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REGULAMENT 
privind inchirierea prin licitatie publica a bunuri lor apartinand 

domeniului public si  privat al orasului Tirgu Neamt 

 
CAPITOLUL I  
DISPOZIŢII GENERALE   
Art.1.  Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea închirierii 
prin licitatie publica a bunurilor aparţinând domeniului public si privat al 
orasului Tirgu Neamt.  
Art.2.  Închirierea bunurilor proprietate publica si privată al orasului Tirgu 
Neamt, se face prin licitaţie publică deschisā . 
Art.3.  (1) Închirierea bunurilor proprietate publică si privată a orasului Tirgu 
Neamt, amplasamentul, destinaţia, suprafaţa, preţul chiriei şi durata închirierii 
se aprobā prin Hotārâre de Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt.  
           (2) Dupa adoptarea Hotārârii de Consiliul Local se organizeaza licitaţia 
publicā privind închirierea bunurilor aparţinand domeniului public si privat al 
orasului Tirgu Neamt şi se încheie contractul de închiriere conform prevederilor 
legale. 
Art.4.  Contractul de închiriere se poate încheia după caz cu orice persoană 
fizică sau juridică, română sau străină de către titularul dreptului de proprietate 
sau de administrare.  
Art.5. Preturile de pornire la licitatie, in vederea inchirierii bunurilor apartinand 
domeniului public si privat, se aproba de Consiliul Local, avandu-se in vedere 
preturile practicate pe piata pentru bunuri asemanatoare. 
 
 
CAPITOLUL II  
ORGANIZAREA SI DESFA ȘURAREA LICITA ŢIEI  
Art.5.  Principiile care stau la baza selectării ofertanţilor şi adjudecării bunurilor 
scoase la licitaţie publică în vederea închirierii sunt următoarele:  
a) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a 
informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru închirierea bunurilor 
aparţinând domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt. 
 b) tratamentul egal pentru toţi ofertanţii, însemnând că toate criteriile de 
selecţie se aplică într-o manieră nediscriminatorie;  
c) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice candidat, 
persoană fizică sau juridică capabilă, potrivit legislaţiei, a dobândit bunuri pe 
teritoriul României, să aibă dreptul de a participa la licitaţia publică în vederea 
închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a orasului Tirgu Neamt, în 
condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor la care România este parte.  



Art.6.  Operaţiunile pregătitoare, organizării licita ţiei publice, în vederea 
închirierii bunurilor proprietate publica si privată, sunt îndeplinite de 
Compartimentul Administrarea domeniului public si privat al Primăriei orasului 
Tirgu Neamt.  
Art.7 Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 
a)deschiderea ofertelor depuse, în cadrul şedinţei licitaţiei publice 
deschise, desfăşurate la data, ora şi locul stabilite prin anunţul publicitar; 
b)selectarea şi calificarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi 
documentelor prezentate de ofertanţi în cadrul ofertelor depuse; 
c)excluderea ofertelor care nu întrunesc condiţiile de eligibilitate 
d)analizarea şi evaluarea ofertelor, în baza criteriilor de calificare stabilite 
în documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Punctele a-d vor 
fi menţionate într-un proces verbal de deschidere al ofertelor. 
e)desemnarea câştigătorului licitaţiei publice deschise; 
f)întocmirea procesului verbal de adjudecare, cu rezultatele licitaţiei, iar in 
baza acestuia intocmeste un raport in termen de o zi lucratoare, raport 
care il transmite Primarului orasului Tirgu Neamt. 
Art. 8 Hotararea Consiliului Local privind închirierea prin licitaţie publicā a 
bunurilor aparţinând domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt va 
cuprinde:  
1. datele necesare pentru identificarea exacta a bunului propus pentru 
închirierea prin licitaţie publicā;  
2. amplasamentul, suprafaţa, termenul închirierii, profilul de activitate 
(destinaţia), preţul de pornire al licitaţiei. 
3. data, locul si ora desfaşurārii licita ţiei;  
4. condiţii de participare la licitaţie:  
a) la licitaţie pot participa persoane fizice, persoane fizice autorizate sau 
persoane juridice, care nu au obligaţii financiare neachitate faţă de bugetul local 
si bugetul de stat;  
b) depunerea unei garanţii de participare la licitaţie în cuantumul prevăzut în 
Caietul de sarcini. Garanţia se pierde în condiţiile refuzului respectării 
obligaţiilor asumate ca urmare a participării la procedura licitaţiei. Agentului 
economic/ persoane fizice care nu a adjudecat licitaţia, la solicitarea scrisă, i se 
restituie valoarea garanţiei de participare la licitaţie în termen de 15 zile de la 
adjudecare.  
5. taxa Caietului de sarcini este de _________ lei pentru inchirierea de terenuri 
in vederea construirii de garaje sau copertine si de ___________ lei pentru 
inchirierea de spatii comerciale si terenuri altele decat cele pentru construirea de 
garaje sau copertine;  
6. documentele necesare pentru inscrierea la licitatie, se depun la Registratura 
generala a Primariei orasului Tirgu Neamt dupa cum urmeaza:  
 
6.1 Pentru inchirierea de terenuri in vederea  construirii de garaje sau 
copertine se depun:  
a) scrisoare de inaintare (cerere de inscriere la licitatie);  



b) copie act de identitate sau dupa caz certificat de inregistrare sau certificat 
constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca 
solicitantul locuieste sau agentul economic are sediul sau punctul de lucru in 
zona blocurilor unde sunt amplasate, copertinele sau garajele;  
c) certificat fiscal eliberat de Primaria orasului Tirgu Neamt privind achitarea 
datoriilor la bugetul local, precum si de la bugetul de stat(daca este cazul);  
d) adeverinta de la asociatia de proprietari din care sa reiasa plata la zi a 
datoriilor;  
e) copie carte de identitate autovehicul, chitantele privind plata garantiei de 
participare si a taxei de documentare;  
Pot participa la licitatie persoanele care au masina inmatriculata  in alta tara 
sau altā localitate dar au domiciliul in zona si au act de vanzare – cumparare pe 
numele din actul de identitate.  
Nu pot participa la licitatie persoanele care au mai participat la alta licitatie si 
nu au semnat contractul de inchiriere din vina lor sau care detin alte contracte 
de inchiriere pentru garaje /copertine si care nu detin alt loc de parcare.  
 
6.2 Pentru inchirierea de spatii comerciale si terenuri altele decat cele 
pentru construirea de garaje, magazii si copertine se depun:  
a) scisoarea de inaintare (cerere de inscriere la licitatie); 
b) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data 
depunerii ofertei, în original;  
c) copia xerox a certificatului de înregistrare, inclusiv a codului unic de 
înregistrare (societăţi comerciale, PFA, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi 
Familiale),  
d) copia xerox a actului constitutive al agentului economic;  
e) certificat fiscal privind achitarea datoriilor către bugetul local al orasului 
Tirgu Neamt, precum si de la bugetul de stat; 
f) adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari privind achitarea datoriilor, în 
cazul în care sediul social sau punctul de lucru se află pe raza orasului Tirgu 
Neamt ; 
g) copia chitanţei privind achitarea taxei Caietului de sarcini;  
h) copia chitanţei privind achitarea garanţiei si a  taxei de participare la licitaţie; 
i) copia cărţii de identitate a administratorului societăţii.  
 
7. forma licitatiei:  
a) In vederea inchirierii se va recurge la procedura „licitatie publica deschisa”. 
In termen de 15 zile de la data anuntului de licitatie publica, persoanele 
interesate pot depune documentatia ceruta de locator, conform cerintelor 
acestuia. In situatia in care nu se prezinta   cel putin doua oferte valabile, 
locatorul este obligat sa anuleze procedura si sa organizeze procedura de 
negociere directa, in termen de 10 zile de la data aparitiei anuntului intr-un ziar 
de interes local. 
 b) In cazul in care sunt 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret, ofertantii vor 
depune  o noua oferta financiara in plic inchis. 
 



c)In cazul procedurii de negociere directa, ofertantii vor de depune documentele 
de calificare, iar oferta financira se va depune ulterior, dupa stabilirea 
ofertantilor calificati. 
d) anuntul de atribuire se afiseaza  la avizierul institutiei si spre publicare intr-
un ziar local in termen de 3 zile lucratoare de la data inchieierii contractului de 
inchiriere. 
Art.9  Anunţul privind organizarea licitatiei va fi adus la cunostinta publica prin 
publicare intr-un cotidian de circulatie locala si pe site-ul Primariei orasului 
Tirgu Neamt, cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea 
licitatiei si va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: 
 a) informatii privind organizatorul licitatiei;  
b) informatii privind obiectul inchirierii;  
c) data limita si locul de depunere a cererii de participare la licitatie si a 
documentelor necesare;  
d) data si locul de desfasurare a licitatiei.  
Art.10  Hotararea Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt pentru organizarea 
licitatiei publice, anexele la hotarare, reprezinta documentatia privind 
prezentarea ofertei de licitatie. Eliberarea acesteia se face dupa achitarea taxei 
de documentare prevazuta la art. 8 pct. 5. 
Art.11 Şedinţa licitaţiei, organizate pentru închirierea bunurilor proprietate 
publică si privata de interes local al orasului Tirgu Neamt este publică, 
deschisa. 
Art.12  Comisia de licitaţie se aprobă prin Hotarare de Consiliu Local al 
orasului Tirgu Neamt, precum si prin Dispozitia Primarului orasului Tirgu 
Neamt. Persoanele desemnate să facă parte din Comisia de licitaţie vor da o 
declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul ca nu se afla in situatii de 
incompatibilitate. Comisia va lucra legal în prezenţa majorităţii membrilor săi. 
Deciziile vor fi luate de Comisia de licitaţie cu votul majorităţii membrilor. 
Licitaţia este condusă de preşedintele Comisiei de licitaţie. Procesul verbal de 
şedinţă se întocmeşte în timpul desfăşurării licita ţiei de către secretarul 
Comisiei. 
Art.13 Procesele verbale de şedinţă împreună cu documentele privind 
licitaţia se indosariaza şi se păstrează cu caracter permanent în arhiva 
Primăriei orasului Tirgu Neamt. 
Art.14 Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de închirie 
re pentru bunul adjudecat în termen de maxim 30 de zile de la adjudecare. 
Art.15. (1) În cazul în care, cu excepţia unor situaţii de forţă majoră, 
temeinic justificate, contractul de închiriere nu este semnat în termenul 
stabilit, adjudecatarul pierde licitaţia, dreptul la restituirea garanţiei 
pentru participare şi poate fi obligat la plata unor daune interese. De 
asemenea, acesta nu mai are dreptul de a participa la alte licitaţii 
organizate de către Primaria orasului Tirgu Neamt pe o perioada de 5 ani. 

(2) În acest caz, se organizează o nouă licitaţie, de la faza publicării 
anunţului publicitar, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului 
regulament. 
 



 
 
 
 
CAPITOLUL III 
DEFINITII 
Art.16. In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au 
urmatoarele semnificati :  
a) patrimoniu al orasului Tirgu Neamt - totalitatea bunurilor mobile si imobile 
care apartin domeniului public al orasului Tirgu Neamt, domeniului privat al 
acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.  
b) contract de inchiriere - contractul prin care o persoana, denumita locator, se 
obliga sa asigure unei alte persoane, denumita locatar, folosinta temporara, 
totala ori partiala, a unui bun in schimbul unei sume de bani, denumita chirie. 
c) bunuri imobile - terenurile si cladirile din domeniul public sau privat al 
orasului Tirgu Neamt, aflate in administrarea Consiliului local Tirgu neamt;  
d) titular al dreptului de administrare - persoana juridica de drept public sau 
privat care fie adrninistreaza ope legis bunurile, fie i-a fost constituit dreptul de 
administrare asupra acestora prin act administrativ;  
e) documentatie de licitatie - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate 
de obiectul licitatiei si procedura aplicata ;  
g) incheierea contractului de inchiriere - etapa cadrul procedurii de inchiriere 
in care titularul dreptului de administrare incheie contractul de inchiriere cu 
ofertantul castigator. 
 
CAPITOLUL IV 
PROCEDURA DE CONTESTARE A LICITA ŢIEI 
Art.17. (1) Împotriva documetației de licitație ofertanții pot depune contestație 
în termen de 5 zile calendaristice de la publicarea documentației pe site-ul 
Primăriei, cel mai târziu 3 zile lucrătoare de la data la care au obținut 
documentația de atribuire. Contestația se depune la registratura Primăriei 
orasului Tirgu Neamt. 

 (2)Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină 
următoarele elemente: 
a)numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele 
juridice, denumirea, sediul lor şi codul unic de înregistrare. În cazul 
persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce 
calitate; 
b)denumirea şi sediul autorităţii contractante; 
c) identificarea imobilului obiect al licitaţiei și data deschiderii ofertelor; 
d)obiectul contestaţiei; 
e)motivarea în fapt şi în drept a cererii; 
f)mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este 
posibil; 
g)semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice. 



(3) Licitanţii nu pot formula contestaţii cu privire la documentaţia 
licitaţiei (caietul de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi, etc.) după 
deschiderea şedinţei de licitaţie. Împotriva licitaţiei, până la momentul 
adjudecării, se va putea face contestaţie, de către orice persoană interesată, 
la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Neamt. Contestaţia 
suspendă desfăşurarea licitaţiei până la soluţionarea sa definitivă. 

(4) Depunerea unei contestaţii până la începerea şedinţei de licitaţie 
se face în scris, prin cerere înregistrată la registratura generală a Primăriei 
orasului Tirgu Neamt şi suspendă începerea procedurilor de licitaţie. 
Comisia de evaluare propune Primarului, prin referat, modul de 
soluţionare a contestaţiei. Primarul soluţionează contestaţia prin 
Dispoziţie ce se comunică deîndată contestatarului.  

(5) Şedinţa de licitaţie se organizează în termen de maxim 30 de zile 
calendaristice de la primirea de către contestatar a Dispoziţiei de 
admitere/respingere a contestaţiei, dacă aceasta nu a fost atacată în 
instanţa de judecată. Noua dată şi oră a şedinţei de licitaţie va fi anunţată 
prin grija organizatorului în aceleaşi ziare în care s-a anunţat şi 
organizarea iniţială a licitaţiei. 

(6) În situaţia în care Dispoziţia de admitere/respingere a 
contestaţiei este atacată în instanţa de judecată, organizarea licitaţiei se 
suspendă până la soluţionarea  prin hotărâre definitivă a cauzei de către 
instanţa de judecată.. 
Art.18. După desfăşurarea licitaţiei publice deschise, participanţii la 
licitaţie pot formula contestaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei, care se depun la registratura generală a Primăriei în termen de 
maxim 3 zile de la data comunicarii rezultatului  procedurii de licitatie. 
Art.19 . (1) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea 
contestaţiei  se intruneste  comisia de soluţionare a contestaţiei.  

(2) Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte 
reprezentanţii numiţi în comisia de evaluare. 
Art.20. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza toate 
documentele întocmite de către comisia de evaluare şi va verifica 
respectarea dispoziţiilor care reglementează procedura închirierii prin 
licitaţie publică deschisă.  
Art.21. (1) Comisia de soluţionare a contestaţiei propune 
admiterea/respingerea contestaţiei prin referat care va fi întocmit în 
termen de 2 zile lucrătoare de la intrunirea  acesteia. Primarul se pronunţă 
cu privire la admiterea/respingerea contestaţiei şi va fi comunicată 
contestatarului. 

(2) În cazul în care contestaţia este fondată, ofertantii vor fi notificati 
despre noul rezultat al procedurii de licitatie , în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare   de la pronuntarea admiterii/respingerii  tuturor ofertanţilor. 
Art.22. În cazul unui răspuns negativ la contestaţia depusă de către 
ofertantul respins, acesta va putea recurge la introducerea unei acţiuni în 
justiţie la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Neamt. 



Împotriva hotărârii Tribunalului,se poate declara recurs la secţia de 
contencios administrativ a Curţii de Apel în a cărei circumscripţie se află 
sediul autorităţii administraţiei publice locale. 
Art.23. (1) Depunerea contestaţiei întrerupe termenul de încheiere al 
contractului de închiriere pe perioada cuprinsă între data depunerii 
contestaţiei şi data primirii de către contestatar a notificarii de soluţionare 
a acesteia. 
 
CAPITOLUL V 
DISPOZIŢII PRIVIND CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 
Art.24. Contractul de inchiriere se va intocmi si semna de ambele parti, in 
termen de 30 zile de la adjudecare .In cazul in care contractul de inchiriere nu 
se semneaza in termenul mentionat din vina celui care a adjudecat, licitatia se 
anuleaza cu pierderea garantiei de participare la licitatie persoana respectiva 
pierzand dreptul de participare la o noua licitatie avand acelasi obiect. Garantia 
de participare la licitatie se pierde si in cazul renuntarii unilaterale a 
contractului de catre chirias, din culpa sa.  
 
 
 
 


