
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 93 din data de 26.03.2020 
pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu proprietate publică 
a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 -  

Bazar, precum şi a documentaţiei de atribuire 
    

         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
         - referatul Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
103/CLM/26.03.2020; 
 - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 38.200/26.03.2020 al Serviciului 
Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

  - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- Nota privind stabilirea chiriei datorate pentru spaţiul proprietate publică a 
municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 19.510/13.02.2020; 

- raport de evaluare înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 

153.880/13.12.2019; 
- prevederile art. 1.777 şi urm. din Codul civil – Legea 287/2009, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată;  
-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În temeiul  prevederilor art. 108, lit. c), art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. 
a) şi alin. (7), lit. f), art. 139, alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 297, 
alin. 1, lit. c), art. 332 şi urm., precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
  Art.1.- Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului proprietate 
publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 
19 -  Bazar, având suprafaţa construită de 197,46 m.p. (209,68 m.p. în C.F.) şi 
terenul aferent în suprafaţă măsurată de 238,00 m.p. (din acte 236,00 m.p.), din 
care 40,54 m.p. teren liber de construcţii, în vederea desfăşurării de către 
asociaţii sau cluburi înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, a unor activităţi sportive având ca obiect de 
activitate kickboxingul, kempo, lupte, etc. 



Punctul Termic 19 -  Bazar se află la poziţia 1055 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Buzău, cu modificările şi completările ulterioare şi are valoarea de inventar de 
53.814.294,50 lei. 

Spaţiul prevăzut la alin. 1 din prezentul articol este identificat conform 
releveului prevăzut în Anexa Nr. 1.  

Art.2.- Se însuşeşte raportul de evaluare nr. 153.880/2019 întocmit de 
evaluatorul autorizat ANEVAR Ţigănuş Radu pentru spaţiul prevăzut la art.1, prin 
care a fost stabilită valoarea de piaţă a acestuia ca fiind de 265.100 lei, fără TVA 
şi fără valoarea bunurilor aflate pe proprietate. 

Art.3.- Închirierea spaţiului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre se face 
pentru o perioadă de 20 ani, cu plata unei chirii lunare minime de 883,00 lei, 
precum şi a taxelor datorate conform Codului Fiscal.  

Direcţia Finanţe Publice Locale va indexa anual chiria cu rata inflaţiei. 
Art.4.- Locatarul are obligaţia să încheie contracte de furnizare a utilităţilor 

şi să achite contravaloarea acestora (energie electrică, alimentare cu apă, gaze, 
salubritate, canalizare, după caz).  

Lucrările de amenajare şi îmbunătăţirile necesare pentru aducerea 
spaţiului în stare de folosinţă corespunzătoare spre a servi scopului închirierii vor 
fi efectuate fără afectarea structurii de rezistenţă, pe cheltuiala locatarului, după 
obţinerea autorizaţiilor  şi avizelor prevăzute de lege. 

Art.5.- Se aprobă documentaţia de atribuire formată din caietul de sarcini 
(Anexa Nr. 2) şi fişa de date (Anexa Nr. 3), contractul cadru de închiriere (Anexa 
Nr. 4) precum şi formularele şi modelele de documente (F1- F6) .  
         Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4 precum şi formularele F1-F6 fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Juridic, Direcţiei Finanţe Publice 
Locale, precum şi comisia de licitaţie desemnată prin Hotărârea nr. 239/24 
august 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

        
         INIȚIATOR 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Constantin Toma 

        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
 
                

                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                    

                                          Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

         - PRIMAR - 

Nr. 103/CLM/26.03.2020 
      
 

 
                         

REFERAT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică  

a unui spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, 
parte din Punctul Termic 19 -  Bazar, precum şi a documentaţiei de atribuire 

 
În Planul Strategic de Dezvoltare a Municipiului Buzău în perioada 2018-

2030 în domeniul social un obiectiv important este relansarea rapidă a sportului 
buzoian, inclusiv a sportului de masă. 

Municipiul Buzău deţine un spaţiu proprietate publică, neamenajat, în 
suprafaţa construită de 197,46 m.p. (209,68 m.p. în C.F.) şi terenul aferent în 
suprafaţă măsurată de 238,00 m.p. (din acte 236,00 m.p. ), din care 40,54 m.p. 
teren liber de construcţii, parte din Punctul Termic 19 - Bazar.   

 În acest spaţiu este propice a se înfiinţa un centru pentru activităţi sportive. 
Ţinând cont de interesul reprezentanţilor asociaţiilor şi cluburilor sportive  care s-
au adresat Primăriei  Municipiului Buzău cu intenţia de a dezvolta şi alte sporturi 
(kickboxingul, kempo, lupte, etc.) propun închirierea acestui spaţiu pentru 
această ramură sportivă.     

Titularul contractului de închiriere va nota dreptul de locaţiune în cartea 
funciară a UAT Buzău. 

 În sensul celor de mai sus s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre, 
însoţit de documentaţia de atribuire formată din caietul de sarcini (Anexa Nr. 2) şi 
fişa de date (Anexa Nr. 3), contractul cadru de închiriere (Anexa Nr. 4) precum şi 
formularele şi modelele de documente (F1- F6), documente întocmite de 
serviciul de specialitate, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.  

 
 

                                                   P R I M A R, 
                                     Constantin Toma 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                        ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii - 

Nr. 38.200/26.03.2020 
 

 
 

 
R A P O R T    D E   S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui 
spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău,  

parte din Punctul Termic 19 -  Bazar, precum şi a documentaţiei de atribuire 
 
   
 

Municipiul Buzău deţine un spaţiu proprietate publică, neamenajat, în 
suprafaţa construită de 197,46 m.p. (209,68 m.p. în C.F.) şi terenul aferent în 
suprafaţă măsurată de 238,00 m.p. (din acte 236,00 m.p. ), din care 40,54 m.p. 
teren liber de construcţii, parte din Punctul Termic 19 - Bazar. 

 Ţinând cont de interesul reprezentanţilor asociaţiilor şi cluburilor sportive  
care s-au adresat Primăriei  Municipiului Buzău cu intenţia de a dezvolta şi alte 
sporturi (kickboxingul, kempo, lupte, etc.) propunem închirierea acestui spaţiu 
pentru această ramură sportivă. Datorită mentalităţii de deschidere permanentă 
la tot ceea ce este nou, aceste sporturi crează practicanţilor un spirit creativ liber 
şi independent, care apreciază munca în echipa.  

 Menţionăm că în structura  Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria 
Buzău” funcţionează doar secţiile de atletism, box, fotbal, gimnastică, handbal, 
karate, modelism, rugby, şah, tenis de masă, volei. 
          Nivelul minim al chiriei a fost stabilit ţinând cont de valoarea imobilului 
conform raportului de evaluare nr. 153.880/13.12.2019, întocmit de către 
evaluatorul autorizat ANEVAR Ţigănuş Radu.  
          Titularul contractului de închiriere va nota dreptul de locaţiune în cartea 
funciară a UAT Buzău. 

În sensul celor de mai sus anexăm alăturatul proiect de hotărâre, însoţit de 
documentaţia de atribuire formată din caietul de sarcini (Anexa Nr. 2) şi fişa de 
date (Anexa Nr. 3), contractul cadru de închiriere (Anexa Nr. 4) precum şi 
formularele şi modelele de documente (F1- F6), pentru a fi promovat pe ordinea 
de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 
 
   ŞEF SERVICIU  
Marius – Liviu Badiu                                                          Întocmit ,                               
                                                                                 Emilia- Izabela Lungu 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
               

                                                                   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                 ANEXA Nr. 2 

la Hotărârea nr. ____ din __ mai 2020 
                                                            a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 
                                                     CAIET    DE    SARCINI 

pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu proprietate publică a 
municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 -

BAZAR 
 
 
 

I.  OBIECTUL  ÎNCHIRIERII  
          Obiectul închirierii prin licitaţie publică îl constituie spaţiului proprietate 
publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din parte din 
Punctul Termic 19 -  BAZAR, având suprafaţa construită de 197,46 m.p. (209,68 
m.p. în C.F.) şi terenul aferent în suprafaţă de 238,00 m.p. ( din care 40,54 m.p. 
teren liber de construcţii). 
 

II.  DESTINAŢIA  SPAŢIULUI                                                            

Închirierea spaţiului se face în vederea desfăşurării activităţii asociaţiilor şi 
cluburilor sportive înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 având ca 
obiect de activitate kickboxingul, kempo, lupte, etc.  

 
III.  PREŢUL MINIM DE PORNIRE A LICITAŢIEI 

Chiria minimă de pornire a licitaţiei este de 883 lei/lună. Deosebit de chiria 
cu care va fi adjudecată licitaţia publică, titularul contractului de închiriere va plăti 
şi taxa pe teren prevăzută de Codul fiscal. Direcţia Finanţe Publice Locale va 
indexa anual chiria cu rata inflaţiei. În situaţia în care au avut loc modificări 
legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite 
taxe/impozite naţionale sau locale al căror efect se reflectă în 
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului, chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părţi. 

 
 IV. CONDIŢII GENERALE  

 Taxa de participare la licitaţie este de 200 lei şi poate fi achitată în numerar 
sau prin ordin de plată la Direcţia Finanţe Publice Locale a Primăriei municipiului 
Buzău.  
 Garanţia de participare la licitaţie este de 1.766 lei şi poate fi achitată în 
numerar sau prin ordin de plată la Direcţia Finanţe Publice Locale a Primăriei 
municipiului Buzău.   
 Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia de participare după data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertelor, la solicitarea scrisă a acestora 
adresată Direcţiei Finanţe Publice Locale a Primăriei municipiului Buzău şi 
confirmată de Serviciul Evidenţă Patrimoniu si Licitaţii. Ofertantul declarat 
câştigător va completa diferenţa dintre garanţia depusă pentru participarea la 
licitaţie si contravaloarea a două chirii, conform art. 334, alin. (5) (în cazul în care 



nivelul chiriei la care s- a adjudecat licitaţia este mai mare decât chiria minimă de 
pornire a licitaţiei, respectiv de  883 lei/lună). 

Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri: 
a) dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia; 
b)  în cazul ofertantului câştigător, în situaţia revocării ofertei finale depuse 

ori în cazul refuzului acestuia de a semna contractul de închiriere în condiţiile 
prevăzute în oferta finală. 
 

V. CONDIŢII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE 
ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE 
 
5.1. Perioada de valabilitate a ofertei: 
          Se stabileste din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul 
încheierii contractului de închiriere.   
 
5.2. Condiţii de retragere a ofertei 

           Ofertele pot fi retrase de ofertanţi, fără nici o penalizare, dacă retragerea 
se face în afara perioadei de valabilitate a ofertei, până în momentul deschiderii 
acestora. 
  În cazul în care oferta se retrage în perioada de valabilitate se pierde 
garanţia de participare. 

  
5.3. Condiţii de respingere a ofertei: 
a) când preţul oferit este sub cel minim de pornire al licitaţiei; 
b) când nu se face dovada depunerii garanţiei de participare, a taxei de 
participare şi a preţului caietului de sarcini; 
c) când o ofertă se depune la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea 

stabilită sau după expirarea datei -  limită pentru depunere. În aceste 2 cazuri 
oferta se returnează nedeschisă. 
 
 
         PREŢUL  CAIETULUI DE SARCINI  ESTE  15 LEI    

 
 
 

PRIMAR,  
Constantin Toma 

 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU  

      Marius – Liviu Badiu                                                           

 
 
 

 
 



 
                                                                                     ANEXA Nr. 3 

                                                                 la Hotărârea nr. ___ din __ mai 2020 
                                                                     a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 

FIŞA DE DATE  
pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu proprietate publică a municipiului 

Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 -  BAZAR 
 

 
     A.   DOCUMENTELE 

Pentru participarea la licitaţia publică deschisă organizată pentru închirierea 
spaţiului proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din 
Punctul Termic 19 -  BAZAR, având suprafaţa construită de 197,46 m.p. (209,68 m.p. 
în C.F.) şi terenul aferent în suprafaţă de 238,00 m.p. ( din care 40,54 m.p. teren liber 
de construcţii), în vederea desfăşurării activităţii asociaţiilor şi cluburilor sportive 
înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 având ca obiect de activitate 
kickboxingul, kempo, lupte, etc., pentru o perioadă de 20 ani, potenţialii ofertanţi vor 
depune ofertele la registratura Primăriei municipiului Buzău, cel mai târziu cu o zi 
înainte de ziua fixată pentru desfăşurarea licitaţiei publice. Data – limită de depunere 
va fi precizată în anunţul de licitaţie. Ofertele  depuse după expirarea datei -  limită 
pentru depunere se returnează nedeschise. 

Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se 
înregistrează, precizându-se data şi ora. 
          Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta.        
          Plicul exterior va trebui să conţină: 
    a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de 
ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; 
    b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor 
autorităţii contractante; 
    c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (chitanta eliberată 

de Direcţia Finanţe Publice Locale a Primăriei Municipiului Buzău care atestă plata 
contravalorii caietului de sarcini). 
          Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau 
denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 
          Oferta va fi depusă într-un exemplar semnat de către ofertant. 
          Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
          Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.  

      Plicul trebuie să conţină: 
a. - copia certificatului de identitate sportivă a persoanei juridice; 
b. - dovada privind plata taxei de participare, garanţiei de bună execuţie a 

contractului şi a contravalorii caietului de sarcini; 
c. - certificat fiscal din care să reiasă că nu are debite restante la bugetul general 

consolidat al statului şi bugetul local; 
d. - declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că clubul sau asociaţia nu 

se află în insolvenţă, faliment sau lichidare; 
 
 
 



e. - copie după actul constitutiv, hotărârea judecătorească, certificatul de înscriere 
în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Buzău şi certificatul de 
înmatriculare cu codul unic de înregistrare;  

f. - împuternicirea sau procura în formă autentică acordată persoanei care 
reprezintă ofertantul la licitaţie. 

Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 
deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul 
respectivelor oferte numai după această dată. 

   
B. TAXA DE PARTICIPARE la licitaţie este în sumă de 200,00 lei. 
 

     C.GARANŢIA DE PARTICIPARE  
         Garanţia de participare, în valoare de 1.766 lei, poate fi achitată prin plata în 
numerar la Direcţia Finanţe Publice Locale sau virament prin ordin de plată, în contul 
Primăriei municipiului Buzău, deschis la Trezoreria municipiului Buzău;                                                                                                   
         Garanţia de participare se va restitui integral tuturor participanţilor, cu excepţia 
ofertantului selectat pentru încheierea contractului de închiriere, caz în care se va 
constitui ca garanţie de bună execuţie a contractului de închiriere. Ofertantul declarat 
câştigător va completa diferenţa dintre garanţia depusă pentru participarea la licitaţie si 
contravaloarea a două chirii, conform art. 334, alin. (5) (în cazul în care nivelul chiriei la 
care s- a adjudecat licitaţia este mai mare decât chiria minimă de pornire a licitaţiei, 
respectiv de  883 lei/lună). 
         Revocarea ofertei finale depuse de către ofertantul selectat, ori refuzul acestuia 
de a semna contractul de închiriere în condiţiile prevăzute în oferta finală atrage 
pierderea garanţiei de participare. 

Taxa de participare la licitaţie în sumă de 200 lei şi preţul caietului de sarcini în 
sumă de 15 lei se plătesc la casieria Direcţiei Finanţe Publice Locale a Primăriei 
municipiului Buzău. 

 
 

D. CRITERII DE SELECŢIE 
 Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriilor de 
selecţie prezentate mai jos şi în conformitate cu numărul maxim de puncte pentru 
fiecare criteriu: 
 
 Aspecte economice şi financiare ale ofertei                                      (30 puncte): 

  Criteriul                                                                                            Numărul 
                                                                                                                             de puncte   
1. Valoarea chiriei oferite                                                                                             20 
2. Planul de finanţare pentru dezvoltarea şi exploatarea spaţiului închiriat 
ţinându-se seama de următoarele aspecte, dar fără a se limita la a- 
cestea:  
a)investiţiile din fondurile proprii (capitalul) ofertantului, care pot fi 
utilizate în scopul demarării proiectului cât mai repede posibil                                      5 
b) metoda obţinerii finanţării externe (fonduri europene)                                               5 

 
 Aspecte sociale ale ofertei                                                                  (40 puncte): 

   Criteriul                                                                                          Numărul 
                                                                          de puncte  

a) integrarea în cadrul proiectului, gratuit, a unui număr de copii 
defavorizaţi                                                                                                       30 

b) angajarea  a cel puţin o persoană defavorizată                                               10 

                 
 
 



                                                                                                     
           Aspecte ce ţin de activitatea                                                                (30 puncte): 

    asociaţiei sau clubului sportiv 

      Criteriul                                                                                        Numărul 
                                                                           de puncte  

a) experienţa antrenorului:  
             -  absolvent al unei facultăţi cu profil sportiv                                           5 
             - maestru emerit al sportului                                                                 15 

b) medalii obţinute  
             - în competiţii naţionale                                                                           5 

                     - în competiţii internaţionale                                                        15    
 
D. DESF~}URAREA LICITA|IEI PUBLICE DESCHISE          
         Plicurile închise şi sigilate vor fi predate preşedintelui comisiei de licitaţie de către 
Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută 
în anunţul publicitar. Sedinta de deschidere a plicurilor este publică. După deschiderea 
plicurilor exterioare în şedinţa publică comisia de licitaţie elimină ofertele care nu conţin 
totalitatea documentelor precizate mai sus (a – g), nu sunt redactate în limba română, 
nu au pe plic ora şi data depunerii precum si obiectul licitaţiei.                     
         Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după 
deschiderea plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile cerute. 
În caz contrar, procedura se va anula şi se va organiza o nouă licitaţie. 

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei. 
         După analizarea conţinutului plicului exterior secretarul comisiei de licitaţie va 
întocmi procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei, respectiv ofertele 
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii 
acestora din urmă de la procedura de licitaţie. 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, cu confirmare de primire, 
ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.  
         Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal 
de toţi membrii comisiei de licitaţie şi de către ofertanţi. 
         Comisia de licitaţie stabileste punctajul fiecărei oferte ţinând seama de ponderile 
stabilite şi alege oferta care întruneste cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor 
de atribuire. Aceste criterii au în vedere valoarea redeventei oferite, planul de finanţare, 
adresabilitatea către anumite grupuri defavorizate,  angajarea în schema de personal a 
cel putin unui salariat din categorii defavorizate, logistica de care dispune ofertantul, 
palmaresul ofertantului. 
          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 (CRITERIUL SOCIAL), iar în cazul egalităţii 
în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de 
atribuire  ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI SAU CLUBULUI SPORTIV, ultimul fiind cel ce ţine 
de aspectele economice şi financiare ale ofertei. 

 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. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui 
ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 



      Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile 
referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 
3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 
         În cadrul comunicării autoritatea contractantă are obligaţia de a informa 
ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor 
prezentate, precum şi ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost 
declarată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 
 În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se 
depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitaţie. 
          Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată 
pentru prima licitaţie.    
          Contractul se poate încheia numai după împlinirea unui termen de 20 de zile 
calendaristice de la data realizării comunicării. 

 Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data 
prevăzută mai sus 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 în a cărui rază teritorială se află 
sediul autorităţii contractante, 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 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.  

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea şi încheierea contractului 
de închiriere este de competenţa Secţiei Comerciale şi Contencios Administrativ a 
Tribunalului Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, strada Arhitect Petre Antonescu nr. 
4, cod postal 120187.  

 
 
                                                                       

PRIMAR,  
Constantin Toma 

 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU  
      Marius – Liviu Badiu                                                           

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                        

                                                                                        ANEXA Nr. 4 
                                                                  la Hotărârea nr. ___ din __ mai 2020 

                                                                    a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

CONTRACT CADRU 
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

 
 

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE 
        între,                            
  A/  Municipiul Buzău, reprezentat prin domnul Constantin Toma, primar, în 
calitate de locator, pe de o parte şi  
  B/_____________________________, cu sediul social în 
________________________ 
_____________________________________________________________________
______,  reprezentată legal prin __________________________________, în calitate 
de locatar, pe de altă parte, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
____/______2020 şi a procesului verbal de licitaţie din data de ___________ 2020, s-a 
încheiat prezentul contract de închiriere.   
 

II.   OBIECTUL CONTRACTULUI    
Art.1. Obiectul contractului este închirierea spaţiului proprietate publică a 

municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 -  Bazar, 
având suprafaţa construită de 197,46 m.p. (209,68 m.p. în C.F.) şi terenul aferent în 
suprafaţă de 238,00 m.p. ( din care 40,54 m.p. teren liber de construcţii),  în vederea 
desfăşurării unor activităţi sportive având ca obiect de activitate 
___________________ 
_________________________________. 

Art.2. Spaţiul prevăzut la  art. 1 este identificat conform releveului anexat la 
prezentul contract (anexa nr. 1). 
           Art.3. Predarea - primirea obiectului închirierii este  consemnată în  procesul-

verbal anexa la contract (anexa nr. 2). 
 
III.  DURATA CONTRACTULUI 

Art.4.  Închirierea spaţiului prevăzut  la art. 1 se face pentru o perioadă de 20 de 
ani începând cu data de ______________________.  

 
IV.   PREŢUL ÎNCHIRIERII                                    

Art.5. Preţul închirierii spaţiului este de _________ lei/luna  conform procesului - 
verbal  nr. _________/______________ de adjudecare a licitaţiei organizată în baza 
Hotărârii nr. ______/2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. Direcţia Finanţe 
Publice Locale va indexa anual chiria cu rata inflaţiei. 
          În situaţia în care Codul Fiscal prevede scutirea de la plata impozitului/taxei pe 
teren/construcţie locatarul nu va achita aceste impozite/taxe. 

Locatarul va depune cu titlu de garantie la contract suma de ............. lei.  
 

V.    MODALITATEA DE PLATA. 
Art.6.  Plata chiriei se va face lunar, cel mai târziu până la data de 25 a lunii 

precedente celei pentru care se face plata, numerar la casieria Direcţiei Finanţe 



Publice Locale a Primăriei municipiului Buzău, sau cu ordin de plată în contul 
RO86TREZ16621A300530XXXX , deschis la Trezoreria Municipiului Buzău. 
           Neplata chiriei dă dreptul locatorului la reţinerea contravalorii acesteia din 
garanţie. Locatarul este obligat să reîntregească garanţia.  

Neplata în termen  a chiriei atrage de drept plata majorărilor de întârziere 
prevăzute de lege. În cazul în care întârzierea depăseste 60 de zile contractul  de 
închiriere va fi reziliat unilateral, de plin drept, fără punere prealabilă în întârziere şi fără 
intervenţia instanţelor judecătoreşti, potrivit prevederilor legale în vigoare.  
 
VI.    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art.7.  Locatarul se obligă: 

a)  să plătească lunar chiria, la termenele fixate în contract; 
  b) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele 
juridice săvârşite; 
         c) să constituie garanţia; 
         d) să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere curente şi 
reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care 
l-a primit în momentul încheierii contractului; 
        e) să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a 
contractului de închiriere, în starea tehnică şi funcţională avută la data preluării, mai 
puţin uzura aferentă exploatării normale; 
         f) să nu subînchirieze bunul închiriat ; 

g) să încheie contracte de furnizare a utilităţilor şi să achite contravaloarea 
acestora (energie electrică, alimentare cu apă, gaze, salubritate, canalizare, după caz); 

 h) să administreze şi să exploateze ca şi un bun spaţiul, potrivit destinaţiei din 
contract, locatarul răspunzînd de pierderile şi stricăciunile provocate din vina sa; 
          i) să respecte angajamentele prevăzute în oferta  de închiriere; 
          j) să asigure paza împotriva incendiilor, în conformitate cu normele legale în 
vigoare prin obţinerea avizului de funcţionare de la Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă “Neron Lupaşcu” Buzău; 

  În caz de neexecutare a obligaţiilor prevăzute mai sus, contractul se va rezilia 
unilateral de drept,  fără a fi necesară punerea în întârziere, ea rezultând din simplul 
fapt al neexecutării. Acesta constituie pactul comisoriu prevăzut de art. 1.553 din Noul 
Cod Civil, rezilierea operînd în condiţiile art. 1.552, 1.553 din Noul Cod civil. 

Art.8.  Obligaţiile Locatorului: 
a) să predea locatarului spaţiul pe bază de proces- verbal în termen de 

maximum 30 de zile de la data constituirii garanţiei la prezentul contract; 
b) să asigure folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii. 

Art.9.  Drepturile Locatorului: 

a) să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere; 
b) să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata 

închirierii, potrivit destinaţiei sale, şi să suporte cheltuielile reparaţiilor 
necesare în acest scop; 

c) să controleze executarea obligaţiilor titularului dreptului de închiriere şi 
respectarea condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori 
este nevoie, fără a stânjeni folosinţa bunului de către titularul dreptului de 
închiriere, starea integrităţii bunului şi destinaţia în care este folosit; 

d)  Locatorul are dreptul să-l evacueze pe chiriaş din spaţiul închiriat pentru   
              neplata chiriei. 
 

VII. ALTE OBLIGAŢII 
Art.10. Locatarul nu poate subînchiria  spaţiul  prevăzut la art. 1. Deasemenea 

nu poate efectua nici o modificare în structura interioară şi exterioară a imobilului fără 
acordul proprietarului şi fără obţinerea autorizaţiei de construire şi a avizelor prevăzute 



de lege. Lucrările de amenajare şi îmbunătăţirile necesare pentru aducerea spaţiului în 
stare de folosinţă corespunzătoare spre a servi scopului închirierii vor fi efectuate fără 
afectarea structurii de rezistenţă, pe cheltuiala locatarului, după obţinerea autorizaţiilor  
şi avizelor prevăzute de lege. 

 
VIII. COMUNICĂRI 

Art. 11. (1) Toate comunicările, notificările şi informările aferente derulării 
prezentului contract, vor fi considerate valabil întocmite daca au fost făcute în scris şi 
expediate la adresele părţilor contractante.  

(2) Expedierea notificărilor se va face personal sau sub semnătură, prin fax, prin 
scrisoare recomandată sub condiţia confirmării de primire sau prin e-mail.  

 
IX. LITIGII                                                                                                                                                                                                                                          

Art.12. Litigiile de orice fel ce decurg din neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a prezentului contract de închiriere dacă nu pot fi soluţionate pe 
cale amiabilă vor fi deduse instanţelor judecătoreşti.  Excepţie face situaţia prevăzută la 
art. 6.  

 
X. DISPOZIŢII  FINALE 

Art.13. Prezentul contract se completează cu dispoziţiile Codului Civil.       
Art.14. Pe toată durata închirierii părţile contractante se vor supune legislaţiei în 

vigoare. 
Art.15. Orice modificare sau completare ulterioară a prezentului contract de 

închiriere se va realize de comun acord, în scris, prin act adiţional ce se va constitui 
anexă la contractual de închiriere.                                                 

Prezentul contract s-a încheiat în patru exemplare, câte două pentru fiecare 
parte contractantă.                           

Buzău,    _____________ 2020 
 
 

 
  LOCATOR                                                                             LOCATAR                                                     

 

 
                                                                                                           
 

PRIMAR,  
Constantin Toma 

 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU  
      Marius – Liviu Badiu                                                           

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                      Anexa nr. 1  

                                                     la contractul de închiriere 
                                               nr. ___________/2020  

 
 

 
 
 



 
                                                                                                                                                           
                                                                                     Anexa nr. 2  

                                                     la contractul de închiriere 
                                               nr. ___________/2020  

 
 
 
 

PROCES –VERBAL 
încheiat astăzi  ______________ 2020 

 
Astăzi data de mai sus, Municipiul Buzău, reprezentat prin domnul Constantin 

Toma, primarul municipiului Buzău, în calitate de locator,  pe de o parte şi 
___________________________________________, cu sediul social în 
__________________________________________________________, reprezentat/ă 
legal prin _________________________________, în calitate de locatar pe de altă 
parte, am procedat primul la predarea şi secundul la primirea spaţiului proprietate 
publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 -  
Bazar, având suprafaţa construită de 197,46 m.p. (209,68 m.p. în C.F.) şi terenul 
aferent în suprafaţă măsurată de 238,00 m.p. (din acte 236,00 m.p. ), din care 40,54 
m.p. teren liber de construcţii, în vederea desfăşurării unor activităţi sportive având ca 
obiect de activitate __________________________________________.  

Spaţiul prevăzut mai sus, se predă pentru o perioadă de 20 de ani începând cu 
data de ___________________________. 
          

                     
                             LOCATOR,                                                                LOCATAR, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

         Formular  - F 1 

         OFERTANT 

_____________________ 

   

DECLARATIE DE PARTICIPARE 
pentru închirierea spaţiului proprietate publică a municipiului Buzău, situat în 

municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 -  Bazar 
 

 
                             Domnule Primar 

 

Urmare a anunţul publicitar apărut în publicaţia ___________________din data 

de __________ 

Prin prezenta, 

Noi, 

________________________________________________________ 

                                        (denumirea ofertantului) 

 

ne manifestăm intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru 

închirierea spaţiului proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, 

parte din Punctul Termic 19 -  Bazar, în vederea desfăşurării de activităţi sportive având 

ca obiect de activitate ______________________ (kickboxingul, kempo, lupte, etc.), 

organizată în şedinţă publică la data _________ ora ___ de catre Municipiul Buzău. 

Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, a conditiilor pentru 

incetarea contractului, a condiţiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanţiei de 

participare la licitaţie, prevăzute în caietul de sarcini si fişa de date şi ne asumăm 

responsabilitatea pierderii lor în condiţiile stabilite. 

Oferta noastră este valabilă până la data de _______________ 

 La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea ofertelor din 

partea noastră va participa un reprezentant autorizat să ne reprezinte şi să semneze 

actele încheiate cu această ocazie. 

 
 
 
 
 

Numele, funcţia și semnătura 
reprezentantului legal 

Data întocmirii 
ZZ.LL.AAAA 



 
 

                                                                  Formular  - F 2 

 

OFERTANT 
___________________ 
 
 

FIŞA OFERTANTULUI 
pentru închirierea spaţiului proprietate publică a municipiului Buzău, situat 

în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 -  Bazar 
 

 

 
 

  
1)Ofertant 

__________________________________________________________ 

2)Sediul asociaţiei sau clubului sportiv_____________________________ 

__________________________________________________________ 

3)Telefon __________________________________________________ 

4)Reprezentant legal _________________________________________ 

        * împuternicit ____________________________________________ 

în baza ____________________________________________________ 

5)Funcţia ________________________________________________ 

6) Certificat de identitate sportivă nr. ____________________________ 

7) Obiect de activitate_________________________________________ 

8)Nr.  cont __________________________________________________ 

9)Banca _____________________________________________________ 

 
 
 
 

 

   

Numele, funcţia și semnătura 
reprezentantului legal 

Data întocmirii 
ZZ.LL.AAAA 



                                                                  Formular  - F 3 

 

OFERTANT 
___________________ 
 

 

DECLARAŢIE 
privind eligibilitatea pentru închirierea spaţiului proprietate publică a 

municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din  
Punctul Termic 19 -  Bazar 

 
 
 
 

Subsemnatul(a) __________________________________________, 
reprezentant al _______________________________________________, în 

calitate de ofertant la licitaţia publică pentru închirierea spaţiului proprietate 
publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 
19 -  Bazar, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, declar pe proprie răspundere că:  

- asociaţia/clubul sportiv nu se află în insolvenţă, faliment sau lichidare;  
- asociaţia/clubul sportiv nu are debite restante la bugetul general 

consolidat al statului şi bugetul local; 
-  asociaţia/clubul sportiv nu 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; 

- informaţiile prezentate autorităţii contractante în scopul demonstrării 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie nu sunt false. Subsemnatul declar că 
informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în cazul 
în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele, funcţia și semnătura 
reprezentantului legal 

Data întocmirii 
ZZ.LL.AAAA 



 
                                                                 Formular  - F 4 

         OFERTANT 

_____________________ 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
(Aspecte economice si financiare) 

 
 
Pentru închirierea spaţiului proprietate publică a municipiului Buzău, situat 

în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 -  Bazar, având suprafaţa 
construită de 197,46 m.p. (209,68 m.p. în C.F.) şi terenul aferent în suprafaţă 
măsurată de 238,00 m.p. (din acte 236,00 m.p.), din care 40,54 m.p. teren liber 
de construcţii, în vederea desfăşurării de activităţi sportive având ca obiect de 
activitate ______________________ (kickboxingul, kempo, lupte, etc.) , oferim o 
chirie de __________________________________ 
_____________________________________________________________ 
lei/luna (pretul in cifre si litere). 

Menţionăm faptul că în cazul în care oferta noastră va fi declarată 

câştigătoare ne obligăm să acceptăm indexările stabilite prin acte oficiale ale 

locatorului şi modalitatea de achitare a chiriei stabilită de către acesta. 

 

PLAN DE FINANTARE SUMA (lei) 

-investitii din fonduri proprii  

-fonduri europene  

-alte fonduri  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Numele, funcţia și semnătura 
reprezentantului legal 

Data întocmirii 
ZZ.LL.AAAA 



 
                                                                 Formular  - F 5 

         OFERTANT 

_____________________ 

 
 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 

(Aspecte sociale) 
 
 
Pentru închirierea spaţiului proprietate publică a municipiului Buzău, situat 

în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 -  Bazar, având suprafaţa 
construită de 197,46 m.p. (209,68 m.p. în C.F.) şi terenul aferent în suprafaţă 
măsurată de 238,00 m.p. (din acte 236,00 m.p.), din care 40,54 m.p. teren liber 
de construcţii, în vederea desfăşurării de activităţi sportive având ca obiect de 
activitate ______________________ (kickboxingul, kempo, lupte, etc.) , 
garantăm: 

 

ASPECTE SOCIALE NR. PERSOANE 

-integrarea gratuit  a unui număr de copii defavorizaţi  

-angajarea de persoane defavorizate  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele, funcţia și semnătura 
reprezentantului legal 

Data întocmirii 
ZZ.LL.AAAA 



 
                                                                 Formular  - F6 

         OFERTANT 

_____________________ 

 
 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 

(Aspecte ce tin de activitatea asociaţiei sau clubului sportiv) 
 
 
Pentru închirierea spaţiului proprietate publică a municipiului Buzău, situat 

în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 -  Bazar, având suprafaţa 
construită de 197,46 m.p. (209,68 m.p. în C.F.) şi terenul aferent în suprafaţă 
măsurată de 238,00 m.p. (din acte 236,00 m.p.), din care 40,54 m.p. teren liber 
de construcţii, în vederea desfăşurării de activităţi sportive având ca obiect de 
activitate ______________________ (kickboxingul, kempo, lupte, etc.): 

 

ASPECTE   

 
- experienţa antrenorului 
 
 

absolvent facultate cu 
program sportiv 
(se bifează rubrica 
corespunzătoare) 

   DA     NU 

  

maestru emerit al 
sportului 
(se bifează rubrica 
corespunzătoare) 

   DA     NU 

  

 
-medalii obtinute 
 
 
 

în competiţii naţionale 
 

Numar : 

în competiţii internaţionale Număr: 

 
*  se vor depune copii ale documentelor care certifică aspectele de mai sus 

 
 

 
 

 
 

Numele, funcţia și semnătura 
reprezentantului legal 

Data întocmirii 
ZZ.LL.AAAA 



 
 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii 

Nr. 19.510/13.02.2020 
 

 
 

NOTĂ  

 privind stabilirea chiriei datorate pentru spaţiul proprietate publică a municipiului 
Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 –BAZAR 

 
              

         La stabilirea chiriei  se are în vedere metoda de calcul stabilită conform 
prevederilor O.U.G. 54/2006 şi a art. 17 din capitolul II din Legea 50/1991 şi  
anume “ Limita minimă a preţului concesiunii/închirierii se stabileşte, după caz, 
prin hotărârea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului 
de vânzare al imobilului, în condiţii de piaţă. Valoarea minimă a redevenţei/chiriei 
se stabileşte prin repartizarea valorii de piaţă a terenului la un interval de 25 ani “  
  Construcţia în suprafaţă construită de 197,46 m.p. a fost evaluată la suma 
de 20.151,00 euro prin raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat 
ANEVAR Ţigănuţ Radu. Totodată prin acelasi raport de evaluare terenul în 
suprafaţă de 236,00 a fost evaluat la suma de 35.400,00 euro, rezultând astfel o 
valoare de piaţă a imobilului de 55.551,00 euro. 
            Întrucât limita minimă a preţului concesionării/închirierii se stabileşte 
astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului bunului, rezultă că 
chiria este: 
 
  55.551, 00 euro : 25 ani = 2.222,00 euro/an  
 
Chiria lunară  = 2.222 euro/an : 12 luni = 185,17 euro/lună                             
 1 euro (11.02.2020) =   4,7668 lei => 883 lei/lună 
 
 

INTOCMIT, 

Emilia-Izabela Lungu 
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