
 1 

           VIZAT, 
                     PRIMAR, 
                Ing. PONORAN SILVIU 
 
 

1. DATE DE IDENTIFICARE 
Denumire:ăConsiliulăLocalăalăoraşuluiăZlatna 
Sediu:ăstr.ăPiaşaăUnirii,ănr.ă1ăA,ăcodăpoştală516100,ăjud.ăAlba 
Cod fiscal: 4331031 
Telefon: 0258.856.337 
Fax: 0258.856.583 
 

2. OBIECTUL ÎNCHIRIERII 
Transmitereaă înă folosin ă peă termenă limitată prină închiriere,ă aă unuiă imobilă teren,ă

proprietateă aă Unit iiă Administrativă Teritorialeă Zlatna,ă înă suprafa ă deă 16ă mp,ă situată înă oraşulă
Zlatna,ăstr.ăG.ăCoşbuc,ănr.ă1ăB,ăavând ca obiect de activitate desfacerea produselor alimentare.  
 
 3.   OBIECTUL ÎNCHIRIERII 

1) Prevederileă art.ă 36,ă al.ă 2,ă lit.ă bă şiă c,ă al.ă 5,ă lit.ă bă şiă art.ă 123ă dinăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Legeaă215ă/ă2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ; 
2) Art. 45, al. 1 dină Legeaă 215ă /ă 2001ă aă administra ieiă publiceă locale,ă
republicat . 

 
4. DURATA ÎNCHIRIERII 

a. Durata închirierii este de: 3 luni 
b. Închiriereaă decurgeă deă laă dataă semn riiă şiă înregistr riiă contractului.ă Obliga iaă

pl iiăchirieiăîncepeădeălaăaceast ădat . 
 
5.  INFORMA IIăDESPREăPROPRIETATE 

 Proprietar: UnitateaăAdministrativăTeritorial ă– oraşăZlatna; 
 Adresaăpropriet ii: Zlatna,ăStr.ăG.ăCoşbuc,ănr.ă1ăB; 
 Utilizareaăactual :  
 Titluri de proprietate: extras C.F. 4881 – Zlatna, nr. top. 47 / 1 

 
6.  AMPLASAREAăPROPRIET II 

Amplasareăînăzon :ăTerenulăesteăamplasatăînăoraşulăZlatna,ăstr.ăăG.ăCoşbuc,ănr.ă1ăB. 
Vecini: N – cl direămonitorizareămediu 
   V – proprietateăprivat  
   S – râul Ampoi 
   E – bazaăsportiv ă„Minaur” 

 
7.  CONDI IIăDEăDESF ŞURAREăAăLICITA IEI 

  a. Organizatorulălicita iei 
Unitateaă Administrativă Teritorial ă – oraşă Zlatna,ă cuă sediulă înă oraşulă

Zlatna,ăstr.ăPia aăUnirii,ănr.ă1ăA,ăjud.ăAlba 
 

  b.ăTipulălicita ie 
Licita ieăpublic ădeschis ăcuăofertaăînăplic. 

 
  c.ăData,ăoraăşiăloculădeădesf şurareăaălicita iei 

Licita iaăvaăaveaălocăînădataădeă_________________,ăoraă1200, la sediul 
Prim rieiăoraşuluiăZlatna,ăstr.ăPia aăUnirii,ănr.ă1ăA,ăjude ulăAlba.ăă 
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  d.ăPre ulădeăpornireăaălicita iei 

Pre ulădeăpornireăaălicita ieiăesteădeă30ăleiă/ămpă/ălun . 
  Nuăseăaplic ăTVA. 
  
  e.ăDataălimit ădeădepunereăaăofertelor 

Oferteleă seă depună pân ă laă dataă deă _________________,ă oraă 1000, la 
sediulăPrim rieiăoraşuluiăZlatna.ăOferteleădepuseădup ăaceast ădat ăşiăor ,ăseăresping. 
   
  f.ăDataălimit ădeăcump rareaăaăCaietuluiădeăSarcini 
    Caieteleă deă Sarciniă seă procur ă deă laă Prim rieiă oraşuluiă Zlatnaă – 
ServiciulăPublicădeăGospod rieăComunal ăpân ăcuă7ăzileăînainteădeădataălicita ieiăă 

 
  g.ăCondi iiădeăînscriere,ăparticipareăşiăadjudecareăaălicita iei 

1) Laă licita ieă potă participaă persoaneă fiziceă sauă juridiceă româneă sauă str ineă sauă asocieriă
constituiteă înă condi iileă legiiă (acordă deă asociereă prealabilă legalizată notarial),ă prină
reprezentantulălegalăsauăprinăpersoan ăîmputernicit ădeăreprezentantulălegal. 

2) Documentele necesare pentru participareaălaălicita ie: 
o Certificată constatatoră eliberată deăRegistruăComer uluiă careă s ă atesteă identitateaă

ofertantului;  
o Certificat fiscal eliberat de Serviciul Financiar – ContabilăalăPrim rieiăoraşuluiăZlatna,ă

dinăcareăs ărezulteăachitareaăintegral ăaădebitelorăpeăcareăleăauăfa ădeăbugetulălocal 
o Certificat fiscal eliberat de ANAF 
o Împuternicireaăacordat ăpersoaneiăcareăreprezint ăofetantulălaălicita ie; 
o Dovadaăachit riiăcaietuluiădeăsarcini,ăînăvaloareădeă50ălei; 
o Ofertaă careă cuprindeă pre ulă oferit,ă careă nuă poateă fiă maiă mică decâtă pre ulă deă

pornireăaălicita iei; 
o Pentru persoane fizice române – copieădup ăactulădeăidentitate; 
o Pentruăpersoaneăfiziceăstr ineă– copieădup ăpaşaport.ă 

3) Oferteleăseădepunăînădou ăplicuriăînchiseăşiăsigilate,ăunulăinteriorăşiăaltulăexterior: 
Peă pliculă exterioră seă scrieă licita iaă public ă pentruă imobilulă terenă respectivă şiă dataă şiă oraă
înregistr riiăofertei. 
 PLICULăEXTERIORăTREBUIEăS ăCON IN : 

- oă declara ieă deă participareă semnat ă deă ofertantă f r ă îngroş ri,ă şters turiă sauă
modific ri,ăprinăcareăofertantulăaccept ăcondi iileădinăCaietulădeăSarciniă(Anexaă1); 
- certificată constatatoră eliberată deăRegistrulăComer uluiă careă s ă atesteă identitateaă
ofertantului; 
- certificat fiscal eliberat de Serviciul Financiar – ContabilăalăPrim rieiăoraşuluiăZlatna,ă
din careăs ărezulteăachitareaăintegral ăaădebitelorăpeăcareăleăauăfa ădeăbugetulălocal 
- certificat fiscal eliberat de ANAF 
- dovadaăachizi ion riiăCaietuluiădeăSarcini,ăînăvaloareădeă50ălei. 

Peă pliculă interioră seă scrieă numeleă sauă denumireaă ofertantului,ă precumă şiă domiciliul sau sediul 
acestuia. 
 PLICULăINTERIORăTREBUIEăS ăCON IN : 
  - înăpliculă interiorăseăvaă faceăofertaăpropriuzis ă înă leiă /ămpă /ă lun ,ăpentruă imobilulă
teren respectiv. 
 

4) Desf şurareaălicita iei: 
Începereaălicita ieiăareălocălaădataăşiăoraăstabilieăîn prezentul Caiet de Sarcini; pentru 

desf şurareaălicita ieiătrebuieăs ăexisteăcelăpu ină3ăoferteăeligibile. 
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Ofertantulă careă ofer ă ună pre ă maiă mică decâtă pre ulă deă pornire,ă vaă fiă exclusă dină
licita ie. 

Seădeclar ăcâştig torăofertantulăcareăofer ăpre ulăcelămaiămareăînăofertaăscris . 
Dac ă seă ofer ă pre ulă deă pornireă aă licita ieiă deă c treă maiă mul iă participan i,ă

preşedinteleă comisieiă deă licita ieă vaă declaraă câştig toareă ofertaă înregistrat ă primaă (dataă şiă oraă
depunerii).ăDataăşiăoraăînregistr riiăvorăfiătrecuteăpe plicul exterior. 

 
5) Adjudecarea: 

Seădeclar ăcâştig torăofertantulăcareăofer ăpre ulăcelămaiămareăînăofertaăscris . 
 

6) Contesta ii: 
Ofertan iiă potă depuneă contesta ie,ă înă scris,ă înă termenă deă 48ă deă oreă deă laă dataă

adjudec rii.ăContesta iaăvaăfiăsolu ionat ăînătermen de 5 de zile, de la depunere. 
 

8.  CONDI IIăDEăPLAT  
Adjudecatarulă esteă obligată s ă depun ,ă cuantumulă chirieiă lunareă înă contulăăăăăăăăăăăăăăăă

RO 67 TREZ 00221A300530XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia sau direct cu 
numerar la Casieria Prim rieiăoraşuluiăZlatna. 
 

9.  OBLIGA IILEăBENEFICIARULUI  
9.1. Beneficiarulă seă oblig ă s ă pun ă laă dispozi ieă imobilulă ceă faceă obiectulă

contractului, liber de orice sarcini. 
9.2. Beneficiarulăgaranteaz ăpeăchiriaşăcontraătulbur riiăfolosin eiăimobilului. 
 

10.  OBLIGA IILEăCHIRIAŞULUIă 
10.1. Chiriaşulă seă oblig ă s ă foloseasc ă imobilulă închiriată numaiă pentruă realizareaă

activit iiădeăcomercializareăaăproduselorăalimentare. 
10.2.  Chiriaşulăseăoblig ăs ăpl teasc ăchiriaălaătermenulăstabilităprinăcontract. 
10.3. Chiriaşulăareăobliga iaăcaălaăîncetareaăînchirieriiăs ăpredeaăterenulăînchiriatăînă

stareăbun . 
10.4. Taxeleălocale,ăprecumăşiăutilit ileăconsumateăsuntăînăsarcinaăchiriaşului. 
10.5. Sarcinileădeămediuăşiăobliga iilăP.S.I.ăcadăînăsarcinaăchiriaşului. 
10.6. Chiriaşulănuăpoateăsubînchiriaăimobilulăterenăînchiriat. 
10.7. Racordurileăprovizoriiălaăap ,ăenergieăşiăcanalăseăexecut ădeăc treăchiriaş. 
 

11.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
11.1. Pentruă cazurileă deă utilitateă public ,ă (c ileă deă comunica ii,ă deschiderea,ă

aliniereaăşiăl rgireaăstr zilor;ăsistemelorădeăalimentareăcuăenergieăelectric ,ătelecomunica ii,ăgaze,ă
termoficare,ă ap ,ă canalizare;ă instala iiă pentruă protec iaă mediului;ă cl dirileă şiă terenurileă necesareă
construc iilorădeălocuin eăsocialeăşiăaltorăobiectiveăsocialeădeăînv mânt,ăs n tate,ăcultur ,ăsport,ă
protec ieă şiă asisten ă social ,ă precumă şiă deă administra ieă public ă şiă pentruă autorit ileă
judec toreşti;ă prevenireaă şiă înl turareaă urm riloră dezastreloră naturaleă – cutremure,ă inunda ii,ă
alunec riă deă terenuri;ă ap rareaă rii,ă ordineaă public ă şiă siguran aă na ional ă şiă alteă lucr riă ceă seă
declar ăpentruă fiecareă cază înăparteăprină lege)ă închiriereaă laă termenulă scadentăală luniiă urm toareă
notific riiăînăscrisăaăsitua ieiăinterveniteăc treăchiriaş. 

11.2. Închirierea se retrageăşiăcontractulăseăreziliaz ăînăsitua iaăînăcareăchiriaşulănuă
respect ăobliga iileăasumateăprinăcontract. 

11.3. Proprietarulăvaăputeaăreziliaăcontractulănumaiădup ănotificareaăinten ieiăc treă
chiriaş,ăcuăprecizareaăcauzelorăcareăaădeterminat-o. 

11.4. La cerereaă chiriaşuluiă dină motiveă obiectiveă înă bazaă uneiă cereriă scriseă deă
renun areălaăcontractulădeăînchiriere. 
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12.  SOLU IONAREAăLITIGIILOR 

Litigiileă deă oriceă felă ap ruteă întreă p r iă înă cursulă derul riilă contractuluiă seă voră
solu ionaăpeăcaleăamiabil ;ă înăcazulă înăcareăsolu ionareaănuăesteăposibil ă rezolvareaăvaăaveaă locă
prinăinstan aădinărazaădeăactivitateăaălocatorului. 

 
13.  DISPOZI IIăFINALE 

13.1. Drepturileă şiă îndatoririleă p r iloră seă stabilescă prină contractulă deă închiriereă
respectândădispozi iileăCodului Civil în materie de contracte. 

13.2. Înă cazulă înă careă câştig torulă nuă seă prezint ă laă termenă pentruă încheiereaă
contractului,ărespectivă20ădeăzileădeălaădataăadjudec rii,ăaceastaăseăanuleaz ăşiăpierdeăgaran iaădeă
participare. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                ŞefăS.P.G.C.,, 
       Ing.ăVIN ANăPETRU 
 
 
 
 
                  Întocmit, 
       Ing. IANCU COSMIN 

 
 
 


