
Anexa 4A, la HCL 42/2007 
 
 
 
REGULAMENTUL LICITA�IEI 
 
organizat� pentru stabilirea ocupan�ilor domeniului public din centrul Mun. Sf. Gheorghe, în 
scopul instal�rii unor standuri de comer� cu am�nuntul cu ocazia „ZILELOR SF. GHEORGHE 
2007” 
 
 
 

Participan�ii la licita�ie vor depune la registratura Prim�riei sau vor trimite pe adresa 
acesteia  (520008, Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, jud. Covasna) ofertele lor într-un 
plic sigilat, pe care se va men�iona: 
 
 
„Licita�ie pentru standuri de comer� cu am�nuntul cu ocazia Zilelor Sf. Gheorghe 2006” 
 
„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE: 05. aprilie 2007, orele 10,00” 
 
(ofertele sosite dup� data limit� men�ionat� vor fi returnate expeditorului f�r� a fi deschise) 
 
PLICUL SIGILAT VA CON�INE: 

1. Copia chitan�ei sau dispozi�iei de plat� al achit�rii taxei de participare de 15 RON (taxa 
se pl�te�te la caseria Prim�riei Sf. Gheorghe) 

2. Copia certificatului unic de înregistrare pentru societ��i comerciale sau copia autoriza�iei 
de func�ionare pentru AF / PF. din care s� rezulte c� activitatea pe care o va desf��ura în 
târg este autorizat�. 

3. Formularul de ofert� completat. 
 
DESF��URAREA LICITA�IEI: 
 
ETAPA I 

� Deschiderea plicurilor, verificarea ofertelor �i întocmirea proceselor verbale pentru toate 
ofertele. 

� Data �i locul: 05. aprilie 2007, orele 10,00 sala de �edin�� a Prim�riei mun. Sf. Gheorghe, 
ofertan�ii pot participa la aceast� procedur�.  

 
ETAPA II 

� Întocmirea listei cu ofertele valabile în ordine descresc�toare pe categorii la locurile de 
vânzare (standuri speciale, corturi). Rezultatele vor fi afi�ate în data de 09.04.2007., ora 
14,00 la Prim�ria Sf. Gheorghe 

� Listele afi�ate vor con�ine data �i ora la care ofertantul trebuie s� se prezinte pentru 
alegerea locului din târg 

� Ofertan�ii vor fi invita�i dup� ordinea în care oferta lor se plaseaz� pe lista ofertelor 
câ�tig�toare pentru alegerea locului �i semnarea contractului. În cazul în care mai mul�i 
ofertan�i au depus oferte identice ordinea în care vor alege locul din târg va fi stabilit� 
prin tragerea la sor�i. 

 
ACTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA ETAPA II A LICITA�IEI: 

� Delega�ie special� dac� nu se poate prezenta proprietarul sau directorul firmei 
� �tampila 

 



 
ALTE CLAUZE: 

� Un ofertant poate depune numai o singur� ofert� �i poate dobândi maxim dou� locuri. 
� Valoarea stabilit� în contract se va achita la caseria Prim�riei sau se va vira în contul  

RO67TREZ2565040XXX000292, deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe pân� la data de 
17.04.2007, în cazul neachit�rii taxei, se anuleaz� contractul 

� În cazul în care taxa se achit� prin O.P., copia acestuia se va prezenta cel târziu pân� la 
data de 17.04.2007, orele 1400 la Tega S.A. 

� Locurile r�mase neocupate, neînchiriate în urma procedurii de licita�ie vor fi închiriate 
solicitan�ilor în ordinea prezent�rii acestora la sediul Tega S.A. începând cu data de 18 
aprilie 2007, orele 1000 (ca �i cele pentru care nu s-au achitat pân� la 17 aprilie 2006 
taxele stabilite la licita�ia ini�ial�.)  

 
COMISIA DE LICITA�IE: 
 
Czimbalmos-Kozma Csaba 
Tóth B. Csaba 
Petráss Jolán 
 
CONTESTA�IILE LEGATE DE ORGANIZAREA �I DESF��URAREA LICITA�IEI se 
primesc în cel mult12 ore de la desf��urarea fiec�rei etape de proceduri a licita�iei la registratura 
prim�riei. 
Solu�ionarea contesta�ilor revine Primarului Municipiului. 
 
 
 
 
 
 
 
        Anexa 4B, la HCL 42/2007 
 
        COMER� CU AM�NUNTUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTRACT 
Nr. …………../2007 
 
 
XI. P�r�ile contractante 

Între Prim�ria Sf. Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 
reprezentat� prin Albert Álmos – primar �i,  

S.C. …………………………………………………………………………… cu sediul în  
……………..…………………str. ………………….……., nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. 
……., tel. ………………, nr. înregistrare (Reg. 
Com.)...........................................................reprezentat� 
prin……………………………………………func�ia…………………………………………. 
 A.F / P.F. ………………………………………………………………………………. 
cu sediul în ……………………………, str. ……………………………., nr. ………., bl……., 
sc. ……..., ap. ………., tel. …………………, nr. înregistrare (Reg. 
Com)………….............................. 
reprezentat� prin……………………………………, 
func�ia………………………………….......... 
în calitate de locatar, 
 În baza Hot�rârii nr. 42/2007 al Consiliului Local Municipal Sf. Gheorghe de comun 
acord au convenit încheierea prezentului contract. 
  
XII. Obiectul contractului 

Ca urmare a licita�iei din ……..2007, Prim�ria autorizeaz� ocuparea temporar� a unei 
suprafe�e de ……… mp, locul nr. …..  pentru comer� cu am�nuntul. 
 
XIII. Durata contractului 

Termenul loca�iunii este perioada 27 – 29 aprilie 2007. 
 

IV.  Pre�ul contractului 

Taxa aferent� pentru suprafa�a închiriat� este de ………………………….. RON, 
rezultat� în urma licita�iei, la care se adaug� pre�ul cortului gata montat de 9 mp., adic� 
.........................RON.  

 
V. Modalit��i de plat� 

Pre�ul contractului va fi achitat integral în numerar la caseria Prim�riei Sf. Gheorghe, sau 
se va vira în contul RO67TREZ2565040XXX000292, pân� la data de 17. 04. 2007, orele1400. 
  
VI. Obliga�iile p�r�ilor 

 

A. Locatorul se oblig�: 
a)   s� pun� la dispozi�ia partenerului de contract terenul, între 26 aprilie 2007 orele 15,00 �i 30. 
aprilie 2007 orele 10,00 

a) s� asigure paza standurilor (f�r� utilaje, marf� �i mobilier) pe timpul nop�ii (între orele 22,00 
– 6,00) 

b) s� asigure cur��enia în târg (prin m�turare �i amplasare de co�uri de gunoi) 



c) s� asigure posibilitatea de racordare temporar� la o surs� de energie electric� de 220 V, �i s� 
suporte valoarea consumului de energie electric�, dac� utilizatorul nu are mai mult de un bec 
de 100 W + un frigider de max. 240 l. 

d) s� marcheze pe asfalt, cu vopsea de ulei locurile standurilor. 
 
B. Locatarul se oblig�: 
q) s� respecte amplasamentul �i dimensiunile locului stabilit în contract; 
r) s� aib� asupra lui actele doveditoare privind dreptul de a efectua comer�, precum �i despre 

m�rfurile oferite spre vânzare; 
s) s� nu depoziteze marf�, ambalaj etc. în afara suprafe�ei contractate; 
t) s� intre în incinta târgului pentru efectuarea aliment�rii cu marf� a standului numai cu 

autovechicolul men�ionat în contract; 
u) s� nu sta�ioneze cu autoturismul de aprovizionare între orele 800 – 2000 în incinta târgului; 
v) s� nu lase pentru perioada nop�ii marf�, utilaje �i mobilier mic în stand; 
w) s� nu subînchirieze locul contractat; 
x) s� aib� cablu (prelungitor) electric de max. 25 m, în cazul în care dore�te s� se racordeze la 

sursa de energie electric�, temporar� asigurat� de Prim�rie. 

i)    Locatarul poate utiliza pentru alimentare cu marf� maximum 1 autovechicul: 
 
marca………………………….nr. înmatriculare…………………….. 
 

VII. Alte clauze 
Pentru asigurarea realiz�rii unui târg cu locuri de vânzare cu dimensiuni �i form� unitare, 

se vor utiliza doar corturi identice, astfel: 
� comercian�ii care au participat �i la târgul Zilelor Sf. Gheorghe 2005 sau 2006 vor 

monta corturile achizi�ionate de la Tega S.A., în aprilie 2005 sau 200, dac� acestea 
sunt în stare corespunz�toare; 

� cei care nu au participat la târgul 2005 sau 2006, sau cortul achizi�ionat este în stare 
necorespunz�toare, vor achizi�iona de la Prim�rie, corturile cump�rate de aceasta în 
acest scop. 

Evenimentele meteorologice de viitor ce pot ap�rea în perioada derul�rii contractului nu 
pot atrage modific�ri la prezentul contract. 

Chiria�ul are dreptul s� închirieze doar un singur loc de vânzare. 
 
VIII. Obliga�iile contractuale 

Locatarul se oblig� s� achite în perioada 2 – 4 mai 2007, urm�toarele sume, în cazul: 
e) nerespect�rii prevederilor cap. VI, lit. B pct. a – taxa aferent� suprafe�ei folosite în plus 
f) nerespect�rii prevederilor cap. VI, lit. B pct. e – 20 RON / or� / vechicul sta�ionat în incinta 

târgului. 

Neachitarea pre�ului pân� la termenul stabilit prin prezentul contract, atrage dup� sine 
pierderea drepturilor asupra locului licitat �i rezolu�iunea de drept a contractului. 

Subloca�iunea este interzis�, sub sanc�iunea rezolu�iunii de drept a contractului. 
Constatarea nerespect�rii obliga�iilor se va face de c�tre organizatori prin proces-verbal 

respectând prevederile legale.  
 

IX. Încetarea contractului 
Urm�toarele cauze pot duce la încetarea contractului: 
c) expirarea duratei contractului; 
d) nerespectarea clauzelor contractuale prev�zute în sarcina locatarului. 

 



X. Litigii 

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract, nerezolvabile pe cale 
amiabil� sunt de competen�a instan�ei de drept comun. 

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractant� 
azi, ………………………… 2007. 

 
 
 
 

PRIMAR        Beneficiar 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            Anexa 4C, la HCL 42/2007 
 
OFERTANTUL: 
Denumire: __________________________ 
Adres�: ____________________________ 
___________________________________ 
telefon: ____________________________ 
 
DATA:___/___/2007 
 
 
FORMULAR DE OFERT� 
 
 
  

C�TRE,         
   

        ________________________________________ 
 

1. În urma examin�rii regulamentului �i a anexelor de licita�ie a c�ror primire este astfel 
confirmat�, subsemnatul, _______________________________, CNP 
_______________________, în calitate de __________________________ al 
S.C./A.F./P.F _________________________________cu sediul 
_________________________________, tel. mobil _____________________, 
reprezentant al ofertantului cu nr. delega�ie _____________, ofer pentru ob�inerea 
dreptului de închiriere a unui/a dou� locuri de vânzare în cadrul târgului Zilelor Sf. 
Gheorghe (27-29 aprilie 2007) taxa de ______________lei pentru 1 m2 loc de vânzare de 
tip* _____________________, pentru 3 zile, pentru produsele: 
_______________________________________________________________________
_ .  

2. Am luat la cuno�tin�� c� pe lâng� taxa de ocupare a domeniului public ofertat, împreun� 
cu acesta va trebui s� achit �i  pre�ul cortului special montat.  

3. Am luat la cuno�tin�� Regulamentul Licita�iei �i con�inutul Modelului de Contract. 
4. M� oblig, ca în cazul în care oferta mea este acceptat�, s� achit, pân� la data de 17 aprilie 

2007, valoarea stabilit� în contract �i s� p�strez locurile atribuite în propor�iile �i m�rimea 
lor stabilit� în contract, sub sanc�iunile prev�zute în cuprinsul acestuia. 

5. M� oblig s� efectuez un comer� civilizat �i voi respecta reglement�rile în vigoare 
referitoare la activit��i de comer�. 

6. Pân� la definitivarea contractului aceast� ofert� împreun� cu acceptul dumneavoastr� în 
scris vor constitui un acord de principiu între noi. 

7. Anex�m documentele cerute în Regulamentul Licita�iei, în ordinea urm�toare: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________ 

 
 
Numele:         ________________________ 
Semn�tura:     ________________________ 
În calitate de: ________________________     �tampila unit��ii 
 
 
 
 



* se va trece de c�tre ofertant tipul locului de vânzare, astfel:  
A – loc de vânzare 3m x 3m = 9 m2 pentru comer� cu am�nuntul; 
B – loc de vânzare 3 m2 pentru comer� cu am�nuntul (doar ochelari, semin�e de gr�din�, 

vederi – c�r�i po�tale, bijuterii artizanale) �i pentru alimenta�ie public� (doar po – corn, vat� de 
zah�r, înghe�at�); 

 C – loc pentru rulot� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


