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1.INFORMAłII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 
 
 
A.Denumire concendent:  PRIMĂRIA MUN.REGHIN 
 
 
 
B.Codul fiscal:   3675258 
 
 
 
C.Adresa:    Mun. Reghin, P-Ńa Petru  Maior nr.41 
 
 
 
D.Telefon:    0265-511112; 0265-511113 
 
 
 
E.Fax:    0265-512542  
 
 
 
F.Adresa de e-mail:  office@primariareghin.ro 
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2.CALENDARUL LICITAłIEI CU STRIGARE 
 
 
 
 
 

1. Aprobarea caietului de sarcini - 11.06.2010 
 
 

2. AnunŃul licitaŃiei în mass-media, pe site-ul Primăriei Mun. Reghin 
- 14.06.2010 

 
 

3. Comunicarea licitaŃiei cu strigare SocietăŃilor care au depus 
Scrisoare de intenŃie pentru participarea la eveniment - 
14.06.2010 

 
 

4. Desfăşurarea licitaŃiei - 23.06.2010 ora  10 
 
 

5. Locul de desfăşurare: Primăria Mun.Reghin P-Ńa Petru Maior nr.41, 
Sala de şedinŃe parter  

 
 

6. Încheierea contractelor - 23.06.2010 
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 În temeiul Legii 213/1998-actualizată, art.14 şi 15, precum şi a 
Legii 215/2001-republicată art.36 alin.2 punctul e, s-a întocmit 
prezentul caiet de sarcini pentru ocuparea domeniului public în vederea 
atribuirii locaŃiilor pentru Parcurile de distracŃii, cu ocazia manifestărilor 
dedicate “ZILELOR MUN. REGHIN”, care se vor desfăşura în 2, 3 şi 4 
iulie 2010. 
 

 
3.CAPITOLUL I 

 
Se vor supune la licitaŃia publică cu strigare următoarele locaŃii: 

A.   LOCAłII  
 
1.LocaŃia aflată în spatele scenei situată între semaforul de la 
intersecŃia str. Republicii cu str.Petru Maior şi intrarea în 
Cartierul Mihai Viteazu la distanŃa de 15 m faŃa de scena şi pe o 
laŃime de 3 m până la axa drumului 
 

În această zonă se vor amplasa gonflabile, bungee-jumping, ziduri 
de căŃărare şi alte aparate silenŃioase. 
   
2.LocaŃia aflată pe strada Petru Maior, de la intersecŃia 
str.Republicii cu str.Coşbuc şi până la intersecŃia str.Petru Maior 
cu str.Spitalului 
 
 În această zonă se vor amplasa aparate de joacă pentru copii de 
vârstă cuprinsă între 3 şi 10 ani şi gonflabile. 
 
3.LocaŃia aflată între cele două parcuri din Centrul municipiului   
 
 În această zonă se vor amplasa aparate ca: montagne-rousse, 
balerina, maşinuŃe tamponabile şi alte aparate pentru adolescenŃi şi 
adulŃi.  
 
B.CONDIłII DE PARTICIPARE LA LICITAłIE 

Dosarul care se va depune la Centru de Informare pentru cetăŃeni, va 
conŃine:  
 
1. AutorizaŃie ISCIR pentru agregate la zi în original sau copie legalizată; 
2. AutorizaŃie ISCIR pentru montare, demontare şi instalare 

echipamente-instalaŃii utilizate în domeniul parcurilor de distracŃii; 
3. Agregatul să fie proprietate a ofertantului care participă la licitaŃie sau 

ofertantul să prezinte un contract de închiriere cu proprietarul 
agregatului; 
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4. DeclaraŃia Ofertantului prin care a acesta  se  obligă să asigure 
asistenŃă (personal calificat) la agregatele cu probleme pe toată 
perioada desfăşurării evenimentului; 

5. DeclaraŃia Ofertantului prin care acesta   să îndeplineaşte prevederile 
şi respectă  HG nr.1102/2002; 

6. Recomandări de dată recentă  de la alte autorităŃi contractante cu 
care a avut încheiate contracte pentru activitatea care face obiectul 
prezentului caiet de sarcini .Pentru ofertanŃii cu care Primăria Mun. 
Reghin a avut încheiate contracte de închiriere sau de colaborare în 
anii anteriori este obligatorie prezentarea unei recomandări semnate 
de conducătorul autorităŃii contractante.   

7. DeclaraŃia Ofertantului prin care acesta se obligă să conecteze 
agregatele la diferiŃi consumatori; 

8. DeclaraŃie autentificată la notar prin care ofertantul se obligă să 
respecte condiŃiile impuse de organizatori în ceea ce priveşte 
respectarea perimetrului locaŃiilor unde se vor amplasa 
echipamentele.  

9. Certificatul de înregistrare al ofertantului - codul CAEN care v-a fi 
luat în considerare va fi 9321 sau 9272; 

10. Certificate fiscale care atestă plata taxelor către bugetul general 
consolidat şi locale nu mai vechi de 30 zile faŃă de data licitaŃiei. 

 
C.PREłUL DE STRIGARE  
 
PreŃul de strigare începe de la: 
 
a).Pentru locaŃia 1 şi 2   - 1000 lei/zi 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
b).Pentru locaŃia 3 - 1500 lei/zi 
 
 PreŃul va urca din 100 în 100 de lei până la stabilirea preŃului 
final. 
 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 ocupare a domeniului public 
pentru locaŃia pentru care a participat şi activitatea pentru care a licitat. 
 

3.CAPITOLUL II - INTERDICłII 
 
Sunt Interzise: 
 
1. Subînchirierea locaŃiilor sau a unor suprafeŃe din acestea; 
2. Schimbarea obiectului activităŃii care se va desfăşura în locaŃia 

pentru care s-a licitat. 
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4. CAPITOULUL III - ALTE PRECIZĂRI 
 
1. În ziua semnării contractului cu autoritatea contractantă 

adjudecatarul licitaŃiei va achita integral suma licitată pentru cele 3 
zile în care se va desfăşura manifestarea dedicată “Zilelor Mun. 
Reghin“. 

2. 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 
la data semnării contractului nu se vor restitui. 

3. Adjudecatarul licitaŃiei este pe deplin responsabil pentru eventualele 
evenimente nedorite (accidente, întreruperi de curent etc.) 

 
 
 
 
Vizat                           Întocmit 
Secretar      Şef birou achiziŃii 
Gabriela Koss     Ing.Hărşan-Diaconu Camelia 
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ANUNTUL LICITATIE CU STRIGARE 
PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC ÎN VEDEREA ATRIBUIRII 

LOCAłIILOR PENTRU PARCURILE DE DISTRACłII CU OCAZIA 
MANIFESTĂRILOR DEDICATE ZILELOR MUN. REGHIN 

 
 În temeiul Legii 213/1998-actualizată, art.14 şi 15, precum şi a 
Legii 215/2001-republicată art.36 alin.2 punctul e, Primaria 
municipiului Reghin anunta: 

La sediul Primariei municipiului Reghin, va avea loc in data de 

23.06.2010, ora 10.00, licitatie publica cu strigare pentru ocuparea 

domeniului public, în vederea atribuirii locaŃiilor pentru parcurile de 

distracŃii cu ocazia manifestărilor dedicate Zilelor Mun.Reghin. 

1) Organizatorul licitatiei: Primaria municipiului Reghin. 

2) Obiectul licitatiei: atribuire locaŃii prin licitaŃie pentru ocuparea 

domeniului public pentru parcuri de distracŃii în zilele de 2, 3, 4 iulie 

2010 

3) Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primariei 

municipiului Reghin, camera 50, in perioada 14 – 22.06.2010, intre orele 

8.00 – 14.00.  

5) Ofertele se pot depune la sediul Primariei municipiului Reghin – 

Centrul de informatii pentru cetateni, până la data de 23.06.2010 orele 

10.00  

6) Licitatia se va desfasura la sediul Primariei municipiului Reghin, in 

data de 23.06.2010, ora 10.00.  

7) Criteriile de selectie a ofertelor vor fi detaliate in documentatia pentru 

licitatie. 

 

PRIMAR,      SECRETAR, 
 
  ING. NAGY ANDRÁS                KOOS GABRIELA   
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Primăria Mun.Reghin                        S.C.________________________ 
 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE-model 
nr.________din data de ______________ 

 
 
1. In temeiul Legii 213/1998 actualizată, precum şi a Legii 215/2001 
republicată  s-a incheiat prezentul contract de închireiere, 
    intre 
 PRIMĂRIA MUN.REGHIN, adresa Str.P-Ńa Petru Maior nr.41, telefon: 
0265/511.112, fax  0265/512.542, cod fiscal  RO3675258, reprezentata 
prin D-l ing. Nagy Andras, functia  primar in calitate de locator, pe de o 
parte, 
    si 
S.C.____________________  ,adresa sediului_____________ str.____________ 
nr._______ judeŃ _______, telefon___________   numar de inmatriculare 
J_____________ CUI ____________,  reprezentată  prin 
________________________        functia _________________ , in calitate de 
locatar, pe de alta parte. 
 
2. Definitii 
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
b. locator   si locatar - partile contractante, asa cum sunt acestea numite 
in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil locatorului   de catre locatar , in 
baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a 
tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul desfăşurării activităŃii –locaŃia pentru care chiriaşul a 
participat la licitaŃia publică cu strigare ; 
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu 
se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la 
momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, 
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte 
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este 
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, 
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligatiilor uneia din parti; 
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, 
cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, 
acolo unde acest lucru este permis de context. 
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 3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile 
calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1. – Locatarul   se obliga sa ocupe locaŃia ________________________ 
pentru care a participat la licitaŃia publică cu strigare din data de 
___________, în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul 
contract şi conform preŃului oferit pentru locaŃia ___________. 
 
5. Pretul contractului 
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil locatorului   
de catre locatar,  este de_______________ lei /zi. Pentru cele 3 zile în care 
va ocupa locaŃia locatarul va plăti, anticipat, suma de  __________________ 
lei. 
 
6. Durata contractului 
6.1. - Durata prezentului contract este de: 3 zile, adică locatorul va 
ocupa domeniul public pentru locaŃia licitată în zilele de 2, 3 şi 4 2010, 
perioadă în care se vor desfăşura manifestările pentru Zilele Mun.Reghin  
6.2. - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data terminarea 
manifestărilor, adică data de_________________. 
 
7. Executarea contractului 
7.1. - Executarea contractului incepe de la data de semnării de către 
părŃi.  
 
8. Documentele contractului 
8.1. - Documentele contractului sunt: 

• caietul de sarcini 
• oferta prezentată de locator 
• preŃul oferit la licitaŃie 

 
9. Obligatiile principale ale locatorului 
9.1. Să ocupe locaŃia pentru care a licitat. 
9.2. Să nu schimbe obiectul activităŃii care se va desfăşura în locaŃia 
pentru care a licitat. În această locaŃie  se vor amplasa aparate de joacă 
pentru copii până la vârsta de 10 ani şi alte aparate de joacă. 
9.3 Să achite integral, în ziua semnării prezentului contract, suma 
licitată pentru cele 3 zile în care se va desfăşura manifestarea dedicată 
Zilelor Mun. Reghin. 
9.4.Se obligă să asigure asistenŃă tehnică (personal calificat) la agregatele 
cu probleme pe toată perioada desfăşurării evenimentului. 
9.5. Se obligă să conecteze agregatele la diferiŃi consumatori. 
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9.6. Să nu subînchirieze locaŃia pentru care a licitat sau unele  suprafeŃe 
din aceasta. 
9.7. Să plătească cota de impozit pe spectacol în cuantum de 5% aferent 
sumei încasate din vânzarea biletelor de intrare în conformitate cu Legea 
nr.571/2003 actualizată privind Codul fiscal.   
 
10.ObligaŃiile principale ale locatarului 
10.1. Să asigure accesul neîngrădit locatorului  în locaŃia care va fi 
ocupată de acesta, respectiv locaŃia __________________________. 
10.2. Să asigure devierea traficului rutier pentru buna desfăşurare  a 
evenimentului.  
 
11.CondiŃii de plată  
11.1 În ziua semnării prezentului contract chiriaşul va achita integral 
suma licitată pentru cele 3 zile în care se va desfăşura manifestarea 
dedicată Zilelor Mun.Reghin, în numerar, la casieria Primăriei Mun. 
Reghin în contul RO69TREZ47721370201XXXXX alocat cheltuielilor 
ocazionate de desfăşurarea evenimentului “Zilele Mun. Reghin“.    
 
12. Rezilierea contractului 
12.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de 
catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea 
contractului de închiriere si de a pretinde plata de daune-interese. 
Rezilierea poate opera prin acordul părŃilor, fără a fi nevoie de intervenŃia 
instanŃelor de judecată. 
12.2 -Dacă locatarul nu respectă condiŃiile contractuale impuse de 
locator, acesta îşi rezervă dreptul de a rezilia de drept contractul 
încheiat. Sumele încasate de la locator  la data semnării prezentului 
contract nu se vor restitui. 
 
13. Cesiunea 
13.1. – Locatarul  are obligatia de a nu transfera total sau partial 
obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, 
acordul scris al locatorului. 
13.2. - Cesiunea nu va exonera locatarul de nicio responsabilitate privind 
garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract. 
 
14. Forta majora 
14.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
14.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea 
obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care 
aceasta actioneaza. 
14.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune 
a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor 
pana la aparitia acesteia. 
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14.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a 
notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si 
sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
14.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o 
perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice 
celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
15. Solutionarea litigiilor 
15.1. –Locatorul  si locatarul  vor depune toate eforturile pentru a rezolva 
pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa 
care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
15.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative,locatorul şi 
locatarul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, 
disputa se va  solutiona de catre instanta judecatoreasca competentă de 
la sediul locatorului. 
 
16. Limba care guverneaza contractul 
16.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 

Partile au inteles sa incheie astazi, ................................................, 
prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
           LOCATOR                                                       LOCATAR 
 
PRIMAR MUN.REGHIN                     ________________________ 
 
                                                                                   
SECRETAR                                                                                 
 
 
ŞEF SERV. BUGET-CONTABILITATE 
 
 
OFICIUL JURIDIC  
 


