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DocumentaŃia de atribuire pentru licitaŃia publică 
cu strigare pentru ocuparea domeniului public prin 

închirierea unor spaŃii din incinta Ştrandului 
Municipal Reghin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biroul Achiziţii Publice, Investiţii şi Strategii de Management de Proiecte 
Pagina: 2�  din 1 

 
 

- 2010 – 
 

RR OO MM ÂÂ NN II AA   
JJ UU DD EE łłUU LL   MM UU RR EE ŞŞ   

MM UU NN II CC II PP II UU LL   RR EE GG HH II NN                   
PP--ŃŃaa  PPeettrruu  MMaaiioorr,,  nnrr..  4411,,  ccoodd::  554455330000                    TTeelleeffoonn::  00226655--551111111122  
CCoodd  FFiissccaall::  33667755225588                                                                          FFaaxx::  00226655--551122554422  
WWeebb::  www.primariareghin.ro                                                  EE--mmaaiill::  
ooffffiiccee@@pprriimmaarriiaarreegghhiinn..rroo  

 
 
 
 
 

I. INFORMAłII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA 
CONTRACTANTĂ 

 
 
 
 
 
 
A.Denumire locator:  PRIMĂRIA MUN.REGHIN 
 
 
B.Codul fiscal:   3675258 
 
 
 
C.Adresa:    Mun. Reghin, P-Ńa Petru Maior nr.41 
 
 
 
D.Telefon:    0265-511.112; 0265-511.113 
 
 
 
E.Fax:    0265-512.542  
 
 
 
F.Adresa de e-mail:  office@primariareghin.ro 
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II. CALENDARUL LICITAłIEI CU STRIGARE 
 
 
 
 

1. Aprobarea caietului de sarcini – 18.06.2010 
 
 

2. AnunŃul licitaŃiei în mass-media, pe site-ul Primăriei Mun. 
Reghin – 21.06.2010 

 
 

3. Comunicarea licitaŃiei cu strigare SocietăŃilor care au 
depus Scrisoare de intenŃie pentru participarea la 
eveniment – 21.06.2010 

 
 

4. Desfăşurarea licitaŃiei - Primăria Mun.Reghin P-Ńa Petru 
Maior nr.41, Sala de şedinŃe parter  - 28.06.2010 

 
 

5. Încheierea contractelor – 28.06.2010 
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III. ANUNTUL LICITATIEI PUBLICE CU STRIGARE 
în vederea închirierii unor spaŃii din incinta Ştrandului  Municipal 

Reghin  

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, Legii nr.50/1991 
republicată şi a Legii nr.215/2001 republicată, şi a HCL  
nr.__________/2010. 

La sediul Primăriei Minicipiului Reghin, sala de sedinŃe de la parter, 
va avea loc în data de 28.06.2010, ora 12.00, licitatia publică deschisă cu 
stigare în vederea închirierii unor spaŃii din incinta Ştrandului Municipal 
Reghin. 

1. Locator: Municipiul Reghin; 
2. Organizatorul licitatiei: Municipiul Reghin 
3. Obiectul licitatiei: Închirierea celor 3 spaŃii din incinta Ştrandului 

Municipal  Reghin; 
4. Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primăriei Reghin, 

Biroul AchiziŃii Publice, InvestiŃii, Strategii de Management de 
Proiect, camera 50, în perioada 21.06.2010 – 25.06.2010, între orele 
9.00 – 15.00; 

5. Ofertele se pot depune la sediul Municipiului Reghin, Centrul de 
Informare al CetăŃeanului, până la data de 28.06.2010, ora 12.00; 

6. Licitatia se va desfasura la sediul Primăriei Municipiului Reghin, în 
sala de sedinŃe de la parter, în data de 28.06.2010, ora 12.00 ; 

7. Criteriile de selecŃie a ofertelor vor fi detaliate în documentaŃia 
pentru licitatie. 

 
 
 
 
 
PRIMAR,       SECRETAR, 
NAGY ANDRAS      GABRIELA KOSS 
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IV. CAIET DE SARCINI 

în vederea închirierii unor spaŃii din incinta Ştrandului Municipal Reghin, 
aflate în domeniul public al Municipiului Reghin 

 

1. OBIECTUL INCHIRIERII       

• Obiectul licitaŃie cu strigare îl reprezintă următoarele locaŃii: 

I. LocaŃia 1 este formată din: 

- Chioşc – 10,6 mp + ½ din grupul sanitar; 

- Terasă – 12x3 = 36 mp; 

II. LocaŃia 2 este formată din: 

 - Bar interior + sală + depozit = 78,525 mp + ½ din grupul sanitar; 

 - Terasă – 9x3 =27 mp; 

III. LocaŃia 3 este formată din: 

  - Terasă – 20x10=200 mp; 

• Perioada de închiriere este 3 luni. 

• PreŃul de strigare începe de la: 
 

a). Pentru locaŃia 1  

� Chioşc - 10,6 mp + ½ din grupul sanitar (2,035 mp) – 
13 lei/mp/lună; 

� Terasă – 12x3 = 36 mp – 7 lei/mp/lună 
 

b). Pentru locaŃia 2 

• Bar interior + sală + depozit = 78,525 mp + ½ din grupul 
sanitar (2,035 mp) - 13 lei/mp/lună; 

• Terasă – 9x3 =27 mp – 7 lei/mp/lună; 
 

c).Pentru locaŃia 3 

• Terasă – 20x10=200 mp - 7 lei/mp/lună; 
 

 PreŃul va urca de la 1 leu/mp/lună la 1 leu/mp/lună până la 
stabilirea preŃului final. 
 

 



Biroul Achiziţii Publice, Investiţii şi Strategii de Management de Proiecte 
Pagina: 6�  din 1 

2. CONDITII DE PARTICIPARE 
Orice persoană juridică/persoană fizică autorizată cu activităŃi de 

alimentaŃie publică şi are următoarele coduri CAEN: 5530-5610, 552-
5621, 5540-5630);   

• Documentele necesare a fi depuse sunt: 
o Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; 
o Certificatul de înregistrare al societăŃii/PF sau AF; 
o AutorizaŃia de functionare/altele echivalente; 
o Certificate constatatoare privind plata taxelor şi impozitelor la 

bugetul general consolidat şi locale; 
o Dovada achitarii garanŃiei de participare, în valoare de 500 lei; 
 

GaranŃia de participare la licitaŃie este în cuantum de 500 lei şi se va 
depune în numerar la casieria Primăriei Municipiului Reghin. 

Perioada de depunere a ofertelor, data şi locul desfăŃurării licitaŃiei 
sunt cele publicate în anunŃul licitaŃiei. 
 

3. MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR 
 PreŃul va urca de la 1 leu/mp/lună la 1 leu/mp/lună până la 
stabilirea preŃului final. 
Până în ziua stabilită pentru licitaŃie participanŃii vor depune documentele 
de calificare solicitate în plicuri închise şi sigilate, care vor conŃine toate 
actele cerute mai sus. 

 
4. CONDITII DE ADJUDECARE 
Ofertantul care va acorda cel mai mare preŃ de strigare şi care a 

îndeplinit condiŃiile de participare la licitaŃie, va fi considerat câştigător şi 
va fi invitat să semneze contractul de închiriere a spaŃiului aflat în 
domeniului public din incinta ştrandului municipial, pentru locaŃia pentru 
care a licitat. 
 

5. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
CompetenŃa de rezolvare a contestaŃiilor privind organizarea şi 

desfăşurarea licitaŃiei aparŃine Comisiei de evaluare a ofertelor a cărei 
componenŃă de 5 persoane va fi nominalizată prin DispoziŃia Primarului 
Mun.Reghin. 

Contestatia se va depune în termen de 3 zile de la data adjudecării şi va 
fi soluŃionată în termen de 3 zile de la data înregistrarii ei. După 
soluŃionarea eventualelor contestaŃii, în termeni legali, se va încheia 
contractul de închiriere.  

 
6. DISPOZITII FINALE 

  
• Pe perioada derulării contractului de închiriere, chiriaşul nu are voie 

să subînchirieze construcŃiile sau terenurile ce deservesc obiectivul 
închiriat. La apariŃia unei astfel de situaŃii terenul va fi supus din 
nou procedurii de închiriere prin licitaŃie; 

• Este înterzisă schimbarea obiectului activităŃii care se va desfăşura 
în locaŃia pentru care s-a licitat; 

• Dacă adjudecatarul licitaŃiei nu respectă condiŃiile contractuale 
impuse de autoritatea contractantă, aceasta îşi rezervă dreptul de a 
rezilia de drept contractul încheiat. Sumele încasate de la 
adjudecatar până la acea dată nu se vor restitui; 
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• Adjudecatarul licitaŃiei este pe deplin responsabil pentru eventualele 
evenimente nedorite (accidente, întreruperi de curent etc.); 

• Drepturile şi îndatoririle părŃilor se stabilesc prin contractul de 
închiriere; 

• Ofertantul în favoarea căruia s-a adjudecat închirierea va achita 
chiria ofertată până la termenul stabilit în contractul de închiriere; 

• In cazul în care pe perioada derularii contractului de închiriere va fi 
adoptat un act normativ în domeniu, contractul de închiriere se 
supune acelui act normative; 

   
 
Vizat de legalitate          Verificat 
Secretar      Şef birou achiziŃii 
Gabriela Koss     Ing.Hărşan-Diaconu Camelia 
 
 
 
Întocmit      Vizat juridic, 
Adriana Roş 
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CONTRACT  DE  INCHIRIERE 

pentru chioşc, terasă, bar interior 
 

 
I. PARTILE CONTRACTANTE 

a) Municipiului Reghin, P-ta. P.Maior nr. 41, reprezentat prin primar 
ing. NAGY ANDRÁS si secretar Koss Gabriela – locator  
 si 
 b) Persoana fizica (S.C.) _________________, cu domiciliul (sediul) in 
Reghin, str. __________ nr. __, inregistrata la ORC Mures sub nr. J 26- 
____/_____,CUI___________, cont nr ______________ deschis la 
_______________________, reprezentata prin dl/dna (administrator) 
_____________ - locatar, CI seria ____ nr. _________, CNP _______________, a 
intervenit urmatorul contract de inchiriere: 

 Primul in calitate de locator va preda, iar al doilea in calitate de 
locatar va prelua cu chirie spatiul cu destinatia de chioşc/terasă/bar din 
incinta Ştrandului Municipal Reghin, in suprafata de ________ mp.  
 Predarea-primirea spatiului va fi consemnata într-un Proces-verbal 
întocmit de către Comisia de predare-primire numită prin DispoziŃia 
primarului.  
 Procesul-verbal de predare-primire face parte integrantă din 
prezentul Contract de închiriere. 
 

II. TERMENUL CONTRACTULUI 
Art. 1. - Durata contractului este de minim 3 luni, cu incepere de la data 
de ______________, cu posibilitatea de prelungire. 
 

III. PRETUL 
Art. 2 – Pretul de inchiriere a spatiului este de ____ lei/mp/lună.  
 

IV. PLATA CHIRIEI 
Art. 3. Chiria se va factura în primele 5 zile ale lunii de către Servuciul 
Impozite şi Taxe în cadrul Primăriei municipiului Reghin. 
Art. 4 - Sumele prevazute la art. 3 se vor plati la caseria Primariei 
municipiului Reghin in termen de 20 zile de la data primirii facturii. 
Art. 5 - Neplata in termen a chiriei atrage o majorare asupra sumei 
datorate in functie de prevederile legale in vigoare. 
 

V. OBLIGATIILE LOCATORULUI 
Art. 6.1. - Sa predea suprafata locativa inchiriata pe baza de proces-verbal 
de predare-primire, care sa consemneze starea efectiva a spatiului 
inchiriat. 
Art. 6.2. - Sa controleze modul cum este folosita si intretinuta de catre 
chirias, suprafata locativa inchiriata si sa ia masurile ce se impun in 
vederea unei bune intretineri, a folosirii judicioase si potrivit destinatiei. 
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VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI 
Art. 7.1. - Sa plateasca chiria la termenul si in conditiile stipulate prin 
contract; 
Art. 7.2. - Sa elibereze spatiul la data implinirii termenului prevazut in 
contractul de inchiriere sau la data incetarii acestuia in orice alt mod; 
Art. 7.3. - La incetarea contractului sa predea spatiul inchiriat in 
intregime in stare buna; 
Art. 7.4. - Chiriasul preia spatiul in starea in care se gaseste la data 
semnarii contractului, lucrarile de reparatii urmand a se face numai cu 
acordul proprietarului, in baza avizelor si a autorizatiilor emise, in baza 
Legii 50/1991-republicata; 
Art. 7.5. - Sa execute lucrarile de reparatii curente si intretinere pentru 
spatiul inchiriat in vederea pastrarii acestuia in conditii corespunzatoare. 
Art. 7.6. - Sa recompartimenteze spatiu special pentru fumatori, daca este 
cazul. 
   

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
Art. 8. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare, partile 
contractuale datoreaza despagubiri, conform legilor in vigoare. 
 Chiriasul raspunde de stricaciunile si distrugerile de orice natura, 
provocate imobilului din culpa sa. 
Art. 9. - Forta majora legal invocata si dovedita, apara de raspundere 
partile, cu obligatia instiintarii in termen de 3 zile de la producerea 
evenimentului. 
 Cazul de forta majora se va comunica celeilalte parti de catre partea 
interesata, prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata cu 
mentiunea constatarii evenimentului de acest gen de catre organele 
competente. 
 

VIII. CLAUZE SPECIALE 
Art. 10.1. - Contractul de inchiriere poate fi reziliat din initiativa 
locatorului, in urmatoarele situatii: 

a) neacceptarea clauzei privind actualizarea chiriei; 
b) in cazul schimbarii destinatiei spatiului inchiriat fara acordul scris 

al locatarului; 
c) in cazul cesionarii, sau folosirii spatiului prin asociere, fara acordul 

scris al locatorului. 
Art. 10.2. - Contractul de inchiriere se reziliaza de plin drept fara punerea 
in intiarziere a chiriasului: 

a) in momentul incetarii activitatii pentru care chiriasul a fost 
autorizat, indiferent de motivul acestei incetari; 

b) din data emiterii hotararii consiliului local de schimbare de 
destinatie a spatiului; 

c) pentru neplata chiriei pe durata mai mare de 30 de zile. 
d) in cazul schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra 

spatiului. 
e) daca interesul local sau national o impune;  
f) in cazul subanchirierii. 

Art. 10.3. - In cazul rezilierii sau incetarii contractului  de inchiriere din 
culpa chiriasului, acesta nu va putea emite pretentii privind restituirea 
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sumelor investite pe perioada contractului pentru diferite lucrari de 
reparaŃii curente ale spatiului inchiriat. 
Art. 11. - In cazul încetării contractul de inchiriere, prin expirarea 
termenului sau în caz de reziliere a acestuia, locatarul care nu preda 
spatiul va plati o despagubire de folosinta egala cu dublul chiriei 
trimestrialepana la data predarii efective. 
Art. 12. – În situatia in care Primaria hotaraste consolidarea imobilului in 
care se gaseste spatial şi executia acestor lucraril de consolidare necesita 
incetarea  activitatii chiriasului, acesta va evacua spatiul pe perioada 
executarii lucrarilor si va fi scutit de plata chiriei prevazute in prezentul 
contract, pentru perioada respectiva. 
 

VIII. LITIGII 
Art. 13. - Litigiile de orice fel, decurgand din executarea prezentului 
contract de inchiriere sunt de competenta instantei judecatoresti.  
 

Prezentul contract se incheie, in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 
 
L O C A T O R,                     L O C A T AR 
P R I M A R,       ____________ 
Ing. NAGY ANDRÁS                                                     
                                        
 
SECRETAR                         
KOSS GABRIELA      
 
 
ŞEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE  
MARIŞ  ANGELA  
 
 
 
Vizat, 
COMPARTIMENT  JURIDIC 
_________________ 
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CONTRACT  DE  INCHIRIERE 

Teren terasă 
 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
a) Municipiului Reghin, P-ta. P.Maior nr. 41, reprezentata prin 

primar ing. NAGY ANDRÁS si secretar Koss Gabriela – locator  
 si 

b) Persoana fizica (S.C.) _________________, cu domiciliul (sediul) in 
Reghin, str. __________ nr. __, inregistrata la ORC Mures sub nr. J 26- 
____/_____, CUI ___________, cont nr ______________ deschis la 
_______________________, reprezentata prin dl/dna (administrator) 
_____________ - locatar, CI seria ____ nr. _________, CNP _______________, a 
intervenit urmatorul contract de inchiriere: 

 Primul in calitate de locator va preda, iar al doilea in calitate de 
locatar va prelua cu chirie terenul cu destinatia de teren terasă din 
incinta ştrandului Municipal Reghin, jud. Mures, in suprafata de ________ 
mp,  
    
 Predarea-primirea spatiului va fi consemnata într-un Proces-verbal 
întocmit de către Comisia de predare-primire numită prin DispoziŃia 
primarului.  
 Procesul-verbal de predare-primire face parte integrantă din 
prezentul Contract de închiriere. 
 

II. TERMENUL CONTRACTULUI 
Art. 1. - Durata contractului este de minim 3 luni, cu incepere de la data 
de ____________, cu posibilitate de prelungire.  
  

III. PRETUL 
Art. 2 – Pretul de inchiriere a terenului este de ____  lei/mp/lună.  
  

IV. PLATA CHIRIEI 
Art. 3.  -Chiria se va factura în primele 5 zile ale lunii de către Servuciul 
Impozite şi Taxe în cadrul Primăriei municipiului Reghin. 
 
Art. 4 - Sumele prevazute la art. 3 se vor plati la caseria Primariei 
municipiului Reghin in termen de 20 zile de la data primirii facturii. 
 
Art. 5 - Neplata in termen a chiriei atrage o majorare asupra sumei 
datorate in functie de prevederile legale in vigoare. 
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V. OBLIGATIILE LOCATORULUI 
Art. 5.1. - Sa predea suprafata de teren pe baza de proces-verbal de 
predare-primire, care sa consemneze starea efectiva a spatiului inchiriat. 
 
Art. 5.2. - Sa controleze modul cum este folosita si intretinuta de catre 
chirias, suprafata locativa inchiriata si sa ia masurile ce se impun in 
vederea unei bune intretineri, a folosirii judicioase si potrivit destinatiei. 
 
 
 
 
Art. 5.3. - Sa asigure pe locator de folosirea linistita a terenului pe toata 
durata inchirierii  
   

VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI 
Art. 6.1. - Sa plateasca chiria la termenul si in conditiile stipulate prin 
contract; 
Art.6.2. - Sa elibereze spatiul la data implinirii termenului prevazut in 
contractul de inchiriere sau la data incetarii acestuia in orice alt mod; 
Art.6.3. - La incetarea contractului sa predea terenul inchiriat in 
intregime si liber de orice sarcini, in starea in care acesta a fost predat; 
Art.6.4. - Chiriasul preia spatiul in starea in care se gaseste la data 
semnarii contractului, orice lucrari sau schimbari de destinatie urmand a 
se face numai cu acordul proprietarului, in baza avizelor si a autorizatiilor 
emise, in baza Legii 50/1991-republicata; 
   

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
Art. 7. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare, partile 
contractuale datoreaza despagubiri, conform legilor in vigoare. 
Art. 8. - Forta majora legal invocata si dovedita, apara de raspundere 
partile, cu obligatia instiintarii in termen de 3 zile de la producerea 
evenimentului. 
 Cazul de forta majora se va comunica celeilalte parti de catre partea 
interesata, prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata cu 
mentiunea constatarii evenimentului de acest gen de catre organele 
competente. 
 

VIII. CLAUZE SPECIALE 
Art. 9.1. - Contractul de inchiriere poate fi reziliat din initiativa 
locatorului, in urmatoarele situatii: 

a) in cazul schimbarii destinatiei spatiului inchiriat fara acordul scris 
al locatarului; 

b) in cazul subinchirierii, cesionarii, sau folosirii spatiului prin 
asociere, fara acordul scris al locatorului. 

c) in cazul retrocedarii terenului catre proprietarul deposedat, in 
conditiile in care acesta face dovada obtinerii titlului de proprietate 
asupra terenului folosit de chirias. 

Art.9.2. - Contractul de inchiriere se reziliaza de plin drept fara punerea in 
intiarziere a chiriasului: 

a) neacceptarea clauzei privind actualizarea chiriei; 
b) din data emiterii hotararii consiliului local de schimbare de 

destinatie a spatiului; 
c) pentru neplata chiriei pe durata de mai mare de 30 de zile. 
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d) in cazul schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra 
terenului; 

e) daca interesul local sau national o impune; 
f) in cazul subanchirierii.  

Art.9.3. - In cazul rezilierii sau incetarii contractului de inchiriere din 
culpa chiriasului, acesta nu va putea emite pretentii privind restituirea 
sumelor investite pe perioada contractului pentru diferite lucrari de 
imbunatatiri sau amenajari aduse terenului inchiriat. 
Art. 10. - In cazul încetării contractul de inchiriere, prin expirarea 
termenului sau în caz de reziliere a acestuia, locatarul care nu preda 
spatiul va plati o despagubire de folosinta egala cu dublul chiriei 
trimestrialepana la data predarii efective. 
  

VIII. LITIGII 
Art. 11. - Litigiile de orice fel, decurgand din executarea prezentului 
contract de inchiriere sunt de competenta instantei judecatoresti.  
 

Prezentul contract se incheie, in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 
 
 
L O C A T O R,                     L O C A T AR 
P R I M A R,       ____________ 
Ing. NAGY ANDRÁS                                                     
                                        
 
SECRETAR                         
KOSS GABRIELA      
 
 
ŞEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE  
MARIŞ  ANGELA  
 
 
 
Vizat, 
COMPARTIMENT  JURIDIC 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


