
LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU N EAMŢ                        AN EXA N R.1 
                                                             la HCL nr.                  din     
 
                                                 S TUDIUL D E OPORTUN ITATE 

 
      1.   Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat 
Obiectul închir ierii îl reprezintă exploatarea a  5 sali de curs, 2 birouri,  laborator de chimie si  laborator  
de informatica, aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în incinta Scolii 
Gimnaziale ,,Ion Creanga” Tîrgu Neam, în vederea desfăşurării de activităţi de învăţământ; 
      2.    Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică închirierea 

Închirierea este oportună din următoarele motive: 
- din punct de vedere economic din exploatarea  a 5 sali de curs, 2 birouri,  laborator de chimie 

si laborator de informatica, aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în 
incinta Scolii Gimnaziale ,,Ion Creanga”  Tîrgu Neamţ, în vederea desfăşurării de activităţi 
de învăţământ, se va obţine un venit suplimentar la bugetul local la oraşului Tîrgu Neamţ; 

- din punct de vedere financiar –  suma obţinută din închiriere va f i un câştig cert, real, venit 
suplimentar la bugetul local; 

- din punct de vedere social: - se va facilita accesul la educaţie în specializări diferite 
persoanelor din oraş şi zonele limitrofe, precum si locuri de munca pentru cadrele didactice 
din Tirgu Neamt; 

- din punct de vedere al protecţiei mediului: - locatarul va avea obligaţia respectării tuturor 
condiţiilor referitoare la protecţia mediului. 

     3.     Nivelul minim al chiriei 
Preţul de pornire a licitaţiei va fi de 2300 lei/luna, pentru toate spatiile identificate la punctul 1. 

 
     4.   Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere 

În vederea închir ierii se va recurge la procedura de „licitaţie publică”. 
    5.     Durata estimată a închirierii 

Închirierea se va face în baza unui contract, pentru o perioadă determinată de 1 an. Contractul 
de închir iere poate fi prelungit, prin acordul părţilor, prin act aditional, doar de doua ori. 

6. Termenele  pentru realizarea procedurii de închiriere 
Anuntul de  licitatie publica se trimite spre publicare cu cel putin 15 zile calendaristice inainte 
de data limita pentru depunerea ofertelor.  Persoanele interesate pot depune documentatia ceruta 
de locator, conform cerintelor acestuia. In cazul in care nu au fost depuse cel putin 2 oferte 
valabile in cadrul primei licitatii publice, locatorul va decide initierea procedurii de negociere.  
Anuntul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de 
data limita pentru depunerea ofertelor;anuntul se publica intr-un ziar local. 

           Contractul de închiriere va fi încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute şi va 
cuprinde şi clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.  
Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere atrage dupa sine pierderea 
garanţiei de  participare depuse. 

 O dată cu studiul de oportunitate se va întocmi şi caietul de sarcini al închir ierii şi 
documentaţia de atribuire. 

 
                                                                            Intocmit, 

Serviciul juridic, 
                                    
                                                                 Vasiliu Sofica Maria 
 
 



 


