
CONS ILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU N EAMŢ 
        ANEXA NR.3 
                                     la HCL nr.                din  
 

CAIET DE S ARCINI 
privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu aparţinând domeniului 
public al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în incinta S colii Gimnaziale ,,Ion Creanga” Tîrgu Neamţ 

 
I.  INFORMATII  GEN ERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII 

1.1.DENUMIRE: Spaţiu aflat în domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ. 
1.2. AM PLASARE: Spaţiul se af lă în incinta Scolii Gimnaziale ,,Ion Creanga” Tîrgu Neamţ 
1.3. DESCRIERE: Spaţiul care se închiriază se află în incinta Scolii Gimnaziale ,,Ion Creanga din 
Tîrgu Neamţ şi este compus din  5 sali de curs, 2  birouri,  un laborator de chimie si un laborator de  
informatica. 
 1.4. Destinaţie iniţială: săli de clasă, birouri 
1.5. Destinaţie viitoare: săli de clasă, sală de demonstraţie, secretariat, cabinet director. 
1.6. Imobilul  este supus inchirierii potrivit prevederilor art. 36 al. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Utilizarea 
imobilului respectiv reprezinta o axa prioritara a autoritatii locale, fiind in corelatie directa cu  
suplimentarea veniturilor bugetului local,  cu angajarea de cadre didactice din Orasul Tirgu Neamt si cu 
facilitarea accesului la educaţie în specializări diferite persoanelor din oraş şi zonele limitrofe. 
1.7. Pentru imobilul care se inchiriaza, locatarul are obligatia de a exploata in mod direct bunurile ce 
fac obiectul inchir ierii, sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate publica. 
 
       II.  OBIECTUL INCHIRIERII S I CONDITII PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI 
2.1.Spaţiul face obiectul inchirierii a 5 sali de curs, 2 birouri,  laborator de chimie si laborator  de  
informatica, va f i închir iat ca spaţiu pentru activităţi specifice de învăţământ, scop educativ. Lucrările 
ulterioare pentru amenajare, igienizare şi desfăşurarea activităţii cad în sarcina locatarului; de asemenea 
si  obligaţia obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare. 
 2.2. Imobilul care contine cele  5 sali de curs, 2 birouri,  laborator de chimie si laborator de  
informatica este liber de sarcini ;  intrarea în folosinta efectivă a locatarului se face odată cu semnarea 
procesului verbal de predare - primire. 
 2.3. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru spatiile ce fac obiectul licitatiei 
publice. Pentru oferta depusă se va  plăti atât taxa de participare de 200 lei cât şi garanţia de participare 
care este in valoare de 300 lei. 
 
       III. S COPUL INCHIRIERII 
3.1. Punerea in  valoarea a spatiului din incinta Scolii Gimnaziale ,,Ion Creanga din Tîrgu Neamţ 
compus din cele  5 sali de curs, 2 birouri,  laborator de  chimie si laborator de informatica in vederea 
desfăşurării  activităţii de învăţământ ; 
3.2. Din punct de vedere social: - se va facilita accesul la educaţie în  specializări diferite a persoanelor 
din oraş şi zonele limitrofe. 
 
      IV. CONDIŢII OBLIGATORII PRIVIND EXPLOATAREA INCHIRIERII 
4.1. Cele 5 sali de curs, 2 birouri,  laborator de  chimie si laborator de informatica, se inchir iaza in  
vederea desfăşurării de activităţi de învăţământ. Pe tot  parcursul desfasurarii activitatii, locatarul va  
trebui sa respecte  legislatia specifica . 
4.2. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul locatorului să rezilieze unilateral contractul de 
inchiriere. 



4.3. Locatarul este obligat să suporte toate cheltuielile cu privire la îndeplinirea contractului de 
inchiriere, precum şi alte cheltuieli. 
4.4. De asemeni vor respecta toate legile în vigoare cu privire la obiectul inchirierii. 
4.5. Locatarul este obligat să plătească anual impozitul pe imobilul care face obiectul contractului 
inchiriere conform Codului f iscal. 
4.6. Locatarul nu poate subînchiria/concesiona, în tot sau în parte, imobilul ce face obiectul contractului 
de inchir iere. 
4.7. Locatarul este obligat să întrebuinţeze bunul imobil   potrivit destinaţiei sale.  
4.8.Locatarul trebuie să obţină, daca este cazul, autorizaţiile şi/sau avizele necesare în vederea 
desfăşurării activităţii pentru care se inchiriaza cele  5  sali de curs, 2 birouri,  laborator de chimie si 
laborator de informatica şi să respecte condiţiile impuse prin acordarea avizelor. 
4.9. Locatorul are dreptul ca prin împuterniciţii săi să controleze modul cum este folosit şi întreţinut de 
către locatar, imobilul inchir iat şi să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întreţineri şi folosirii 
judicioase, potrivit destinaţiei stabilite în cadrul licitaţiei. 
4.10. Imobilul inchir iat va fi folosit în regim de continuitate şi permanenţă pentru scopul în care a fost 
inchiriat, iar eventualele schimbări de destinaţie sunt interzise. 
4.11. La încetarea contractului de inchir iere prin ajungere la termen, locatarul este obligat să restituie 
locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în  mod gratuit şi libere de orice sarcini, fără nici o  
pretenţie de despăgubire. 
4.12. In cazul in care locatarul sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente 
care sa conduca la indisponibilitatea folosirii imobilului inchiriat, va notifica de indata acest fapt 
locatorului in vederea luarii masurilor ce se impun pentru exploatarea acestuia in regim de continuitate. 
4.13. Locatarul are obligativitatea de a aplica şi respecta legile igienico-sanitare, inclusiv normele P.S.I. 
4.14. Prin activitatea ce o va presta , locatarul nu va perturba liniştea şi ordinea publică a celor din jur. 
 

V.  DURATA INCHIRIERII 
5.1.Durata închirierii este de 1 an , începând de la data încheierii contractului de închiriere; 
5.2.Contractul de închiriere poate fi prelungit, cu acordul părţilor, prin act aditional, doar de doua ori; 
 
     VI.   CHIRIA 
6.1.  Preţul de pornire a licitaţiei este de 2300 lei/luna, pentru toate spatiile identificate la punctul II.  
2.1. Comisia de evaluare a ofertelor  nu are posibilitatea de a scadea din pretul de pornire a licitatiei 
prevazut in hotarare. 
6.2. Criteriul de atribuire a inchirierii este nivelul cel mai mare al chiriei oferit de catre ofertanti. In  
cazul in care ofertele sunt similare, departajarea se va face in functie de existenta anterioara a unei 
aprobarii de inchiriere din partea unitatii de invatamant.   
6.3.Chiria pentru salile  de clasa se va achita până la data de 5 (cinci) ale f iecărei luni pentru luna în  
curs. 
6.4. Neplata chiriei în termenul prevăzut la punctul 6.3. atrage plata majorărilor de întârziere în  
cuantum de 0.1% pentru fiecare zi de întârziere. 
6.5. Plata chiriei se poate efectua în numerar la casieria Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ sau prin ordin 
de plată în contul locatorului.  
6.6. Chiria se va modifica ori de câte ori vor fi prevăzute modificări de lege sau hotărâri ale Consiliului 
Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
6.7. In cazul in  care chiria nu este platita timp de 3 luni consecutiv de la data scadenta, contractul se va 
rezilia automat, fara preaviz. 
6.8. Pentru anii fiscali urmatori, chir ia se va indexa in functie de indicele de inflatie aferent anului 
fiscal respectiv. 
6.9. Chiria obtinuta din contractul de inchir iere va reprezenta venit la bugetul local al Orasului Tirgu 
Neamt. 



6.10. Contravaloarea aferenta utilitatilor va fi platita Scolii Gimnaziale ,,Ion  Creanga” Tg. Neamt, in  
functie de suprafata ocupata.  
VII. GARANŢII 
7.1. Pentru a participa la licitaţia privind inchirierea unui spatiu aparţinând Oraşului Tîrgu Neamţ,  
situat in incinta Scolii Gimnaziale ,,Ion  Creanga”   Tirgu Neamt, persoanele interesate, vor depune în 
contul locatorului RO05TREZ49321A300530XXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Neamţ sau la casieria 
instituţiei, o taxă de participare în valoare de 200 lei (se achită de fiecare ofertant  în parte si nu se va 
restitui niciunuia dintre ofertanţi) şi o garanţie de participare care este de 300 de lei . 
7.2. Fiecare ofertant este obligat să depună garanţia de participare pentru suprafata pentru care 
ofertează ( 5 sali de curs, 2 birouri,  laborator de chimie si laborator de informatica). 
7.3. Ofertanţilor  necâştigători li se va restitui garanţia de participare, la cerere,  după data încheierii 
contractului de inchiriere cu ofertantul câştigător. 
Autoritatea contractantă va reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma 
constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
a) îşi retrage oferta; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de 90 de zile 
dela data incheierii contractului. 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezintă la data stabilită pentru încheierea contractului de 
inchiriere sau dacă refuză încheierea contractului. 
7.4. Garanţia de participare se va prezenta în original , de către toţi ofertanţii, la Primăria Oraşului 
Tîrgu Neamţ, ataşată la formularul « Scrisoare de înaintare ». 
7.5. Ofertele care nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul si forma  solicitate în 
documentaţia de atribuire, vor fi respinse în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor. 
7.6. În cazul unei contestaţii depuse şi respinse de către organele abilitate să soluţioneze contestaţia,  
autoritatea contractantă va reţine contestatorului garanţia de participare. 
7.7. Ofertantului câştigator i se va restitui garanţia de participare, numai după semnarea contractului de 
inchiriere. 
7.8.Garantiile ce trebuiesc depuse sunt valabile doar pentru o singura procedura. Daca de exemplu o 
persoana interesata doreste sa participe la urmatoarea etapa, a negocierii d irecte, este necesara achitarea 
din nou a taxei de participare, garantiei de participare si caietului de sarcini.  
7.9. Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului de inchir iere pe un an si se 
constituie  in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului. 
VIII. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR ÎN DERULAREA INCHIRIERII 
8.1.Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea inchirierii sunt: 
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului,  
la încetarea contractului de inchir iere.  Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul inchirierii-  5 sali 
de curs, 2 birouri,  laborator de  chimie si laborator de informatica. 
IX. OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI Ş I PROTECTIA MUNCII 
9.1 Locatarul este obligat sa ia toate masurile pentru protectia mediului si protectia muncii. 
X. CONDIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE S Ă LE ÎNDEPLINEAS CĂ 
OFERTELE 
10.1 La licitaţie participă persoane fizice sau juridice, avand nationalitate romana sau straina. 
10.2 Ofertele se redacteaza in limba romana. 
10.3 Ofertantii transmit ofertele lor intr-un singur exemplar sigilat, care se inregistreaza, în registrul 
"Oferte", precizându-se data şi ora. 
10.4. Pe plic se va indica obiectul inchirierii , respectiv inchirierea a 5  sali de curs, 2 birouri,  laborator  
de chimie si laborator de informatica., si dovada plăţii garanţiei pentru participare  – Chitanţa sau OP 
ataşate de Formularul - Scrisoare de înaintare. 
Plicul va trebui să conţină: 
     1.8. Plicul va trebui să conţină: 



 informatii generale privind candidatul/ofertantul–F1 
 declaratie privind calitatea de participant la procedura– formular F2 
 declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta- F3 
 acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini-150 lei – Chitanţa 
 acte doveditoare privind taxa de participare la licitaţie - Chitanţa. 

a) Act constitutiv, statut, Ordin al M inisterului Educatiei, Cercetarii si Inovarii din care să rezulte că 
poate desfaşura activitatea de invatamant– copie conform cu originalul- pentru persoane juridice. 
b) Certificat de înregistrare CUI – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice. 
c) Autorizaţie de funcţionare – copie conform cu originalul - pentru persoane fizice autorizate . 
d)  Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat eliberat de 
D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat valabil la 
data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată . 
e) Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Direcţia de specialitate din 
cadrul Primăriilor în a caror rază teritorială activează ofertantul din care să reiasă că ofertantul nu are 
obligaţii restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată. 
f) Contractul de inchiriere însuşit, semnat şi stampilat pe fiecare pagină. 
g) Declaratia de acceptare a conditiilor prevazute in caietul de sarcini. 

 Oferta financiară privind valoarea chiriei : ___lei/luna, respectiv___lei/an – Formular- F4 
Oferta va fi numerotata, semnata şi ştampilata pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii 
autorizat/autorizaţi corespunzator să angajeze ofertantul în contract. 
       In cazul in care ofertantul va delega un reprezentant la sedinta de deschidere a ofertelor atunci 
acesta va prezenta autoritatii contractante o imputernicire din partea ofertantului precum si o copie 
dupa actul de identitate. 
XI. CLAUZELE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 
11.1. Contractul de inchiriere încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia. 
11.2. În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator. 
11.3. În cazul nerespecării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu 
plata unei despăgubiri în sarcina locatarului în termen de 30 zile de la notificare şi predarea bunului 
inchiriat liber de sarcini. 
11.4. Chiria pentru salile  de clasa se va achita până la data de 5 (cinci) ale fiecărei luni pentru luna în 
curs. 
 Neplata chiriei în termenul prevăzut, atrage plata majorărilor de întârziere în cuantum de 0,1% pentru 
fiecare zi de întârziere. 
11.5. In cazul in care chiria nu este platita timp de 3 luni consecutiv de la data scadenta, contractul se 
va rezilia automat, fara preaviz. 
11.5. Rezilierea va opera pe deplin drept în cazul în care locatarul subinchiriaza/concesioneaza 
imobilul ce face obiectul contractului unui terţ. 
11.6.Locatarul poate renunţa la inchiriere din motive obiective, justificate. 
11.7 Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile de la notificare. 
11.8. La încetarea din orice cauză a contractului de inchir iere, bunul care a făcut obiectul contractului 
va fi returnat locatorului liber de sarcini, în aceeaşi stare în care a fost preluat de către locatar. 
11.9. La disparitia, dintr-o cauza de forta majora a bunului inchiriat sau in  cazul imposibilitatii 
obiective a locatarului de a-l exploata prin renuntare, fara plata unei despagubiri. 
11.10. Alte cauze de incetare a contractului de inchiriere, fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor  
reglementate de lege. 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 



JUDEŢUL NEMŢ 
 
 

NOTA  JUS TIFICATIVĂ 
privind alegerea criteriului de atribuire, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, privind 

închirierea prin licitaţie publică a  unui spaţiu aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, 
situat în incinta Scolii Gimnaziale ,,Ion Creanga” Tîrgu Neamţ 

 
 
 

 CRITERIUL DE ATRIBUIRE ales este : cel mai mare nivel al chiriei  ; 
 CERINŢE MINIME DE CALIFICARE: 
 

1. Condiţii referitoare la contract 
 
      În vederea atragerii de fonduri băneşt i suplimentare Conform art .119 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată şi actualizată, const ituie patrimoniu al unitaţii administrat iv – teritoriale 
bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrat iv teritoriale, domeniului privat 
al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial . Potrivit prevederilor art.123 alin.(1) şi (2) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes 
local să fie date în administrarea regiilor autonome şi inst ituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie inchiriate. 
Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat , 
de interes local, în condit iile legii. Vanzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitat ie publică, organizată 
în condit iile legii. 
 
1.1.  Garanţii solicitate 
1.1.a) Garanţie de participare 
Pentru a participa la licitaţia privind inchirierea unui spatiu aparţinând Oraşului Tîrgu Neamţ, situat in 
incinta Scolii Gimnaziale ,,Ion  Creanga”   Tirgu Neamt, persoanele interesate, vor depune în  contul 
locatorului RO05TREZ49321A300530XXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Neamţ sau la casieria 
instituţiei, o garanţie de participare care este de 300 de lei . 
 
 
1.1.b) Garanţie de bună execuţie 
La data semnării contractului locatarul va constitui garanţie de bună execuţie, în cuantum de 5% din 
valoarea contractului pe un an si se constituie  in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului. 
Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către locatar în scopul asigurării locatorului de 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului. 
Garantiile ce trebuiesc depuse sunt valabile doar pentru o singura procedura. Daca de exemplu o 
persoana interesata doreste sa participe la urmatoarea etapa, a negocierii d irecte, este necesara achitarea 
din nou a taxei de participare, garantiei de participare, caietului de sarcini. 
 
1.2. Condiţii referitoare la încheierea contractului 
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru  spatiul scos la licitaţie. 
      Atribuirea contractului de închir iere se face numai dacă îndeplinesc condiţiile de calificare în  
conformitate cu caietul de sarcini şi cu documentaţia de atribuire.  
2. Condiţii de participare 
Documentatia depusa de ofertant va trebui sa contina: 



 dovada plăţii garanţiei pentru participare  – Chitanţa sau OP ataşate de Formularul - Scrisoare 
de înaintare. 

 
 informatii generale privind candidatul/ofertantul–F1 
 declaratie privind calitatea de participant la procedura– formular F2 
 declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta- F3 
 acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini-150 lei – Chitanţa 
 acte doveditoare privind taxa de participare la licitaţie - Chitanţa. 

 
a) Act constitutiv, statut, Ordin al M inisterului Educatiei, Cercetarii si Inovarii din care să rezulte că 
poate desfaşura activitatea de invatamant– copie conform cu originalul- pentru persoane juridice. 
b) Certificat de înregistrare CUI – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice. 
c) Autorizaţie de funcţionare – copie conform cu originalul - pentru persoane fizice autorizate . 
d)  Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat eliberat de 
D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat valabil la 
data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată . 
e) Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Direcţia de specialitate din 
cadrul Primăriilor în a caror rază teritorială activează ofertantul din care să reiasă că ofertantul nu are 
obligaţii restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată. 
f) Contractul de inchiriere însuşit, semnat şi stampilat pe fiecare pagină. 
g) Declaratia de acceptare a conditiilor prevazute in caietul de sarcini. 

 Oferta financiară privind valoarea chiriei : ___lei/luna, respectiv___lei/an – Formular- F4 
Oferta va fi numerotata, semnata şi ştampilata pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii 
autorizat/autorizaţi corespunzator să angajeze ofertantul în contract. 
 
 
Durata contractului de închir iere. 
Durata contractului este de 1an . 
 
 


