
 

Anexa nr. 3 la  H.C.L.M. nr. 160/2009 
 
 

R E G U L A M E  N T 
privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă 

 
Cap. 1.- DISPOZIŢII GENERALE: 

 Prezentul Regulament este elaborat în scopul reglementării organizării şi desfăşurării 
procedurii de închiriere al unui bun imobil proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe  
administrat de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Conform prezentelor reglementări, procedura de închiriere se iniţiează de Consiliul Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe (Locator), sau de un Ofertant (Locatar potenţial). 

Închirierea se realizează prin parcurgerea procedurii licitaţiei publice deschise fără 
preselecţie, cu oferte exprimate în plic sigilat. 

Cap. 2.-  CAIETUL  DE  SARCINI: 
Locatorul Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe elaborează şi aprobă Caietul 

de sarcini, care  cuprinde: descrierea bunului; destinaţia bunului oferit spre închiriere, cheltuielile 
pe care Locatarul este obligat să le realizeze, interdicţia sublocaţiunii, durata locaţiunii, chiria 
minimă, condiţiile impuse de natura bunului, cuantumul garanţiilor, clauze referitoare la 
încetarea contractului de locaţiune, alte condiţii. 

Cap. 3. ANUNTUL  PUBLICITAR: 
3.1 - După aprobarea Caietului de sarcini, Locatorul Consiliul Local al Municipiului 

Sfântu Gheorghe asigură publicarea Anunţului referitor la organizarea licitaţiei publice deschise, 
anunţ ce se va afişa şi la sediul Locatorului. 

3.2 - Anunţul va conţine: denumirea şi sediul Locatorului; obiectul şi durata închirierii; 
locul unde poate fi studiată documentaţia licitaţiei publice deschise; actele doveditoare privind 
calităţile şi capacităţile cerute Ofertanţilor; data, ora şi locul de primire a ofertelor; durata în care 
Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor; data, ora şi locul şedinţei de deschidere a 
Ofertelor. 

Cap. 4.-  DEPUNEREA  OFERTELOR: 
4.1- Termenul de primire a Ofertelor  este de 10 zile calendaristice, începând cu data 

publicării Anunţului licitaţiei publice deschise. 
4.2 -Ofertanţii transmit documentaţia de participare la licitaţie în două plicuri sigilate 

(unul exterior şi unul interior), care se înregistrează, în ordinea primirii lor, într-un registru 
special, ţinut de Locator la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. 

Pe plicul exterior se indică licitaţia publică deschisă pentru care este depusă Oferta. Plicul 
exterior va conţine:  Fişa cu informaţii, anexa nr.1 la prezentul Regulament, semnată de Ofertant 
(fără îngroşări, ştersături sau modificări); acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile 
Ofertantului; achitarea contravalorii Caietului de sarcini şi a garanţiei de participare la licitaţia 
publică deschisă, precum şi plicul sigilat cu Oferta propriuzisă (aşa zis “plic interior”); 
Declaraţia privind eligiblitate, anexa nr.3  la prezentul Regulament. 

4.3 - Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea Ofertantului, precum şi domiciliul 
acestuia. In acest plic se  întroduce  Declaraţia cu oferta propriu-zisă , anexa nr.2 la prezentul 
Regulament, şi se sigilează.  

4.4 - Plicul exterior depus de Ofertant se predă Comisiei de evaluare în ziua fixată pentru 
deschiderea lor. 
 4.5. – Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice deschise este obligatorie 
participarea a cel putin 2 (doi) ofertanţi eligibili. 

Cap.5 -  COMISIA  DE  EVALUARE: 
 Comisia de evaluare este alcatuită din persoane desemnate printr-o dispoziţie de primar.  
Cap. 6 – ŞEDINŢA  DE  DESCHIDERE  A  PLICURILOR: 
6.1 - După deschiderea plicurilor exterioare, Comisia de evaluare elimină Ofertele care 

nu conţin totalitatea documentelor, datelor şi informaţiilor cerute, menţionate în Fişa de 
informaţii,  întocmând un proces-verbal în care se va menţiona rezultatul deschiderii plicurilor 



 

exterioare. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca cel puţin două 
Oferte să întrunească condiţiile prevăzute la pct. 4.2 din prezentul Regulament. 

6.2 - Deschiderea plicurilor interioare ale Ofertelor reţinute se face numai după semnarea 
Procesului verbal de deschidere a plicurilor exterioare de către toţi membrii Comisiei de evaluare 
şi de către Ofertanţii prezenţi la sedinţă, consemnând existenţa a cel puţin 2 oferte eligibile. 

În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a Ofertelor nu se depun 
cel puţin două Oferte, Locatorul va proceda la republicarea Anunţului publicitar, iar procedura 
licitaţiei publice va fi reluată de la etapa depunerii Ofertelor. 

6.3 – Comisia de evaluare analizează Ofertele din plicurile interioare şi poate - atunci 
când consideră necesar - să ceară de la Ofertanţi precizări cu privire la conţinutul Ofertei.  

6.4 - Comisia de evaluare alege Oferta pe care o consideră cea mai bună din punct de 
vedere al condiţiilor precizate în  Caietul de sarcini  (vezi Fisa anexă la caietul de sarcini);  

          6.5 - Pe baza evaluării Ofertelor Comisia de evaluare întocmeşte Raportul de evaluare, 
care cuprinde: descrierea procedurii de licitaţie publică deschisă pentru închirierea bunului oferit, 
precum şi operaţiunile de evaluare; elementele esenţiale ale Ofertelor depuse, sau, în cazul în 
care nu a fost desemnat câştigător nici un Ofertant, cauzele respingerii tuturor Ofertelor depuse.       

6.6 - În cazul în care licitaţia publică deschisă nu a condus la desemnarea unui Câştigător, 
se va consemna această situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 5 zile de la expirarea 
termenului de soluţionare a contestaţiilor se va organiza o nouă licitaţie publică deschisă. 

6.7 - După primirea raportului Comisiei de evaluare, Locatorul procedează, în termen de 
2 zile calendaristice, la informarea Ofertantului câştigător despre alegerea sa  şi la anunţarea 
celorlalţi Ofertanţi despre respingerea Ofertelor lor. La solicitarea în scris a Ofertanţilor respinşi, 
în termen de 3 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a Ofertelor lor, 
Locatorul va transmite acestora câte o copie de pe Procesul verbal de evaluare a Ofertelor. 

6.8 - Dacă nici cea de-a doua licitaţie publică deschisă nu a condus la desemnarea unui 
Câştigător, aceasta se va consemna într-un Proces verbal care va sta la baza deciziei Locatorului 
de recurgere la procedura de negociere directă. Condiţiile închirierii prin negociere directă nu 
poate fi inferioare celei mai bune oferte respinse de licitaţia publică deschisă. 

6.9 – La data prevăzută în Anunţul publicitar pentru începerea procedurii de negociere 
directă, Locatorul programează Ofertanţii şi îi informează în scris despre data negocierii directe. 

6.10 – Pentru negociere directă va fi păstrat Caietul de sarcini iniţial, aprobat pentru 
licitaţia publică deschisă.  

6.11 – Locatorul va negocia cu fiecare Ofertant în parte, la data stabilită conform 
programării, în condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini. 

6.12 – După încheierea negocierii directe, Locatorul întocmeşte un Proces-verbal, care va 
cuprinde concluziile negocierilor purtate şi în care se recomandă cea mai avantajoasă Ofertă. 

Cap.7 – CRITERIUL  DE  SELECŢIE A OFERTANŢILOR  ŞI  DE EVALUA- RE  
A  OFERTELOR: 

Determinarea Ofertei câştigătoare se face conform condiţiilor stabilite in Caietul de 
sarcini. 

Cap. 8 - PROCEDURA  DE  CONTESTARE  A  LICITAŢIEI PUBLICE  
DESCHISE: 

8.1 – În termen de 3 zile calendaristice de la primirea copiei de pe Procesul- verbal de 
evaluare a Ofertelor, Ofertantii pot face contestatii la sediul Locatorului, sau la locul depunerii 
Ofertei, potrivit Anuntului publicitar, cu privire la modul în care au fost respectate prevederile 
prezentului Regulament.  

8.2 – În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea Contestaţiei, Locatorul – prin dispoziţie 
de primar – va numi Comisia de soluţionare a contestaţiilor, care va soluţiona Contestaţia şi va 
comunica răspunsul său Contestatarului.  

8.3 – În cazul în care Contestaţia este fondată, Locatorul va revoca Decizia de desemnare 
a Ofertantului câştigător şi o va notifica tuturor Ofertanţilor şi va decide anularea licitaţiei şi 
organizarea unei noi licitaţii. 

8.4 – În cazul unui răspuns negativ la Contestaţia depusă de către Ofertantul respins, 
acesta va putea recurge la instanţă judecătorească competentă de drept comun.  



 

8.5 – Ofertanţilor participanţi la procedura prin negociere directă nu se oferă nici o 
posibilitate de contestare.  

Cap. 9 – CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE : 
9.1 - Contractul de locaţiune se încheie în formă scrisă, în termenul stabilit în caietul de 

sarcini, începând din data la care Locatorul a informat Ofertantul despre acceptarea Ofertei sale, 
sau după parcurgerea procedurii negocierii directe, sau după declararea definitivă al 
Câştigătorului şi va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în Caietul de sarcini şi alte 
clauze convenite de Părţile contractante, care însă nu contravin principiilor prezentate în Caietul 
de sarcini.  

 9.2 – Refuzul Ofertantului declarat Câştigător de a încheia Contractul de locaţiune  
atrage pierderea de drept a garanţiei depuse pentru participare.  

9.3 - În cazul în care Ofertantul declarat Câştigător refuză încheierea Contractului de 
locaţiune, licitaţia publică va fi anulată, iar Locatorul poate relua procedura de licitaţie publică 
de la etapa publicării Anunţului, în condiţiile legii, Caietul de sarcini păstrându-şi valabilitatea. 

 
*    *    * 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Anexa nr. 1 la Regulament                                         
 
 
 

FIŞĂ DE INFORMAŢII 
privind închirierea unor spaţii situate în clădirea “Casa cu Arcade” din Sfântu Gheorghe 

 
Subsemnatul(a) __________________________________________________, cu 

domiciliul în __________________, str. ____________________, nr. ____, bloc ___, scara 
_______, etaj ____, ap ____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _________________ CNP /  /  /  /  
/  /  /  /  /  /  /  /  /  /, emis de _________________, la data de __________________, în calitate de 
reprezentant legal al ofertantului ________________________, cu sediul în 
________________________________________________, CUI _________________, nr. cont 
____________________________, deschis la ____________________________, pe propria 
noastră răspundere declarăm – în calitate de participant la licitaţie publică deschisă, cu oferte în 
plic sigilat, organizat pentru închirierea spatiilor situate în clădirea “Casa cu Arcade”,  că 
documentele anexate prezentei, depuse în copie xerox sau în original – după caz – corespund 
realităţii.                    
                       

Anexez  următoarele documente : 
-    document de identitate al reprezentantului legal al Ofertantului (în copie xerox);  
-    împuternicire de reprezentare legală (în original); 
-    certificat de înregistrare a firmei Ofertantului (în copie xerox); 
-    scrisoare de bonitate de la bancă (în original); 
-   certificat de atestare fiscală emis de Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu 

Gheorghe (în original); 
-    certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Financiară a D.F.P.C.F.S. judetul 

……………. (în original); 
-  dovada achitării contravalorii  documenţiei  referitoare la licitaţia publică deschisă;  
-    dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie (chitanţă); 
-    declaratie privind eligibilitatea ofertantului (in original); 
-    plic interior sigilat, cuprinzând Declaraţia de ofertă propriuzisă (in original); 
-   schiţa de amenajare a spaţiilor închiriate (pe destinaţii), realizată în planşe color; 
-  schiţa mobilierului funcţional pe destinaţii (interiorul clădirii şi pe terasa exterioară), cu 

indicarea materialelor din care sunt confecţionate, schiţă realizată  în planşe color. 
 
Data completării: ___________2009. 
       
 
 
 

Semnătura / ştampilă 
      …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

Anexa nr. 2 la Regulament 
 

Această fişă, după completare, se va introduce într-un plic şi se sigilează! 
 
 
 

DECLARAŢIE  DE  OFERTĂ  PROPRIUZISĂ 
privind închirierea unor spaţii situate în clădirea “Casa cu Arcade” din Sfântu Gheorghe 

 
 

Subsemnatul(a) _________________________________________cu domiciliul 
în _______________  str. ______________________,  nr. ______, bloc ______, scara ____; etaj 
____; apartament ____, posesor al CI/BI seria _____ nr. ___________, CNP /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  
/  /  /  /  , emis de ________________, la data de _____________________. 

În calitate de reprezentant legal al ofertantului ________________________ cu 
sediul în _______________________________________________CUI ___________________ 
nr.cont ________________________, deschis la _________________ pe propria noastră 
răspundere declarăm următoarele: 

1.- Suntem interesaţi de a participa la licitaţia publică deschisă pentru închirierea 
unor spaţii situate în clădirea “Casa cu Arcade“, conform anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.177/2008. 

2.- Ne obligăm ca încăperile închiriate le vom utiliza în strictă conformitate cu 
prevederile Caietului de sarcini şi Contractului de locaţiune, precum şi CAEN 5630. 

3. - Firma noastră oferă servirea unor grupuri oficial organizate de Locator, în …. 
cazuri pe an, aplicând preţuri reduse cu …. %  faţă de cele practicate în mod curent în locaţia 
noastră din “Casa cu  Arcade“. 

4.- Faţă de preţul de pornire (chiria minimă) de 20 lei /mp./ lună, fără TVA,  
respectiv 4,75 Euro /mp./ lună, fără TVA, oferta noastră este de …………. lei / mp./ lună, 
respectiv ………Euro / mp. / lună, indexabil în condiţiile stabilite prin Contractul de locaţiune. 

          5.- Vă asigurăm că am însuşit sarcinile rezultate din Caietul de sarcini, date în 
obligaţia Locatarului şi ne angajăm să respectăm întocmai. 

6.- Rămânem angajat prin termenii Ofertei noastre de la data deschiderii Ofertelor 
şi până la semnarea Contractului de locaţiune. 

Toate avizele, acordurile, aprobările şi autorizaţiile de specialitate care 
reglementează activitatea pe care o să desfăşurăm în incinta spaţiilor închiriate, vom asigura prin 
grija, riscul, răspunderea şi cheltuiala noastră;  
 

Data completării: ____________ 2009.    
 
 
 
 

 Semnătură / ştampilă 
                                                                            __________________________                                         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Anexa nr. 3 la Regulament 

 
Aceasta fisa, dupa completare, se introduce in plicul exterior 

 
 

 
 

DECLARAŢIE  PRIVIND  ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 
 Subsemnatul(a) _______________________________________________, cu domiciliul 
în _______________________ str. _______________,  nr. ____, bloc _____, scara ___, etaj 
_____, apartament nr. ____, având buletin de identitate seria ______, număr _______________, 
CNP  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /, emis de ____________________, în calitate de reprezentant 
legal al  _____________________________, cu sediul în ______________________________,  
CUI ____________________, declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în declaraţii, ca cele declarate sunt reale. 
 
 Subsemnatul(a), prin prezenta Declaraţie, autorizez orice instituţie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii 
contractante Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu privire la orice aspect. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data semnarii Contractului de locaţiune. 
 

Data completării: _______________2009 
                   
 
 
 
 
                                                                                 Semnătura / ştampila  

                                                                                   _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

Anexă la Caietul de sarcini 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 FISĂ 

 PRIVIND INDICATORII DE REFERINŢĂ ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ CARE STAU LA BAZA DETERMINĂRII  

 OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

     

 NR.   
                  CRITERII           
DE PERFORMANŢĂ 

 CRT. INDICATORI  /  CRITERII 
număr maxim de puncte 

stabilit 
numărul punctelor 

obţinute 

   DE REFERINŢĂ de Autoritatea contractantă de Ofertant 

 0 1 2 3 

 1 CUANTUMUL CHIRIEI OFERITE (…..  lei / mp. / lună) 60   

 2 FACILITĂŢI ACORDATE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE 
1)

 x x 

       a)   de minimum ….. cazuri / an 20   

       b)   de minimum  …..% de reducere a preţurilor   x x 

             faţă de cele practicate în mod curent 20   

   TOTAL 100   

     

  NOTĂ:  
1)

 facilităţi acordate Autorităţii contractante de către Ofertant în aplicarea unor preţuri diferenţiate,  

                  în cazul organizării de către Locator a unor evenimente oficiale, comemorative sau de altă natură. 

     

     

     


