
Pagină 1 din 22  

         ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
Nr. 5532 din 05 10 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N U N Ţ  
 

  
               În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată şi ale prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, primarul comunei Unţeni aduce la cunoştinţa publică următorul  proiect de act normativ, care a fost 
iniţiat şi urmează a fi supus dezbaterii şi adotării Consiliului local al comunei Unţeni:  

1.Proiect de hotărâre la proiectul de hotărâre privind  aprobarea închirierii  spațiilor: Corp administrativ 
1, situat în p.c. 304, intravilan Mânăstireni, Corp administrativ 2, situat în p.c. 304, intravilan Mânăstireni  și 
Clădire Dispensar Uman Burlești situat în pc 316 Burlești, aparţinând domeniului public și privat al comunei 
Unțeni, județul Botoșani 
 

2.Documente aferente 
            Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la 
proiectul de hotărâre susmenţionat, al cărui conţinut îl prezentăm ( împreună cu referatul de aprobare si 
raportul de specialitate ), la registratura Primăriei comunei Unţeni, până la data de ______________2022. 
 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Paladi 

 
 
 
 
 
PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Nr.5530 din 05.10. 2022 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii  spațiilor: Corp administrativ 1, situat în p.c. 

304, intravilan Mânăstireni, Corp administrativ 2, situat în p.c. 304, intravilan Mânăstireni  și Clădire 
Dispensar Uman Burlești situat în pc 316 Burlești, aparţinând domeniului public și privat al comunei 

Unțeni, județul Botoșani 
 

Potrivit art.861, alin. (3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, stabilește că ”în condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi 
concesionate ori închiriate.” 
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 Potrivit art.297 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ stabilește: 
”(1)Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de 
proprietate publică, respectiv:  

a) darea în administrare; 
b) concesionarea; 
c) închirierea; 
d) darea în folosinţă gratuită.  
(2) În cazul închirierii bunurilor proprietate publică de către titularul dreptului de administrare, iniţierea 

procedurii de închiriere se stabileşte de către regiile autonome, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, 
precum şi de alte instituţii de interes public naţional, judeţean sau local.” 
 Art.333, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 stabilește că ”închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau 
a unităţilor administrativ - teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.” 
 Închirierea bunurilor proprietate publică este reglementată de Secțiunea a 4-a, din Partea a V-a din O.U.G. 
nr.57/2019.  

 Prin această închiriere vom atrage venituri suplimentare la bugetul comunei Unțeni și vom încuraja atragerea de 
investiții cu impact pozitiv pentru comunitatea noastră.  
 În acest sens, s-a întocmit o expertiză tehnică autorizată prin care s-a stabilit prețul minim de pornire a licitației 
fiind: 

- Clădire Dispensar Uman Burlești 490 lei/an. 
- Corp administrativ 1 Mânăstireni          395 lei/an. 
- Corp administrativ 2 Mânăstireni          380 lei/an. 

 Expertiza a fost întocmită de expert autorizat Anevar.  
Având în vedere cele mai sus menționate, solicit CL Unțeni, aprobarea începerii demersurilor legale în vederea 

închirierii prin licitație publică a spațiilor mai sus menționate, aflate în domeniul public și privat al comunei Unțeni.  
 În acest sens, propun un proiect de hotărâre. 
 

PRIMAR, 
Paladi Constantin 

 
 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
Nr. 5531/ 05.10.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii  spațiilor: Corp administrativ 1, situat în p.c. 

304, intravilan Mânăstireni, Corp administrativ 2, situat în p.c. 304, intravilan Mânăstireni  și Clădire 
Dispensar Uman Burlești situat în pc 316 Burlești, aparţinând domeniului public și privat al comunei 

Unțeni, județul Botoșani 
 

 

Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, compartimentele de resort din 
cadrul aparatului de specialitate ale primarului întocmesc rapoartele de specialitate. 
 Potrivit art.861, alin. (3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, stabilește că ”în condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi 
concesionate ori închiriate.” 
 Potrivit art.297 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ stabilește: 
”(1)Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de 
proprietate publică, respectiv:  

a) darea în administrare; 
b) concesionarea; 
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c) închirierea; 
d) darea în folosinţă gratuită.  
(2) În cazul închirierii bunurilor proprietate publică de către titularul dreptului de administrare, iniţierea 

procedurii de închiriere se stabileşte de către regiile autonome, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, 
precum şi de alte instituţii de interes public naţional, judeţean sau local.” 
 Art.333, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 stabilește că ”închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau 
a unităţilor administrativ - teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.” 
 Închirierea bunurilor proprietate publică este reglementată de Secțiunea a 4-a, din Partea a V-a din O.U.G. 
nr.57/2019.  

Prin această închiriere vom atrage venituri suplimentare la bugetul comunei Unțeni și vom încuraja atragerea de 
investiții cu impact pozitiv pentru comunitatea noastră. 
 În acest sens, s-au întocmit o expertize  tehnice autorizate prin care s-a stabilit prețul minim de pornire a licitației 
fiind: 

- Clădire Dispensar Uman Burlești     490 lei/an. 
- Corp administrativ 1 Mânăstireni              395 lei/an. 
- Corp administrativ 2 Mânăstireni              380 lei/an. 

 Expertiza a fost întocmită de expert autorizat Anevar.  
Tinând cont de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare a primarului comunei Unțeni, privind aprobarea 

închirierii a unor spații enumerate mai sus din  domeniul public și privat al comunei Unțeni, aduc la cunoștință C.L. 
Unțeni că aceste spații sunt libere, se poate închiria conform  legii, pentru a permite accesul  locuitorilor comunei Unțeni 
la servicii de sănătate. 

Propunerile făcute respectă prevederile legale în vigoare, proiectul de hotărâre putând fi supus dezbaterii 
consiliului local. 
 

Consilier debutant , 
                                                                     Ciobanu  Eugen 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢULBOTOȘANI 

U.A.T. Comuna UNȚENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45 din 05.10.2022 
privind aprobarea închirierii  spațiilor: Corp administrativ 1, situat în p.c. 304, intravilan 

Mânăstireni, Corp administrativ 2, situat în p.c. 304, intravilan Mânăstireni  și Clădire Dispensar Uman 
Burlești situat în pc 316 Burlești, aparţinând domeniului public și privat  al comunei Unțeni, județul 

Botoșani 
 

 
 

Consiliul local Unțeni, județul Botoșani, 
 având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Unțeni înregistrat la nr.5530/2022; 
- raportulde specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Unțeni înregistrat la nr. 5 5 3 1 /2022; 
având în vedere rapoartele de avizare consultative al comisiilor: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi 

privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
- comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
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- comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 

în baza prevederilor art.129,alin.(2),lit."c",alin.(6),lit.„a”și„b”și  Secțiunea a 4-a, din 
Partea a V-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, precum și ale Legii 52/2003 privind transparent decizionala in 
administrația publica, 

în temeiul art. 139 alin. (3) lit „g”art. 196, alin. (1), lit., a" din Ordonanța de urgenta 
a Guvernului nr.57 din 2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1–(1)Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a unor spații aflate în 
Domeniul public și privat al comunei Unțeni, județul Botoșani, învederea desfășurării unor 
activități de utilitate publică: 
 

Nr. 
crt 

Denumire spațiu Suprafața 

1 Clădire Dispensar Uman Burlești 15,90 mp 
2  Corp administrativ 1 Mânăstireni 12,10 mp 
3 Corp administrativ 2 Mânăstireni 16,40 mp 
Total Trei imobile 44,4 mp 

 
 

Art.2. – Preţul minim de pornire la licitaţie este: 
     - Clădire Dispensar Uman Burlești 490 lei/an. 
     - Corp administrativ 1 Mânăstireni 395lei/an. 
     - Corp administrativ 2 Mânăstireni 380 lei/an. 
Art.3. - După adjudecare, prețul chiriei va fi actualizat anual cu indicele de inflație. 
Art.4. – Se aprobă Documentația de atribuire prevăzută în anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 – Licitaţia se organiza de primarul comunei Unțeni. 

            Art.6 – Imobilele menţionate la art.1 fac parte din domeniul public și privat al 
comunei Unțeni. 
           Art.7. – Se aprobă rapoartele de evaluare înregistrate la nr. 5525 din 05 10 2022 și 
nr.5526 din 05 10 2022, întocmite de evaluator autorizat ANEVAR, EI, EPI, EBM. 
          Art.8.-  Imobilele menţionate la art.1nu face obiectul nici unei cereri depuse in 
temeiul actelor normative care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate in mod 
abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu sunt grevate de 
sarcini și nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanţei judecătorești. 
          Art.9 – Hotărârea se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
 

       Inițiator,                                                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
      Constantin Paladi                                                                                  Secretar generalal comunei, 

                                                                                                                Vasile Ursachi 
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AnexalaHClnr.____ din ____________ 2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTAŢIADEATRIBUIRE 
 
 

pentruînchiriereaprinlicitațiepublicăaunor spații din proprietatea publică a 
Comunei Unțeni,comunaUnțeni,județulBotoșani,aflatîn 
d o m e n i u l privatalcomuneiUnțeni,învedereadesfășurării unor activități de utilitate 
publică: Corp administrativ 1, situat în p.c. 304, intravilan Mânăstireni, Corp administrativ 2, situat în 
p.c. 304, intravilan Mânăstireni  și Clădire Dispensar Uman Burlești situat în pc 316 Burlești, 
aparţinând domeniului public și privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 
 
 
 
 
 
 
Caietdesarcini 
Fișadedateaprocedurii 
 
Contractcadru 
Formulareșimodelededocumente 
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CAIETDESARCINI 
privindorganizarealicitațieipublicedeschisepentruînchirierea  spațiilor: Corp 

administrativ 1, situat în p.c. 304, intravilan Mânăstireni, Corp administrativ 2, situat în p.c. 304, 
intravilan Mânăstireni  și Clădire Dispensar Uman Burlești situat în pc 316 Burlești, aparţinând 
domeniului public și privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 
 

 
 

 
Informațigeneraleprivindobiectulînchirierii 
Descriereșiidentificarea 
Bunurilecareurmeazăsăfieînchiriatsunt trei spații, situate în satele Mânăstireni și 

Burlești,comuna Unțeni,județulBotoșani. 
 
 

Nr. 
crt 

Denumire spațiu Suprafața 

1 Clădire Dispensar Uman Burlești 15,90 mp 
2  Corp administrativ 1 Mânăstireni 12,10 mp 
3 Corp administrativ 2 Mânăstireni 16,40 mp 
Total Trei imobile 44,4 mp 

 
Destinație 
Bunulcarefaceobiectulînchirieriivafidestinatdesfășurăriiunoractivitățide utilitate 

publică. 
Condițiigeneralealelicitației 
Regimulbunurilorproprii,respectivbunurileutilizatedelocatorpentruînchiriere 

Bunurile  menționaet la pct. 1 și 2 aparțin domeniului public al Comunei Unțeni  și 
seaflăînadministrareaConsiliuluiLocalUnțeni. 

Obligațiiprivindprotecţiamediului 
Locatarulareobligațiadeaobținetoateavizeledemediunecesarefuncționării,înconformitate

cudestinațiaprecizatălapct.2șidearespectalegislațiaîn  
vigoareprivindprotecțiamediului,petoatădurataîncheieriicontractuluideînchiriere. 

Obligativitateaasigurăriiutilizăriiînregimdecontinuitateşipermanenţă 
Spațiulprecizatlapct.1sevafiutilizadecătrelocatarînmodcontinuușipermanentpetoatăduratadev
alabilitateacontractului,fărămodificareadestinațieiacestuia,urmândcarestituireasăfiefăcutăla
stareatehnicășifuncționalăavutăladatapreluării,maipuținuzuraaferentăutilizăriinormale. 

Interdicțiasubînchirieriibunurilor 
Pe toată durata de valabilitate a contractului de închiriere este 

interzisăsubînchiriereaspațiilor. 
Durataînchirierii 
Închiriereaspațiilor 

sevafacepentruoperioadăde10ani,cuposibilitateadeprelungirepeoperioadăegalăcuceainițială. 
Prețulminim de  pornire  la licitațieeste: 
- Clădire Dispensar Uman Burlești 490lei/an. 
-Corp administrativ 1 Mânăstireni 395 lei/an. 
-Corp administrativ 2 Mânăstireni 380 lei/an. 
 
 
 
 
Garanția 
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Cuantumul garanției constituite este echivalentul contravalorii unei chirii, și seva 
achita, până în data la care se pot depune ofertele, la casieria Primăriei 
ComuneiUnțeni,înbazauneidispozițiideîncasare. 

Pentru ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost 
declaratăcâștigătoare,garanțiasevarestituiînurmauneisolicităriscrise. 

Modalitățideobținereadocumentațieideatribuireșicostulacesteia 
Solicitantul va achiziționa documentația de atribuire, pusă la dispoziție acestuiape 

suport de hârtie, de la Primăria Comunei Unțeni,gratuit. 
 

Condițiiledevalabilitatepecaretrebuiesăleîndeplineascăoferta. 
Oferta se redactează în limba română și se depune la sediul Primăriei 

ComuneiUnțeni, conform anunţului de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi 
unulinterior,careseînregistreazădeînregistrul„Oferte”,precizându-sedataşiora. 

Pepliculexteriorsevaindicaobiectullicitaţieipentrucareestedepusăofertașivatrebuisăconţi
nă: 

-
cerereadeînscrierelalicitațiecuinformaţiiprivindofertantul,semnatădeofertant,fărăîngroşăr
i,ştersăturisaumodificări; 

-acte doveditoareprivind calităţile şi
 capacităţileofertanţilor,conformsolicitărilorautorităţiicontractante; 

-actedoveditoareprivindintrareaînposesiacaietuluidesarcini. 
Pepliculinterior,careconţineofertapropriu-

zisă,seînscriunumelesaudenumireaofertantului,precumşidomiciliulsausediulsocialalacestu
ia,dupăcaz. 

Fiecareparticipantpoatedepunedoarosingurăofertăîntr-unsingurexemplar 
șisemnatdecătreofertant. 

Ofertaarecaracterobligatoriu,dinpunctdevederealconţinutuluișiareovalabilitatedemi
nim30zilecalendaristice,deladatadesfășurăriilicitației. 

Persoanainteresatăareobligaţiadeadepuneofertalaadresaşipânăladata-
limităpentrudepunere,stabiliteînanunţulprocedurii. 

Riscurilelegatedetransmitereaofertei,inclusivforţamajoră,cadînsarcinapersoaneiinte
resate. 

Ofertadepusălaoaltăadresăaautorităţiicontractantedecâtceastabilităsaudupăexpirare
adatei-limită pentrudepuneresereturneazănedeschisă. 
 

Criteriidevalabilitatepecaretrebuiesăleîndeplineascăoferta 
Să aibă incluse în primul plic sigilat documentele precizate  la pct. 2.4. din Fișade 

date a procedurii și să le prezinte și în original, pe cele depuse în copie, la 
deschiderealicitațieipublice. 
 

Licitațiașiîncheiereacontractuluideînchiriere 
ÎnconformitatecuFișadedateaprocedurii. 
Clauzedeîncetareacontractuluideînchiriere 
Contractul de închiriere poate înceta și înainte de ajungere la termen prin 

acordulscrisalambelorpărți. 
Pentru neplata chiriei la 2 termene consecutive, contractul se consideră 

desființatdeplindrept,nefiindnecesarăintervențiainstanțeijudecătorești. 
Pentrunerespectareaobligațiilorprevăzuteîncontractulde  închiriere  de  

cătreunadintrepărți,cealaltăpartepoatesolicitadenunțareacontractuluicuunpreavizde15zile,iar
parteaînculpădatoreazăceleilaltepărțidaune–interese. 

Închirierea poate înceta în cazul în care interesul național sau local o 
impune,prindenunțareaunilateralădecătrelocator,cuunpreavizde45dezile. 
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„Închirierea poate înceta la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunuluiînchiriat sau 
în cazul imposibilității obiective a locatarului de a se folosi de 
bunurileînchiriate,prinrenunțare,fărăplatauneidespăgubiri. 

Însituațiaîncarespațiulvafiadjudecatînurmauneilicitațiipublicedevânzare,contractul 
de închiriere ce se află în derulare, va înceta la inițiativa locatorului, curespectarea unui 
termen de preaviz de 30 de zile, de la data comunicării notificării 
deîncetareacontractuluideînchirieredecătrelocator.
 Închiriereapoateîncetaînaltesituațiiprevăzutedelege. 
 
FIȘADEDATEAPROCEDURII 

Informațiigeneraleprivindlocatorul 
-denumire:PrimăriaComuneiUnțeni,; 
-codfiscal: 3433858; 
-adresa:Sat Unțeni,strada Principală nr.90,ComunaUnțeni,JudețulBotoșani, cod 

poștal 717435; 
-nr.telefon:0231/543802,fax:0231/543802 
-persoanăcontact: consilier superior Maria Ciobanu. 
Instrucțiuniprivindorganizareașidesfășurareaproceduriide licitație 
Obiectullicitației 
Închirierea unor spații aflate în localitățile Mâmăstireni și 

Burlești,comunaUnțeni,județulBotoșaniaparținând  domeniuluipublic al ComuneiUnțeni, 
aflatîn administrareaPrimăriei Comunei Unțeni,în vedereadesfășurării unor activități  de 
utilitate publică,identificateconformpct.1.1dinCaietuldesarcini. 

Informațiiprivinddesfășurarealicitației 
Datelereferitoarelacalendaruldesfășurăriilicitațieipublicesegăsescînanunțuldelicitație,ca

resepublicăînMonitorulOficialalRomâniei  Partea  a  VI-a,  într-
uncotidiandecirculațienațională,într-
uncotidiandecirculațielocalășipepaginadeinternetaPrimărieiComuneiUnțeni 

Documentenecesarepentruînscrierealalicitație 
-copiedepe  buletinulsaucarteade identitate apersoaneifiziceparticipante; 
-copie de pe certificatul de înregistrare fiscală pentru persoane fizice 

autorizate,societăți comerciale, unități medicale cu personalitate juridică sau unități 
caredesfășoarăactivitățiconexeactuluimedicalcupersonalitatejuridică; 

-copiedepecertificatuldeînregistrarelaRegistrulComerțuluipentrusocietățicomerciale; 
-

copiedepeactulconstitutiv,inclusivdepetoateacteleadiționalerelevantealesocietățiicomerciale; 
-copie de pe actul de numire în funcție

 pentrupreședintele/directorul/administratorulunității par tic ipan te .  
împuternicirea dată participantului de către ofertant pentru a participa la licitațieîn 
numele său în cazul societăților comerciale sau împuternicire autentificată lanotariat dată 
participantului de ofertant pentru a participa la licitație în 
numelesăuîncazulpersoanelorfizice; 

-certificat de atestare fiscală de la Administrația Județeană a Finanțelor 
Publicepentrupersoanefiziceșicertificatdeatestarefiscalădelacompartimentuldetaxeși 
impozite ale primăriei localității de domiciliu sau a sediul firmei solicitantului,valabile; 

-dovadaplățiicontravaloriidocumentațieideatribuire(dacă este cazul); 
-dovadaplățiigaranției(dacă este cazul); 
-cerereadeînscrierelalicitație; 
-declarațiapeproprierăspundere aofertantului conform căreia documenteledepuse 

corespund realității și veridicității, conform prevederilor art.326 din 
NoulCodPenalprivindfalsulîndeclarații. 
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Documenteledepuseîncopie,înprimulplicsigilat,vorfiprezentateînoriginalladeschidereali
citațieipublice,neprezentarealor ducândladescalificareaofertanților. 

Condițiile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească licitantul pentru a fi admis 
lalicitație 

Aredreptuldeaparticipalalicitaţieoricepersoanăfizicăsaujuridică,românăsaustrăină,c
areîndeplineştecumulativurmătoarelecondiţii: 

-a plătittoatetaxeleprivindparticiparealalicitaţie,inclusivgaranţia; 
-

adepusofertaîntermeneleprevăzute,împreunăcutoatedocumentelesolicitatelapct.2.3; 
-areîndeplinitelazitoateobligaţiileexigibiledeplatăaimpozitelor,a -taxelor şi a 

contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi cătrebugetullocal; 
-nuesteînstaredeinsolvenţă,falimentsaulichidare. 
Nuaredreptulsăparticipelalicitaţiepersoanacareafostdesemnatăcâştigătoare la o 

licitaţie publică anterioară ultimilor 3 ani, privind bunurile ComuneiUnțeni, dar nu a 
încheiat contractul din culpă proprie. Restricţia operează pentru odurată de 3 ani, 
calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare lalicitaţie. 

Desfășurareaproceduriidelicitație 
Licitația publică se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 332÷348 

dinOrdonanțadeurgențăaGuvernuluinr.57/2019privindCoduladministrativ. 
 

Instrucțiuniprivindmoduldeelaborareșiprezentareaofertelor 
Oferteleseredacteazăînlimbaromână. 
Ofertelesedepunlasediulautorităţiicontractantesaulaloculprecizatînanunţul de 

licitaţie,în două plicurisigilate, unul exteriorşi unul interior, care 
seînregistreazădeautoritateacontractantă,înregistrulOferte,precizându-sedataşiora. 

Pe plicul exterior se va specifica: „Documentația pentru participarea la 

licitațiapublicadindatade2 8 . 1 1 . 2 0 2 2 , ora 

13,privindînchiriereaspațiilorînsuprafațătotalăde 

44,4mp,situateinsateleMânăstireni și 

Burlești,ComunaUnțenijudețulBotoșaniinvedereadesfășurăriiunoractivitățide 

utilitate publică”precum și denumireaofertantului. 
Pliculexteriorvatrebuisăconţină: 
-

cerereadeînscrierelalicitațiecuinformaţiiprivindofertantul,semnatădeofertant,fărăîngroşăr
i,ştersăturisaumodificări; 

-actetedoveditoareprivindcalităţile şicapacităţile ofertanţilor, 
conformsolicitărilorautorităţiicontractante; 

-
declarațiapeproprierăspundereaofertantului,conformcăreiadocumentațiadepusăcorespun
derealitățiișiveridicității; 

-
actedoveditoareprivindintrareaînposesiadocumentațieideatribuire,precumșiaplățiigaranțieide
participare. 

Pepliculinterior,careconţineofertapropriu-
zisă,seînscriunumelesaudenumireaofertantului,precumşidomiciliulsausediulsocialalacestu
ia,dupăcaz. 

Ofertasevaredactaținândcontdecriteriiledeatribuire,precizatelapct.4. 
Fiecareparticipantpoatedepunedoarosingurăofertăîntr-unsingurexemplar 

șisemnatdecătreofertant. 
Ofertaarecaracterobligatoriu,dinpunctdevederealconţinutuluișiareovalabilitatedemi

nim30zilecalendaristice,deladatadesfășurăriilicitației. 
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Persoanainteresatăareobligaţiadeadepuneofertalaadresaşipânăladata-
limităpentrudepunere,stabiliteînanunţulprocedurii. 

Riscurilelegatedetransmitereaofertei,inclusivforţamajoră,cadînsarcinapersoaneiinte
resate. 

Ofertadepusălaoaltăadresăaautorităţiicontractantedecâtceastabilităsaudupăexpirare
adatei-
limităpentrudepuneresereturneazănedeschisă.Informațiiprivindcriteriiledeatribuireaplicate,
pentrustabilireaoferteicâștigătoare 

Criteriuldeatribuirealcontractuluideînchiriereeste: 
celmaimarenivelalchiriei. 

Informațiiprivindmoduldecalculalpunctajuluicriteriuluideatribuire,înscopuldepartajăriis
olicitanțilorcalificați 

Calcululpunctajuluicriteriului„Celmaimarenivelalchiriei”N=(Vof/Vmax)x100; 
unde: 
Vof-reprezintăvaloareachirieioferitădelicitant; 
Vmax-reprezintăceamaimarevaloareachirieioferitădelicitanți;N–

reprezintănumăruldepunteobținute,cupreciziededouăzecimale. 
 

Instrucțiuniprivindmoduldeutilizareacăilordeatac 
Tribunalul Botoșani – Secția civilă, de contencios administrativ și fiscal 
estecompetentăsăsoluționezelitigiilereferitoarelaatribuirea,încheiereașianulareacontractu
luideînchiriere. 

Acțiunea ce are ca obiect un litigiu referitor la procedura de atribuire se vadepune la 
Tribunalul Botoșani–  Secția  civilă, de contencios administrativ  și fiscalîn termen de 5 zile 
de la data luării la cunoștință a actului autorității contractanteconsideratnelegal. 
Celelaltelitigiireferitoarelaîncheiereașianulareacontractuluideînchirieresevorsoluționaînconfo
rmitatecuprevederileLegiicontenciosuluiadministrativnr.554/2004,cumodificărileșicompletări
leulterioare. 

JudecătoriaBotoșaniestecompetentăsăsoluționezelitigiilecedecurgdinexecutareacont
ractuluideînchiriere.Acțiuneasevadepunelainstanțacompetentăînconformitatecuprevederil
eLegiicontenciosuluiadministrativnr.554/2004,cumodificărileșicompletărileulterioare. 
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ROMANIA 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

COMUNA UNȚENI cod fiscal 343385 
PRIMĂRIA tel/fax 0231 543 802 

 
 

CONTRACT CADRU DE ÎNCHIRIERE 
nr.________/_______________ 

 
 

PĂRŢILECONTRACTANTE 
COMUNA  UNȚENI, cu sediul în loc. Unțeni, comuna Unțeni, Strada Principală  nr. 90, telefon/fax 0231, 

543802 ,e-mail: primaria_untenibt@yahoo.com,cod unic de înregistrare 3433858,având  cont 

nr.RO08TREZ11624840271XXXXX  deschis la Trezoreria Botoșani, reprezentat prin Primar Constantin 

Paladi şi Contabil  Eugenia Listar,în calitate deLocator, pe de o parte,         

și 

Nume locator cusediulîn localitatea ,str. _ , nr. , bl. , scara _, ap., jud. 
 , cod fiscal, înregistrată la Registrul Comerțului cunr. ,cont virament_,deschis
 la ,reprezentatăprindl/dna_  ,încalitatede_, 
posesor al BI/CIseria  ,nr.  ,eliberat de, la data delocalitatea 
 ,domiciliatstr.,nr.  , bl. ____,scara ___ ,ap.__,
 tel._,încalitatedeLOCATAR, 

au convenit încheierea prezentului contract de închiriere cu respectarea 
următoarelorclauze: 
 
OBIECTULŞISCOPULCONTRACTULUI 

Locatorulasigurălocataruluifolosințaspațiuluicusuprafațătotalăde………..
 mp,însuprafațăde ……….mp,situatînsat…………,comuna Unțeni 
județulBotoșani,aparținânddomeniuluiprivatalComuneiUnțenișiînadministrareaPrimăriei
ComuneiUnțeni,învedereadesfășurăriiunoractivitățide utilitate publică, identificate 
conform Anexei ce face parteintegrantădincontractuldeînchiriere. 

Bunulînchiriatnuestegrevatdesarcini. 
Locatorul predă locatarului bunul închiriat pe bază de proces verbal, în termen de5 

(cinci) zile de la data încheierii contractului de închiriere, care va constitui anexă 
lacontractuldeînchiriere. 

Locatorulpredălocataruluibunulînchiriatînbunăstare. 
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Bunulcarefaceobiectulînchirieriivafi destinatdesfășurării unor activități de utilitate 
publică. 
PREŢULÎNCHIRIERII,MODALITĂŢIDEPLATĂ 

Prețulînchirierii,respectivchiriaestede lei/lună. 
Chiriavafiindexatăanualcuratainflației. 

Modalitateadeplată: 
-chiriavafiplătităladatade10alelunii,pentrulunaîn  curs,  în  contuldeschis la 

Trezoreria mun. Botoșani sau prin depunere de numerar la casieria 
PrimărieiComuneiUnțeni. 

-chiriavafiplătităînlei. 
DURATACONTRACTULUIDEÎNCHIRIERE 
Prezentulcontractdeînchiriereseîncheiepeoperioadăde10ani,cuposibilitatedeprelungire

peoperioadăegalăcuceainițială. 
 

 
OBLIGAŢIILELOCATORULUI 
Să predea bunul pe bază de proces-verbal, în termen de maximum 30 de zile 

deladataconstituiriigaranției. 
Săîncasezechiria,înconformitatecudispoziţiilecontractuluideînchiriere. 
Să beneficieze de garanţia constituită de titularul dreptului de închiriere în 

cazcontrar,PrimăriaComuneiUnțenifiindobligatsărestituiegaranţialaîncetareacontractului. 
Să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata 

închirierii,potrivitdestinaţieisale,şisăsuportecheltuielilereparaţiilornecesareînacestscop. 
Săechivalezesumeleinvestitedelocatar,înplatachirieistabilităprincontract. 
Săcontrolezeexecutareaobligaţiilortitularuluidreptuluideînchiriereşirespectareacon

diţiilorînchirierii,avânddreptulsăconstate,oridecâteoriestenevoie,fărăastânjenifolosinţabu
nuluidecătretitularuldreptuluideînchiriere,stareaintegrităţiibunuluişidestinaţiaîncareestef
olosit. 

Săasigurefolosinţanetulburatăabunuluipetottimpulînchirierii. 
Locatorul nu va putea să închirieze bunul care face obiectul prezentului 

contractvreunuiterț. 
 
OBLIGAŢIILELOCATARULUI 

Să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele 
juridicesăvârşite. 

Săplăteascăchiria,înavans,încuantumulşilatermenelestabiliteprincontract. 
Să constituie garanţia în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în caietul 

desarcini. 
Să solicite Primăriei Comunei Unțeni reparaţiile necesare pentru menţinerea 

bunuluiîn stare corespunzătoare de folosinţă sau contravaloarea reparaţiilor care nu pot 
fiamânate. 

Să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere curente şi 
reparaţiinormale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-
aprimitînmomentulîncheieriicontractului. 

Să permită locatorului să controleze modul cum este folosit bunul închiriat și 
stareaacestuia. 

Săfoloseascăbunulînchiriatnumaipotrivitdestinațieiprevăzuteîncontract. 
Săînștiințezeimediatpelocatordespreoriceacțiuneauneiterțepersoanecareîitulburăfol

osința. 
Sănufacăinvestițiișimodificăribunuluiînchiriat,decâtcuacordulscrisallocatorului. 
Locatarulvatrebuisăamenajezeunspațiupentrudepozitareadeșeurilor. 
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Dacă este cazul, 
petoatădurataînchirieriilocatarulvasuportatoatecheltuielilereferitoarelautilități,curent,tele
fon,apă,salubrizare,etc. 

Să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, 
civile,industrialesauproducte. 

Sărestituiebunul,pebazădeproces-verbal,laîncetarea,dinoricecauză,acontractului de 
închiriere, în starea tehnică şi funcţională avută la data preluării, 
maipuţinuzuraaferentăexploatăriinormale. 
RĂSPUNDEREAPĂRŢILORCONTRACTANTE 

Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în acest contract de către una dintre 
părți,cealaltăpartepoatesolicitadenunțareacontractuluicuun  preaviz  de  15  zile,  
iarparteaînculpădatoreazăceleilaltepărțidaune–interese. 

Pentruneplatachirieila2termeneconsecutiveșineîntregireagaranției,contractulsecons
iderădesființatdeplindrept,nefiindnecesarăintervențiainstanțeijudecătorești. 

În cazul în care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta 
penalitățide întârziere de 0,15% pe zi, calculate la suma datorată începând cu ziua 
imediaturmătoarescadențeipânăîndataplățiiinclusiv,nefiindnecesarăintervențiainstanțeiju
decătorești. 

Neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la 
neîndeplinireaobligaţiilorcontractualedecătretitularul dreptului de închiriere, dau 
dreptulPrimariei Comunei Unțeni la reţinerea contravalorii acesteia din garanţie și să 
inițiezeprocedurile legale de executare silită prevăzute, pentru recuperarea sumelor 
datorate.Titularuldreptuluideînchiriereesteobligatsăreîntregeascăgaranţia,într-
untermende30ziledeladatanotificării. 
ÎNCETAREACONTRACTULUI 

Prezentul contract de închiriere poate înceta și înainte de ajungere la termen 
prinacordulscrisalambelorpărți. 

Închirierea poate înceta în cazul în care interesul național sau local o impune, 
prindenunțareaunilateralădecătrelocator,cuunpreavizde45dezile. 

Închirierea poate înceta la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a 
bunuluiînchiriat sau în cazul imposibilității obiective a locatarului de a se folosi de 
bunurileînchiriate,prinrenunțare,fărăplatauneidespăgubiri. 

În situația în care spațiul va fi adjudecat în urma unei licitații publice de 
vânzare,contractul de închiriere va înceta la inițiativa locatorului, cu respectarea unui 
termende preaviz de 30 de zile, de la data comunicării notificării de încetare a contractului 
deînchirieredecătrelocator. 

Închiriereapoateîncetaînaltesituațiiexpresprevăzutedelege. 
LITIGII 

Eventualelelitigiicarearputeainterveniînlegăturăcuacestcontractvorfisoluționatepec
aleamiabilă,iardacăpărțilenucaddeacord,vorfisoluționatedeinstanțeledejudecatăcompetent
e. 

Utilizareacăilordeatacserealizeazăpotrivitprevederilorlegislațieiprivindcontenciosulad
ministrativ. 
FORŢAMAJORĂ 

Forța 
majoră,legalnotificată,exonereazăderăspundereparteaceoinvocă,încondițiilelegii. 
ALTECLAUZE 

Reclamațiilereferitoarelaexecutareacontractuluisevorfaceînscris(scrisorirecomandatecu
confirmaredeprimireetc.). 

Oricemodificare a prezentuluicontract deînchirierese facenumai prin 
actadiționalsemnatdeambelepărțicontractante. 

Prezentulcontractdeînchiriereafostîncheiatîn3exemplareoriginale. 
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LOCATOR,                                                                  LOCATAR,                                                                                                       
 
ComunaUnțeni. 
 
Primar Constantin Paladi____________ 
 
Secretar General Ursachi Vasile_______ 
 
Consilier superior Eugenia Listar_______ 
 
Consilier debutant Eugen Ciobanu______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagină 15 din 22  

 
 
 
 
 
 
FormularF1 
 

OPERATORECONOMIC/PERSOANAFIZICA 
……………………………..(denumirea/numele) 

ÎnregistratlasediulautorităţiicontractanteNr............../.................................. 
 
 

SCRISOAREDEÎNAINTARE 
 

Către  ..................................................................................................................  . 
(denumireaautorităţiicontractanteşiadresacompletă) 

 
CaurmareaanunţuluideparticipareapărutînZiarul cunr 

...............din ,privindaplicareaproceduriipentruatribuireacontractului 

..............................................................(denumireacontractuluideînchiriere), 

..............................................................................(denumirea/numeleofertantului) 
Vătransmitemalăturaturmătoarele: 

-Documentul seria/numărul,emitentul)privind garanţia pentru participare, 
încuantumul şi în formastabilite dedumneavoastrăprindocumentaţiadeatribuire; 

-coletulsigilatşimarcatînmodvizibil,conţinând,înoriginal: 
oferta; 

-documentelecareînsoţescoferta. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisfacecerinţele. 
Datacompletării............................... 

 
 
Custimă, 
Operatoreconomic,(semnăturăautorizată) 
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Formularnr.2-DECLARAŢIEprivindsituaţiapersonalăaoperatoruluieconomic 
 

OperatorEconomic 
.......................... 

(denumirea) 
DECLARAŢIE 

 
Subsemnatul,..............reprezentant împuternicital ......................... 

(denumirea operatorului economic) în calitate de 
candidat/ofertant/ofertantasociat/terţsusţinătoralcandidatului/ofertantului,declarpeprop
riarăspundere,subsancţiuneaexcluderiidinproceduradelicitatieşisubsancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am 
fostcondamnatprinhotărâredefinitivăauneiinstanţejudecătoreştipentruparticiparea la 
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudăşi/sauspălaredebani. 

Subsemnatuldeclarcăinformaţiilefurnizatesuntcompleteşicorecteînfiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, înscopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de caredispun. 

Subsemnatul,.................................reprezentantîmputernicital............. 
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertantasociat/terţ  
susţinător  al  candidatului/ofertantului,      la  procedura  de 
................. 
(semenţioneazăprocedura)pentruatribuireacontractuluideconcesiune/închiriereavând
caobiect....................... (denumireaprodusului, 
serviciuluisau  lucrării),  codul  CAEN  ............., la data  de  ................ 
(zi/luna/an),organizatăde (denumireaautorităţiicontractante),declar 
pepropriarăspunderecă: 

-nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt condusede un 
administrator judiciar sau activitatile mele comercialenu suntsuspendate si nu fac obiectul 
unui aranjamnet cu creditorii.De 
asemeneanusuntintrosituatiesimilaracuceleanterioare,reglementataprinlege; 

-mi-am îndeplinitobligaţiilede plată a impozitelor, taxelor  şi 
contribuţiilordeasigurărisocialecătrebugetelecomponentealebugetuluigeneralconsolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România 
sauînţaraîncaresuntstabilitpanaladatasolicitată; 

-în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am 
produsgraveprejudiciibeneficiarilor; 

-nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanţejudecătoreşti,pentruofaptăcare a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materieprofesională. 

Subsemnatuldeclarcăinformaţiilefurnizatesuntcompleteşicorecteînfiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, înscopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de caredispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu 
realitateasuntpasibildeîncălcareaprevederilorlegislaţieipenaleprivindfalsulîndeclaraţii. 
 
Datacompletării 
Operatoreconomic, 
................................. 
(semnăturăautorizată) 
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FormularulF3–InformatiiGenerale 
 
 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 
 

(denumirea/numele) 
 

INFORMAŢIIGENERALE 
Denumirea/numele:  
Codulfiscal:  
Adresasediuluicentral:  
Telefon: Fax: E-mail: 
Certificatuldeînmatriculare/înregistrare (numarul,datasiloculde 

înmatriculare/înregistrare) 
Obiectul de activitate,  pedomenii:

 (înconformitatecuprevederiledinstatutulpropriu)Birourilefilialelor/sucursalelorlocale,d
acăestecazul:  

 
(adresecomplete,telefon/fax,certificatedeînmatriculare/înregistrare) 
Principalapiaţăaafacerilor:  
Cifradeafaceripeultimii3ani: 

ANUL CIFRA DE 
AFACERI
 ANUALA(31DEC)LEI 

CIFRADEAFACERI 
ANUALA (31DEC)EURO 

1.   

2.   

3.   

Mediaanuala:   

 
Candidat/ofertant, 

 
(semnăturaautorizată) 
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F4–ModelAcorddeasociere 
 

ACORDDEASOCIERE 
învedereaparticipăriilaproceduradeconcesiune/închiriere _ 

 
Părţileacordului: 

 , reprezentată prin................................, în calitatede.............. 
(denumireoperatoreconomic,sediu,telefon) 
şi 

 reprezentatăprin...............................,încalitatede.............. 
(denumireoperatoreconomic,sediu,telefon) 
 

Obiectulacordului: 
Asociaţiiauconvenitsădesfăşoare încomunurmătoareleactivităţi: 

participarea la procedura de concesiune/ închiriere organizată de 
...................................................................(denumireautoritate contractantă) pentru 
atribuirea 
contractului/acorduluicadru...........................................................(obiectulcontractului/acor
dului-
cadru)derulareaîncomunacontractuluideconcesiune/închiriereîncazuldesemnăriioferteico
munecafiindcâştigătoare. 
 

Alteactivităţicesevorrealizaîncomun: 
1.  
2.  
…  
Contribuţiafinanciară/tehnică/profesionalăafiecăreipărţilaîndeplinireacontractuluid

econcesiune/închiriereeste: 
 

1. %S.C.  
2. %S.C.  
Repartizareabeneficiilorsaupierderilorrezultatedinactivităţilecomunedesfăşuratedeasoc

iaţisevaefectuaproporţionalcu  cota  de  participare  afiecăruiasociat,respectiv: 
 

1. %S.C.  
2. %S.C.  

 
Durataasocierii 
Durataasocieriiconstituiteînbazaprezentuluiacordesteegalăcuperioadaderulării 

procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada 
deîndeplinireacontractului(în cazul desemnării asocierii ca fiind 
câştigătoareaproceduriidelicitație). 

Condiţiiledeadministrareşiconducereaasociaţiei: 
Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al 

asociaţieipentruîntocmireaoferteicomune,semnareaşidepunereaacesteiaînnumeleşipentru
asociereaconstituităprinprezentulacord. 

Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţieipentru 
semnarea contractului de concesiune / închiriere în numele şi 
pentruasociereaconstituităprinprezentulacord,încazuldesemnăriiasocieriicafiindcâştigătoar
eaproceduriidelicitație). 

Încetareaacorduluideasociere 
Asociereaîşiînceteazăactivitateacaurmareaurmătoarelorcauze: 

expirareadurateipentrucares-aîncheiatacordul; 
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neîndeplinireasauîndeplinireanecorespunzătoareaactivităţilorprevăzutelaart.2dinacord; 
altecauzeprevăzutedelege. 

 
Comunicări 
Oricecomunicareîntrepărţiestevalabilîndeplinitădacăsevafaceînscrisşivafitransmisăl

aadresa/adresele.......................................................,prevăzutelaart.......... 
Decomunacord,asociaţiipotstabilişialtemodalităţidecomunicare. 
Litigii 
Litigiileinterveniteîntrepărţisevorsoluţionapecaleamiabilă,iarîncazdenerezolvarevorfi 

soluţionatedecătreinstanţadejudecatăcompetentă. 
Alteclauze:  
Prezentulacordafostîncheiatîntr-un număr de.....exemplare, câte unulpentru 

fiecareparte, astăzi (datasemnăriilui) 
 

Liderulasociației: 
 
 

(denumireautoritatecontractanta) 
 
ASOCIAT1, 

 
 
 
ASOCIAT2, 

 
 
Notă!:Prezentulacorddeasociereconstituieunmodelorientativşisevacompletaînfuncţiede 
cerinţelespecificealeobiectuluicontractului/contractelor. 
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DECLARAŢIEPRIVINDÎNCADRAREAINTREPRINDERIIÎNCATEGORIAINTREPRINDERILOR
MICIŞIMIJLOCII 

Datedeidentificareîntreprinderii: 
DenumireaÎntreprinderii: 
Adresasediuluisocial: 
CodunicdeÎnregistrare: 
Numelesifuncția: 

(preşedinteleconsiliuluideadministraţie,directorgeneralsauechivalent) 
TipulÎntreprinderii(Indicaţi,dupăcaz,tipulÎntreprinderii): 
ÎntreprindereautonomaInacestcaz,dateledintabelulde  mai  jos  sunt  preluate  doar  

dinsituațiaeconomico-financiaraaÎntreprinderiisolicitante.Seva  completa  doar  declarația,  
fărăanexanr.2. 

Întreprindere partenera Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 
calculelorefectuateconformanexeinr.2,precumsia fiseloradiționalecaresevoratașaladeclarație 

Întreprinderelegata 
Sevacompletatabeluldemaijospebazarezultatelorcalculelorefectuateconformanexeinr.2dinLe
geanr.346/2004pentrustimulareaÎnființăriisidezvoltăriiÎntreprinderilor mici si mijlocii, cu 
modificările si completările ulterioare, precum si a 
fiseloradiționalecaresevoratașaladeclarație. 

DateutilizatepentruasestabilicategoriaÎntreprinderii*1) 
Exercițiulfinanciarderefe
rință*2) 

  

Numărulmediuanualdes
alariați 

Cifra de
 afacerianualaneta 
(miilei/miieuro) 

Activetotale(miilei/miieuro) 

   

 
Important: Precizați dacă, față de exercițiul 
financiaranterior, datele financiare înregistrate 
au suferitmodificări care determina încadrarea 
întreprinderii într-o alta categorie respectiv 
microîntreprindere,întreprinderemica 
mijlociesaumare 

Nu 
Da(Inacestcazsevacompletasiseva 
Atașaodeclarațiereferitoarela 
Exercițiulfinanciaranterior) 

  

Numele persoanei autorizate sa reprezinteÎntreprinderea 
 
Semnătura  
 

Declarpepropriarăspunderecadateledinaceastadeclarațieșidinanexesuntconformecu
realitatea. 

Dataîntocmirii................. 
Semnătura 
…………………….. 

*1)Datele suntcalculateînconformitatecuart. 6 dinLegea 
nr.346/2004pentrustimulareaînfiinţăriiţidezvoltăriiIntreprinderilormicişimijlocii,cumodificări
leşicompletărileulterioare. 
*2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală neta şi 
activeletotalesuntcelerealizateînultimulexercitiufinanciar(anul  2006)  raportate  în  
situaţiilefinanciareanualeaprobatedeacţionarisauasociaţi.  În  cazul  Intreprinderilor  nou  
înfiinţatedatelecuprivirelanumarulmediuanualdesalariaţi,cifra  de  afaceri  anuală  netă  şi  
activeletotalesedeterminaşisedeclarapepropriarăspundere. 
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OPERATORECONOMIC/PER
SOANAFIZICA 

FormularF 6 

 

 
(denumirea)  

FORMULARDEOFERTĂFINANCIARĂ 
Către,ComunaUnțeni 

Examinând documentaţia  de atribuire,subsemnatul 
 Reprezentant legal/împuternicit, al 
ofertantului  ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţelede lei/mp/an,respectiv 
 lei/an,  respective  lei/ ani pentrusuprafațadeteren  _  
 _(se vaintroducedenumireașilocațiaspațiuluipentrucareseofertează). 

Neangajămca,încazulîncareofertanoastrăestestabilităcâștigătoare,dupăprimirea
 spațiului închiriat, să asigurăm activitatea in conformitate 
cuprevederilecaietuluidesarcini. 

Ne angajămsă menţinemaceastă ofertă valabilă pentruoduratăde zile,(durata în
 litere şi cifre), respectiv  până la datade                  
(ziua/luna/anul),şieavarămâneobligatoriepentrunoişipoatefiacceptatăoricând 
înaintedeexpirareaperioadeidevalabilitate. 

Garanţiadebunaexecuţievaficonstituităsubformade . 
Pânălaîncheiereaşisemnareacontractuluideînchiriereaceastăofertă,împreunăcucomu

nicareatransmisădedumneavoastră,princareofertanoastrăestestabilităcâștigătoare,vorcon
stituiuncontractangajantîntrenoi. 

Precizămcă: 
|_|depunemofertăalternativă,alecăreidetaliisuntprezentateîntr-

unformulardeofertăseparat,marcatînmodclar"alternativă"; 
|_| nudepunem  ofertă  alternativă.(Sebifeazăopţiuneacorespunzătoare.) 
Amînţelesşiconsimţimca,încazulîncareofertanoastrăestestabilităcafiindcâştigătoare,s

ăconstituimgaranţiadebunăexecuţieînconformitatecu 
prevederiledindocumentaţiadeatribuire. 

Înţelegemcă nu sunteţi obligaţi să acceptaţiofertacucel maiscăzut preţ 
sauoricealtăofertăpecareoputeţiprimi. 
 
Dataîntocmirii................................... 
Nume,prenume.................................... 
Semnătura.......................................... 
Funcţie..................................……… 
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OPERATOR 
ECONOMIC FormularF7 
PERSOANAFIZICA 
 
(denumirea/numele) 
 
DECLARAŢIE 
PRIVINDCALITATEADEPARTICIPANTLAPROCEDURĂ 
 

1.Subsemnatul,reprezentantîmputernicital............................................
............... 
(denumireaoperatoruluieconomic),declarpepropriarăspundere, 
subsancţiunileaplicatefapteidefalsînactepublice,că,  la  procedura  
pentruatribuireacontractuluideconcesiune/închiriere. ( 
semenţionează                    procedura),                    având caobiect.
 (denumireaserviciului),ladata 
de..................................(zi/lună/an),organizatăde......................................... 
(denumireaautorităţiicontractante),participşidepunofertă: 

|_|numepropriu; 
|_|caasociatîncadrulasociaţiei ; 
|_|casubcontractantal ; 
( Sebifează opţiunea corespunzătoare ) 
Subsemnatuldeclarcă: 
|_|nusuntmembrualniciunuigrupsaureţeledeoperatorieconomici; 
|_|suntmembruîn grupulsaureţeaua 

acăreilistăcudatederecunoaştereoprezintînanexă. 
( Sebifează  opţiunea corespunzătoare ) 
Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 

vorinterveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul 
derulăriiproceduriideatribuireacontractuluideînchiriere/concesiunetereninsupr
afața.........................................................................................................sau,în 
cazulîncarevomfidesemnaţicâştigători,peparcursulderulăriicontractuluideconc
esiune/închiriere. 

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte 
înfiecaredetaliuşiînţelegcăautoritateacontractanăaredreptuldeasolicita,în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor 
careînsoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
dinprezentadeclaraţie. 

Subsemnatulautorizezprinprezentaoriceinstituţie,societatecomercială,banc
ă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor 
autorizaţiai.......................................................................... (  denumireaşi   
adresaautorităţii contractante )  cu  privire la orice aspect tehnic şi  financiar în 
legăturăcuactivitateanoastră. 
 
Operatoreconomic 
………………………….(semnăturăautorizată) 
 
 


