
 
    

 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  

aprobarea documentaţiei de atribuire elaborată în vederea închirierii 
 unui teren în suprafață de 1000 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu 

  
 

 Consiliul local al comunei Ruşeţu; 
 Având în vedere : 
 - referatul Primarului comunei Rușețu de prezentare a proiectului de hotărâre, 
înregistrat la nr.7172/08.12.2020;  
 - raportul de specialitate comun al Compartimentului Urbanism și amenajarea 
teritoriului și al Compartimentului achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.7173/08.12.2020; 
 - Hotărârea Consiliului local nr.15/25.06.2019 privind rezilierea unui contract de 
concesiune; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 - Raportul de evaluare înregistrat la nr.4038/28.07.2020, întocmit de evaluator Marian 
Irina, legi24timat ANEVAR cu legitimația nr.13902;  
 - Hotărârera Consiliului local al comunei Rușețu nr.24/09.07.2020 privind aprobarea 
studiului de oportunitate in vederea inchirierii suprafetei de 1000 m.p. proprietate privata a 
UAT Comuna Rusetu, precum si a pretului de 1 leu m.p./luna pentru inchiriere; 

-  prevederile art. 17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art.87 alin.(1), (3) și (5), art.308 alin.(1), art.362 alin.(1) și (3)  din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 - Codul administrativ; 
 În temeiul art. 129 alin.(2) lit.(c), art.139 alin.(3) lit.g) și 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

  adoptă următoarea: 
 
 
 

H O T Ă R Â R E: 
 
 Art.1 Se aprobă închirirea, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 1000 m.p., 
proprietate privată a comunei Rușețu, județul Buzău, având datele de identificare cuprinse în 
anexa nr.1. 
  Art.2 Planul de amplasament și delimitare al terenului care se închiriază este 
prevăzut în anexa nr.2.  

Art.3 Terenul are destinatie de zona industriala si servicii, pe care este amplasata o 
statie pentru comercializarea de carburanti si lubrifianti. 
 Art.4 Închirierea terenului în suprafață de 1000 m.p. se face pentru o perioadă de 20 
ani, cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu cel mult 5 ani, cu aprobarea expresă a 
Consiliului local al comunei Rușețu. 

Art.5  Se însuște raportul de evaluare financiară întocmit de evaluator Marian Irina, 
legitimat ANEVAR cu legitimația nr.13902. 

Art.6 Prețul minim al închirierii este de 1 leu/m.p./luna, conform Hotararii Consiliului 
Local nr.24/09.07.2020 .  
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Art.7 Chiria se plătește trimerstrial și se indexează anual cu rata inflației. 
Art.8 Se aprobă Documentația de atribuire a contractului de închiriere a terenului în 

suprafață de 1000 m.p., cuprinsă în anexa nr.3. 
Art.9 Se aprobă criteriile de atribuire a contractului de închiriere a terenului în 

suprafață de 1000 m.p., conform anexei nr.4. 
Art.10 Se vor desemna reprezentanții Consiliului local al comunei Rușețu în Comisia 

de evaluare. 
Art.11 Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de comuna Rușețu cu evaluarea 

terenului în suprafață de 1000m.p., precum și cu publicarea anunțurilor privind licitația 
publică, se stabilește o taxă de participare de 500 lei.  

Art.12 Prețul documentației de atribuire este de 20 lei. 
Art.13 Garanția de participare este de 500 lei și se returnează, la cererea 

participanților declarați necâștigători, sau ale căror oferte au fost respinse. 
Art.14 Garanția contractuală se stabilește la nivelul a două chirii trimestriale iar plata 

acesteia se face în contul indicat de proprietar anterior semnării contractului de închiriere și 
predării terenului în suprafață de 1000 m.p.  

Art.15 Consiliul local al comunei Rușețu constată că terenul prevăzut la art.1 nu este 
revendicat în baza legilor fondului funciar. 

Art.16 (1) Contractul de închiriere a terenului prevăzut la art.1 încetează de drept, fără 
nicio răspundere în sarcina comunei Rușețu, a Primăriei comunei Rușețu sau a autorităților 
administrației publice locale, în următoarele situații: 

a) în cazul în care terenul este retrocedat sau este expropriat pentru cauză 
de utilitate publică, 

b) chiriașul nu respecta, obligatiile asumate prin oferta financiară și tehnică; 
c) nu respectă obligația prevăzută la art.16; 
d) întârzie plata chiriei pentru o perioadă mai mare de 3 luni. 

(2) Rezilierea contractului potrivit alin.(1) intervine de drept și se constată de 
Consiliul local prin hotărâre.   

Art.17 Câștigătorul licitației are obligația, sa mentina un numar de cel putin 3 angajati 
pe toata perioada contractuala. 
 Art.18  Anexele 1 - 4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
 Art.19 Primarul comunei răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.  
 Art.20 Secretarul general al comunei asigură comunicarea prezentei hotãrâri 
persoanelor, instituțiilor și autorităților interesate. 
    
 

   
X  

          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 24 
decembrie 2020, cu respectarea prevederilor art.39 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                    CONTRASEMNEAZĂ : 

  Ionel Bobocea                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
                                                                       Gabriel Dinu 
 
 
 
 
 
 
 
Ruşeţu, 24 decembrie 2020 
Nr.44 



 
    

 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
 

Anexa nr.1 la HCL nr.44/24.12.2020 
 
 
 

 
 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Situaţia juridică 
actuală 

OBSERVAȚII 

Teren 
destinat 
industriei și 
serviciilor 
(curți, 
construcții) 

Suprafaţa: de 1.000 m.p.; 
Amplasat: în intravilanul 
satului Rușețu, judeţul Buzău, 
cvartal 50; 
 
Vecinătăţi : N – Teren comuna 
Rușețu, 
 
 
E – Teren comuna Rușețu, 
 
 
S – Teren comuna Rușețu, 
 
 
V – Drum județean  
 
 

Domeniul privat al 
comunei Rușețu  

Pe teren este amlasată o 
stație pentru 
comercializarea 
carburanților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                    CONTRASEMNEAZĂ : 
  Ionel Bobocea                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

                                                                       Gabriel Dinu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
    

 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
 
            Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.44/24.12.2020 
 
 
 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
întocmitã în vederea închirierii unui teren intravilan destinat industriei si serviciilor în suprafață 

de 1000 m.p. 
 
 

  CONŢINE : 
 
 

I. CAIETUL DE SARCINI 
 

1. informaţii generale privind obiectul închirierii 
 
1.1 informații generale privind titularul dreptului de închiriere; 
1.2 descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat; 
1.3  destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii. 

 
2. condițiile generale ale închirierii: 

 
2.1 regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de chiriaș în derularea închirierii; 

     2.2 obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare; 
    2.3 obligativitatea asigurării exploatării bunului închiriat în regim de continuitate şi permanent; 
   2.4 interdicţia subînchirierii bunului închiriat; 
    2.5 condiţiile în care chiriașul poate închiria bunul închiriat pe durata închirierii 
    2.6 durata închirierii 
     2.7 chiria minimă minimă şi modul de calcul al acesteia 
    2.8 natura şi cuantumul garanţiilor solicitate titularul dreptului de administrare 
      2.9 condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul închirierii, cum sunt: 
protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, condiţii 
privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural naţional, după caz, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii impuse de 
acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. 

 
 

II. FIȘA DE DATE A PROCEDURII 
 

1. Informații generale privind titularul dreptului de închiriere 

2. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de licitație 

a. Etapa de tranparență 

b. Licitația 

3. Înstrucțiuni privind elaborarea și prezentarea ofertelor 

3.1 Reguli privind oferta 

 

 



 
    

4. Criteriile de atribuire a contractului de închiriere 

5. Determinarea ofertei câștigătoare 

6. Anularea procedurii de licitație 

7. Încheierea contractului – clauze contractuale obligatorii 

7.1. Clauze speciale ale contractului de închiriere  

8. Neîncheierea contractului de închiriere 

 

9. Formulare: 

- Fișa de informații 

- Declarație de participare 

- Oferta financiară și tehnică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I CAIETUL DE SARCINI 



 
    

elaborat în vederea închirierii unui teren destinat industriei si seviciilor( curti constructii) în suprafață 
de 1000 m.p. proprietatea privată a comunei Rușețu 

  
 
 1.  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII 
 
  
 1.1 Descrierea și identificarea bunui care urmează să fie închiriat 
  

Obiectul închirierii îl constituie un teren în suprafaţă de 1000 m.p. situat  în  intravilanul 
comunei Rușețu, județul Buzău. 
 Terenul în suprafaţă de 1000 m.p. face parte din domeniul privat al comunei Ruşeţu şi are 
următoarele date de identificare : 

 
 

Denumirea 
bunului 

 
 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândiri

i sau, 
după caz 
al dării în 
folosinţă 

 
Valoarea 

de 
inventar 

(lei) 

 
 

Situaţia juridică actuală 

 
 
 
Teren 
destinat 
industriei si 
serviciilor( 
curti, 
constructii)  

Suprafaţa : de 1000 m.p. 
Amplasat: în intravilanul 
satului Ruşeţu, comuna Ruşeţu, 
judeţul Buzău, cvartal 50, nr. 
Cadastral 4097/ P 3447; 3450 
inscris in Carte funciara cu nr. 
1126 
Vecinătăţi : N – Teren Primaria 
Rusetu, 
E – Teren Primaria Rusetu, 
S – Teren Primaria Rusetu, 
V – Drum Judetean 203 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
53258,70 

lei 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domeniul privat al 
comunei Rușețu 

 
 
 1.2 Destinaţia bunului ce face obiectul închirierii 
 
 Terenul care face obiectul închirierii este destinat, conform planului urbanistic general al 
comunei Rusetu, ca zona de unitati si servicii. 

Pe terenul în suprafață de 1000 m.p. este amplasata o statie pentru comercializarea 
carburantilor.  
 Câștigătorul licitației, are obligația mentinerii unui numar minim de 3 angajati cu contract 
individual de munca, pe toata perioada inchirierii precum si depunerea la Registratura generala a UAT 
Comuna Rusetu, la sfarsitul fiecarui an contractual a documentului doveditor din care reiese numarul 
de angajati lunar pana la sfarsitul perioadei contractuale. 
          
 
  2 . Condițiile generale ale închirierii 
 
 Toate drepturile și obligațiile proprietarului (UAT comuna Rușețu) rezultate din închirierea 
terenului în suprafață de 1000 m.p., sunt exercitate și îndeplinite de admistratorul bunului - Consiliul 
local al comunei Rușețu și de primar, în calitate de reprezentant al comunei Rușețu.    
  
 2.1 regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de chiriaș în derularea 
închirierii 
 

Investiţiile ce urmează să fie făcute pe terenul sau în legătură cu terenul ce face obiectul 



 
    

închirierii vor fi realizate de chiriaș prin efort propriu material şi financiar. 
 Problemele de mediu, privind proiectarea, autorizarea, execuţia şi exploatarea terenului care 
face obiectul închirierii sau a investiţiilor realizate în legături cu terenul privesc chiriașul şi nu implică 
Primăria comunei Ruşeţu sau Consiliul local al comunei Rușețu. 
 Chiriașul nu poate afecta dreptul de circulaţie al autorității contractante pe drumurile de 
exploatare agricolă (vicinale) aflate in apropierea terenului închiriat şi care se regăsesc pe hărţile 
cadastrale la momentul încheierii contractului de închiriere şi nici cu poate modifica amplasamentul 
acestor drumuri.  
 La încetarea din orice motive a contractului de închiriere, chiriașul are dreptul la preluarea 
bunurilor proprii (instalații, utilaje, împrejmuiri, etc) şi nu poate să pretindă contravaloarea investiţiilor 
realizate pe teren facute in scopul exploatarii si dezvoltarii economice a acestuia.  
 
    2.2. obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare 
 
 Chiriașul este obligat să respecte legislaţia privind protecţia mediului înconjurător. În acest sens 
chiriașul are obligaţia de a contracta o firmă pentru preluarea deşeurilor ce rezultă din activitatea sa.  
 Până la încheierea contractului de închiriere, câștigătorul licitației va depune la registratura 
generală a Primăriei comunei Rușețu o copie conformă cu originalul de pe contractul de preluare a 
deșeurilor ce rezultă din activitatea sa. 
 Chiriașul are obligația de a respecta normele de protecţia mediului, de aparare impotriva 
incendiilor si a dezastrelor, precum si a celor referitoare la protectia sanatatii si securitatii in munca.  
 
    2.3. obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanență 
  

Chiriașul are obligaţia de a exploata terenul în regim de continuitate şi permanenţă, 
neexploatarea terenului închiriat potrivit destinaţiei sale ducând la rezilierea contractului de închiriere. 
 
    2.4. interdicţia subînchirierii bunului închiriat/posibilitatea subînchirierii, după caz 
  

Chiriașul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul contractului de închiriere. 
 

a. condiţiile în care chiriașul poate subînchiria bunul închiriat pe durata închirierii 
 

 Chiriașul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul contractului de închiriere.    
 

b. durata închirierii  
  
 Durata închirierii este de 20 de ani calculatã din momentul încheierii contractului de închiriere. 

Durata contractului de închiriere poate fi prelungiră cu cel mult 5 ani, la cererea chiriașului și cu 
aprobarea expresă a Consiliului local. 

 
    2.7. chiria minimă şi modul de calcul al acesteia 
 
 Prețul minim anual al chiriei, pe m.p (de la care pornește licitație) este de 12 lei/m.p./an, iar 
pentru întreaga supfrafață închiriată, valoarea minimă a chiriei este de 12000 lei. (12 lei/m.p./an X 
1000 m.p. = 12000 lei/an). 
  
 Prețul minim al închirierii fost stabilit în baza Hotararii Consiliului Local nr.24/09.07.2020. 
   
  Chiria se plătește trimestrial.    

 
 

Chiriașul are obligația de plată a taxei anuale pe teren, în condițiile Codului fiscal, ale Codului 
de procedură fiscală și ale Hotărârilor Consiliului local privind stabilirea impozitelor și tazelor locale. 
 Chiria se va plăti trimestrial în contul Comunei Rușețu ce va fi menționat în contractul de 
închiriere. 



 
    

 Chiriașul nu va putea solicita proprietarului exonerarea de la plata chiriei, eșalonarea sau 
reducerea acesteia motivat de situatia economica si financiara.  
 Chiriașul este răspunzător de modul în care exploatează bunul închiriat, pentru eliminarea sau 
reducerea oricaror riscuri fiind obligat sa obtina toate avizele si autorizatiile specifice activitatii pe care 
o va desfasura dupa incheierea contractului de inchiriere, pe toata durata contractului. 
     

2.8. natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de proprietar 
 
 a)Garanția de paticipare: 
  

Participanții la licitație au obligaþia de a plãti o garanie de participare în sumã de 500 lei care se 
returnează, la cererea participanților declarați necâștigători, sau a căror oferte au fost respinse. 
 Garanția de participare se constituie în contul UAT Rușețu RO38TREZ1705006XXX002026, 
deschis la Trezoreria Pogoanele. Garanția de participare se poate achita și la caseria Primăria comunei 
Rușețu.   
  

b) Garanția contractuală (pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale sau a daunelor): 
  

Garanția contractuală se stabilește la nivelul a două chirii trimestriale.  
Exemplu: În cazul în care, câștigătorul licitației  a oferit o chirie anuală de 12000 lei/an,  

garanția contractuală este de 6000 lei. 
(chiria trimestrială = 3000 lei x 2 chirii = 6000 lei) 
Din aceastã garanție concedentul va recupera chiria neachitată în termen și/sau va acoperi 

daunele rezultate în urma neexecutãrii obligațiilor contractuale asumate de chiriaș 
 
Garanția contractuală se constituie în contul UAT Rușețu RO38TREZ1705006XXX002026, 

deschis la Trezoreria Pogoanele 
 
Garanția contractuală se restituie după data ajungerii la termen a contractului, sau în situația în 

care contractul se reziliază inainte de termen, din motive neimputabile chiriasului. 
În cazul în care chiriașul solicită rezilierea contractului înainte de împlinirea unui termen de 10 

(zece) ani de la data închierii contractului, garanția nu se restituie.  
Chiriașul este obligat să-l notifice pe proprietare, anterior, cu cel puțin un an calendaristic, 

despre intenția sa de a rezilia contractul de închiriere. 
 
c) Totodata, se va achita si taxa de participare in cuantum de 500 lei, pentru acoperirea 

cheltuielilor efectuate de comuna Rușețu cu evaluarea terenului în suprafață de 1000 m.p. precum și cu 
publicarea anunțurilor privind licitația publică. 
     

2.9. condiţiile speciale impuse de natura bunului ce face obiectul închirierii 
 
         - protejarea secretului de stat- Nu este cazul, 

- substanțe și materiale cu regim special – chiriașul este obligat sã respecte legislația în 
domeniu, 
    - condiţii de siguranţa în exploatare – chiriașul are obligaţia de a lua toate măsurile ce se impun 
pentru a –şi desfăşura activitatea economică în condiţii de siguranţă maximă, 

- condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz - nu este cazul, 
    -  protecţia mediului – toate obligaţiile privitoare la protejarea mediului cad în sarcina chiriașului; 
    - protecţia muncii – chiriașul este obligat să asigure condiţii de securitate a muncii pentru toţi 
angajaţii săi, 
    - condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte – chiriașul 
este obligat sã respecte legislația internaționalã referitoare la domeniul său de activitate la care 
România este parte.       
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II FIȘA DE DATE A PROCEDURII 
 

 
1. Informații generale privind titularul dreptului închiriere 

 
 

PROPRIETAR : Unitatea Administrativ Teritorială comuna Rușețu,  
Cod fiscal :3724431  
Adresa : Ruşeţu, str.1 Decembrie 1918, nr.33 
Telefon : 0238 733104 Fax : 0238 733179 e-mail : primariarusetu@gmail.com 
Administratorul terenului: Consiliul local al comunei Rușețu 
Reprezentant: Primarul comunei Rușețu 

 
 

2. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea licitației 

 
 
 Aceste instrucţiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de către ofertanţi, duce după la 
returnarea, respingerea sau descalificarea automată a ofertelor. 
  

Licitaţia se va desfăşura în sala de ședințe a Consiliului local comunei Rușețu, situat la adresa:  
Ruşeţu, str.1 Decembrie 1918, nr.33 – sala de ședințe a Consiliului local, la data de ______2021, 
începând cu orele:  _________________. 
  

În conformitate cu prevederile art.333 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 coroborate cu prevederile art. 362 alin.(3) privind Codul administrativ, pentru închirierea 
bunurilor proprietate privata a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aplica procedura de 
licitaţie publică, folosindu-se aceeasi regula ca in cazul bunurilor proprietare de stat. 
 

Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care 
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

 
    a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia și taxa de participare; 
    b) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în 
documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; 
    c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor 
către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; 
    d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. 
 
    Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare 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. Restricţia operează pentru o durată 
de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

2.1 Etapa de transparenţă 
    

 Autoritatea contractantă are obligaţia să publice anunţul de licitaţie în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, pe 
pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii electronice 

Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de 
data-limită pentru depunerea ofertelor. 

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. 
     Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către 
persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. 
     Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia 
persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile 
lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. 
     Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de 
către autoritatea contractantă a perioadei de 4 zile lucrătoare să nu conducă la situaţia în care 
documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de 
data-limită pentru depunerea ofertelor. 
     Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. 
     Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la 
orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea 
unei astfel de solicitări. 
     Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente 
către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia de 
atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 
     Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 
zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 
    În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel 
autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la elineatul anterior, acesta 
din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada 
necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către 
persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 
     

2.2 Licitația  
  
 Licitația pentru atribuirea contractului de închiriere a terenului în suprafață de 1000 m.p., se 
desfășoară în ziua de _______2021, începând cu ora________ , la sala de ședințe, situată în clădirea 
Consiliului local al comunei Rușețu din str. 1 Decembrie 1918, nr.33, sat Rușețu, comuna Rușețu, 
județul Buzău. 
  
 Valoarea minimă a chiriei este de 12 lei/m.p./an. De la această valoare pornește licitația. 

Valoarea minimă a chiriei anuale pentru întreaga suprafață de teren de 1000 m.p. este de 
12000lei. 
 Chiria se plătește trimestrial, in prima zi lucratoare de la inceputul trimestrului, în sume egale, 
valoarea trimestrială a chiriei fiind de 3000 lei. 
 Valoarea anuală a chiriei se indexează anual, cu rata inflației, comunicată de Institutul Național 
de Statistică. 
 La această licitaţie poate participa orice persoană interesată, care îndeplinește condițiile stabilite 
de Consiliul local al comunei Rușețu în prezenta DOCUMENTAȚIE. 
 

Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au 
fost depuse cel puţin două oferte valabile. 

 
 

Nu pot participa la licitație persoanele aflate în procedură de faliment, insolvență sau 
reorganizare, sau care au mențiuni în cazierul judiciar. 

 



 
    

 
 
3 Instrucțiuni privind elaborarea și prezentarea ofertelor 

 
      3.1 Reguli privind oferta 
     

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de 
atribuire. 
    Ofertele se redactează în limba română. 
 
     Oferta se datează și se semnază pe toate paginile 
     

Ofertele se depun la registratura generală a Primăriei comunei Rușețu, cu sediul în str. 1 
Decembrie 1918, nr.33, sat Rușețu, comuna Rușețu, județul Buzău, în două plicuri sigilate, unul 
exterior şi unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, 
precizându - se data şi ora. 

 
Ofertele se depun cel mai târziu cu o oră înaintea începerii licitației. 
      
Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta.  
 
Plicul exterior va trebui să conţină: 

      
1. Fişa de informaţii privind ofertantul, conform modelului din prezenta documentație; 
2. Declaraţia de participare, semnată de ofertant şi datată, conform modelului anexat. 

Ambele acte vor fi completate citeţ, fără îngroşări, ştersături sau modificări. 
3. acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor: 

 
- copia actul de identitate cu mențiunea ”conform cu originanul” și semnătura 

olografă, în cazul în care participantul este persoană fizică; 
- copii cu mențiunea ”conform cu originalul” semnate de adminsitratorul sau 

reprezentantul ofertantului de pe următoarele documente: certificatul de 
înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, actul constitutiv, inclusiv 
de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală; 

- certificat constatator eliberat de oficiul Registrului Comerțului, valabil la data 
desfășurării licitației;  

- cazier judiciar, valabil la data desfășurării licitației; 
- certificat de atestare fiscală valabil la data desfășurării licitației din care să rezulte 

că ofertantul are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, 
a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul 
local unde are înregistrat sediul principal precum și către bugetele locale unde are 
înregistrate puncte de lucru, dacă este cazul; 
 

- copia actul de identitate al administratorului ofertantului cu mențiunea ”conform 
cu originanul” și semnătura olografă a acestuia; 

- bilanturile contabile pe ultimii trei ani la data de 31.12.2019,31.12.2018, 
31.12.2017 si dovada inregistrarii la organele competente; 

-  declaratia privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani; 
- documente justificative privind constituirea garanției de participare; 
- documente justificative privind plata caietului de sarcini; 
- documente justificative privind plata taxei de participare; 
- împuternicire, pentru persoanele care participă la licitație în calitate de 

reprezentant cu puteri depline, în original, precum și actul de identitate al 
reprezentantului, în copie, cu mențiunea ”conform cu originalul”. 
 

Lipsa oricărui document menționat mai sus, lipsa garanției de participare, a taxei de participare 



 
    

precum și a dovezii plății caietului de sarcini, depunerea acestora într-o formă și/sau cuantum greșit, 
sau depunerea unui document solicitat în altă zi/oră decât cele stabilite pentru depunerea ofertelor, 
atrage descalificarea ofertantului. 

  
Pe plicul interior, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau 

sediul social al acestuia, iar în interior se vor introduce oferta care conține: 
- oferta financiară în lei/m.p./an precum și valoarea totală a chiriei anuale ofertată 

pentru întreaga suprafață de 1000 m.p.; 
- oferta tehnică, pentru închirierea terenului în suprafață de 1000 m.p.  

 
Modelul ofertei financiare și al ofertei tehnice sun anexate prezentei documentații 
 
Oferta va fi depusă într-un exemplar, datat și semnat de ofertant, pe fiecare pagină. 
 

     Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
    

 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 
valabilitate de minim 60 de zile. 
      Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa autorității contractante, până la 
data de ______2021, ora: ____. 
      Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei 
interesate. 
      Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea 
datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 
      Conţinutul ofertelor rămâne confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, 
autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această 
dată. 
  După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, Comisia de evaluare elimină ofertele 
care nu respectă prevederile prezentei Documentații de atribuire. 

După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 
procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei. 
  Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după deschiderea 
plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să întrunească condițiile cerute în prezenta Documentație de 
atribuire. 
        Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea primului proces-verbal de către 
toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii prezenți.Refuzul ofertanților de a semna 
procesul-verbal, se va consemna în cuprinsul acestuia. 
        Deschischiderea plicurilor interioare se face în ședința de evaluare la care pot participa numai 
membrii comisiei de evaluare și reprezentanților ofertanților calificați. Ofertele depuse în plicul interior 
de către ofertanții respinși, nu se deschid. 

 În urma deschiderii plicurilor interioare și analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe 
baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte cel de-al doilea  proces-verbal în care 
menţionează ofertele valabile, prețurile oferite și nivelul punctajelor obținute pengtru criteriile de 
evaluare. 

 Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor 
de atribuire. 

 
 Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

 
 
 
Anexa nr. 4    Criteriile de atribuire a contractului de închiriere 
 
 

Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt: 
    a) cel mai mare nivel al chiriei; 
    b) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 
    c) protecţia mediului înconjurător; 
    d) condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat. 
 
 Ponderea criteriilor este următoarea: 

 
Nr.  
Crt. 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE PONDEREA CRITERIULUI 
-%- 

 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 

Nivelul chiriei 

 
 
 

Cel mai mare nivel al 
chiriei 

 
(ofertanțiia ale căror oferte 

se află sub cel mai mare 
nivel al chiriei, primesc 0 

puncte) 

 
 
 
 

40 % 

Ponderea totala a criteriului 40% 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 

Capacitatea 
economico-financiară 

a ofertanţilor 

Ofertantul este înregistrat 
la Oficiul Registrului 

Comerțului și are obiect de 
activitate în domeniul 

comercializarii 
carburantilor si 
lubrifiantilor 

 
 

10% 

 
Ofertantul face dovada 

cifrei de afaceri prin 
depunerea documentelor 

contabile – bilanturile 
contabile pe ultimii trei ani 

la data de 
31.12.2019,31.12.2018, 
31.12.2017 si declaratia 
privind cifra medie de 

afaceri globala pe ultimii 
trei ani  

20% 

Ponderea totală a criteriului 30% 



 
    

 
 
 
3 

 
Condiţii specifice 
impuse de natura 
bunului închiriat 

Câștigătorul licitației, are 
obligația mentinerii unui 

numar minim de 3 angajati 
cu contract individual de 
munca, pe toata perioada 
inchirierii si asigurarea 

carburantilor si 
lubrifiantilor populatiei din 

localitate. 
 

30% 

Ponderea totală a criteriului 30% 
Suma totală a criteriilor de atribuire 100% 
 De asemenea, pentru a se califica, ofertanții trebuie să – și asume următoarele: 

     
- Mentinerea destinatiei date terenului si anume comercializarea carburantilor si 

lubrifiantilor, avand in vedere faptul ca este fiind singura sursa din localitate care 
asigura necesarul de carburanti si lubrifianti pentrun populatie. 

 
    5.  Determinarea ofertei câştigătoare 
 
     Oferta câștigătoare se stabilește pe pe baza criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de 
atribuire, prezentate mai sus. 
      Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita 
clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea 
conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 
     Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către 
autoritatea contractantă ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de 
evaluare. 
     Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3 zile lucrătoare 
de la primirea acesteia. 
     Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să 
determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant. 
     

În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea 
acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea 
cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul 
obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. 

 
   Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal care 
trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 

   
     În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un 
raport pe care îl transmite autorităţii contractante. 
     În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea 
contractantă informează în scris ofertanții, cu privire la deciziile referitoare la atribuirea contractului, 
indicând ofertanților ale căror oferte au fost excluse, motivele excluderii. Contractul se va încheia 
numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice după împlinirea procedurii de informare 
a ofertanților. 
    
  În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte 
valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, 
cu respectarea prezentei proceduri. 

Dacă, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nicio ofertă valabilă, 
autoritatea contractantă anulează procedura de licitaţie. 
 



 
    

 6. Anularea procedurii de licitaţie 
 

Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de 
închiriere în situaţia în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura 
de licitaţie sau fac imposibilă încheierea contractului. 
     Procedura de licitaţie se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 
     

a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de licitaţie se 
constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii 
contractului, 

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea 
să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului. 
 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune/închiriere de bunuri proprietate 
publică și/sau privată sunt: 
 
    a) transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune/închiriere de bunuri proprietate publică; 
    b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a 
criteriilor de atribuire a contractului de concesiune/închiriere de bunuri proprietate publică; 
    c) proporţionalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi 
corespunzătoare naturii contractului; 
    d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de 
naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune/închiriere de bunuri 
proprietate publică/privată, potrivit condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România 
este parte; 
    e) libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant 
la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chiriaș în condiţiile legii, ale convenţiilor şi 
acordurilor internaţionale la care România este parte. 
 

Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea contractului poate atrage anularea 
procedurii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
     Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la 
procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care 
aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de 
anulare. 
 
 

7.  Încheierea contractului, clause contractuale obligatorii 
 
Contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure folosinţa bunului închiriat, potrivit 

specificului acestuia. 
     Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. 
     Contractul cuprinde clauze privind despăgubirile, în situaţia denunţării contractului înainte de 
expirarea termenului. 
     Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la 
data constituirii garanţiei pentru neplata chiriei.  

Garanția pentru neplata chiriei se constituie la data semnării contractului și va fi în echivalentul 
a două chirii trimestriale. 
 
 Titularul dreptului de administrare are următoarele drepturi și obligații: 
 

a) să predea bunul pe bază de proces-verbal, în termenul prevăzut de prezenta documentație, 
b) să încaseze chiria, conform clauzelor contractuale, 
c) să beneficieze de garanția pentru neplata chiriei, 
d) să verifice dacă chiriașul respectă normele de protecția a mediului, 



 
    

e) să ceară chiriașului informații despre respectarea obligației de a mentine un numar de cel 
putin 3 angajati cu contract individual de munca, pe toata perioada derularii contractului; 

f) să controleze executarea obligațiilor chiriașului și respectarea condițiilor închirierii, având 
dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, starea integrității bunului și destinața în care 
este folosit, 

g) să asigure folosința netulburată a bunului, pe toată durata închirierii. 
 
Titularul dreptului de închiriere (chiriașul) are următoarele drepturi și obligații: 

a) să nu aducă atingere dreptului de proprietate prin fapte și acte juridice săvârșite, 
b) să plătească chiria, în cuantumul și la termenele stabilite prin contract, precum și taxa pe 

teren, în cuantumul prevăzut de Codul fiscal, precum și de Hotărârile Consiliului local 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

c) că constituie garanția pentru neplata chiriei în cuantumul și la termenul stabilit în caietul de 
sarcini, 

d) să folosească terenul închiriat potrivit destinației sale și în conformitate cu prevederile 
contractuale. 

e) Sa mentina pe toata perioada contractuala un numar de cel putin 3 angajati cu contract 
individual de munca, prin depunerea la Registratura generala, la sfarsitul ficarui an 
contractual a documentului din care reiese numarul de angajati pentru fiecare luna a anului 
respectiv; 
 

Neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor 
contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau dreptul titularului dreptului de administrare, la 
reţinerea contravalorii acesteia din garanţie. Titularul dreptului de închiriere este obligat să 
reîntregească garanţia. 

 
7.1 Clauze speciale  
 
Contractul de închiriere încetează de drept, prin simplul acord de voință al Consiliului localal 

comunei Rușețu, fără nicio altă formalitate și fără nicio răspundere în sarcina comunei Rușețu, a 
Primăriei comunei Rușețu sau a autorităților administrației publice locale în următoarele situații: 

a) întirzierea la plata chiriei pentru o perioadă de trei luni, 
b) în cazul în care terenul este retrocedat sau este expropriat pentru cauză de utilitate publică, 
c) nerespectarea obligației ca de mentinere a destinatiei terenului si anume, zona de unitati 

industriale si servicii- continuarea activitatii de comercializare carburanti si lubrifianti; 
d) nerespectarea obligației de mentinere a unui numar de cel putin 3 angajati cu contract 

individual de munca pe toata perioada derularii contractului. 
 

Chiriașul nu va putea solicita proprietarului exonerarea de la plata chiriei, eșalonarea sau 
reducerea acesteia motivat de situatia economica si financiara, pe toata perioada derularii contractului.  
  

Chiriașul este răspunzător de modul în care exploatează bunul închiriat, astfel incat, are 
obligatia de a obtine avizele si autorizatiile specifice desfasurarii in bune conditii a activitatii de 
comercializare a carburantilorsi lubrifiantilor. 

În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat 
câştigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în 
imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare 
câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă. 

În cazul în care, nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, procedura de licitaţie se 
anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate 
păstrându-şi valabilitatea. 
 
    8 Neîncheierea contractului 
 
     Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calenda ristice de la data împlinirii 
termenului de informare a ofertanților cu privire la deciziile referitoare la încheierea contractului poate 



 
    

atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă. 
     Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata 
daunelor-interese. 
     În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de 
licitaţie se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii, studiul de 
oportunitate păstrându-şi valabilitatea. 
     Daunele-interese se stabilesc de către Tribunalul Buzău, la cererea părţii interesate, dacă 
părţile nu stabilesc altfel. 

 În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat 
câştigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în 
imposibilitatea În situația în care în cartea funciară a fost notat contractual de închiriere, radierea 
acestei notari se efectuează în baza actului emis de titularul dreptului de administrare, prin care se 
comunică intervenirea rezilierii. 
fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câştigătoare oferta 
clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă. 
    În cazul în care, nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, procedura de licitaţie se 
anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate 
păstrându-şi valabilitatea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

-//- 
 
 

 
 

 
9. Formulare 

 
FIŞA DE INFORMAŢII 

 
privind ofertantul _________________________________________ 

 
 
 

S.C./P.F.A./Î.I. ________________________________________________, cu sediul în 

_________________________________________str.______________________, 

nr._______________, județul________________________, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul ___________________, CUI ___________________, reprezentată 

de________________________________, legitimat cu BI/CI seria _____/ nr._________________ 

CNP____________________, cu domiciliul în 

____________________________________________________________, în calitate de 

___________________________________ sau 

Persoana fizică (nume și prenume) ____________________________ legitimat cu BI/CI seria _____/ 

nr._________________ CNP____________________, cu domiciliul în 

____________________________________________________________,   

vă prezint, în vederea participării la LICITAȚIA organizată în vederea închirierii unui teren în 
suprafață de 1000 m.p. situat în intravilanul comunei Rușețu, destinat industriei si serviciilor, pe care 
este in prezent construita o statie pentru comercializarea carburantilor si lubrifiantilor , următoarele 
informații : 
 

1. Particip la această licitație în calitate de : 
 
□ Societate comercialã/Persoană fizică autorizată/Întreprindere individuală cu profil în 
domeniul comercializarii carburantilor si lubrifiantilor; 
 
□ Societate comercialã/Persoană fizică autorizată/Întreprindere individuală cu alt domeniu 
de activitate decât comercializarea carburantilor si lubrifiantilor 
 
□ persoanã fizicã , 
 

 2.Declar pe propria răspundere că _________________________________________ nu se află 
în procedură de faliment, reorganizare, sau insolvență.  
  

 Declar pe propria răspundere că S.C./ P.F.A./, Î.I/I.F/ PERSOANA FIZICĂ 
_____________________________________________ nu fost desemnată câștigătoareare la o licitaţie 
publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, și 
nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. (Restricţia operează pentru o durată de 
3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie) 
 Cunosc că în cadrul licitaţiei, comisia de evaluare poate să-mi ceară şi alte precizări cu privire 
la datele mai sus menţionate. 



 
    

 
  
Anexez următoarele documente : 
 

- declaraţia de participare, semnată de ofertant şi datată; 
- copia actul de identitate cu mențiunea ”conform cu originanul” și semnătura olografă, în 

cazul în care participantul este persoană fizică; 
- copii cu mențiunea ”conform cu originalul” semnate de adminsitratorul sau reprezentantul 

ofertantului de pe următoarele documente: certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului, actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și 
de pe certificatul de înregistrare fiscală; 

- certificat constatator eliberat de oficiul Registrului Comerțului, valabil la data desfășurării 
licitației;  

- cazier judiciar, valabil la data desfășurării licitației; 
- certificat de atestare fiscală valabil la data desfășurării licitației din care să rezulte că 

ofertantul are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi 
a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local unde are înregistrat 
sediul principal precum și către bugetele locale unde are înregistrate puncte de lucru, 
dacă este cazul; 

- copia actul de identitate al administratorului ofertantului cu mențiunea ”conform cu 
originanul” și semnătura olografă a acestuia; 

- copie conform cu originalul a bilanturilor contabile pe ultimii trei ani la data de 
31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017,avand dovada inregistrarii la organele competente, cu 
mentiunea conform cu originalul; 

- declaratia privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani, datata si semnata; 
- documente justificative privind constituirea garanției de participare; 
- documente justificative privind plata caietului de sarcini; 
- documente justificative privind plata taxei de participare; 
- împuternicire, pentru persoanele care participă la licitație în calitate de reprezentant cu 

puteri depline, în original, precum și actul de identitate al reprezentantului, în copie, cu 
mențiunea ”conform cu originalul”. 

 
 

Declar că am luat la cunoștință despre faptul că lipsa oricărui document menționat mai sus, 
lipsa garanției de participare, a taxei de participare precum și a dovezii plății caietului de sarcini, 
depunerea acestora într-o formă și/sau cuantum greșit, sau depunerea unui document solicitat în altă 
zi/oră decât cele stabilite pentru depunerea ofertelor, atrage descalificarea mea. 
 
 
  DATA _______________    SEMNÃTURA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

 
 
 
 
 

CĂTRE 
UAT COMUNA RUŞEŢU 

 
 
 

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE  
 

S.C./P.F.A./Î.I. ________________________________________________, cu sediul în 

_________________________________________str.______________________, 

nr._______________, județul________________________, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul ___________________, CUI ___________________, reprezentată 

de________________________________, legitimat cu BI/CI seria _____/ nr._________________ 

CNP____________________, cu domiciliul în 

____________________________________________________________, în calitate de 

___________________________________ sau 

Persoana fizică (nume și prenume) ____________________________ legitimat cu BI/CI seria _____/ 

nr._________________ CNP____________________, cu domiciliul în 

____________________________________________________________,   

declar voința mea de participare la licitația organizatã la data de ________________, ora______, la 
sediul Consiliului local al comunei Rușețu, in vederea inchirierii unui teren în suprafață de 1000 m.p. 
situat în intravilanul comunei Rușețu, destinat industriei si serviciilor, pe care este in prezent constuita 
o statie pentru comercializarea carburantilor si lubrifiantilor, în condițiile Hotărârii Consiliului local al 
comunei Rușețu nr._____/____________ și a prevederilor documentației de atribuire pe care am 
procurat –o  de la dv.  
 Cunosc şi accept că oferta mea va fi exclusă dacă: 

– dacă nu respect termenul de depunere a ofertelor, respectiv_________,ora_____ ; 
– ofer o chirie mai mică de 12 lei/m.p./an; 
– oferta nu este însoțită de toate documentele solicitate, inclusiv dacă nu au mențiunea 

”conform cu originalul”,  
– dacă nu respect prevederile caietului de sarcini ; 

 
 
 DATA_________________ 
              

 
                                       SEMNĂTURA  

 
                                        _________________ 

 
                   

 
 
 
 
 



 
    

 
 
 
 
 

Declarație privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani 

 

1. Denumirea/Numele:________________________________________________ 

2. Codul fiscal:____________________ 

3. Adresa sediului central:_____________________________________________ 

4. Telefon:__________________________ 

Fax:________________________________ 

E-mail:_______________________________________ 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:______________________ 

6. Activități CAEN pentru care există autorizare ____________________  

7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

     
 Cifra de afaceri globală 

 Anul Valoarea 
Moneda 

Curs de 
schimb 

Echivalent 
lei 

 
Anul 
....    

 
Anul 
....    

 
Anul 
....    

 Media cifrei de afaceri  
   

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 
 
 
 

 

 

Numele și prenumele semnatarului 
 
 
 
 

 

 
Capacitate de semnătură 
  

 Data  Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal "Declararea 
necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane din cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în 
care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau 
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei 
consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă"  

NOTĂ: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul 
ofertantului. Această declarație, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, 
semnată de reprezentantul său legal. 

 
 



 
    

 
 
 

OFERTA 
FINANCIARĂ ȘI TEHNICĂ 

 
 

S.C./P.F.A./Î.I. ________________________________________________, cu sediul în 

_________________________________________str.______________________, 

nr._______________, județul________________________, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul ___________________, CUI ___________________, reprezentată 

de________________________________, legitimat cu BI/CI seria _____/ nr._________________ 

CNP____________________, cu domiciliul în 

____________________________________________________________, în calitate de 

___________________________________ sau 

Persoana fizică (nume și prenume) ____________________________ legitimat cu BI/CI seria _____/ 

nr._________________ CNP____________________, cu domiciliul în 

____________________________________________________________,   

 
Pentru închirierea terenului intravilan în suprafață de 1000 m.p., proprietate privată a comunei 

Rușețu 
OFER  : 
 

1. Nivelul chiriei: (acest criteriu oferă 40% din totalul criteriilor de atribuire, ofetantului 
care oferă cel mai mare nivel al chiriei, ofertanții care oferă un preț al chiriei mai mic 
decât acesta, obținând 0 %) 

 
O chirie de ________lei/m.p../an, valoarea totală a chiriei anuale pentru întreaga suprafață de 

1000 m.p. ha fiind de ________________lei/an.  

 
2. Capacitatea economico-financiară  

 
□ Societate comercialã/Persoană fizică autorizată/Întreprindere individuală cu profil în 
domeniul comercializarii carburantilor si lubrifiantilor - 10% ; 
 
□ Societate comercialã/Persoană fizică autorizată/Întreprindere individuală cu alt domeniu 
de activitate decât comercializarea carburantilor si lubrifiantilor- 0% 
 
□  Sunt persoană fizică, - 0 % 

 
□ Societatea comerciala/ Persoana Fizica Autorizata/Intreprindere Individuala/ Intreprindere 

Familiala/ face dovada cifrei de afaceri prin depunerea documentelor contabile – bilanturile 
contabile pe ultimii trei ani la data de 31.12.2019,31.12.2018, 31.12.2017 si declaratia privind 
cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani - 20% 

 
DATA:        SEMNĂTURA 
 

3. Criterii specifice impuse de natura bunului închiriat 
 



 
    

□ Societatea comercialã/Persoana fizică autorizată/Întreprindere individuală/persoana 
fizică ________________________________________, se angajeaza sa mentina un 
numar minim de 3 angajati cu contract individual de munca, pe toata perioada inchirierii 
si asigurarea carburantilor si lubrifiantilor populatiei din localitate - 30%  
 

  
  

Cunosc şi accept că valoarea chiriei se indexează anual cu rata inflaţiei şi că odată cu încheierea 
contractului de închiriere va trebui să depun în contul Primăriei comunei Ruşeţu, cu titlu de garanţie pe 
toată durata derulării contractului, o sumă egală cu valoarea chiriei calculată pentru două trimestre. 
Suma va fi utilizată de proprietar pentru acoperirea eventualelor debite și sau daune/interese pe care le 
voi datora proprietarului terenului.  

 
 În cazul în care vom revoca prezenta ofertă, cunosc că voi pierde garanţia de participare. 
  

Oferta mea este fermă şi are caracter definitiv şi obligatoriu pentru perioada de valabilitate de 
________zile (cel puțin 60 de zile) 
 
 DATA:_____________ 
 

Semnătura  
 

______________ 
     

 _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta se completează prin bifarea căsuței corespunzătoare criteriului de atribuire  



 
    

  
 

 
 
 
 
 
 

UAT Comuna Rusetu 

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 33, Jud. Buzau 

CUI 3724431 

Tel. 0238733104,e-mail- primariarusetu@gmail.com 

Nr.  

 

CONTRACT DE INCHIRIERE 

 

I. Părțile contractante  

    Între UAT Comuna Rusetu, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr.33, CUI 3724431, e-mail 
primariarusetu@gmail.com, tel. 0238/733104, reprezentata prin domnul Florin Snae, având funcția de 
Primar, în calitate de locator, pe de o parte,  

    Și……………………………………….., in calitate de titular/administrator al II/PFA/IF/ Persoana 
Fizica/ SC ……………………………………………., CUI ……………….., cu sediul în 
…………………………………………………………, în calitate de locatar , pe de altă parte,  

    la data de ......................................................,  

  la sediul locatorului – Str. 1 Decembrie 1918, Nr.33,  Loc. Rusetu, Jud. Buzau,  în temeiul 
Ordonanței  de urgență a Guvernului nr. 57/ 03.07.2019 privind Codul Administrativ referitor la 
modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate publica, prevazute in Cap. III, art. 297 si 
urmatoarele coroborate cu prevederile Noului Cod Civil, art. 1777 si urmatoarele, Hotărârea 
Consiliului Local nr. ……………….., de aprobare a inchirierii , s-a încheiat prezentul contract de 
inchiriere. Anterior semnarii prezentului contract, s-a atasat dovada constituirii garantiei contractuale in 
suma de …………………lei precum si contractul pentru preluarea deseurilor rezultate in urma 
desfasurarii specifice zonei pentru terenul supus inchirierii. 

II. Obiectul contractului de inchiriere : 

   Art. 1. -  (1) Obiectul contractului de inchiriere il constituie bunul imobil, respectiv terenul, 
categorie de folosinta curti constructii, destinat industriei si serviciilor, in suprafata de 1000 m.p. 
Terenul este situat în intravilanul satului Ruşeţu, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, cvartal 50, nr. 
Cadastral 4097/ P 3447; 3450 inscris in Carte funciara cu nr. 1126, pe care este amplasat o statie pentru 
comercializarea carburantilor. 

Vecinătăţi : N – Teren Primaria Rusetu, 



 
    

            E – Teren Primaria Rusetu, 

            S – Teren Primaria Rusetu, 

            V – Drum Judetean 203 

               (2) Obiectivele locatorului sunt:  

                 a)inchirierea terenului in asigurarii necesarului populatiei de carburanti si lubrifianti ; 

                 b) crearea de locuri de munca- mentinerea a unui numar minim de 3 angajati; 

                 c) cresterea veniturilor bugetare ale UAT Comuna Rusetu, prin incasarea chiriei 
minime precum si a taxei anuale stabilite pentru teren, pe toata perioada derularii contractului.  

                        

III. Termenul  

 

   Art. 2. -  (1) Durata inchirierii este de 20 ani, începând de la data de .................. . ………… 

             (2) Contractul de inchiriere poate fi prelungit pentru o perioadă de cel mult 5 ani,la 
cererea locatarului, cu aprobarea expresă a Consiliului Local al UAT Rușețu. 

 

IV. Chiria   

  Art. 3. Prețul închirierii este de minim 12 lei/m.p/an, se plătește trimerstrial, pana la data de 15 ale 
fiecarui  inceput de trimestru  și se indexează anual cu rata inflației. Plata chiriei se poate face si 
integral, pana la data de 15 din primul trimestru al fiecarui an contractual .     

 V. Plata chiriei  

   Art. 4. -  Plata chiriei se face in contul nr. …………………………………, deschis la Trezoreria 
Pogoanele.  

 Neplata chiriei sau executarea cu întârziere a acestei obligații , pentru o perioada mai mare de 3 
luni,conduce la incetarea de drept a prezentului contract.  

 

  VI. Drepturile părților  

           Drepturile locatarului 

   Art. 5. -  (1) Locatarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, 
terenul in suprafata de 1000 m.p. in vederea asiguarii necesarului populatiei de carburanti si lubrifianti. 

              (2) Locatarul are dreptul de a folosi bunul cu prudență și diligență care fac obiectul 
inchirierii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin prezentul contract.  

              (3) La încetarea din orice motive a contractului de închiriere, locatarul are dreptul la 
preluarea bunurilor proprii(instalații, utilaje, împrejmuiri, etc.) şi nu poate să pretindă contravaloarea 
investiţiilor realizate pentru desfaurarea activitatii specifice sau pentru cresterea valorii economico- 



 
    

financiare proprii, creşterea calităţii şi valorii terenului, etc. acestea rămânând în proprietatea 
proprietarului în mod gratuit. 

               (4) În cazul în care locatarul solicită rezilierea contractului înainte de împlinirea unui 
termen de 10 (zece) ani de la data închierii contractului, garanția nu se restituie. 

 

         Drepturile locatorului 

 

   Art. 6. -  (1) Locatorul are dreptul să inspecteze bunul inchiriat, verificând  respectarea obligațiilor 
asumate de locatar. Verificarea se va efectua ori de cate ori este nevoie pentru a constata modul de 
executare a  obligațiilor chiriașului și respectarea condițiilor închirierii, precum si verificarea 
integrității bunului și destinața în care este folosit. 

              ( 2) Sa beneficieze de plata chiriei; 

              (3 ) Să beneficieze de garanția pentru neplata chiriei.  

              (4)  Să ceară locatarului informații despre respectarea obligației de a mentine un numar 
minim de 3 angajati pe doată perioada contractuală, prin depunerea la Registratura generala, la sfarsitul 
ficarui an contractual a documentului din care reiese numarul de angajati pentru fiecare luna a anului 
respectiv; 

              (5 ) Să verifice dacă locatarul respectă normele de protecția a mediului; 

              (6) Sa incaseze taxa anuala pe teren, în cuantumul prevăzut de Codul fiscal, precum și de 
Hotărârile Consiliului local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale. 

 

   VII. Obligațiile părților - clauze stabilite în condițiile caietului de sarcini  

 

           Obligațiile locatarului 

 

   Art. 7 (1) Să ia în primire bunul dat în locațiune; 

             (2) Sa  exploateze terenul în regim de continuitate şi permanenţă, neexploatarea terenului 
închiriat potrivit destinaţiei sale ducând la rezilierea contractului de închiriere.   

             (3) Dacă locatarul modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel 
încât îl prejudiciază pe locator, acesta din urmă poate sa ceara daune-interes; 

           (5) Anual, până la data de 31 decembrie a fiecărui an contractual, va înregistra la Primăria 
comunei Rușețu, documentul doveditor din care reiese numarul minim de 3 angajati ; 

            (6) Locatorul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul contractului de închiriere; 



 
    

            (7) Chiria se va plăti trimestrial în contul Comunei Rușețu ce va fi menționat în contractul 
de închiriere iar locatarul nu va putea solicita proprietarului exonerarea de la plata chiriei, eșalonarea 
sau reducerea acesteia motivat de valoarea incasarilor anuale si a profitului obtinut; 

             (8) Locatarul va plati taxa pe teren în cuantumul prevăzut de Codul fiscal, precum și in 
Hotărârile Consiliului local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale; 

            (9) Locatorul este răspunzător de modul în care exploatează bunul închiriat, pentru 
eliminarea sau reducerea riscului putând încheia polițe de asigurare, inclusiv pentru fenomenul secetă;  

             (10) În exploatarea terenului, locatarul se obliga să respecta normele de protecția mediului 
precum și normele privind sanatatea si securitatea in munca ; 

            (11) Să nu aducă atingere dreptului de proprietate prin fapte și acte juridice săvârșite; 

            (12) Sa constituie garanția pentru neplata chiriei în cuantumul și la termenul stabilit în 
caietul de sarcini ; 

            (13) Locatarul se obligă să mentina un numar de cel putin trei angajati pe toata perioada 
contractuala, precum si mentinerea destinatiei spatiului inchiriat si anume furnizarea carburantilor si 
lubrifiantilor ;  

             (14)  Investiţiile ce urmează să fie făcute pe terenul sau în legătură cu terenul ce face 
obiectul închirierii vor fi realizate de chiriaș prin efort propriu material şi financiar; 

            (15) Problemele de mediu, privind proiectarea, autorizarea, execuţia şi exploatarea 
terenului care face obiectul închirierii sau a investiţiilor realizate în legături cu terenul privesc chiriașul 
şi nu implică UAT Ruşeţu sau Consiliul local al UAT Rușețu; 

           (16)  Locatarul are obligația de a respecta normele de apărare împotriva incendiilor, fiind 
obligat sa obtina autorizatiile si avizele specifice desfasurarii activitatii .Toate obligaţiile ce ţin de 
protecţia mediului şi de apărarea împotriva incendiilor şi dezastrelor cad în sarcina chiriașului; 

           (19) Locatarul este obligat să-l notifice pe proprietare, anterior, cu cel puțin un an 
calendaristic, despre intenția sa de a rezilia contractul de închiriere. 

           (20) Locatarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate 
publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, 
protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).  

          (21) Să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de locațiune, în deplină 
proprietate, bunul inchiriat , în mod gratuit și libere de orice sarcini.  

          (22) Neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea 
obligaţiilor contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau dreptul titularului dreptului de 
administrare, la reţinerea contravalorii acesteia din garanţie. Titularul dreptului de închiriere este 
obligat să reîntregească garanţia. 

        

    Obligațiile Locatorului 

    Art. 8.     -(1) Locatorul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor 
rezultate din prezentul contract de inchiriere.  



 
    

                  (2) Locatorul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de inchiriere, în 
afară de cazurile prevăzute expres de lege.  

                  (3) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de 
natură să aducă atingere drepturilor locatarului.  

                  (4) Să predea bunul pe bază de proces-verbal, în termenul prevăzut de prezenta 
documentația de atribuire a contractului de inchiriere; 

                  (5) Sa restituie garanția contractuală  după data ajungerii la termen a contractului, 
sau în situația în care contractul se reziliază inainte de termen, din motive neimputabile locatarului. 

 

 VIII. Încetarea contractului de inchiriere  

    Art. 9. -  (1) Prezentul contract de inchiriere încetează în următoare situații:  

                           a) la expirarea duratei stabilite în contractul de inchiriere;  

                           b) contractul de închiriere încetează de drept, prin simplul acord de voință al  
Consiliului local al comunei Rușețu, fără nicio altă formalitate și fără nicio răspundere în sarcina 
comunei Rușețu, a Primăriei comunei Rușețu sau a autorităților administrației publice locale în 
următoarele situații: 

                         a) întarzierea la plata chiriei pentru o perioadă mai mare de trei luni, 

                         b) în cazul în care terenul este retrocedat sau este expropriat pentru cauză de 
utilitate publică, 

                        c) nerespectarea obligației de a mentine cel putin trei angajati pe toata perioada 
contractuala, precum si a specificului zonei de a asigura necesarul de carburanti si lubrifianti; 

                         d) nerespectarea obligației de realizare în investițiilor asumate prin oferta 
financiară la termenele stabilite, sau realizarea defectuoasă a acestora, ori cu nerespectarea prevederilor 
legale referitoare la obținerea autorizațiilor obligatorii.  

    

   IX. Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între locator și 
locatar 

     Art. 10 ( 1) -Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi 
asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, 
revin proprietarului. 

                (2)  Locatarul este obligat să respecte legislaţia privind protecţia mediului 
înconjurător. În acest sens locatarul are obligaţia de a contracta o firmă pentru preluarea deşeurilor ce 
rezultă din activitatea sa.  

  (3)  Toate obligaţiile ce ţin de protecţia mediului şi de apărarea împotriva incendiilor şi 
dezastrelor cad în sarcina locatarul, incepand cu data incheierii prezentului contract . 

    X. Răspunderea contractuală  



 
    

 

      Art. 11  Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract 
de inchiriere  atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.  

    

    XI. Litigii  

 

     Art. 12. -   (1) Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de 
inchiriere se realizează pe cale amiabila intre parti sau in caz contrar, partile se pot adresa instantelor 
competente. 

                (2) Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula în contractul de 
concesiune clauze compromisorii.  

 

      XII. Alte clauze 

        Locațiunea nu încetează prin moartea locatorului sau a locatarului. Cu toate acestea, în cazul 
locațiunii cu durată determinată, moștenitorii locatarului pot denunța contractul în termen de 60 de zile 
de la data la care au luat cunoștință de moartea locatarului și existența locațiunii. 

   Art. 13.   (1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de inchiriere, se înțelege o 
împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu 
însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.  

               (2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la 
producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc 
caracteristicile forței majore.  

    Prezentul contract de inchiriere  a fost încheiat în .............. exemplare.  

 

Locator ,                                                             Locatar,                                                                                                    

        

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                      CONTRASEMNEAZĂ : 
 Ionel Bobocea                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

                                                                       Gabriel Dinu 
 


