
Anunt licitatie publica pentru inchirierea unui cabinet medical stomatologic, 

amplasat in locatia Dispensarului Uman si Farmacie din strada Aeroportului, 

nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj 

 

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: 

 Unitatea Administrativ Teritoriala Carcea cu sediul administrativ în comuna 

Carcea, str. Aeroportului, nr.45, judetul Dolj, cod fiscal 16346370 , telefon 0251.458.107,  

fax 0251.458.121, email: carcea@dj.e-adm.ro, persoana de contact: Greere Eleonora. 

2. Informatii generale privind obiectul inchirierii: 

 Se scoate la licitaţie publică, în vederea închirierii, unui cabinet medical 
stomatologic (14,49mp), un grup sanitar (4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în 
suprafață totală de 30,07, amplasate în locația Dispensarului uman și Farmacie din strada 
Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj, imobil ce face parte din domeniul public 
al comunei Cârcea. 
 Inchirierea se face conform art.333 -  art.348 din O.U.G. 57/2019 si conform 

Hotararii Consiliului Local al Comunei Carcea nr. 36/12.04.2021 

3. Informații privind documentatia de atribuire: www.primariacarcea.ro  

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui 

exemplar din documentatia de atribuire: www.primariacarcea.ro sau la cerere, la sediul 

institutiei sau electronic, prin e-mail. 

3.2. Denumirea si datele de contact ale autoritatii contractante de la care se poate obtine 

un exemplar din documentatia de atribuire: Primaria Comunei Carcea, str. Aeroportului, 

nr.45, jud. Dolj. 

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei: Nu este cazul. 

3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 29.04.2021 ora 12:00 

4. Informatii privind ofertele: 

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 10.05.2021 ora 12:00 

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

 Primaria Comunei Carcea, str. Aeroportului, nr. 45, comuna Carcea, judetul Dolj, 

registratura. 

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. 

5.    Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 

11.05.2021, ora 14.00, Primaria Comunei Carcea, str.Aeroportului, nr.45, judetul Dolj. 

6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru 

sesizarea instantei: 

Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.12, judetul 

Dolj, telefon: 0251. 418.612, fax: 0251.419.851, e-mail:tr-dolj@just.ro. 

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea 

publicarii: 20.04.2021 
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PRIMĂRIA COMUNEI CÂRCEA 

Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206 

Tel.: 0251 458121 / Fax: 0251 458121 

E-mail: carcea@dj.e-adm.ro 

JUDEŢUL DOLJ 

 

 

 Nr. ______________/________________ 

 

CAIET DE SARCINI  

I OBIECTUL ÎNCHIRIERII 

1. Primaria Comunei Carcea, reprezentata prin primar-dl. Pupaza Valerica, cu sediul în comuna 

Carcea, str. Aeroportului, nr. 45,  scoate la licitaţie publică, în vederea închirierii, un cabinet 

medical stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață 

totală de 30,07 mp, amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, 

nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj 

 

2. Obiectul închirierii il constituie un cabinet medical stomatologic și a spațiilor comune aferente, 

amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, nr.124, comuna 

Carcea, jud. Dolj, imobil aflat in domeniul public al Comunei Carcea, judetul Dolj si identificat cu 

Numar cadastral 30220 – C2, Carte Funciara nr. 30220 UAT Carcea, in vederea desfasurarii de 

activitati medicale. 

 

II MOTIVELE CARE JUSTIFICA ÎNCHIRIEREA 

2.1 Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun 

inchirierea bunurilor: 

- prevederile art. 333-348 din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ care 

reglementează că bunurile proprietate publica a unităţilor administrativ teritoriale pot face obiectul 

unei închirieri; 

-administrarea eficienta a domeniului public al Comunei Carcea pentru atragerea 

de venituri suplimentare la bugetul local, crearea unor locuri de munca, administrare 

judicioasa a domeniului public in scopul dezvoltării sociale si economice a oraşului; 

-încasarea chiriei aferentă bunului închiriat, ca preţ al închirierii. 

 

III CONDIŢII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII 

 

 3.1 Regimul bunurilor utilizate de chiriaş în derularea închirierii 

3.1.1 In derularea contractului de închiriere se va utiliza imobilul  pus la dispoziţie chiriaşului în 

starea fizică prevăzută în procesul verbal de predare. 

3.1.2. Imobilul pus la dispozitia chiriasului aparţine domeniului public al comunei Carcea. 

3.1.3 Chiriaşul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunului  în ceea ce priveşte 

protecţia mediului stabilite conform legislaţiei în vigoare. 

3.1.4 Chiriaşul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de 
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continuitate şi de permanenţă a bunului proprietate publica a comunei Carcea ce face 

obiectul închirierii, potrivit obiectivelor stabilite de către proprietar. 

3.1.5 Chiriaşul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul închirierii. 

3.1.6 Chiriaşul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunului  proprietate publica 

(condiţii de siguranţa în exploatare, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea 

patrimoniului, etc.).  

3.1.7 Chiriaşul are obligaţia de a obţine în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului 

de închiriere autorizaţiile si/sau avizele de functionare. 

 

3.2Durata închirierii 

 

3.2.1 Durata inchirierii este de 5 ani, incepand cu data semnarii contractului,  cu posibilitatea de 

prelungire cu jumatate din durata initiala, daca se respecta clauzele contractuale. 

 

  3.3 Preţul de închiriere 

 

3.3.1.Preţul minim de pornire la licitaţie este de 16 lei/mp/luna. 

3.3.2.Valoarea chiriei se va actualiza în luna ianuarie a fiecărui an cu indicele de inflaţie comunicat 

de INS. In cazul în care după aplicarea indicelui inflaţiei, ar rezulta o 

valoare anuală a preţului pentru anul în curs mai mică decât cea stabilită pentru anul 

anterior, preţul închirierii nu se va modifica. 

 

3.4.Garanţia de participare 

3.4.1. Garanţia de participare la procedura de închiriere este în sumă de  300,00 lei. 

3.4.2. Garanţia de participare se depune la casieria Primăriei Comunei Cârcea, sau prin ordin de 

plată în contul institutiei. Ofertantul are obligaţia de a face dovada efectuării acestei plăţi. 

3.4.3 Garanţia de participare se restituie la cerere depusă la Registratura Primăriei Comunei 

Cârcea, tuturor  ofertanţilor declaraţi necâştigători. Cererea va fi depusă numai după desemnarea 

ofertantului câştigător.\ 

3.4.4. Ofertantului declarat câştigător i se va restitui garanţia de participare numai după 

constituirea garanţiei în urma semnării contractului, pe baza unei cereri depuse la Registratura 

Primăriei Comunei Cârcea. 

3.5. Garanția în urma semnării contractului 

 3.5.1. Garanţia în urma semnării contractului de închiriere, se va depune de către câştigătorul 

procedurii de închiriere, prin ordin de plată în contul de trezorerie al  Comunei Cârcea sau cu 

chitanţă la casieria Primăriei Comunei Cârcea. Cuantumul garanţiei în urma semnării contractului 

este echivalentul chiriei pe două luni consecutive, stabilită în urma finalizării procedurii de 

închiriere (oferta cu preţul cel mai mare). 

 3.5.2. Garanţia în urma semnării contractului se va elibera/restitui la cererea chiriaşului,  după 

încheierea procesului verbal de predare primire a bunului – spaţiu cu destinaţia cabinet medical 



stomatologic și a unui grup sanitar amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada 

Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj, care apartine domeniului public al UAT Carcea 

respectiv a obiectului contractului de închiriere,  în termen de 14 de zile de la data expirării 

perioadei de valabilitate a contractului de închiriere (dacă nu a fost solicitată prelungirea 

contractului), cu condiţia îndeplinirii de către chiriaş a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.  

3.5.3. În cazul în care chiriaşul  nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată şi/ sau deteriorează bunul 

închiriat (spaţiul imobil), autoritatea publică Primăria Comunei Cârcea, va reţine chiriaşului, din 

garanţie, contravaloarea chiriei neachitate şi contravaloarea daunelor provocate. Acestea vor fi 

consemnate în procesul verbal      de predare primire încheiat între cele  două părţi, la finalizarea 

contractului. 

 IV MODALITATEA DE ÎNCHIRIERE 

4.1. Inchirierea are loc prin licitaţie publică , potrivit prevederilor art. 333-348 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

V  ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 

5.1. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română. Conţinutul contractului de închiriere 

trebuie să respecte prevederile legale.  

5.2. Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare 

conform art. 341, alin (26) 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Refuzul 

ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere atrage pierderea garanţiei 

depusă pentru participare la licitaţie.  

5.3. În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de închiriere se 

poate încheia contract de închiriere cu ofertantul de pe locul II. În caz  similar se va putea încheia 

contractul cu cel de pe locul III. În cazul în care nu se va putea încheia contract cu aceştia, se va 

continua până la ofertantul de pe ultimul loc. 

5.4.Toţi ofertanţii care au refuzat încheierea contractului de închiriere vor pierde garanţia 

de  participare la procedura de atribuire a contractului. 

5.5.În situaţia în care nu a fost posibilă încheierea contractului de închiriere, procedura va fi 

anulată, iar  autoritatea publică locală va relua procedura de licitaţie publică de la etapa publicării 

anunţului, în condiţiiile legii, documentaţia de atribuire păstrându-şi valabilitatea. 

 



VI CONDIŢIILE DE VALABILITATE OFERTE 

 

6.1 Ofertantul se obligă să menţină oferta pentru o perioada de 90 de zile, începând cu data 

deschiderii ofertelor. 

 

VII  ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 

7.1. Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situaţii: 

a) La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 

b) În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

autoritatea publică locală, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile, în sarcina acesteia, în caz 

de dezacord fiind competentă instanţa de judecată. În situaţia prevăzută, autoritatea publică locală 

va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de închiriere şi va face menţiune 

cu privire la motivele ce au determinat această măsură; 

c) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin rezilierea unilaterală de către 

autoritatea publică locală municipală, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului; 

d) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea publică locală, prin reziliere 

de către chiriaş, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorităţii publice locale; 

e) Prin acordul comun al părţilor; 

f) În cazul intervenţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit; 

g) Alte cauze de încetare a contractului de închiriere, stabilite de părţi prin contractul de închiriere, 

fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege; 

h) În cazul intrării în insolvenţă, în faliment sau a dizolvării pe cale legală a chiriaşului; 

i) La dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat. 

VIII ALTE CERINŢE 

8.1. AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ARE URMĂTOARELE DREPTURI ŞI 

OBLIGAŢII: 

8.1.1. Pe durata contractului de închiriere, autoritatea publică locală are dreptul să inspecteze bunul 

închiriat, verificând respectarea obligaţiilor asumate de chiriaş. 

8.1.2. Verificarea prevăzută la pct. 8.1.1. se efectuează de autoritatea publică locală în prezenţa 

chiriaşului. 

8.1.3. Autoritatea publică locală poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de 

închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriaşului, numai în condiţiile prevăzute de alin.8.1.1. 



8.1.4. Autoritatea publică locală va preda chiriaşului bunul închiriat, pe bază de proces-verbal de 

predare/primire. 

8.1.5. Autoritatea publică locală are obligaţia de a nu tulbura pe chiriaş, în exerciţiul drepturilor 

rezultate din contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute de lege. 

8.1.6. Autoritatea publică locală este obligat să notifice chiriaşul de apariţia oricăror împrejurări 

ce pot afecta drepturile chiriaşului. 

8.1.7.     Autoritatea publică locală poate denunţa unilateral contractul de închiriere în condiţiile 

legale, respectiv la încetarea contractului ce poate avea loc, în cazul în care interesul naţional sau 

local o impune. În această situaţie, autoritatea publică locală va notifica de îndată intenţia de a 

denunţa unilateral contractul de închiriere şi va face menţiune cu privire la motivele ce au 

determinat această măsura. Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate chiriaşului şi 

modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui 

rază teritorială se află sediul autorităţii publice locale, dacă părţile nu stabilesc altfel. 

8.2.  CHIRIAŞUL  ARE URMĂTOARELE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII: 

8.2.1.     În temeiul contractului de închiriere, chiriaşul dobândeşte dreptul de a exploata, pe riscul 

şi pe răspunderea sa, bunul, proprietate a Comunei Cârcea, care face obiectul contractului, potrivit 

obiectivelor stabilite de către autoritatea publică locală (destinaţia de cabinet medical 

stomatologic) 

8.2.2.     Chiriaşul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunului ce face obiectul închirierii, 

potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de închiriere. 

8.2.3.     Să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanenţă a obiectului 

închiriat, pe cheltuiala sa şi să despăgubească autoritatea publică locală pentru pagubele produse 

din culpa sa. 

8.2.4.     Să achite chiria la valoarea şi modul stabilit in prezentul Caiet de Sarcini precum şi în 

contractul de închiriere. 

8.2.5.     Chiriaşul se obligă să respecte şi va fi direct răspunzător pe toata durata contractului de 

închiriere de aplicarea normelor legale privind toateacordurile şi avizele impuse de legislaţia în 

vigoare cu privire la protecţia mediului, PSI, etc., precum şi orice alte obligaţii legale ce rezultă 

din activitatea pe care o desfăşoară chiriaşul în acest imobil. 

8.2.6.     La expirarea termenului de închiriere, chiriaşul este obligat să restituie autorităţii publice 

locale (Comunei Cârcea), în deplină proprietate, libere de orice sarcini. 

8.2.7.     Chiriaşului îi este interzis sa subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze 

cu alte persoane fizice sau juridice pentru exploatarea acestui imobil, sub sancţiunea rezolvirii de 

drept a contractului, fără somaţie sau punere in întârziere si fără intervenţia instanţei judecătoreşti 

(pact comisoriu), Comunei Cârcea, având dreptul să utilizeze bunul conform celor ce vor fi stabilite 

de autoritatea publică locală. 



8.2.8.     Chiriaşul are obligaţia efectuării curăţeniei în spaţiul ce face obiectul contractului de 

închiriere, şi să încheie un contract cu o firmă de specialitate pentru evacuarea tuturor materialelor 

conform legislaţiei în vigoare. 

8.2.9.     Lucrările de îmbunătăţire si igienizare ale spaţiului cad în sarcina chiriaşului, fără să     

afecteze cuantumul chiriei. 

8.2.10.Chiriaşul se obligă să îngrijească şi să conserve acest bun ca un bun proprietar. 

8.2.11.Chiriaşul se obligă să utilizeze bunul numai pentru activitatea ce face obiectul acestui 

contract, fără a perturba activitatea vecinilor. 

8.2.12.La încetarea contractului de închiriere, chiriaşul are obligaţia să restituie bunul în stare de 

funcţionare împreună cu îmbunătăţirile constructive realizate, fără a putea cere contravaloarea 

acestor îmbunătăţiri, având opţiunea prelungirii contractului conform celor menţionate anterior. 

8.2.13. Chiriaşul are obligaţia obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare, costurile 

acestora fiind suportate de acesta. 

8.3.  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

8.3.1.     Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere şi care nu 

se pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti 

competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. 

8.3.2.     Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei române în vigoare. 

8.4.  DISPOZIŢII FINALE 

8.4.1       Contractul de închiriere poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul 

executării sale, cu acordul părţilor. 

8.4.2       Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prevederilor 

contractului de închiriere se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante 

şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Cârcea. 

8.4.3.     Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini şi 

Documentaţia de Atribuire. 

8.4.4.     Caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire sunt puse la dispoziţia solicitanţilor în urma 

unei cereri depuse la Registratura Primăriei Comunei Cârcea . 

8.4.5.     Taxa de participare la procedură este de 300,00 lei (se restituie fiecărui participant numai 

după finalizarea procedurii de atribuire a contractului). 

8.4.6. Data limită pentru depunerea ofertelor este _____________ora ______ 



8.4.7. Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Comunei Cârcea, str. Aroportului, nr. 45, în data 

de _________, ora ________. 

8.4.8. Datele necompletate la pct. 8.4.6 şi pct. 8.4.7. vor fi prevăzute în Anunţul procedurii de 

inchiriere. 

       

      Întocmit, 

 

Inspector,         Consilier Achiziții Publice, 

Greere Eleonora       Pârvulescu Daria-Aurelia 

  



Nr.        /data 

 

FIŞA DE DATE 

 

1.      INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL BUNULUI 

Proprietarul bunului (spaţiul imobil) ce se închiriază este  Comuna Cârcea - Unitate 

Administrativ Teritorială, cu sediul în Cârcea Str. Aeroportului, nr. 45, reprezentat prin Primar, 

Tel: 0251- 458121, Fax: 0251-458121. 

  

            2. TIPUL AUTORITĂŢII PUBLICE 

Unitatea administrativ teritorială Comuna Cârcea este reprezentată prin autorităţile administraţie 

publice locale: Consiliul Local al Comunei Cârcea şi Primarul Comunei Cârcea. 

            3. MODALITATEA DE ÎNCHIRIERE: la iniţiativa Primarului Comunei Cârcea se va 

iniţia raportul de specialitate privind închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a 

bunurilor aflate in domeniul public al comunei Carcea, județul Dolj respectiv a unui cabinet 

medical stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață 

totală de 30,07 mp amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, 

nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj, după cum urmează: 

Cabinet medical stom și  grup sanitar 

Nr. 

cabinet 
Profil Suprafaţă  

(mp) 

Obs. 

1 Cabinet  stomatologie 14,49 (pct.14 Releveu-parter) 

2 Grup Sanitar 4,37 (pct.13 Releveu-parter) 

3 Spațiu comun-hol 11,21 ½ din (pct.7 Releveu-parter) 

TOTAL SUPRAFAȚĂ 30,07 mp  

 

     Ofertantul va depune oferta pentru suprafața de 30.07 mp. 

 Primarul Comunei Cârcea are obligaţia de a duce la îndeplinire hotărârea  emisă de către 

Consiliul Local al Comunei Cârcea 

   4.OBIECTUL PROPUS SPRE ÎNCHIRIERE 

             4.1.Obiectul închirierii îl constituie bunurile descrise la pct.3,  aflat în proprietatea 

comunei Cârcea. 

 

   5  PROCEDURA  APLICATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI  DE 

ÎNCHIRIERE 

            5.1. Atribuirea contractului de închiriere a bunului ce aparţine domeniului public al 

Comunei Cârcea se va efectua prin licitaţie publică în conformitate cu prevederile  prevederile 



art.108, lit.c, art.129, alin.2, lit.c coroborat cu alin.6, lit.b şi alin.7, lit.c, art.139, alin.1 coroborat 

cu alin.3, lit.g art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.297, alin.1, lit.c) şi art.332-348, art.354, 

art.355 şi art.362 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legea 

nr.207/215 privind Codul de procedura fiscală cu modificările si completările ulterioare, Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Codul Civil . 

 

6.   INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE şi TEHNICE 

6.1.1. Garanţia de participare la procedura de închiriere este în sumă de  300,00 lei. 

6.1.2.Garanţia de participare se depune la casieria Primăriei Comunei Cârcea, sau prin ordin de 

plată în contul de Trezorerie al Comunei Carcea. Ofertantul are obligaţia de a face dovada 

efectuării acestei plăţi. 

6.1.3.Garanţia de participare se restituie la cerere depusă la Registratura Primăriei Comunei 

Cârcea, tuturor  ofertanţilor declaraţi necâştigători. Cererea va fi depusă numai după desemnarea 

ofertantului câştigător. 

6.1.4.Ofertantului declarat câştigător i se va restitui garanţia de participare numai după constituirea 

garanţiei în urma semnării a contractului de închiriere, pe baza unei cereri depuse la Registratura 

Primăriei Comunei Cârcea. 

6.1.5. Garanţia în urma semnării  contractului de închiriere, se va depune de către câştigătorul 

procedurii de închiriere, prin ordin de plată în contul de trezorerie al Comunei Cârcea sau cu 

chitanţă la casieria Comunei Cârcea Craiova. Cuantumul garanţiei în urma semnării  

contractului de închiriere este echivalentul chiriei pe două luni consecutive, stabilită în urma 

finalizării procedurii de închiriere (oferta cu preţul cel mai mare), în termen de 5 zile de la 

semnarea contractului. 

6.1.6.Garanţia în urma semnării  contractului de închiriere se va elibera/restitui la cererea 

chiriaşului,  după încheierea procesului verbal de predare primire a bunului – unui cabinet medical 

stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață totală de 

30,07 mp amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, nr.124, 

comuna Carcea, jud. Dolj, respectiv a obiectului contractului de închiriere,  în termen de 14 de zile 

de la data expirării perioadei de valabilitate a contractului de închiriere (dacă nu a fost solicitată 

prelungirea contractului), cu condiţia îndeplinirii de către chiriaş a tuturor obligaţiilor asumate prin 

contract. 

6.1.7.În cazul în care chiriaşul  nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată şi/ sau deteriorează bunul 

închiriat (spaţiul imobil), autoritatea publică -  Comunei Cârcea, va reţine chiriaşului, din garanţia 

de bună execuţie, contravaloarea chiriei neachitate şi contravaloarea daunelor provocate. Acestea 

vor fi consemnate în procesul verbal      de predare primire încheiat între cele  două părţi, la 

finalizarea contractului. 

6.1.8.Chiriaşului îi este interzis să subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze cu 

alte persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somaţie sau 

punere in întârziere şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti   (pact comisoriu). 

6.1.9.Câştigătorul procedurii de închiriere va plăti toate utilităţile neputând avea pretenţia 

diminuării chiriei. 

6.1.10.Contractele de asigurarea utilităţilor vor fi încheiate de câştigătorul procedurii în nume 

propriu, cheltuielile aferente contractelor revenindu-i acestuia. 

6.1.11.Plata utilităţilor intră în sarcina exclusivă a câştigătorului procedurii, neputând   avea 

pretenţia deducerii acestora din valoarea chiriei. 



6.1.12.Chiriaşul va realiza, pe cheltuiala sa, toate dotările, pe care acesta le consideră necesare 

desfasurarii activitatii , fără posibilitatea de a fi deduse din chiria datorată. 

6.1.13.Chiriaşul are obligaţia de a obţine/de a prelua, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele 

impuse de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia mediului, protecţia muncii, PSI etc., ce sunt 

prevăzute a se obţine înaintea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca şi cabinet medical 

stomatologic, cât şi pe parcursul derulării contractului de închiriere. 

6.1.14. Comuna Cârcea are dreptul să dezafecteze spaţiul închiriat şi să dispună aducerea acestuia 

în starea iniţială pe cheltuiala exclusivă a locatarului.  

6.1.15.Chiriaşul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare 

în domeniul protecţiei mediului, paza contra incendiilor, protecţia muncii, PSI, funcţionării 

spaţiului ca şi cabinet medical stomatologic, etc., începând de la data preluării spaţiului (bunului 

imobil), până la încetarea contractului de închiriere şi va suporta toate cheltuielile constatărilor 

organelor abilitate în aceste domenii, precum şi contravaloarea contravenţiilor stabilite de acestea. 

6.1.16.Chiriaşul  are obligaţia efectuării curaţeniei în spaţiul ce face obiectul contractului de 

închiriere si in apropierea acestuia. 

6.1.17.Chiriaşul se obligă să îngrijească şi să conserve spaţiul ca un bun proprietar. 

6.1.18.În cazul în care există un plan de modernizare a zonei respective, contractul se reziliază de 

drept, fără punere în întarziere, fără notificare prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată 

(pact comisoriu). 

6.1.19.Chiriaşul are obligaţia de a elibera spaţiul în termen de 15 zile de la notificare, fără punere 

în întarziere, în condiţiile în care exista un plan de modernizare a zonei respective. 

6.1.20.Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situaţii: 

a) La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 

b) În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

autoritatea publică locală municipală, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile, în sarcina 

acesteia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată; În situaţia prevăzută, autoritatea 

publică locală va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de închiriere şi va 

face menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură; 

c)În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin rezilierea unilaterală de către 

autoritatea publică locală municipală, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului; 

d)În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea publică locală, prin reziliere 

de către chiriaş, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorităţii publice locale; 

e)Prin acordul comun al părţilor; 

f)În cazul intervenţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit; 

g)Alte cauze de încetare a contractului de închiriere, stabilite de părţi prin contractul de închiriere, 

fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege; 

h)În cazul intrării în insolvenţă, în faliment sau a dizolvării pe cale legală a chiriaşului; 

i)La dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat. 

  

           

 

 

            7. CONDIŢII DE PARTICIPARE 



            7.1. Orice persoană fizică, ce are calitatea de medic stomatolog sau juridică  interesată ce 

are ca obiect de activitate  servicii medicale stomatologice, are dreptul de a solicita şi de a obţine 

documentaţia de atribuire, precum şi de a solicita clarificările necesare. 

            7.2. Ofertantul va prezenta documente privind statutul profesional, specializările şi 

competentele dobândite (diplome, certificate, atestate), iar în cazul persoanelor juridice, va 

prezenta documente justificative care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei economice şi 

financiare. 

            7.3.Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini şi Fișa de 

date. 

            7.4Documentaţia de atribuire (Caietul de sarcini, Fișa de date, Contractul Cadru și 

Formularele) sunt puse la dispoziţia solicitanţilor împreună cu anunțul de participare. 

NOTA: Conform art. 312, alin. (8), din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre 

următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate: 

a)asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul 

documentaţiei de atribuire; 

b)punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui 

exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. 

           8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

           8.1.Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare preţ al chiriei, ofertat 

în lei/lună, fără TVA, pornind de la preţul minim stabilit în raportul de evaluare, însuşit de 

Consiliul Local al Comunei Cârcea. 

  

            9. CONŢINUTUL OFERTEI 

           9.1. PE PLICUL EXTERIOR se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. 

și va veni însoțit de SCRISOAREA DE ÎNAINTARE (Formular F1) și trebuie să conţină: 

a) acte doveditoare privind efectuarea plăţii garanţiei de participare la procedura de atribuire a 

contractului, în valoare de 300 lei . 

b) declaraţia de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări (Formular 4) 

c) documente care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertantului, după cum urmează: 

✓ Fişa cu informaţii generale privind ofertantul (Formularul 2); 

✓ Documentele de înfiinţare şi de exercitare a activităţii de medicină dentară/stomatologie, 

actul constitutiv în copie legalizată, din care să reiasă că poate să efectueze aceste activităţi. 

✓ Copie după actul de identitate al împuternicitului legal al ofertantului; 

✓ Certificat  de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligaţiilor faţă de bugetul general 

consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de 

sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj) emis de Ministerul Finanţelor prin Agenţia 

Naţională de Administraţie Fiscală – Direcţia Genereală a Finanţelor Publice - la care este 

arondat ofertantul), valabil la data deschiderii ofertei;(Dacă în acest certificat se arată că 

nu a plătit toate obligaţiile prevăzute, Oferta acestuia va fi declarată Ofertă neconformă)- 

va fi depus în original; 



✓ Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale 

impozitului local, emis de serviciul public pentru finanţe publice locale (la care este arondat 

ofertantul) privind achitarea obligaţiilor faţă de bugetul local; (Oferta va fi declarată ca 

Ofertă neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligaţiile 

prevăzute.)- va fi depus în original; 

✓ Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Teritorial, care să cuprindă date reale/actuale la data limită de depunere a ofertei- va fi 

depus în original - din acesta va rezulta că obiectul de activitate al ofertantului include 

activităţi de medicină dentară. 

ofertantul va prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei 

economice şi financiare aferentă ultimului an, dacă bilanţul a fost depus şi înregistrat la 

Direcţia Finanţelor Publice sau declaratia unică 212. 

✓ Copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfăşurarea procedurii de 

atribuire a contractului de închiriere, precum şi actul de împuternicire; 

✓ declaraţie privind evitarea conflictului de interese - Formularul 5; 

✓ Declaratia – Formular F6 

✓ Documente de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale – Formular 

F9 

✓ Declaraţie de consimţământ  privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Formular 

F10 

✓ Imputernicire – Formular F7 daca este cazul 

✓ Opis întocmit de ofertant, semnat şi ştampilat, în care sunt precizate toate documentele 

depuse de către ofertant în plicul exterior (precizând la fiecare document dacă este în 

original /în copie legalizată); 

✓ În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte toate documentele din care 

rezultă posibilitatea realizarii activitatii economice şi toate celelalte documente eliberate 

de instituţiile de specialitate; 

✓ Certificat de acreditare eliberat de Colegiul Medicilor/autorizaţie de liberă practică, 

valabile la data deschiderii ofertelor, copii conform cu originalul; 

✓ Certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, Asigurarea de 

răspundere civilă (Malpraxis),  Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic emis 

de Colegiul Medicilor, Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 

Partea I- pentru persoane fizice; 

✓ Certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, Asigurarea de 

răspundere civilă (Malpraxis),  Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic emis 

de Colegiul Medicilor, Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 

Partea a II- a,  pentru persoane juridice; 

✓ Certificat de înregistrare al firmei.– copie conform cu originalul, în cazul persoanelor 

juridice; 

✓ Împuternicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanelor juridice 

d) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (Formularul F8) 

            9.2. PLICUL INTERIOR va fi inscripţionat, ”Ofertă Financiară” (Formular 3) pentru un 

cabinet medical stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în 



suprafață totală de 30,07 mp amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada 

Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj, ce va fi completat cu numele ofertantului, 

precum sediul social al acestuia, se sigilează şi se va introduce în plicul exterior alături de toate 

documentele menţionate. 

    9.3. Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/lună. 

   9.4. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu documentaţia de atribuire iar 

oferta va fi întocmită, în aşa fel, încât să fie conform prevederilor din caietul de sarcini şi 

documentaţia de atribuire. 

            Notă: 1) Plicul exterior (cuprinzând şi plicul interior, ”oferta financiară”) trebuie să fie 

netransparent, sigilat, iar pe acesta se va trece: 

            - EXPEDITORUL (numele ofertantului, sediul, adresa de corespondenţă, telefonul/faxul 

de contact şi numele persoanei de contact, eventual şi un telefon al persoanei de contact); 

            - ADRESANTUL (PRIMĂRIA COMUNEI CÂRCEA), str. Aeroportului, nr. 45, Comuna 

Cârcea, judetul Dolj; 

           - OFERTA pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului Cabinet medical 

stomatologic și a unui grup sanitar amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada 

Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj ,  -”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 

.... ORA...” (data şi ora de deschidere a ofertelor, ce au fost prevăzute în anunţul procedurii de 

licitaţie). 

            Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de 

către autoritatea publică până la data şi ora limită stabilită prin anunţul de participare. 

Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, dacă alege varianta 

transmiterii ofertei prin poştă. 

Oferte întârziate sunt cele care sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de 

participare ori care sunt primite de către autoritatea publică după expirarea datei şi orei limită de 

depunere a ofertelor. Acestea se returnează nedeschise. 

 

            10. INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

Comisia are dreptul de a exclude din licitaţie: 

-         Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităţile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii 

sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementate prin lege; 

-         Orice ofertant care nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi 

contribuţiile de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau 

la bugetul local; 

-         Ofertanţii care au avut calitatea de câştigător la o licitaţie publică anterioară privind 

bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat 

contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. 

-         În cazul în care a deţinut şi alte contracte cu comuna Cârcea sau cu oricare 

altă  autoritate publică locală şi are restanţe la plată, sau nu a îndeplinit condiţiile contractuale. 

-         Prezintă informaţii false în legătură cu situaţia proprie. 

Stabilirea ofertei câştigătoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza criteriului preţul 

cel mai mare oferit pentru imobilul ce face obiectul închirierii. 

  

            11. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC 

Orice ofertant care consideră că un contract a fost calificat drept contract de închiriere  a 

unui bun propietate privată a comunei Cârcea, cu nerespectarea prevederilor legale, poate solicita 



punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 

Publice. 

            Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea 

şi încetarea contractului de închiriere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se 

realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările 

ulterioare. 

  

 

      Întocmit, 

 

Inspector,         Consilier Achiziții Publice, 

Greere Eleonora       Pârvulescu Daria-Aurelia 

 

 

  



……………………………        Formular F1 

(denumirea/numele) 

Nr.           /data 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Pentru licitaţia publică pentru închirierea unui unui cabinet medical 

stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în 

suprafață totală de 30,07 mp, amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din 

strada Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj 

Către ............................................................................  

(denumirea locatorului şi adresa completă) 

Ca urmare a anunţului din ......................................... (ziua/luna/anul), publicat  în 

............................................................................................. privind închirierea  unui 

unui cabinet medical stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol 

(11,21mp) în suprafață totală de 30,07 mp, amplasate in locatia Dispensarului uman si 

Farmacie din strada Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj, noi  ...

............................................................................................. (denumirea/numele 

operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

- plic sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

 

 

Data completării, 

Cu stima, 

(operator economic) 

Semnatura autorizata 



 

(denumirea/numele)         Formular F2  
     

 

INFORMAŢII GENERALE 

Pentru licitaţia publică pentru închirierea unui unui cabinet medical 

stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în 

suprafață totală de 30,07 mp, amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din 

strada Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj 
 

 

1. Denumire:……………………………………………………….. 

2. Cod fiscal:……............ 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon/fax……………….. E-mail:……………………… 

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:……………………. 

6. Obiect de activitate, pe domenii:…………………… (în conformitate cu 

prevederile din statutul propriu) 

7. Descrierea activităţii pe care intenţionează să o desfăşoare. 

8.Alte date de referinta privind activitatea 

intreprinsa…………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………

…………………………………………….………………………………………

……………………………….……………………………………………………

………………….. 

 

 

 
Data completării: 

(Nume, prenume) 

 
(Funcţie) 

(Semnătura autorizată şi ştampila) 

 



 

 (denumirea/numele)                      Formular F3 

Nr............. din.........  

 

  

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Pentru licitaţia publică pentru închirierea unui unui cabinet medical 

stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în 

suprafață totală de 30,07 mp, amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din 

strada Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj 

 

1. După examinarea anunţului din data de _____________   şi a caietului de 

sarcini, cât si a instrucţiunilor pentru ofertanţi, pus Ia dispoziţia  noastră de către instituţia 

dumneavoastră, oferim, în speranţa închirierii imobilului,  pe durata a 5 ani, suma de 

_________ (în cifre şi litere) lei / an,  respective__________(în cifre şi litere) lei / lună. 

2. Ne obligăm să menţinem oferta pentru o perioada de 90 de zile, începând 

cu data deschiderii ofertelor, respectiv până la data de _____________ şi ea va 

rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

 

 

Dată azi: 

 

Denumirea ofertantului __________________________________  

Reprezentată prin _______________________________________  

având funcţia de ________________________________________  

 

 

 Semnătura / Ştampila,  



OPERATORUL ECONOMIC 

(denumirea/numele)  

Nr.         Formular F4 

 

 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE 

Pentru licitaţia publică pentru închirierea unui unui cabinet medical 

stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în 

suprafață totală de 30,07 mp, amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din 

strada Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj 

 

 

1. Subsemnatul …………………., reprezentant/imputernicit al ………………………… 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte ca, la procedura 

pentru inchirierea spatiului situat in ……………………………, organizata de 

………………………( autoritatea contractanta),  particip si depun oferta: 

o în nume propriu; 

o ca asociat în cadrul asociaţiei ________ ; 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

1. Subsemnatul declar că: 

□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

2. Subsemnatul declar că voi informa imediat locatorul dacă vor interveni modificări în 

prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de închiriere sau, în cazul în 

care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 

şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate registruială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

________________________  {denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 

orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

Data completării: 

 

(Nume,prenume) 

 

 (Funcţie) 

 

(Semnătura autorizată şi ştampila)  



OPERATORUL ECONOMIC 

(denumire/numele) .............   

Nr.  ...................  ..................        Formular F5 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 321 din OUG nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ 

Pentru licitaţia publică pentru închirierea  unui cabinet medical stomatologic (14,49), un 

grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață totală de 30,07 mp, 

amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, nr.124, 

comuna Carcea, jud. Dolj 

 

 ................... Subsemnatul .............................., reprezentant legal al 

.............................................. (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar 

pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură și a sancţiunilor aplicate faptei 

de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art. art. 321 din OUG nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, respectiv Ofertantul/Ofertantul asociat (se alege cazul 

corespunzător și se înscrie numele) ............................................................... nu se află în situaţiile 

de natură să determine apariţia conflictului de interese. 

 

Art. 321: Reguli privind conflictul de interese 

(1)Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligaţia de a lua toate 

măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de 

interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. 

(2)Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

(3)Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi 

ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu 

este de natură să defavorizeze concurenţa. 

(4)Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu 

au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 

(5)Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele 

persoane: 

a)soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; 

b)soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din 

consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, 

persoane juridice, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 

c)persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac parte din 

consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, 

terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 

d)membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare 

al ofertantului şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 

afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 

de decizie în cadrul entităţii contractante. 

(6)Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care 

sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii  ciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante. 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste 

organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: PUPĂZĂ VALERICĂ - 

primar, DRÂNCEANU MARIUS - viceprimar, TOTORA CRISTINA FLORINA – secretar  

general. 



Consilieri locali: CHIREA IONEL, DRÂNCEANU MARIUS, GEAMĂNU TUDOR, 

GROZA IONEL-IULIAN, NIȚĂ RODICA, SPĂTĂRELU ELENA, TOMA GABRIEL, 

BOGDANOV ALINA-GABRIELA, CRISTOFIR MARIAN, NEAGU CONSTANTIN, 

NICOLAE ION. 

Comisia de evaluare:_________________________________________ 

 ............ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 

detaliu și înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 ............ Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractanta dacă vor 

interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a contractului de închiriere sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe 

parcursul derulării contractului de închiriere. 

 ............ Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 292 “Falsul in 

Declarații” din Codulul Penal referitor la “Declararea necorespunzatoare a adevărului, făcută 

unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 145, în 

vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit 

legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se 

pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 

 

Data completării: 

 

(Nume,prenume) 

 

 (Funcţie) 

 

(Semnătura autorizată şi ştampila) 

  



OPERATORUL ECONOMIC 

(denumire/numele)       Formular F6 

Nr. .......  ..................   

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE 

Privind respectarea reglementarilor nationale din domeniile mediului, social şi al 

relaţiilor de muncă si standardele UE in domeniu 

Pentru licitaţia publică pentru închirierea unui unui cabinet medical stomatologic (14,49), 

un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață totală de 30,07 mp, 

amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, nr.124, 

comuna Carcea, jud. Dolj 

 

 

 

Subsemnatul/a…………………………………………, reprezentant legal al 

………………………, participant la procedura de inchiriere a unui unui cabinet medical 

stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață totală 

de 30,07 mp, amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, 

nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, sub sanctiunile 

aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii, ca, pe parcursul indeplinirii contractului, vom 

respecta reglementarile nationale din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă si 

standardele UE in domeniu. 

 

 

Data completarii: 

 

 

(Nume, prenume) 

 

(functia) 

 

(Semnatura autorizata si stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OPERATORUL ECONOMIC     Formular F7 

(denumirea/numele) 

Nr ............ din ..........  

 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa .................................................................................... ………..cu sediul în 

 ....................................................................................................................... , înmatriculata la 

Registrul Comerţului sub nr .................................... , CUI  ...................... , atribut fiscal .......... …, 

reprezentata legal prin  .................................................................... ………….., în calitate de 

 .................................... , împuternicim prin prezenta pe  ......................................................... …, 

domiciliat în  ................................................................................................... …, identificat cu 

B.I./C.I. seria  ............... , nr ............................. , CNP  ..................................... ……, eliberat de 

 .................................... …., la data de  .................................... ……., având funcţia de 

 ................................................ …, sa ne reprezinte la procedura de închiriere a unui unui cabinet 

medical stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață 

totală de 30,07 mp, amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, 

nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj, în calitate de locator în îndeplinirea mandatului sau, 

împuternicitul va avea următoarele drepturi si obligaţii: 

1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa în legătură cu 

participarea la procedura susmenţionată; 

2. Sa participe în numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul si/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Sa răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

desfăşurării procedurii. 

4. Sa depună în numele subscrisei contestabile cu privire la procedura. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze răspunderea subscrisei cu 

privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura. 

Nota: împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(buletin de identitate, carte de identitate). 

Data completării : 

 

Nume, prenume: 

 

Semnatura autorizata: 

  



OFERTANTUL                                                           Formular F8 

…….................…….........  

(denumirea/numele) 

DECLARATIA 

Pentru licitaţia publică pentru închirierea unui unui cabinet medical stomatologic (14,49), 

un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață totală de 30,07 mp, 

amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, nr.124, 

comuna Carcea, jud. Dolj 
 

Subsemnatul, prin semnarea acestui formular declar că: 

 

 

1. Am intrat în posesia Documentației de Atribuire (Fisa De Date, Caiet de sarcini, Formulare si Contract) 

2. Avem o înțelegere completă a documentelor comunicate în documentația de atribuie, le acceptăm în 
totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, 

instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare; 

3. Documentele licitației au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta 
noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

4. Am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada 

pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură 

cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;  
5. După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă 

din această procedură în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Financiară. 

 

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de 90 zile de la data depunerii 

Ofertei și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi 

acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.  

 

 

 

 

 

 

        Ofertant ..............................................  

                                                                           (semnătură autorizată) 

 

 

           Formularul F9 

Operator economic                                                                     



 ____________________  

 (denumirea/numele) 

 

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE 

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE 

 

Titlul  contractului: Pentru licitaţia publică pentru închirierea unui unui cabinet medical 

stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață totală de 30,07 

mp, amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, nr.124, comuna 

Carcea, jud. Dolj, 

Subsemnatul(a)............................................ (nume/ prenume), domiciliat(a) in 

…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ 

Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in 

calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, 

se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitație pentru atribuirea contractului având ca 

obiect închirierea unui unui cabinet medical stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații 

comune-hol (11,21mp) în suprafață totală de 30,07 mp, amplasate in locatia Dispensarului uman si 

Farmacie din strada Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj organizată de Comuna Cârcea, 

confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in cadrul Documentatiei de 

Atribuire dupa cum urmeaza: 

 Modelul de contract avand ca obiect închirierea  unui cabinet medical stomatologic (14,49), un 

grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață totală de 30,07 mp, amplasate in locatia 

Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj, îl 

prezentăm atașat la prezentul formular, initializat (semnat) pe fiecare pagina. 

De asemenea, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire 

și le prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate) pe fiecare pagină. 

 

 

 

Data ............................... 

Operator economic, 

...................... 

 (semnatura autorizată) 

  



 

Operator economic                   Formularul F 10 

____________________  

 (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT   

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata .................................................................., domiciliat/ă ȋn 

..............................................................................., telefon ........................... născut/ă la data de 

.......................... ȋn localitatea ..................................., carte de identitate seria .............. nr. 

...................................., emis la data de ..............................., de către..............................., având funcția de 

............................................ (Administrator/Director General), ȋn calitate de reprezentant legal al societății 

......................................................................................., participant la procedura de licitație având ca obiect 

închirierea unui unui cabinet medical stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-

hol (11,21mp) în suprafață totală de 30,07 mp, amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie 

din strada Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj,  îmi exprim acordul cu privire la utilizarea 

şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către COMUNA CÂRCEA. Acestea vor fi folosite în cadrul 

procedurii de licitație având ca obiect închirierea unui unui cabinet medical stomatologic (14,49), un 

grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață totală de 30,07 mp, amplasate in 

locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj. 

Confirm ca am fost informat cu privire la dispozițiile „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor). 

Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal 

necesare şi solicitate de către COMUNA CARCEA determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice 

specifice procedurii de licitație având ca obiect închirierea  unui cabinet medical stomatologic (14,49), 

un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață totală de 30,07 mp, amplasate in 

locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj. 

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, 

statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris COMUNA CÂRCEA. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

  



PRIMĂRIA COMUNEI CÂRCEA 

Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206 

Tel.: 0251 458121 / Fax: 0251 458121 

E-mail: carcea@dj.e-adm.ro 

JUDEŢUL DOLJ 

 

  

 

 

CONTRACT   DE  INCHIRIERE 

NR._______/_______________ 

    

      In baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Carcea nr.   prin care s-a aprobat 

închirierea prin licitaţie publică a unui cabinet medical stomatologic (14,49), un grup 

sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață totală de 30,07 mp amplasate  in locatia 

Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj  şi a 

licitaţiei publice organizată şi desfăşurată la data de      când S.C./A.S./C.S./P.F.A./I.I  şi-a 

adjudecat închirierea cabinetului medical, se încheie prezentul contract de inchiriere. 

 

CAPITOLUL I: PĂRŢILE 

Art.l   Primaria Comunei Carcea, cu sediul in str. Aeroportului, nr.45, judetul Dolj, prin 

primar, în calitate de proprietar şi 

           S.C./A.S./C.S./P.F.A./I.I.  cu sediul în ____________________,reprezentată de

 , 

 în calitate de chiriaş, 

In baza: 

H.C.L. nr.  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 

unui unui cabinet medical stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol 

(11,21mp) în suprafață totală de 30,07 mp amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie 

din strada Aeroportului, nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj. 

Având în vedere procesul-verbal de adjudecare al licitaţiei nr. ____________________ /

 ________________________________________________________________________ , 

înţelegem să încheiem prezentul contract de închiriere 

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.2 (I) - Obiectul contractului îl reprezintă închirerea unui unui cabinet medical 

stomatologic (14,49), un grup sanitar(4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în suprafață totală 

de 30,07 mp, amplasate in locatia Dispensarului uman si Farmacie din strada Aeroportului, 

nr.124, comuna Carcea, jud. Dolj,  pentru desfasurarea de activitati medicale dentare, după 

cum urmează: 

 

Nr. 

cabinet 
Profil Suprafaţă  

(mp) 

Obs. 

mailto:carcea@dj.e-adm.ro


1 Cabinet  stomatologie 14,49 (pct.14 Releveu-parter) 

2 Grup Sanitar 4,37 (pct.13 Releveu-parter) 

3 Spațiu comun-hol 11,21 ½ din (pct.7 Releveu-parter) 

TOTAL SUPRAFAȚĂ 30,07 mp  

 

           (2)- Predarea imobilului se face în termen de maxim 3 zile de la data încheierii 

contractului, pe baza procesului - verbal de predare-primire,încheiat între proprietar şi chiriaş. 

 

CAPITOLUL III: DESTINAŢIA 

Art.3.(l) -Imobilul închiriat va fi folosit de chiriaş ca spaţiu pentru 

desfasurarea de activitati medicale si alte activitati conexe serviciului medical 

         (2)- Destinaţia imobilului închiriat nu va putea fi schimbată. 

 

CAPITOLUL IV: DURATA 

Art.4.(l) -    Termenul de închiriere este de 5 ani, începând cu data de ______. 

          (2)- Cu 60 de zile înainte de expirarea contractului, la cererea chiriaşului, proprietarul 

poate prelungi contractul, prin act adiţional, în baza hotărârii Consiliului Local al comunei 

Carcea. 

 (3) Contractul de inchiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate 

din durata sa initiala. 

 

 

CAPITOLUL V: CHIRIA 

Art.5. (1)Chiria lunară este de            lei/mp/lună şi se plăteşte până în ultima zi lucrătoare 

a lunii, pentru luna curenta. 

           (2) Plata chiriei se face în contul  _______________________  comunei Carcea sau 

în numerar la casieria Primăriei comunei Carcea. 

        (3)Preţul chiriei va fi revizuit anual. 

       Valoarea de la care se începe revizuirea va fi valoarea lunară a chiriei percepută până 

în acel moment, indexată cu cel puţin rata inflaţiei calculată în ultimele 12 luni afişate de la 

data revizuirii de Institutul Naţional de Statistică (http://www.insse.ro, Indicele preţurilor de 

consum). 

        Valoarea finală negociată nu poate fi mai mică decât valoarea licitată iniţial. 

 

CAPITOLUL VI: DREPTURI SI OBLIGAŢII 

Art.6.  Proprietarul (locatorul) are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 a) să pună bunul la dispoziţia chiriasului pe baza procesului verbal de predare -primire; 

 b) proprietarul este obligat să nu îl tulbure pe chirias în exercitiul drepturilor rezultate din 

prezentul  contract de inchiriere. 

 c) Proprietarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de inchiriere, în 

afară de  cazurile  prevăzute expres de lege si de prezentul contract. 

 d) Proprietarul este obligat să notifice chiriasului aparitia oricăror împrejurări de natură 

să aducă  atingere drepturilor chiriasului, dacă are cunostintă despre aceasta. 



 e) să încaseze chiria prevăzută în contract ; 

 f) proprietarul are dreptul să inspecteze bunul imobil inchiriat si să verifice modul în care 

este  satisfăcut interesul public prin realizarea activitătii sau serviciului public, verificând 

respectarea  obligatiilor asumate de chirias. Verificarea se va efectua numai cu notificarea 

prealabilă a  chiriasului. 

 g) sa retina garanţia  locatarului până în momentul lichidării definitive a contractului 

 încheiat. 

    Dacă este necesar din această sumă vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate 

proprietarului de către locatar, în baza contractului de închiriere. 

 

Art.7. (1)- Chiriaşul(locatarul) are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 a) de a exploata în mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunul imobil care face 

obiectul  prezentului contract de inchiriere; 

 b) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si de permanentă a bunului 

imobil care  face  obiectul inchirieri, conform destinatiei prevazute in contract, evitand 

distrugerea, degradarea  sau deteriorarea. 

 c) să achite chiria în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract; 

 d) de a restitui bunul inchiriat, după expirarea contractului de inchiriere, în deplina 

proprietate, liber  de  orice sarcină, inclusiv investitiile realizate, cel putin în conditiile 

în care a fost preluat, în caz  contrar  urmând să suporte contravaloarea daunelor 

produse (pe baza de proces verbal de  predare-primire). 

 e) poate investi în bunul inchiriat sau poate realiza lucrări de modernizare a acestuia 

numai cu  acordul proprietarului. 

 f) la încetarea contractului de inchiriere din alte cauze decât prin ajungere la 

termen,excluzând forta  majoră si cazul fortuit, chiriasul est obligat să asigure continuitatea 

prestării activitătii sau  serviciului  public, în conditiile stipulate în contract, până la 

preluarea acesteia de către  proprietar. 

 g) in cazul în care chiriasul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de 

natură să  conducă la imposibilitatea realizării activitătii sau serviciului public, va notifica 

de îndată acest fapt 

 proprietarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitătii 

activitătii sau  serviciului public. 

 h) pe langa plata chiriei, locatarul are obligatia de a suporta cheltuielie privind utilitatile 

(energie  electrică, gaze naturale, apă-canal, servicii de telefonie, internet) şi cheltuielile 

comune (salubrizare,  servicii de curăţenie  şi pază) aferente spatiului inchiriat- daca este 

cazul 

 i) să efectueze lucrările de reparaţii ce cad, conform legii, în sarcina sa; 

 j) să nu schimbe destinaţia imobilului ; 

 k) să nu subînchirieze imobilul; 

 l) să elibereze spatiul pe data încetării contractului; 

 m) să înştiinţeze pe proprietar despre orice atingere adusă dreptului său de proprietate. 

 n) să respecte dispoziţiile legale privind prevenirea si stingerea incendiilor, normele 

sanitare şi de  protecţie a mediului. 

 o) să participe cu fonduri pentru repararea spaţiului utilizat, atunci când se constată 

degradări  datorate  în mod exclusiv locatarului. 



 p) sa obţina autorizaţiile, avizele de funcţionare sau alte documente necesare desfăşurării 

activităţii  în spaţiul inchiriat în termen de 60 de zile de la semnarea contractului 

q) să depună garanția în urma semnării  contractului de închiriere, echivalentul chiriei pe 

două luni consecutive, în termen de 5 zile de la semnarea contractului. 

  (2) - Orice îmbunătăţiri, transformări sau instalaţii s-ar face de chiriaş, rămân 

 bunuri câştigate spaţiului închiriat din momentul executării lor, fără ca prin aceasta să le 

 poată opune drept compensaţie pentru stricăciunile făcute sau pentru alte sume datorate 

 de el locatorului ca daune interese pentru încălcarea dispoziţiilor din acest contract. 

 Totodată, locatorul poate cere şi readucerea spaţiului în stare iniţială. 

 

 CAPITOLUL VII: RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

  Art.8. (I) - În cazul în care chiriaşul nu achită proprietarului chiria datorată la termenele 

prevăzute în  prezentul contract, el datorează 2% cu titlu de majorări de întârziere, din 

cuantumul chiriei neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 

datorate inclusiv. 

            (2) In cazul în care chiriaşul foloseşte spaţiul contrar destinaţiei stabilite, contractul 

de închiriere se reziliază de plin drept, în baza unei notificări transmisă în acest sens. 

            (3) Neplata chiriei, folosirea spaţiului în alt scop decât cel pentru care a fost 

închiriat, precum şi orice altă încălcare a obligaţiilor contractuale de către 

chiriaş dau dreptul proprietarului să reţină contravaloarea garanţiei. Titularul 

dreptului de închiriere este obligat să reîntregească garanţia. 

            (4)    Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat în toate cazurile de proprietar. 

            (5)  Neîndeplinirea, în parte sau în tot, a condiţiilor stabilite prin prezentul contract 

şi la termenele fixate, dă dreptul proprietarului, în baza unei notificări 

transmise,  să considere contractul reziliat. 

            (6) Notificările prevăzute la acest capitol se transmit cu 30 de zile anterior luării 

măsurilor. 

  Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru aducerea la îndeplinire a 

obligaţiilor asumate de către părţi inclusiv pentru evacuarea locatarului. 

     Sumele datorate de locatar proprietarului, în condiţiile prezentului contract, pot 

fi recuperate şi din garanţie. 

 

CAPITOLUL VIII: INTERDICŢIA SUBÎNCHIRIERII SAU CEDĂRII 

 SPAŢIULUI 

Art.9.(l) -Este absolut interzisă subînchirierea sau cedarea sub orice formă, 

totală sau parţială a spaţiului închiriat. 

         (2)     - Spaţiul este destinat exclusiv uzului titularului de contract. 

(3) - Chiriaşului îi este interzis sa subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se 

asocieze cu alte persoane fizice sau juridice pentru exploatarea acestui imobil, sub sancţiunea 

rezolvirii de drept a contractului, fără somaţie sau punere in întârziere si fără intervenţia 

instanţei judecătoreşti (pact comisoriu), Comunei Cârcea, având dreptul să utilizeze bunul 

conform celor ce vor fi stabilite de autoritatea publică locală. 



 

CAPITOLUL IX: FORŢA MAJORĂ 

Art.10.(1) - Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării 

  parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 

            (2) - Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa 

   părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care 

   împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

              (3) - Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa 

celeilalte părţi, în scris, în maximum 5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore 

se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie. 

                  (4) - Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte 

părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

                  (5)  -    Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) 

luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici 

una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de 

a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

 

CAPITOLUL X: ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.ll.  (l) - Contractul de închiriere încetează în cazurile următoare: 

  -la expirarea duratei stabilită în contractul de închiriere, dacă părţile nu convin în scris 

prelungirea acestuia, în condiţiile legii ; 

  -în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţare unilaterală de către 

proprietar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în 

sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competenta instanţa de judecată ; 

  -în cazul nerespecării obiectivului închirierii şi obligaţiilor contractuale de către   chiriaş,          

prin reziliere de către proprietar, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului 

  -în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către proprietar, prin 

reziliere de către chiriaş, cu plata unei despăgubiri în sarcina proprietarului; 

  - în cazul în care chiriaşul nu mai desfăşoară activitate în spaţiul închiriat; 

  - la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilităţii 

obiective a chiriaşului de a-1 exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 

   -în cazul neplăţii chiriei pe o perioadă de 3 luni contractul de închiriere se reziliază; 

   - în cazul în care chiriaşul nu face dovada obţinerii autorizaţiei de funcţionare în termen 

de 60 zile  de la încheierea contractului de închiriere sau a unei situaţii care determină 

prelugirea termenului. 

 La încetarea contractului de închiriere , din orice cauză, chiriaşul este obligat să restituie 

bunurile ce au fost utilizate de acesta în derularea închirierii. 

 

 

 CAPITOLUL XI: ALTE DISPOZITII 

 

 Art.12: Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între 

părţile  contractante. 



 Art.13: La încetarea contractului, imobilul va fi preluat de către proprietar cu toate 

îmbunătăţirile  aduse  de către chirias, indiferent de natura lor, fără a se crea vreo 

obligaţie în sarcina proprietarului. 

 Art.14: Pentru motive de utilitate publică, proprietarul va putea denunţa unilateral 

contractul, cu respectarea unui preaviz de 15 zile şi cu restituirea proporţională a chiriei. 

Chiriasul poate denunţa unilateral contractul, notificând acest lucru locatorului, fără a respecta 

 termenul  de preaviz însă el nu va putea solicita, în acest caz restituirea proporţională 

a chiriei. 

 Art.15: În cazul în care chiriasul a încălcat, cu vinovăţie obligaţiile asumate prin 

prezentul contract nu  va mai putea încheia, pentru o perioada de 5 ani un alt contract de 

închiriere a unor bunuri din domeniul  public sau privat al comunei Carcea. 

 Art.16: Predarea-preluarea imobilului se va face în baza unui proces - verbal încheiat 

între părţi. 

 Art.17: Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele ale Codului civil şi ale 

legislatiei in materie. 

 Art.18: Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la 

validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona pe cale amiabilă sau 

de către instanţele judecătoreşti competente. 

 Art.19: Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3(trei) exemplare din care 

2(doua) pentru proprietar (locator) şi 1(unul) pentru chiriaș (locatar), astăzi ____________. 

 

Prezentul contract s-a încheiat şi semnat astazi, ................... 

 

 

PROPRIETAR,   CHIRIAŞ, 

  



ANEXA  Nr.1 – CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU 

 CARACTER PERSONAL 

                                                                                               LA CONTRACTUL nr. 

                
PĂRȚILE CONTRACTULUI 

                COMUNA CÂRCEA, cu sediul in COMUNA CA RCEA, str. Aeroportului, nr.45 telefon/fax 0251458121, cod de 
identificare fiscala 16346370,  reprezentat prin primar PUPA ZA  VALERICA , î n calitate de achizitor,  

si  
................................................................, cu sediul î n ......................................................., numa r de î nregistrare la Registrul Comert ului 

..............................., CUI ........................., reprezentata  prin ....................................., ava nd funcţia de ............................., î n calitate de 
prestator, pe de alta  parte, 

ART. 1- Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare, privind protecţia datelor 
cu caracter personal. 

  ART. 2- Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui 
operator de date sau imputemicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter 
personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare. Părţile confirmă 
respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: 
• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferai 
informaţiilor personale 
• informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, într-un interval maxim de 72 ore şi, în 
cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns 
în atenţia acestuia, 
• îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016. 

ART.3- Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind 
baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a 
datelor, încheiat între Părţi. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la 
perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. 

ART.4.-Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi 
neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice şi în 
special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză: 
• vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt 
prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal 
• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor 
• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la 
datele la care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate 
fără autorizaţie în cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare 
• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în 
timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi să stabilească către care organisme 
se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor 
• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu 
caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor 
• se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict 
în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părţi 
• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală  
• se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

 
 
   

PROPRIETAR, 

 

 

CHIRIAŞ, 

 

  



 


