale sau al organizaţiei cooperatiste, din care să rezulte că aceasta nu 
se află în reorganizare judiciară sau faliment;

- împuternicire pentru participare la licitaţie -  dacă este cazul;
- Cont bancar în care se va restitui garanţia de participare la licitaţie în termen 

de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către 
ofertantul câştigător

2). Pentru persoanele fizice:
- Copie de pe chitanţa reprezentând contravaloarea caietului de sarcini;
- Copie de pe chitanţa sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând 

achitarea garanţiei de participare;
- Copie de pe actul de identitate;
- Certificat de atestare fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către Direcţia 

economică din cadrul Primăriei municipiului Fagaras, care să ateste faptul 
că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al Municipiului 
Fagaras;

- împuternicire pentru participare la licitaţie -  dacă este cazul;
- Cont bancar în care se va restitui garanţia de participare la licitaţie în 

tennen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către 
ofertantul câştigător.
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18. INSTRUCŢIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR
La depunerea documentelor se va proceda astfel:

□ documentele de capabilitate se vor depune într-un plic pe care se va 
specifica: LICITAŢIA PENTRU ÎNCHIRIEREA IMOBILELOR 
TEREN (7 LOTURI) SITUATE in Municipiul Fagaras zona centrală,

A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE .................- O R A ............

□ anexat la plicul cu documentele de capabilitate se depune cererea de 
participare la licitaţie.

Documentele şi cererea de participare se depun la registratura Primăriei, 
Municipiului Fagaras.

19. PRECIZĂRI PRIVIND GARANŢIA DE PARTICIPARE LA 
LICITAŢIE

Ofertanţii au obligaţia să constituie garanţia pentru participare la licitaţie, 
angajându-se astfel să semneze contractul în cazul în care i se adjudecă 
imobilul.

Garanţia de participare la licitaţie se va restitui în contul bancar indicat, 
în termen de 5 zile de la semnarea contractului de închiriere de către ofertantul 
câştigător.

Garanţia de participare se pierde în cazul în care ofertantul câştigător îşi 
retrage oferta sau în cazul în care nu semnează contractul în termen.

Valoarea garanţiei de participare este de 100 lei.
Durata de valabilitate a garanţiei de participare este aceeaşi cu durata de 

valabilitate a ofertei, adică de 30 de zile de la data limită a predării ofertelor.

20. PRECIZĂRI PRIVIND COMPONENŢA ŞI COMPETENŢA 
COMISIEI DE LICITAŢIE

Comisia de licitaţie este compusă din 5 membri.

Comisia de licitaţie răspunde de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, 
având următoarele atribuţii:

□ stabileşte pasul de licitare.
□ întocmeşte lista participanţilor în baza documentelor depuse de către 

ofertanţi.
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□ întocmeşte procesul verbal de adjudecare;

21. PRECIZĂRI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE ŞI LIMBA 
FOLOSITĂ ÎN CORESPONDENŢA ŞI RELAŢIILE ÎNTRE PĂRŢI

Documentele, notificările, deciziile şi alte comunicări, care trebuie 
transmise între părţi se vor face în forma scrisă sau altă formă care asigură 
înregistrarea actului, cu excepţia documentelor a cărei formă a fost prevăzută 
prin documentele licitaţiei.

Toate documentele vor fi întocmite în limba română.
In cazul în care Municipiul Fagaras şi chiriaşul comunică prin telefon sau 

alt mijloc de comunicaţie care nu asigură înregistrarea conţinutului comunicării, 
expeditorul comunicării este obligat să trimită imediat, o confirmare scrisă a 
acesteia pentru a se asigura înregistrarea.

22. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE ŞI PARAFELE NECESARE 
PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR

Documentele depuse de ofertant, vor fi ştampilate şi semnate de 
persoanele desemnate legal pentru fiecare document.

23. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAŢIEI
Anularea licitaţiei poate fi acceptată atunci când:
-  nici unul din documentele prezentate de către ofertanţi nu corespund 

prevederilor din documentele licitaţiei,
-  se constată nereguli importante în derularea licitaţiei care afectează 

principiul concurenţei loiale,
-  în cazul unor contestaţii întemeiate, admise.
Anularea se face prin hotărârea comună a reprezentanţilor comisiei de 

licitaţie şi se va comunica în scris tuturor participanţilor, arătând motivele care 
au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitaţie, atât în timpul licitaţiei cât şi 
ulterior până la semnarea contractului de concesiune, ofertantul despre care se 
dovedeşte că a furnizat informaţii false în documentele de calificare.
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24. DEPUNEREA, SOLUŢIONARE ŞI COMPETENŢA REZOLVĂRII 
CONTESTAŢIILOR

Participanţii nemulţumiţi de rezultatul licitaţiei pot depune 
contestaţie conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

25. DISPOZIŢII FINALE
Costul documentelor licitaţiei este de 50 lei, suma ce nu se va restitui 

ofertanţilor.
Documentele licitaţiei se pot procura, contra cost, de la sediul Primăriei

Municipiului Fagaras îcepând cu data d e .......................Compartiment evidenta
patrimoniu (concesiuni,inchirieri administrare parcari, evidenta bunuri, 
str.Republicii, nr 5).

Documentele vor fi depuse la registratura Primăriei Municipiului 
Fagaras, până cel târziu în data d e ..................... , o ra ......................
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Nr. înregistrare: 9488/13.03.2020

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 

LA PRO IECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a imobilelor (2 loturi) teren -  domeniu public, 
situate în Făgăraş - Bdul Unirii, înscrise în CF nr. 106111 Făgăraş, în vederea expunerii de plante

Având în vedere faptul că, Municipiul Făgăraş avea încheiate Contracte de închiriere cu operatorii 
economici, furnizori de servicii de alimentaţie publică, respectiv restaurante, baruri, cafenele şi 
cofetării,expunerii de plante contracte ce au expirat în luna februarie an curent,

Luând în considerare faptul că, urmează perioada în care unităţile comerciale îşi vor desfăşura 
activitatea şi în locaţii cum sunt terasele, precum şi de faptul că, prevederile legale în vigoare presupun ca 
procedură de închiriere prin licitaţie publică o perioadă relativ lungă de timp,

Ţinând seama de cele menţionate mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri privind închirierea prin 
licitaţie publică deschisă a imobilelor teren -  domeniu public, situate în Făgăraş - Bdul Unirii, înscrise în CF 
nr. 106111 Făgăraş, în vederea expunerii de plante, conform planului de situaţie anexat, astfel:

- Lotul I în suprafaţă de 27,50 mp din suprafaţa totală de 3.079 mp, înscris în CF nr. 106111 Făgăraş
- Lotul II în suprafaţă de 14 mp din suprafaţa totală de 3.079 mp, înscris în CF nr. 106111 Făgăraş

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI ATRIBUŢIA NUMELE ŞI PRENUMELE DATA SEMNĂTURA
1. Arhitect Şef LILIANA BOER 13.03.2020

2. Consilier ELENA TĂNASE
TS

3. Referent ANGELA LUPU
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Nr. înregistrare: 9488/1/13.03.2020

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a imobilelor (2 loturi) teren -  
domeniu public, situate în Făgăraş - str.Bdul Unirii, înscrise în CF nr. 106111 Făgăraş, în

vederea expunerii de plante

Având în vedere faptul că, Municipiul Făgăraş avea încheiate Contracte de închiriere cu 
operatorii economici, furnizori de servicii de alimentaţie publică, respectiv restaurante, baruri, 
cafenele cofetării si expunerii de plante, contracte ce au expirat în luna februarie an curent,

Luând în considerare faptul că, urmează perioada în care unităţile comerciale îşi vor 
desfăşură activitatea şi în locaţii cum sunt terasele, precum şi de faptul că, prevederile legale în 
vigoare presupun ca procedură de închiriere prin licitaţie publică o perioadă relativ lungă de timp,

Ţinând seama de cele menţionate mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri privind 
închirierea prin licitaţie publică deschisă a imobilelor (2 loturi) teren -  domeniu public, situate în 
Făgăraş - Bdul Unirii, înscrise în CF nr. 106111 Făgăraş, în vederea expunerii de plante, conform 
planului de situaţie anexat.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

http://www.prim


Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRASOV 
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

^XCarte Funciară Nr. 106111 Fagaras

Partea I. Descrierea im ob i lu lu i

Nr. cerere
__Ziua

Luna
Anul

11447
25
05

2018
Cod verificare

illBiil
10005796224 i-

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Bdul Unirii, Jlid. Braşov
Nr.
C rt

Nr. cadas tra l 
Nr. to p o g ra f ic S u p r a f a ţ a *  ( m p ) O b s e r v a ţ i i  / R e f e r i n ţ e

A1 106111 3.079 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. P ropr ie ta r i  şi acte

însc r ie r i  p r iv i to a re  la d re p tu l  de p ro p r ie ta te  şi alte d re p tu r i  rea le Refer in ţe

1 1 4 4 7  / 2 5 /0 5 / 2 0 1 8
Act Administrativ nr. 71- Hotărâre, din 13/03/2018 emis de Municipiul Fagaras; Act Administrativ nr. 757 - 
Dispoziţie, din 05/06/2018 emis de Municipiul Fagaras; Act Administrativ nr. 156 - Hotărâre, din 30/05/2018 
emis de Municipiul Fagaras; Act Adm in is tra tiv  nr. 670 - Dispoziţie, din 08/05/2018 emis de Municipiul 
Fagaras; Act Adm in is tra t iv  nr. 365/RC - Referat, din 12/06/2018 emis de B.C.P.I. FAGARAS - Serviciul 
Cadastru si documentaţie  cadastra la;
B2 Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, 

cota actuala 1/1
A1

1) MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ, CIF:4384419, DOMENIU PUBLIC
C. Partea III. SARCINI .

înscr ie r i  p r iv ind  d e z m e m b ră m in te le  d re p tu lu i  de p ro p r ie ta te ,  
d re p tu r i  rea le  de g a ran ţ ie  şi sarc in i Refer in ţe

. NU SUNT ~ ............... ............... - - i
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Anexa Nr. 1 La Partea I
____________Carte Funciară Nr. 106111 Comuna/Qraş/Municipiu: Fag a ras

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

106111 3.079 . '  ;
* Şuprafaţâ.este,determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

Date re fe r i toa re  la te ren
Nr
Crt

Categorie
folosinţă

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă N r .M f l^ a r ------------------------------------- “

' " . H -  ‘ .Observaţi i / ReferinţeA.A.;

1 curţi
construcţii

DA 3.079 - - /o
%

%  ■*  - —1 
K.----- •Ţ >

Lung im e Segm ente

Punct
început

Punct
s fâ rş it

Lung im e  segm ent 
r  (m)

1 2 14.507
' ■ 3 .. 4 4.761
• =5- 6 12.332

7 8 6.919
9 10 6.633

11 12 0.894

Punct
început s fâ rş i t

Lungime segment
r  (m)

2 3 196.674
4 5 1.482
6 7 5.009
8 9 7.003

10 11 22.421
12 13 1.168

• Docum ent,care conţine da te cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.______________________Pagina 2 d in  3
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Carte Funciară Nr. 106111 Cornuna/Qraş/Municipiu: Fagaras

Punct
început

Punct
s fâ rş it

Lun g im e  segm ent
c* (m)

14 15 0.461
16 17 0.683
18 19 6.926
20 21 0.622
22 23 0.489
24 25 0.816
26 27 4.042
28 "  29 1.198
30 31 0.563
32 33 122 017
34 35 ■ •"• ••, • ..7.801
36 37 4.768
38 1 14.559

Punct
început

Punct
s fâ rş it

Lungim e segm ent 
r  (m)

13 14 5.352
‘ 15 16 1.979

17 18 8.538
19 20 8.655
21 22 1.99
23 24 5.362
25 26 3.581
27 28 3.924
29 30 8.632
31 32 80.912
33 34 1.456
35 36 2.028
37 38 4.275

** Lung im i le  s e g m e n te lo r  sunt d e te rm in a te  în p lănu i de p ro ie c ţ ie  S tereo 70 şi sunt ro tu n j i te  la 1 mil imetru..  r \  

***  D is tan ţa  d in t re  p u n c te  este fo rm a tă  din seg m en te  c u m u la te  ce sunt mai mici decât va loa rea  1 m i l im e t ru

Certific că prezentul extras corespunde 
birou.
Prezentul extras de carte funciară este 
care se sting drepturile  reale precum 
susceptibile de orice modif icare, in co 
S-a achitat tariful de 0 RON, pentru se

Data soluţionării, 
i 13-06-2018

Data eliberării,
/ /

cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest

valabil la autentif icarea de către notarul public a actelor juridice prin 
şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţii le  prezentate sunt 
nditii le legii.
rviciul de publicitate jtnobiliară cu codul

Asistent
DANIEL

(parafa şi semnătura)

/' C-LvV&'1ATe \
L ?! . «,v= iO ?= < r-W S oo L.C .© tt> I

' ̂
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R O M Â N IA
JUDEŢUL BRAŞOV tfclJ-iM’i)

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020  

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. din

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
a unui teren situat in Municipiul Fagaras,

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul în municipiul Făgăraş, strada Republicii, nr.3, judeţul Braşov, 
cod 505200, reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de proprietar, pe de o parte 
Şi
2. cu sediul in Municipiul Fagaras, str. , b l., sc ., ap. Judeţul Brasov,
înscrisa la Oficiul Registrului Comerţului , cod unic de înregistrare , reprezentata
legal prin d-na/d-ul , in calitate de admnistator , domiciliat in Municipiul
Fagaras, str. , b l . , sc ., ap. Judeţul Brasov, legitimat cu . seria nr. din ,
CNP în calitate de chiriaş,

S-a încheiat prezentul contract de închiriere în baza Hotărârii Consiliului Local nr. din si a 
procesului verbal de adjudecare nr. din
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul contractului este folosirea unui spaţiu în suprafaţă de mp, situat în Municipiul Fagaras, 
str. , n r., aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras - pentru sediu
Valoarea de inventar a spaţiului este de lei conform evidentelor contabile.
Art. 2. Predarea - primirea spaţiului, este consemnată în procesul - verbal, nr. din anexă la
prezentul contract.
III. TERMENUL
Art. 3. Termenul închirierii este de , respectiv de la data de până la data de ,
cu posibilităţi de prelungire prin Act adiţional cu jumătate din perioada aprobata initial, urmând ca după 
perioada menţionata in actul adiţional, inchirierea sa fie supusa aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Fagaras.
IV. PREŢUL
Art. 4 Preţul închirierii este de lei/mp/lună, conform HCL nr. din si a procesului verbal de
adjudecare nr. din
V. PLATA CHIRIEI
Art. 5 Plata chiriei se face lunar până la data de 30 ale lunii pentru luna respectivă, direct la casieria 
Primăriei Municipiului Făgăraş sau prin dispoziţie de plată, în contul Primăriei - RO 
17TREZ13221 A30053OXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Făgăraş. Chiria pentru prima lună se va 
plăti la semnarea contractului.

Neplata la termen a chiriei atrage o pena li'/a re de 0,15%, asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să 
poată depăşi totalul chiriei restante.

Pentru neplata la termen a chiriei datorate, proprietarul poate rezilia unilateral prezentul contract 
fără alte formalităţii, chiriaşul fiind obigat să elibereze, să predea spaţiul şi să achite toate obligaţiile de 
plată rezultate din contract, dacă întărzâierea depăşeşte 30 de zile.
Art, 6 Proprietarul se obligă :

a) - să predea spaţiul în starea în care acesta se află la data semnării contractului
b) - să-l garanteze pe chiriaş pentru evicţitmc.

VII. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI
Art. 7. Chiriaşul se obligă:
a) - să folosească terenul conform deslinnpci pentru care a fost închiriat, nefiind permisă 

schimbarea profilului. In cazul în care, în urma controalelor efectuate de organele specializate ale 
Primăriei se constată schimbarea profilului spaţiului, proprietarul este autorizat să rezilieze, deplin 
drept pe cale unilaterală, contractul de închiriere cu data constatării, fără punere în întârziere.
b) - imobilele ce vor avea destinaţia -  terase, vor fi utilate cu mese si scaune ce vor fi 

confecţionate doar din lemn tratat cu lac incolor sau din metal

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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c ) - piesele de mobilier al teraselor vor fi amplasate direct pe pavaje, cu mobilier ce nu 

duce la deteriorarea acestuia, excepţie favand cazul in care se constata ca pavajul pe care 
urme3aza sa fie amplasata terasa nu are forma plana si doar pana la amenajarea acestuia 
d ) -  zonele destinate inchirierii nu se vor delimita prin imprejmuiri sau alte delimitări fizice 
e ) -  toate umbrelele si parasolarele vor fi realizate in aceiaşi culoare, respectiv alb sau bej deschis 
f) - este interzisa subinchirierea bunului ce face obiectul contractului de inchiriere
b) - la sfârşitul contractului, să predea terenul în starea în care l-a primit, liber de orice sarcini.
c) - sa asigure curăţenia si igenizarea spaţiului pe toata durata contractului de inchiriere.
d) - sa achite sub sancţiunea rezilierii contractului de inchiriere, toate cheltuielile de intretinere 

curente (electricitate, gaz metan, apa, salubritate, energie termica, telefon,etc). Chiriaşul are 
obligaţia de a-si contoriza separat utilităţile

e) - se obliga sa obţină avizele si autorizaţiile legale.
f) dacă nu se respectă drepturile contractuale. Municipiul Făgăraş işi rezervă dreptul să nu mai 

incheie nici un contract pe viitor cu agenţi economici în cauză.
g) - de a depune o declatatie fiscala la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale, conform prevederilor Codul fiscal.
h) - obigatiile legale ce revin pe linie de i'S! si de Mediu sunt in sarcina chiriaşului.
i) - in termen de 30 zile de la data închirieri contractului sa depună declaraţia fiscala privind 

stabilirea taxei folosire clădiri sau teren duna caz.
VIII. SUBÎNCHIRIEREA SI CESIUNE. A
Art. 8. Subinchirierea, în tot sau în pane a spaţiului închiriat sau cesiunea contractului de 
închiriere unui terţ, sunt interzise, ducând ia reziliere de plin drept a contractului de închiriere, de 
la data constatării faptului.
IX. LITIGII
Art, 9 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea şi interpretarea prezentului contract de 
închiriere, se soluţionează pe cale amia'dlâ, în caz contrar, sunt de competenţa Judecătoriei 
Făgăraş.
X. ALTE CLAUZE
Art. 10. în cazul în care chiriaşul nu-şi o:.■emil obligaţiile contractuale, proprietarul reziliaza de plin 
drept contractul pe cale unilaterală, printr-o simplă notificare fără a apelaja instanţa de judecată.
Art. 11. în cazul rezilierii contractului, indiferent de motivul acesteia, chiriaşul va elibera terenul în 
termen de 15 zile calendaristice de la data noii că, ii, în caz contrar proprietarul poate proceda la eliberarea 
spaţiului pe cheltuiala chiriaşului.
Art. 12. Consiliul Local Făgăraş îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral acest contract, oricând interesul 
public impune acest lucru.
Art. 13. Pentru neexecutarea sau execu'-uva necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, părţile 
datorează despăgubiri.
Art. 14. Prezentul contract s-a încheiat la seim! Municipiul Fagaras str.Republicii nr.3 , astăzi , în 3 
(trei) exemplare, considerate toate originale, < c--e unul Ia chiriaş şi 2 (două) la proprietar .

PROPRIETAR, CHIRIAŞ,
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU

SECRETAR,
LAURA ELENA GIUNCA

întocmit
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-184 alirc.î din codul fiscal Taxe speciale de la serviciul de asistenta sociala

r ~Taxe eliberare certificat de stare familiala TAXE ANUL 2019 7 T A X E  PR O P U SE IX
2020

l.Taxa eliberarare certificat de stare familiala
in regim normal de 30 de zile 30 lei 40 lei
in regim de urgenta (24 ore) 

eliberare caracterizări
55 lei 80 lei

normal de 30 de zile 10 lei 20 lei
x-iSiTagjjptrcte urgenta (24 ore)

( m m  V -,$ i m m  p
V  /  / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15 lei 50 iei

-

Art*j8.6 d tp « 
Er

fiscal Alte taxe locale

Pentru vanzarc 
produse,
activitati/suprafata

Intre 1 si 
50 mp

Intre 50 si 
100 mp

Intre  100 si 
200 mp

Intre 200 si 
1000 inp

Peste 1000 
mp

Pentru p restare  de 
servicii

6 lei/mp/zi 5 îci/mp/zi 4 lei/mp/zi 2,5 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi

Pentru
confecţionare de 
produse

6 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 2,5 lei/mp/zi 1 lcu/mp/zi

Pentru am plasare 
chioşcuri,tonete

6 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 2,5 lci/mp/zi 1 leu/mp/zi

Obs. Pentru zona 
Pentru  zona 
Pentru  zona

UC 1 i i i  p  O ZA t^i 1 L l a  \  CSC SC i C u l I C  CU L \)  / o

de impozitare C , taxele se reduc cu 50% 
de im pozitare 1) , taxele sc reduc cu 70%

2. Taxe pentru folosirea domeniului public - TAXE TAXE PROPUSE IN
ANUL 2019 AN U L 2020

Ocuparea 1 mp platou, cu corturi, mese improvizate, etc. pentru 
activitati comerciale

6 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi

Ocuparea a Imp platou cu corturi, mese improvizate, etc. 3 iei/mp/zi 3 lei/mp/zi
pentru activitati non profit -
TAXA OCUPARE DOMENIU PUBLIC sau privat pentru vazare 
sau prestare de servicii in pieţe tip talcioc(hcl68/2016)

0,25 lei/mp./zi 0,25 lei/mp./zi

Pentru vânzare de produse sau prestări de servicii 6 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi

Pentru confecţionare de produse 6 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi
Pentru amplasare de chioşcuri, tonete, etc. 6 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi
Pentru ocupare terasă în faţa magazinului 0,6 lei/mp/zi 0,6 lei/mp/zi

Pentru parcuri de distracţie, agrement, circ, programe 
cultural-artistice şi sportive

0,6 lei/mp/zi 0,6 lei/mp/zi

Pentru organizare de şantier 0,2 lei/mp/zi 0,2 lei/mp/zi
Pentru lucrări de intervenţii 1 leu/mp./zi 1 leu/mp./zi
Pentru depozitare materiale 1,3 lei/mp/zi 1,3 lei/mp/zi


