
R O MÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL L OCAL 

H O T Ă R ÂR E
privind aprobarea închirierii unui imobil 

(teren şi constructie) domeniu privat al Comunei Gorgota,judeţul Prahova 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 

şedinţa extraordinară, în data de 11 martie 2021; 
Având în vedere: 

-Proiectul de hotărâre nr. 1430/03.03.2021 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 1432/03.03.2021.2021 privind aprobarea închirierii unui imobil
(teren şi constructie) domeniu privat al Comunei Gorgota, judeţul Prahova, prezentat de d-nul
Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Raportul nr. 1431/03.03.2021 întocmit de secretarul general al comunei Gorgota, judeţul
Prahova;
- Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Gorgota;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 49/26.09.2019 

privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 
comunei Gorgota, judeţul Prahova, Cartea funciara nr. 20383 a localităţii Gorgota, precum şi 
de reprezentarea grafică a imobilului (teren+construcţie) care este evidenţiată în 
documentaţia cadastrală - Planul de situaţie dczmembrare/apartamentare întocmit de S.C. 
SANTOP STAR S.R.L., prin inginer Autorizat O.C.P.l., d-na Sandu Alexandrina; 

În conformitate cu prevederile art. 362 din 0.U.G. nr. 57 /2019 privind codul 
administrativ care reglementează că bunurile proprietatea privată a unităţilor 
administrativ - teritoriale pot face obiectul unei închirieri, aplicându-se în mod 
corespunzător dispoziţiile privind închirierea bunurilor apartinand domeniului public al 
unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute de art. 333-348 din acelaşi act normative; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.alin. (1). Se aprobă organizarea, în condiţiile legii, a licitaţiei publice deschise, 
pentru imobilul - teren intravilan + construcţie intabulat în Cartea funciară nr. 20383 (C.F. 
veche nr. 594) a localităţii Gorgota, identificat cu număr cadastral 20383 (nr. 
Cadastral vechi 368), situat în Comuna Gorgota, sat Potigrafu, nr. 354A, judeţul 
Prahova, tarlaua 10, parcela CC 188/1, format din parte din CONSTRUCŢIILE: Cl -
piaţă agroalimentară (nivel de înălţime P) - LOT 1 în suprafată construită de 566 mp, 
suprafată utilă de 558 mp din suprafaţa totală de 1.239 mp, şi teren în syprafată de 
872 mp din suprafaţa totală de 7019 mp-conform măsurătorilor cadastrale 6.931 mp 
(teren aferent LOT 1= 306 MP + teren CLADIRE=566 mp). aparţinând domeniului privat 
al comunei Gorgota, judeţul Prahova; 

alin. (2). Scopul închirierii este acela de desfăşurare a unor activităţi 
economice, după cum urmează: 
-prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor,
-comercializarea fructelor şi legumelor,
-comercializarea cărnii şi produselor din carne,
-comercializarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor.



alin. (3). Organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se va face cu respectarea 
Regulamentului privind închirierii unui imobil (teren şi constructie) domeniu privat al 
Comunei Gorgota,judeţul Prahova, anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aproba Raportul de evaluare întocmit de S.C. SEVAL S.R.L., prin inginer 
Liliana Beldeanu, membru titular ANEVAR, nr. legitimatie 10 615, conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre; 

Art.3. Se aprobă Documentaţia de atribuire conform anexei nr. 3 la prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Preţul de pornire la licitaţie, se stabileşte la: 5 715 lei/lună, care se va indexa 
anual cu rata indicelui de inflaţiei. 

Art.5. Durata închirierii imobilului prevăzut la art. 1 din prezenta hătărâre este de 5 
ani. Contractul de închiriere poate fi prelungit cu aprobarea Consiliului Local Gorgota, cu 
respectarea prevederilor legale. 

Art.6. Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din Comisia de 

evaluare a ofertelor, după cum urmează: 
-Dl. Dumitru Victor -titular,
-Dl. Nicolae Florea - titular,
-Dl. Hornea Gheorghe - supleant.

Art.7. Se mandeatează Primarul Comunei Gorgota să semneze, în numele şi pe seama 
Cosiliului Local Gorgota, contractual de închiriere şi actele adiţionale ulterioare de 
prelungire a acestuia. 

Art.8. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Comisia de evaluare a ofertelor ce va fi constituită prin Dispoziţia 
Primarului Comunei Gorgota. 

Art.9. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.10. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea 
controlului de legalitate. 

Art.11. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, şi se 
publică, pentru informare, în format electronic în Monitorul Oficial Local al Comunei 
Gorgota, judeţul Praho� . 
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RO MÂNI A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGO TA 
CONSILIUL LOC AL 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 17 / 11.03.2021

RE GUL AMENT 
privind procedura închirierii unui imobil 

(teren şi constructie) domeniu privat a/ Comunei Gorgota,judeţul Prahova 

l.Obiectul închirierii: Imobilul - teren intravilan+ construcţie intabulat în Cartea funciară

nr. 20383 (C.F. veche nr. 594) a localităţii Gorgota, identificat cu număr cadastral
20383 (nr. Cadastral vechi 368), situat în Comuna Gorgota, sat Potigrafu, nr. 354A,

judeţul Prahova, tarlaua 10, parcela CC 188/1, format din parte din CONSTRUCŢIILE:

Cl -piaţă agroalimentară (nivel de înălţime P) - LOT 1 în suprafaţă construită de 566

mp, suprafaţă utilă de 558 mp din suprafaţa totală de 1.239 mp, şi teren în suprafată
de 872 mp din suprafaţa totală de 7019 mp-conform măsurătorilor cadastrale 6.931
mp (teren aferent LOT 1= 306 MP + teren CLADIRE=566 mp). aparţinând domeniului
privat al comunei Gorgota, judeţul Prahova;

2. Comisia în componenţa desemnată prin Dispoziţia nr ....... /2021 a Primarului Comunei 
Gorgota funcţionează valabil în prezenţa a 2/3 din membrii săi şi adoptă decizii valabile cu 
votul majorităţii membrilor prezenţi. 

3. Hotărârile Comisiei de licitaţie sunt obligatorii pentru comisia de licitaţie şi pentru
ofertanţi.

4.Licitaţia se desfăşoară sub formă de licitaţie publică deschisă cu strigare liberă.

5.Licitaţia publică se desfăşoară numai dacă sunt înscrişi cel puţin 2 ofertanţi. În cazul în
care nu se prezintă cel puţin 2 ofertanţi, procedura se repetă, iar la al-2-lea termen
adjudecarea se va putea face chiar dacă există un singur ofertant, dacă se oferă preţul
minim al închirierii, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate.

6.Licitaţia se desfăşoară în 2 faze:
-în prima fază se verifică îndeplinirea de către ofertanţi a criteriilor de eligibilitate stabilite
de Consiliul Local Gorgota prin Documentaţia de atribuire;
-în faza a doua a licitaţiei participă numai ofertanţi care îndeplinesc criteriile de
eligibilitate. În această a doua fază a licitaţiei se deschide oferta financiară, iar adjudecarea
se face prin strigare liberă.

7. Comisia de licitaţie hotărăşte adjudecarea licitaţiei publice prin procees-verbal de
adjudecare.

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

Anca Dănilă 



S.C. SEV AL S.R.L 
Ploiesti, Str. V.Costache nr.43 

J 29/ 395/ 2005 

C.U.I. 17171579

Tel. I Fax: 0244 510949

RAPORT DE EVALUARE 
Nr.2021-02-41 

Piata Potigrafu 

Com. Gorgota, sat Potigrafu 

Beneficiar : Primaria Com. Gorgota 

Întocmit, 

Februarie 2021 



Raport evaluare 
Nr. 2021-02-41 

Lot 1- Piata Poligrafu 
Com. Gorgota, sat Potig_ra[u, iucletul Prahova 
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Raport evaluare 
Nr. 2021-02-41 

A. SINTEZA EVALUARJI

Lot 1- Piata Poligrafu 
Com. Gorgota, sat Potigrafu,judetul Prahova

Prezentul raport de evaluare este facut la cererea Primariei comunei 

Gorgota în calitate de beneficiar. 

Obiectul evaluarii il reprezinta o parte constructia Cl "Piata Potigrafu" in 

suprafata construita de 566 mp si un teren liber adiacent constructiei in suprafata 

de 306 mp -constituite in Lotul 1 aflat in proprietatea beneficiarului, situata in 

Corn. Gorgota, sat Potigrafu, judetul Prahova . 

Scopul declarat de beneficiar: închiriere. 

Abordarea evaluarii este conform Standardelor de evaluare a bunurilor 

2020, respectiv: SEV 100 - Cadrul general; SEV 1 O 1 - Termenii de referinta ai 

evaluarii; SEV 102 - Documentare si conformare; SEV 103 - Raportare; 

SEV 104 - Tipuri ale val01ii; SEV 105 - Abordari si metode de evaluare; 

SEV 230 - Drepturi asupra proprietatii imobiliare; GEV 630 - Evaluarea 

bunurilor imobile. 

Data la care valoarea raportata este valabila este : 24.02.2021. 

1. Rezultatele evaluarii

La data evaluarii, în uima aplicaiii metodei de evaluare prezentate în acest 

raport a fost obtinuta urmatoarea valoare (rotunjita): 

► Abordare prin piata:

V eh Lot 1 = 5715 lei/luna (1172 EUR/luna)

2. Opinia evaluatorului

Având în vedere scopul prezentului Raport de evaluare, rezultatul 

obtinut prin aplicarea metodei de evaluare, relevanta acesteia si informatiile 

de piata care au stat la baza aplicarii ei, în opinia evaluatorului, valoarea 

obtinuta in urma abordarii prin venit reflecta valoarea de piaţa a proprietatii 

imobiliare. 

Astfel, valoarea chiriei de piata a Lotului 1 format din parte din constructia 

C 1 in suprafata construita de 566 mp si terenul adiacent acesteia in suprafata de 

306 mp situat in Corn. Gorgota, sat Potigrafu, judetul Prahova este în opinia 

evaluatorului: 

V eh Lot l = 5715 lei/luna (1172 EUR/luna) 

Valorile raportate nu includ TV A. 
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Raport evaluare 
Nr. 2021-02-41 

Lot 1- Piata Potigrafu 
Corn. Gorgota, sat Potigrafa, judetul Prahova 

3. Certificare

Ing. Liliana Beldeanu, membrn titular ANEV AR, nr.legitimatie 

10615, declar pe propria raspundere urmatoarele: 

► Prezentarile faptelor din raport sunt adevarate s1 corecte s1

reflecta cele mai pertinente cunostinte ale evaluatornlui. 

► Analizele si concluziile sunt limitate numai la ipotezele s1

conditiile limitative prezentate în raport. 

► Evaluatorul nu a avut nici un interes asupra proprietatii evaluate.

► Onorariul ce ne revine drept plata pentru realizarea prezentului

raport nu este conditionat de nici un aspect al raportului. 

► Evaluarea a fost efectuata în conformitate cu standardele, de

evaluare a bunurilor 2020. 

► La data elaborarii acestui raport, evaluatornl care semneaza mai

jos este membru ANEV AR, a îndeplinit cerintele programului de pregatire 

profesionala si continua ANEVAR si are competenta necesara intocmirii 

acestui raport. 

► EvaJuatoml a respectat codul deontologic al ANEV AR.

► In prezentul rapo1i nu s-a primit asistenta externa din partea nici

unei alte persoane. 

► Acest raport de evaluare este confidential atat pentru client cat si

pentru beneficiar si este valabil numai pentru scopul declarat. Nu se accepta 

nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie pentru 

scopul declarat, fie pentru alt scop, în nici o circumstanta. 

► Raportul de evaluare nu va putea fi inclus, in întregime sau

partial, in documente sau in declaratii, nici publicat sau mentionat in alt fel, 

fara acordul scris si prealabil al evaluatorului si clientului acestuia, cu 

specificatia formei si contextul in care ar urma sa apara. 

► Evaluatorul nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau

sa depuna maiiurie in instanta referitor la proprietatea imobiliara care face 

obiectul prezentului raport de evaluare, decat în baza unui angajament 

special pentru acest scop si în limita permisa de reglementarile deontologice 

si de conduita ale profesiunii si respective cu respectarea legislatiei in 

vigoare. 
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lot I- Piata Potigrafu Raport evaluare 
Nr. 2021-02-41 Cam. Gorgota, sat Poligrafu, judewl Prahova 

B. PREZENTARE GENERALA

1. Obiectul raportului de evaluare

Obiectul evaluarii il reprezinta Lotul 1 fmmat din parte din constructia CI in 

suprafata construita de 566 mp si terenul adiacent acesteia în suprafata de 306 mp 

situat in Corn. Gorgota, sat Potigrafu, judetul Prahova . 

Scopul evaluarii 

Scopul declarat de beneficiar: închiriere. 

Pentru orice alt scop decât cel declarat mai sus, proprietatea imobiliara 

poate avea o valoare diferita. 

Prezentul rap01t de evaluare se adreseaza Primariei Comunei Gorgota în 

calitate de client si destinatar. 

2. Data evaluarii

Data la care valoarea estimata este valabila, este 24.02.2021. 

Curs valutar B.N.R. = 4,8743 lei/ EUR 

3. Metodologia de evaluare

Evaluarea realizata conform prezentului raport reprezinta o estimare a
chiriei de piata. 

Chiria de piata este suma estimata pentru care un drept asupra proprietatii 
mobiliare ar putea fi inchiriat, la data evaluarii, între un locator hotarât si un 
locatar hotarât, cu clauze de inchiriere adecvate, într-o tranzactie nepartinitoare, 
dupa un marketing adecvat si în care partile au actionat fiecare în cunostinta de 
cauza, prudent si fara con.strângere. 

Pentrn determinarea acestei valori a fost aplicata abordarea prin piata -
metoda comparatiei directe 

4. Ipoteze si conditii limitative

La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative, prezentate în 

cele ce urmeaza. Opinia evaluatorului este exprimata în concordanta cu aceste 

ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest rapo1t. 

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama în elaborarea 

prezentului raport de evaluare sunt urmatoarele: 

■ Evaluarea s-a bazat pe datele din documentele puse la dispoziţie de

beneficiar şi a celor obţinute ca urmare a inspecţiei la faţa locului. Am

considerat ca toate informatiile obtinute de la client sunt adevarate si
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Raport evaluare 
Nr. 2021-02-41 

Lot I- Piata Potigrafu 
Corn. Gorgota, sat Potigra[u, judetul Prahova 

corecte. Nu ne asumam 111c10 responsabilitate pentru neconcordantele 

generate de infonnatii eronate oferite de client. 

• Evaluatorul nu are calitatea juridica de a certifica corectitudinea, din

punct de vedere legal, a actelor mentionate si nici a dreptului deplin de

proptietate asupra bunului imobil evaluat, considerat existent in prezenta

lucrare, ca ipoteza de lucru.

• Proprietatea a fost considerata în procesul evaluării ca fiind lipsita de

sarcm1.

• Se presupune ca proprietatea se conformeaza tuturor reglementarilor

s1 restrictiilor de zonare si utilizare, în afara cazului în care a fost

identificata o non-conformitate, descrisa si luata în considerare în

prezentul raport.

• Nu s-a realizat o expertiza tehnica a cladirii/ constructiei, nici nu s-au

inspectat acele parti care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea

fiind considerate în stare tehnica buna. Acest raport nu exprima opinia

asupra starii tehnice a pa1tilor neinspectate si nu trebuie înteles ca ar valida

integritatea structurii sau sistemului cladirii/ constructiei.

• Nu s-a efectuat nici o investigatie referitoare la prezenta sau absenta

substantelor poluante si, plin unnare, nu se poate oferi nici o asigurare a

potentialului impact asupra evaluarii. Evaluatorul a presupus ca nu sunt

nici un fel de substa.nte poluante, care ar putea contamina proprietatea si

afecta valoarea acestora.

• Evaluatorul se considera degrevat de raspunderea. existentei unor

vicii ascunse privind obiectul evaluarii, factorii de mediu, necesitati de

conformare Ia cerintele de clasificare, care ar putea influenta în vreun sens

valoarea proprietatii.

• Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea

metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt

disponibile la data evaluarii.

• Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informatiile pe care

le-a avut la dispozitie existând posibilitatea. existentei si a altor infonnatii

de care evaluatorul nu a avut cunostinta.

• Valorile au fost determinate prin perspectiva pietii la data de referinta

a evaluarii, situatie care se poate modifica într-un interval mai scurt sau

mai lung, functie de dinamica economica.
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Raport evaluare 
Nr. 2021-02-41 

C. ANALIZA DE PIA TA

Lot I- Piata Poligrafu 
Com. Gorgota, sat Poligrafu, judetul Prahova

Analiza pieţei imobiliare este o etapa de baza parcursa de catre evaluator în 

vederea estimării cât mai corecte a valorii de piaţa a unei proprietăţi imobiliare. 

Studiul porneşte de la definirea tipului de prop1ietate, de la analiza 

potenţialului de a produce venituri, studiind localizarea proprietăţii imobiliare, 

precum si caracteristicile investitorilor si proprietarilor. 

Oferta de închiriere pentru spatii cu destinatii comerciale si administrative 

situate in zone similare nu este mare, preturile aflându-se în intervalul 

1-5 EUR/mp în functie de pozitie, suprafata, finisaje si dotari.

Oferta de vanzare terenuri libere in zona se afla m intervalul 

15-20 EUR/mp.

D. DESCRIEREA PROPRIETATII

1. Statut juridic

Proprietatea apartine Primariei Comunei Gorgota 

Beneficiarul a pus la dispoziţia evaluatorului urmatoarele documente: 

- plan de situatie

2. Amplasament. Descrierea zonei

Proprietatea imobiliara analizata este situata în zona periferica a satului 

Potigrafu. 

Proprietatea are acces din dmmul DN 1 Bucuresti-Ploiesti. 

Caracteristici tehnice constructie 

Descrierea caracteristicilor tehnice specifice ale constructiei se regasesc in 

Anexa 1 - Caracteristici tehnice. 
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Raport evaluare 
Nr. 2021-02-41 

Lot 1- Piata Poligrafu 
Com. Gorgota, sat Poligrafu, judelui Prahova 

::r= , = 

E. CEA MAI BUNA UTILIZARE

Unul din principiile de baza ale evaluării proprietăţilor imobiliare îl 

constituie cea mai buna utilizare. 

Prin definiţie, cea mai buna utilizare reprezintă utilizarea rezonabila, 

profitabila si legala a unui teren liber sau construit, care este fizic posibila, 

fiindamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare. 

Astfel, pe parcursul evaluării de piaţa, proprietatea imobiliara trebuie 

tratata în ipoteza celei mai bune utilizări, i.dentificandu-se cea mai profitabila 

utilizare competitiva în care poate fi pusa proprietatea. 

Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai buna utilizare este aceea 

care conduce la. cea mai mare valoare a proprietăţii, în concordanta cu rata de 

fructificare a capitalului ceruta de piaţa pentru acea utilizare. 

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din urmatoarele situatii: 

- cea mai buna utilizare a terenului liber;

- cea mai buna utilizare a terenului construit.

Practic tinând cont de tipul proprietatii si de amplasamentul acesteia, cea 

mai buna alternativa posibila pentm proprietatea analizata este cea prezenta 

utilizare comerciala. 

Prin prisma c1iteriilor care definesc notiunea de CMBU, aceasta abordare : 

- este permisibila legal ;

- este fizic posibila ;

- este fezabila financiar

- este maxim productiva,
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Lot 1- Piata Potigrafu Raport evaluare 
Nr. 2021-02-41 Com. Gorgota, sat Potigrafu,judetul Prahova 

F. EVALUAREA PROPRJETAT/1 IMOBILIARE

1. Abordarea prin piata - Metoda cornparatiei directe

Metoda comparaţiei directe este recomandata când exista date
suficiente si sigure privind oferte/ tranzacţii de spatii cu caracteristici similare. 

Au fost selectate si analizate active comparabile oferite spre închiriere cu 
destinatie similara situate in Potigrafu si localitatile adiacente. 

Calculul valorii de piata a fost efectuat in Anexa 2- Fisa evaluare chirie, 
rezultand o valoare de închiriere, la stadiul actual de 

V eh. CI = 5440 lei/luna (1116 EUR/luna) 

Calculul chiriei terenului adiacent a fost efectuat in Anexa 3 -Evaluare 
chirie teren rezultand: 

V eh. teren = 275 lei/luna (56 EUR/ luna) 

Valoarea totala a chiriei valoarea chiriei de piata a Lotului 1 format din 
parte din constructia C1 in suprafata construita de 566 mp si terenul adiacent 
acesteia in suprafata de 306mp situat in Corn. Gorgota, sat Potigrafu, judetul 
Prahova este în opinia evaluatorului: 

Vch Lot 1 = 5715 lei/luna (1172 EUR/luna) 

Valorile raportate nu includ TVA. 

2. Opinia evaluatorului

Având în vedere scopul prezentului Raport de evaluare, valoarea

minima a chiriei de piata a Lotului I format din parte din constructia CI in 
suprafata construita de 566 mp si terenul adiacent acesteia in suprafata de 
306 mp situat in Com. Gorgota, sat Potigrafu, judetul Prahova este 

Vch Lot I= 5715 lei/luna (1172 EUR/luna) 

Valorile raportate nu contin TV A. 
Întocmit, 

Ing. Liliana Beldeanu 
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IAnexa 1 

A. Caracteristici tehnice

Suprafata construita (mp) 

Suprafata utila (mp) 

Regim inaltime 

Stare tehnica 

Anul constructiei 

Fundatii 

Suprastructura 

Jnchideri 
Inchideri si 

acoperis 
compartimentari 

Compartimentari 

pardoseli 

Finisaje 
vopsitorii 

placaje 

tamplarie 

racorduri 

Instalatii incalzire 

sistem ventilatie 

Amenajari pavaje 

iluminat exterior 

Cl-PIATA 

1239.00 

1126.36 

Parter 

buna 

2005 

beton armat 
. 

sta/pi si grinzi metalice I 
panouri tip izopan 

sarpanta metalica 

panori usoare tabla sau gipscarton 

beton si gresie 

zugraveli lavabile la zona de birouri 

Al cu geam termopan la exterior 

energie electrica, apa, canalizare, gaze 

CENTRALA TERMICA 

da 

da I 



Anexa2 

FISA EVALUARE CHIRIE- Spatiu comercial 
Adresa: Corn. Gorgota, sat Potig1·afu 

-Metoda comparatiei directe -

Constă în analiza pieţei proprietatilor comparabile, incluzând analiza preţurilor la care au fost înregistrate 

tranzacţii sau oferte şi a elementelor de comparaţii cu proprietăţi similare. 

Sensul corectiilor este pozitiv (+) pentru comparabilele inferioare si negativ (-) pentru comparabilele 

superioare. 

Nr. 
Denumirea corecţiei U.M.

Proprietatea 
CI C2 C3 

crt. de evaluat 

o Pret ofertll EURO/om lunu 2.0 3.0 3.6 

Ajustare 
% -10% -10% -10%

valoric -0.2 -0.3 -0.4
Pre( trauzucţie ipotetica EURO/mp luna l.8 2.7 3.2 

1 
Dreptul de proprietate 

Folosinta folosinta Folosinta Folosinta 
transmis 

Ajustare 
% 0% 0% 0% 

valoric o o o 

Pret corectat EURO/mp luna 1.8 2.7 3.2 

2 Condiţiile de fmantare Cash Cash Ca::.h Cash Cash 

Ajustare 
% 0% 0% 0% 

valoric o o o 

Pret corectat valoric 1.8 2.7 3.2 

negociere: liberar 
Negociere Negociere Negociere 

3 Conditiile df vanzare v1111wtor constransl 
lihera 

Negociere libera 
libera libera 

cumparator interesat 

" Localizare Potigrafu Boldesti-Scaieni 
Exterior Exterior 
Ploiesti Ploiesti 

Ajustare 
% 5% -10% -10%

valoric O.I -0.3 -0.3
Pret corectat EURO/mp luna 1.9 2.4 2.9 

5 Suprafaţa mp 558 1,230 1,548 6,550 

Ajustare 
% -2% -3% 20% 

valoric o.o -O.I 0.6 
P ret corectat EURO/mp luna 1.9 2.3 3.6 

6 Finisaje si instalatii m�dii medii medii sup 

Ajustare 
% 0% 0% -10%

valoric 0.00 0.00 -0.32
Pret corectat EURO/mp luna 1.9 2.3 3.2 

7 Alle facilitati nu nu nu 
platfo1me bet 

5000 mp 

Ajustare 
% 0% 0% -25%

valoric o.o o.o -0.8
Pret corectat EURO/mp luna 1.9 2.3 2.4 



spariu �patiu rorne11:1al 
8 Utilizare 

..:omerc1al mc!u�trial 

Ajustare 
% 5% 

valoric 0.1 

Preţ corectat EURO/rup luna 1.98 

Suma ajustarilor %(î11 
% 12.00% 

vuluare absolută) 

Suma aju.muilor* (în valoare 
loURO/mp luna 0.22 

absolută) 
·--

Ajustarea cea mai mica % 12.00% 

Valoarea aleasa EURO/mp luna 2.0 

Curs de referinta BNR 1 EURO= 4.8743 lei 

Valoarea chiriei lunare proprietatii prin metoda comparatiei directe 

EUR: 

Valoarea chiriei lunare proprietatii prin metoda comparatiei directe 

lei : 

Suprafata inchiriabila (Si) 

Valoare chirie - suprafete inchiriabile: 

spattu spauu 

comercial comercial 

industrial i11du�1rial 

5% 5% 

0.1 0.2 

2.48 2.59 

18.00% 70.00% 

n . ./9 2.27 

1,116 EURO/luna 

5,440 lei/luna 

558 mp 

2.00 EURO/ntp luna

( 



Anexa nr.3 

Evaluare chirie teren - Metoda comparatiei directe 

Nr. Criterii de Subiect 
Proprietati comparabile 

crt. comparatie 1 2 3 

o. 
Pret tranzactie/ 

17.7€ 20.0 € 14.2€ oferta (EUR/ mp) 
Ajustare pre! oferta -10% -10% -10%
Pret tranzactie 15.9 € 18.0 € 12.8 € ipotetica 
ELEMENTE DE COMPARATIE 

1. Drept de proprietate Integral Integral integral integral transmis 

Ajustare 0% 0% 0% 
o.o€ O.O€ O.O€

Pret ajustat 15.9 € 18.0 € 12.8 € 

2. Conditli de cash cash cash cash 
finantare 

Ajustare 0% 0% 0% 
O.O€ o.o€ o.o€

Pret ajustat 15.9 € 18.0 € 12.8 €

3. Condltil de vanzare fa piata la piata la piata la piata 

Ajustare 0% 0% 0% 
o.o€ O.O€ O.O€

Pret ajustat 15.9 € 18.0 € 12.8 € 

4. Conditiile pietii 02 2021 02 2021 02 2021 02 2021 

Ajustare 0% 0% 0% 
o.o€ O.O€ o.o€

Pret ajustat 15.9 € 18.0 € 12.8 € 

5. Localizare Potigrafu DN1 Poligrafu DN1 Poligrafu DN1 Poligrafu DN 1 
periferic periferic 

Ajustare 0% 0% 15% 
o.o€ O.O€ 1.9€ 

Prat ajustat 15.9 € 18.0 € 14.7 €

6. Suprafata teren 306.00 1,980 2,596 2,606 
(mp) 

Ajustare 3% 3% 3% 
0.3 € 0.4 € 0.4€ 

Pret ajustat 16.2 € 18.4 € 15.1 € 
7. Front stradal (m) 10 15 14 20 

Ajustare -5% -5% -5%
-0.8 € -0.9 € -0.6€

Pret ajustat 15.4 € 17.5€ 14.5€ 
8. Acces servitute DN1 DN1 DN1 

Ajustare 
-5% -5% -5% 
-1 € -1 € -1 €

Preţ ajustat 15 € 17€ 14€ 
9. Tip teren liber liber liber liber 

Ajustare 0% 0% 0% 
O.O€ o.o€ o.o€

Prel ajustat 15.4 € 17.5 € 14.5 € 
8. Utilitati pe teren adiacent adiacent adiacent 

Ajustare 5% 5% 5% 
0.8 € 0.9€ 0.6€ 

Pret ajustat 16.2 € 18.4 € 15.1 €



9. CMBU comercial rezidential rezidential rezidential 

Ajustare 
0% 0% 0% 

o.o€ o.o€ o.o€

Preţ ajustat (EURI 
16.2 € 18.4 € 15.1 € 

mp) 

Ajustare NETA 
valoric -0.5 -0.5 1.7 

% -3% -3% 13% 

Ajustare BRUTA 
valoric 2.7 3.1 4.3 

% 17% 17% 33% 

Ajustarea bruta cea mal -2.54%
Valoare adoptata - EUR/ mp (rotunjita) 18.4 

Valoare adoptata - LEI/ 45 

Valoare proprietate EUR 5,643 

(rotunjita) LEI 27,506 

Rata capitalizare % 12 

Valoare chirie anuala LEI 3,301 

Valoare chirie lunara Lei 275 

Valoare chirie lunara Eur 56 

Curs de referinta BNR: 4.8743 lei/EUR 



Spatiu industrial de inchiriat, zona Exterior Vest, 6556 mp #12639 

Sesizead o problemă 

Detalii 

Suprafată utilă 

Tip spatiu: 

Comision 

Descriere 

Distribuie 

6551 

Spaţii indust 

Hala dispune de : - platforma betonata in suprafata de 5000 mp; - birouri mobilate in suprafata de 500 mp 
instalatie farta 380 V; - toate utilitatile: apa, gaze, canalizare, energie electrica; - post transformare propriu 
instalatie aer comprimat; - compresor Kaeser; - posibilitate instalare pod rulant; - camere video; - instalatiE 
monitorizare si alarmare incendiu; - instalatie alarmare la efractie; - incalzire cu panouri ceramice; - pardo: 
industriale elicoptate; - porti incarcare electrice industriale Hormann (2 porti); - porti incarcare electrice EN 
(LOADING) profesionale actionate electric si manual: - iluminat exterior pe hala si separat pe stalpi; - gruţ 
sanitare (cu dusuri) si vestiare; - structura rezistenta prefabricate+ metal; - închideri panouri metalice de 
înalta calitate (Germania); - trape de fum actionate electric si manual; - hidranti interior si exterior; -
iluminatoare în acoperis(pe timpul zilei nu este necesar iluminatul exterior; Exista posibilitatea de închirieri 
partiala, in functie de cerintele clientului. Hala se poate extinde cu o suprafata cuprinsa intre 3.000 4.000 
mp. COD OFERTA: MSH8426G5 Nr grupuri sanitare: O Suprafata construita: O mp Suprafata curte: O mp 
garaje: O Pret negociabil Utilitati - Utilitati generale (Curent.Curent trifazic,Apa,Canalizare) Finisaje - Izolat 
termice (Exterior); Podele (Beton); Iluminat (Lamp1,Exterior cladire,Lumina naturala) Dotari - Contorizare 
(Apometre); Dotari imobil (Acoperis); Diverse (Senzor de fum.Sistem de alarma) Servicii - Servicii imobil 
(Supraveghere video) pretvanzare: O monedavanzare: EUR pretvanzaremp: O monedavanzaremp: EUR 
pretinchiriere: 23601 monedainchiriere: EUR Disponibilitate proprietate: imediat 



Spatiu industrial de închiriat, zona Exterior Vest, 1548 mp #12990 

Sesizează o problernâ 

Detalii 

Suprafaţă utilă 

Tip spatiu: 

Comision 

Descriere 

Distribuie 

154i 

Spatii indust 

Spatiu industrial cu o suprafata de aprox. 1548 mp impartita in 2 hale, dar care se pot uni in functie de 
cerinte : o hala in suprafata de 432 mp si cealalta in suprafata de 1152 mp. Spatiul se poate inchiria total : 
partial si dispune de: - curent trifazic; - usi acces tir; - sapa din beton de 25 cm; - gaz; - lumina naturala; -
inaltime : 6 m; - locuri de parcare : 10. COD OFERTA: MSH0022FL Nr grupuri sanitare: 1 Suprafata 
construita: O mp Suprafata curte: O mp Nr garaje: O Pret negociabil Utilitati - Sistem incalzire (Centrala 
proprie); Utilitati generale (Curent.Curent trifazic,Apa,Canalizare,Gaz) Finisaje - Podele (Beton); Stare 
interior (Buna); Iluminat (Lampi,Lumina naturala); Ferestre cu geam termopan (Aluminiu) Dotari -
Contorizare (Apometre,Contor gaz); Dotari imobil (Acoperis,Curte,Curte comuna.Sala conferinta) Servicii 
Servicii imobil (Paza.Supraveghere video) pretvanzare: O monedavanzare: EUR pretvanzaremp: O 
monedavanzaremp: EUR pretinchiriere: 4644 monedainchiriere· EUR Disponibilitate proprietate: imediat 



Spatiu industrial de închiriat in Boldesti-Scaeni, zona Nord, 1230 mp #13515 

Sesizează o problemă 

Detalii 

Suprafaţă utilă 

Tip spatiu: 

Comision 

Descriere 

Distribuie 

1231 

Spaţii indust 

Oportunitate de investitie! Spatiu industrial nou, foarte ofertant, cu multiple destinatii posibile. Suprafata 
generoasa de 1200 mp si dotarile ofera functionalitate optima. Spatiul beneficiaza de urmatoarele: -
suprafata de aprox 1200 mp; - acces la drumuri asfaltate; - structura metalica cu panouri izolatoare; - sap; 
elicopterizata; - inaltimea la streasina de 6 m si la coama de 7.5 m; - utilitati la poarta: apa, canalizare, 
curent trifazic - lumina naturala - 4 usi sectionale cu acces TIR COD OFERTA: MSH97097X Nr grupuri 
sanitare: O Suprafata construita: 1230 mp Suprafata curte: 5240 mp Nr garaje: O Utilitati - Utilitati generale 
(Curent trifazic,Apa,Canalizare) Finisaje - Podele (Rasina industriala.Beton); Stare interior (Renovat.Buna 
Iluminat (Lumina naturala); Ferestre cu geam termopan (PVC) Dotari - Contorizare (Apometre); Dotari imc 
(Acoperis,Curte) pretvanzare: O monedavanzare: EUR pretvanzaremp: O monedavanzaremp: EUR 
pretinchiriere: 2500 monedainchiriere: EUR Disponibilitate proprietate: imediat 

Hartă 



< lnapoi la cautare , Teren de Vanzare > Prahova > Gorgota , Potigrafu , Vand teren Potig
► 

Vand teren Potigrafu deschidere DN1 - Proprietar 

Q Prahova Uudet), Potigrafu 

Prezentare generala 

Suprafata teren (m2): 2 596 m2 

Descriere anunt 

20€ 

O €/m2 

Terenul se afla in sat Potigrafu nr. 37, Corn. Gorgota, Jud. Prahova, cu deschidere directa la DN1. 

Terenul are o suprafata de 2596mp (2254mp lntravian + 351 mp Extravilan) cu deschidere front 

stradal de 14, 16 m. 

Utilitati: gaze, energie electrica la limita de proprietate cu DN1 

Toate actele la zi, proprietar. 

Harta 

l
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R O MÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL L OCAL 

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 17 / 11.03.2021 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 

A. CAIETUL DE SARCINI AL ÎNCHIRIERII

I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII
1.1. Comuna Gorgota, reprezentată prin primar - dl. Dumitru Ionuţ-Nicolae, cu sediul în
comuna Gorgota, str. Principală, nr. 70. judeţul Prahova, cod fiscal 2845354, scoate la
licitaţie publică un imobil în vederea închirierii.
1.2. Obiectul închirierii constă în transmiterea obligaţiei şi a dreptului de exploatare a unui
imobil - teren intravilan + construcţie intabulat în Cartea funciară nr. 20383 (C.F. veche
nr. 594) a localităţii Gorgota, identificat cu număr cadastral 20383 (nr. Cadastral
vechi 368), situat în Comuna Gorgota, sat Potigrafu, nr. 354A, judeţul Prahova,
tarlaua 10, parcela CC 188/1, format din parte din CONSTRUCŢIILE: C1 -piaţă
agroalimentară (nivel de înălţime P) - LOT 1 în suprafată construită de 566 mp,
suprafată utilă de 558 mp din suprafaţa totală de 1.239 mp, şi teren în suprafaţă de 
872 mp din suprafaţa totală de 7019 mp-conform măsurătorilor cadastrale 6.931 mp 
(teren aferent LOT 1= 306 MP + teren CLADIRE=566 mp), aparţinând domeniului privat 
al comunei Gorgota, judeţul Prahova în vederea desfăşurării a unor activităţi economice, 
după cum urmează: 
-prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor,
-comercializarea fructelor şi legumelor,
-comercializarea cărnii şi produselor din carne,
-comercializarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor.
1.3. Imobilul este identificat în schiţa - Plan de situaţie întocmit de S.C. SANTOP STAR
S.R.L., prin inginer Autorizat O.C.P.I., d-na Sandu Alexandrina, care constituie Anexa nr. 1 la
prezenta documentaţie.

II. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ ÎNCHIRIEREA şi MODALITATEA DE ÎNCHIRIERE
2.1.Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun închirierea
imobilului:
-prevederile art. 362 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind codul administrativ care 
reglementează că bunurile proprietatea privată a unităţilor administrativ - teritoriale pot 
face obiectul unei închirieri, aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile privind 
închirierea bunurilor apartinand domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale 
prevăzute de art. 333-348 din acelaşi act normativ. 
-administrarea eficientă a domeniului privat al comunei Gorgota pentru atragerea de
venituri suplimentare la bugetul local, crearea unor locuri de muncă, administrare
judicioasă a domeniului privat în scopul dezvoltării sociale şi economice a comunei;
-încasarea chiriei aferentă imobilului închiriat, ca preţ al închirierii.
2.2. Închirierea are loc prin licitaţie publică, potrivit prevederilor art. 362 din O.U.G. nr.
57 /2019 privind codul administrativ care reglementează că bunurile proprietatea privată



a unităţilor administrativ - teritoriale pot face obiectul unei închirieri, aplicându-se în mod 
corespunzător dispoziţiile privind închirierea bunurilor apartinand domeniului public al 
unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute de art. 333-348 din acelaşi act normativ. 

III. CONDIŢII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII
3.1. Regimul bunurilor utilizat de chiriaş în derularea închirierii 

3.1.1.În derularea contractului de închiriere se va utiliza imobilul pus la dispoziţie 
chiriaşului în stare fizică prevăzută în procesul verbal de predare-primire. 
3.1.2.Terenul în suprafaţă de 872 mp pe care se află amplasat spaţiul comercial, care face 
obiectul prezentei proceduri de închiriere, aparţine domeniului privat al comunei Gorgota, 
iar construcţia este înregistrată ca obiect de inventar . 
3.1.3.Chiriaşul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunului imobil 
proprietate privată în ceea ce priveşte protecţia mediului stabilite conform legislaţiei în 
vigoare. 
3.1.4.Chiriaşul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de 
permanenţă a imobilului proprietate privată a comunei Gorgota ce face obiectul închirierii, 
potrivit obiectivelor stabilite de către proprietar. 
3.1.5.Chiriaşul nu poate subînchiria bunul care face obiectul închirierii. 
3.1.6.Chiriaşul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunului proprietate 
privată (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia muncii, 
condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului, etc.) Chiriaşul are obligaţia de a 
obţine în termen de 1 an de la data încheierii contractului de închiriere autorizaţiile de 
funcţionare eliberate de instituţiile abilitate. 

3.2. Durata închirierii: 
3.2.1.Închirierea se transmite pe o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării 
contractului. Închirierea poate fi prelungită prin acordul părţilor, prin act adiţional, în baza 
hotărârii Consiliului Local Gorgota. 

3.3. Preţul de închiriere: 

3.3.1. Preţul minim de pornire la licitaţie este de 5 715 lei/lună. 
3.3.2. Valoarea chiriei se va actualiza în luna ianuarie a fiecărui an cu indicele de inflaţie 
comunicat de INS. În cazul în care după aplicarea indicelui de inflaţie, ar rezulta o valoare 
anuală a preţului pentru anul în curs mai mică decât cea stabilită pentru anul anterior, 
preţul închirierii nu se va modifica. 

3.4. Garanţia: 
3.4.1.Garanţia este obligatorie pentru ofertantul declarat câştigător şi se stabileşte la 
nivelul contravalorii a duoă chirii minime. 
3.4.2.Garanţia se achită prin Ordin de plată, în contul proprietarului sau prin numerar 
depus la caseria instituţiei. 
3.4.3.Garanţia se restituie ofertanţilor declaraţi necâştigători. 
3.4.4.Ofertantul declarat câştigător este obligat să reîntregească garanţia la nivel a două 
chirii lunare rezultate în urma adjudecării licitaţiei, după împlinirea unui termen de 20 de 
zile calendaristice de la data primirii comunicării referitoare la atribuirea contractului, 
conform punctului 1.18. din Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 
3.4.5. Ofertantul declarat câştigător pierde garanţia constituită, în situaţia în care refuză 
încheierea contractului, contravaloarea acesteia reprezentând daunele - interese stabilite 
în acest sens. 
3.4.6.Pentru ofertantul declarat câştigător garanţia se restituie la încetarea contractului, 
dacă proprietarul nu şi-a exercitat dreptul legal de a beneficia de aceasta, în condiţiile 
reglementate prin contract. 



IV. Informatii privind CRITERIILE DE VALABILITATE ŞI CRITERIILE DE ATRIBUIRE:
4.1.Pentru ca o ofertă să fie valabilă este obligatoriu ca ofertantul să depună toate
documentele de eligibilitate prevăzute în documentaţia de atribuire.
4.2.Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică următorele

CRITERII: 

a)cel mai mare nivel al chiriei (preţul cel mai mare/lună);
b )capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;
c)protecţia mediului înconjurător;
d)condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat.
Ponderea fiecărui criteriu trebuie să fie proporţională cu importanţa acestuia apreciată din
punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări raţionale şi eficiente economic a
bunului închiriat.
Ponderea fiecăruia dintre criteriile ante-prevăzute este de până la 40%, iar suma acestora
nu trebuie să depăşească 100% şi se stabileşte astfel:
a)pentru preţul cel mai mare /lună- oferta financiară - 40%;

b)pentru capacitatea economico-financiară a ofertanţilor - cel mai mare nivel al cash-flow
ului (flux de numerar afacere) - unul dintre următoarele documente: declaraţie pe propria
răspundere/document emis de unităţi bancare/declaraţii bancare/alte documente
justificative din care să reiasă faptul că, în cazul atribuirii contractului de închiriere dispune
de resursele declarate, pentru 1 an de derulare a contractului, raportat la preţul minim
solicitat pentru chirie/lună - 35%;

c)pentru protecţia mediului înconjurător - contract de prestări servicii cu operatorul de
salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă şi dovada plăţii serviciilor de
salubrizare - 15%;

d)pentru condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat - declaraţie pe propria
răspundere a persoanei juridice - administrator/persoanei fizice, din care să rezulte că, în
ultimii 5 ani nu a fost condamnat, printr-o hotărâre rămasă definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani - 10%;

V. ÎNCHIEREA CONTRACTULUI
5.1.Primăria comunei Gorgota are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza
criteriului /criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire.
5.2.Contractul se încheie după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la
data realizării comunicării prevăzute la punctul 1 .18. din Instrucţiunile privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, dar nu mai târziu de 40 de zile calendaristice de la
data realizării comunicării către ofertant a deciziei referitoare la atribuirea contractului,
sub sancţiunea plăţii de daune interese.
5.3.Refuzul oferatantului declarat câştigător de a încheia contractul atrage după sine plata
daunelor - interese stabilite conform punctului 3.4.5.
5.4.În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura
de licitaţie se anulează, iar Primăria comunei Gorgota reia procedura, în condiţiile legii,
documentaţia aprobată păstrându-şi valabilitatea.
5.5.În cazul în care Primăria comunei Gorgota nu poate încheia contractul cu ofertantul
declarat câştigător din cauza faptului ca ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă
majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, Primăria comunei Gorgota
are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta
este admisibilă.
5.6.În cazul în care, în situaţia prevăzută la punctul 3.4 .5. nu există o ofertă clasată pe locul
doi, admisibilă, se aplică prevederile punctului 3.4.4.



VI. CONDIŢIILE DE VALABILITATE OFERTE
6.1. Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele sunt prevăzute în
Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situaţii:
- la expirarea duratei stabilită în contractul de închiriere, dacă părţile nu convin în scris
prelungirea acestuia, în condiţiile legii;
- în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţare unilaterală de către
proprietar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de
dezacord fiind competenţa instanţei de judecată;
- în cazul nerespectării obiectivului închirierii şi obligaţiilor contractuale de către chiriaş,
prin reziliere de către proprietar, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului;
- în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către proprietar prin reziliere de către
chiriaş, cu plata unei despăgubiri în sarcina proprietarului;
- în cazul în care chiriaşul nu mai desfăşoară activitate în spaţiul închiriat;
- la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilităţii
obiective al chiriaşului de a-1 exploata, prin renunţare, fără plata unei despăguri;
- în cazul neplăţii chiriei pe o perioadă de 3 luni contractul de închiriere se reziliează;
- în cazul în care chiriaşul nu face dovada obţinerii autorizaţiilor de funcţionare eliberate de
instituţiile abilitate în termenul de 6 luni de la încheierea contractului de închiriere sau a
unei situaţii care determină prelungirea termenului.
7.2.La încetarea contractului de închiriere, din orice cauză, chiriaşul este obligat să restituie
bunurile ce au fost utilizate de acesta în derularea închirierii.

B. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA LICITATIEI
t • • , 

1.Condiţii de transparenţă:

1.1.În cazul procedurii de licitaţie, autoritatea contractantă -Primăria comunei Gorgota - are 
obligaţia de a întocmi şi publica anunţul de licitaţie, respectând condiţiile reglementate de 
lege. 
1.2.Persoanele interesate pot obţine documentaţia de atribuire în baza unei solicitări 
adresate în acest sens pe suport de hârtie şi/sau pe suport magnetic. 
1.3.Primăria comunei Gorgota are obligaţia de a pune la dispoziţia persoanelor interesate 
documentaţia de atribuire conform pct. 1.2, contra cost, cu condiţia achitării taxei 
prevăzută la pct. 7.1. 
1.4.În cazul prevăzut la pct. 1.2. autoritatea contractantă are obligaţia de a pune 
documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o 
perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din 
partea acesteia. 
1.5.Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât 
respectarea de către Primăria comunei Gorgota a perioadei prevăzute pct .1.4. să nu 
conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa, cu mai 
puţin de 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
1.6.Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de 
atribuire. 
1.7.Primăria comunei Gorgota are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără 
ambiguităţi la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 
zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 



1.8.Primăria comunei Gorgota, are obligaţia de a transmite răspunsurile, însoţite de 

întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei 

secţiuni, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui 

care a solicitat clarificările respective. 

1.9.Fără a aduce atingere prevederilor pct. 1.7., Primăria comunei Gorgota are obligaţia de 

a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data 

limită pentru depunerea ofertelor. 

1.10.În cazul în care solicitatea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel 

Primăria comunei Gorgota în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la pct .1.9., 

acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în 

care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă 

primirea acestuia, de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a 

ofertelor. 

1.11.Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de 

licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile. 

1.12.Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza 

criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire . 

1.13.Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de 

a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documenteleor prezentate de ofertanţi 

pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 

1.14.Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de 

către autoritatea contractantă ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea 

propunerii comisiei de evaluare. 

1.15.Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3 

zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

1.16.Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate 

, să determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant. 

1.17.Comisia de evaluare va derula procedura licitaţiei conform prevederilor legale care 

reglementează închirierea bunurilor proprietate publică/privată a unităţilor administrativ 

teritoriale 

1.18.Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile 

referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 

zile lucrătoare de la emiterea acestora. 

1.19.În cadrul comunicării prevăzute la pct.1.18 autoritatea contractantă are obligaţia de a 

informa ofertantul/ ofertanţii câstigător / câştigători cu privire la acceptarea ofertei 

/ofertelor prezentate . 

1.20.În cadrul comunicării prevăzute la pct. 1.18 autoritatea contractantă are obligaţia de a 

informa ofertanţii care au fost respinţi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoarea 

asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective. 

1.21.Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după îndeplinirea unui 

termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la pct. 1.18. 

2. Reguli privind oferta:

2.1.Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu 

documentaţiei de atribuire.

2.2.Ofertele se redactează în limba română.

prevederile

2.3.Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante, în două plicuri sigilate, unul exterior

şi unul interior, care se înregistrează la registratura Primăriei comunei Gorgota, în ordinea

primirii lor, în registrul de intrare -ieşire, precizându-se data şi ora.

2.4.Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul

exterior va trebui să conţină:

a.Jo fişă cu informaţii privind ofertantul - anexa nr. 2 la prezenta documentaţie de atribuire,



b.) o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, stersături sau modificări 
anexa nr. 31a prezenta documentaţie de atribuire, 
c.)acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitării 
autorităţii contractante. 
d.) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
2.5.Pe plicul interior, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul 
sau sediul social al acestuia, după caz şi va trebui să conţină: 

a.)oferta propriu zisă - anexa 1- la prezenta documentaţie, 
b.)acte doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de atribuire, conform solicitării 
autorităţii contractante. 
2.6.0ferta va fi depusă întru-un număr de exemplare stabilit de către Primăria comunei 
Gorgota şi prevăzut în anunţul de licitaţie. 
2.7.Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
2.8.0ferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 90 
de zile . 
2.9.Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită 
pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii de licitaţie. 
2.10.Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei 
interesate. 
2.11.0ferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită şi 
menţionată în anunţul de licitaţie sau după expirarea datei limită pentru depunere se 
returnează nedeschisă. 
2.12.Conţinutul oferteler trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 
deschiderea acestora, Primăria comunei Gorgota urmând a lua cunoştinţă de conţinutul 
respectivelor oferte numai după această dată. 
2.13.Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal 
prevăzut la punctul 2.15. de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 
2.14.Sunt considerate oferte valabile ofertele cere îndeplinesc criteriul/criteriile de 
valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei. 
2.15.În urma analizării ofertelor, de către comisia de evaluare, pe baza criteriului/criteriilor 
de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces verbal în care menţionează 
ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii 
acestora din urmă de la procedura de licitaţie. 
2.16.În baza procesului verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct.2.15., comisia 
de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport care îl transmite autorităţii 
contractante. 
2.17.În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, 
Primăria comunei Gorgota informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror 
oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. 
2.18.În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţiei nu au fost depuse cel puţin 
două oferte valabile, Primăria comunei Gorgota este obligată să anuleze procedura şi să 
organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzută la punctele 2.1. - 2.13. 

3. Comisia de evaluare:

3.1.La nivelul autorităţii publice contractante se organizează o comisie de evaluare, 
componenţa acesteia fiind aprobată prin dispoziţia primarului. 
3.2.Comisia de evaluare este compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi 
mai mic de 5, din componenţa acesteia făcând parte şi reprezentanţi ai Consiliului Local al 
comunei Gorgota, desemnaţi prin Hotărârea de aprobare a închirierii. 
3.3.Fiecăruia dintre membrii comisiei i se poate desemna un supleant . 
3.4.Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiţi dintre 
reprezentanţii acestuia în comisie prin dispoziţia primarului. 



3.5.Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. 
3.6.Deciziile com1s1e1 de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 
3.7.Membrii comisiei de evaluare şi supleanţii trebuie sa respecte regulile privind conflictul 
de interese prevazute de legislaţia în vigoare. 
3.8.Membrii comisiei de evaluare şi supleanţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de 
compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria raspundere, după termenul
limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii. 
3.9.În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de îndată 
proprietarul despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei 
incompatibile, dintre membrii supleanţi. 
3.10.Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii 
acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz 
fortuit sau forţei majore. 
3.11.Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 
a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse
în plicul exterior;
b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;
c) analizarea şi evaluarea ofertelor;
d) întocmirea raportului de evaluare;
e) întocmirea proceselor-verbale;
t) desemnarea ofertei caştigătoare.
3.12.Comisia de evaluare este legal întrunită numai m prezenţa tuturor membrilor.
3.13.Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de
atribuire şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3.14.Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a pastra confidenţialitatea datelor,
informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.

4. Condiţii de participare la licitaţie:
4.1.Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau 
străină, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a.)a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia stabilită, prin caietul 
de sarcini; 
b.) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, inclusiv garanţia stabiliată, prin 
caietul de sarcini; 
c.)are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a 
contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local. 
d.) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. 
4.2. Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o 
licitaţie publică anterioară privind bunurile comunei Gorgota în ultimii 3 ani, dar nu a 
încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o 
durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare de 
licitaţie. 

5. Documente obligatorii:

5.1. Ofertanţii vor depune, împreună cu oferta, următoarele documente obligatorii: 

I. Pentru persoane juridice:
A) Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta
(Închiriere imobil - teren intravilan + construcţie, intabulat în C.F. nr. 20383 a localităţii
Gorgota, N.C. 20383), situat În Comuna Gorgota, sat Potigrafu, nr. 354A, judeţul
Prahova, tarlaua 10, parcela CC 188/1 şi adresa ofertantului însoţită de un număr de
telefon.



-Plicul exterior va trebui să conţină:

1.Copie de pe cartea de identitate a reprezentantului legal sau împuternicitului persoanei
juridice şi hotărâre a adunării generale a asociaţilor;
2.0 fişa de informaţii privind ofertantul (formular anexa 2 la prezenta documentaţie),
3.0 declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări
(formular anexa 3 la prezenta documentaţie),
4.copie certificat înregistrare fiscală - C.U.1.,
5.ordinul de plată sau chitanţă, după caz, în original, a taxei de participare (300 lei) şi a
taxei pentru obţinerea documentaţiei (50 lei, dupa caz);

6. chitanţa sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanţia obligatorie (contravaloarea
a 2 chirii lunare) stabilită prin caietul de sarcini, în original,
7.certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat eliberat
de organul fiscal de la domiciliul sau sediul ofertantului,
8.certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul local, eliberat de
Primăria comunei Gorgota,
9.certificat constatator emis de oficiul registrul comerţului din care să rezulte domenii de
activiate conform scopului închirierii prevăzut de prezenta procedură de închiriere.
10. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în situaţia în care a
fost desemnată câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau
ale unităţii administrativ teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a
plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la
desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie .
11. modelul de contract însuţit de ofertant pe care acesta va menţiona: ,,Am citit şi sunt de

acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi consimţim că, în cazul în care

oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul în conformitate cu
prevederile din Documenta,tia de atribuire şi cu necesităţile autorităţii contractante.,,

B)Pe plicul interior care conţine oferta propiu zisă, se înscriu denumirea ofertantului,
precum şi sediul social al acestuia.
-Plicul interior va trebui să conţină:
1.0ferta propiu zisă - (formular anexa 4 la prezenta documentaţie),
2.Unul din documentele: Declaraţie pe propria răspundere/document emis de unităţi
bancare/declaraţii bancare/alte documente justificative din care să reiasă faptul că, în cazul
atribuirii contractului de închiriere dispune de resursele declarate, pentru 1 an de derulare

a contractului, raportat la preţul minim solicitat pentru chirie/lună,
3.Pentru protecţia mediului înconjurător - copie contract de prestări servicii cu operatorul

de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă şi copie dovada plăţii serviciilor de
salubrizare,
4.Pentru condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat - declaraţie pe propria
răspundere a persoanei juridice - administrator /persoanei fizice, din care să rezulte că, în
ultimii 5 ani nu a fost condamnat, printr-o hotărâre rămasă definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru corupţie, pentru fraudă şif sau pentru spălare de bani;

5.2.Fiecare participant poate depune doar o singură oferta. 
5.3.0ferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de catre ofertant pe fiecare pagina, 
paginile fiind numerotate. 

I. Pentru persoane fizice:
A) Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta
(Închiriere imobil - teren intravilan + construcţie, intabulat în C.F. nr. 20383 a localităţii
Gorgota, N.C. 20383), situat în Comuna Gorgota, sat Potigrafu, nr. 354A, judeţul



Prahova, tarlaua 10, parcela CC 188/1 şi adresa ofertantului însoţită de un număr de 
telefon. 
-Plicul exterior va trebui să conţină:
1.Copie de pe cartea de identitate;
2.0 fişa de informaţii privind ofertantul (formular anexa 2 la prezenta documentaţie),

3.0 declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări
(formular anexa 31a prezenta documentaţie),
4.ordinul de plată sau chitanţă, după caz, în original, a taxei de participare (300 lei) şi a
taxei pentru obţinerea documentaţiei (50/60 lei, dupa caz);
5. chitanţa sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanţia obligatorie ( contravaloarea
a 2 chirii lunare) stabilită prin caietul de sarcini, în original,
6.certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat eliberat
de organul fiscal de la domiciliul sau sediul ofertantului,
7.certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul local, eliberat de
Primăria comunei Gorgota,
8. copie atestat de producător din care să rezulte domenii de activiate conform scopului
închirierii prevăzut de prezenta procedură de închiriere ( copie xerox semnată pentru
conformitate cu originalul),
9. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în situaţia în care a fost
desemnată câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale
unităţii administrativ teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu plătit
preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la

desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie,
10. modelul de contract însuţit de ofertant pe care acesta va menţiona: ,,Am citit şi sunt de

acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi consimţim că, în cazul în care
oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul în conformitate cu
prevederile din Documentaţia de atribuire şi cu necesităţile autorităţii contractante.,,

B)Pe plicul interior care conţine oferta propiu zisă, se înscriu numele ofertantului,
precum şi domiciliul acestuia.

-Plicul interior va trebui să conţină:
1.0ferta propiu zisă - (formular anexa 4 la prezenta documentaţie),
2.Unul din documentele:Declaraţie pe propria răspundere/document emis de unităţi
bancare/declaraţii bancare/alte documente justificative din care să reiasă faptul că, în cazul
atribuirii contractului de închiriere dispune de resursele declarate, pentru 1 an de derulare
a contractului, raportat la preţul minim solicitat pentru chirie/lună,
3.Pentru protecţia mediului înconjurător - copie contract de prestări servicii cu operatorul
de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă şi copie dovada plăţii serviciilor de
salubrizare,

4.Pentru condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat - declaraţie pe propria
răspundere a persoanei juridice - administrator /persoanei fizice, din care să rezulte că, în
ultimii 5 ani nu a fost condamnat, printr-o hotărâre rămasă definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani;
5.2.Fiecare participant poate depune doar o singură oferta.
5.3.0ferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de catre ofertant pe fiecare pagina,
paginile fiind numerotate.

6. Criterii de valabilitate şi criterii de atribuire a contractului de închiriere:

6.1. Criteriile de valabilitate şi criteriile de atribuire ale contractului de închiriere sunt cele
prevazute în caietul de sarcini.



7. Taxe instituite în vederea organizării şi desfăşurării licitaţiei:

7.1. Se stabileşte o taxă în cuantum de 50 lei ( calculată la nivelul taxei eliberare fotocopii
documente raportat la numărul de pagini ale documentaţiei) pentru punerea la dispoziţia
persoanelor interesate a documentaţiei de atribuire atât pe suport de hârtie, cât şi pe
suport electronic.
7.2.În vederea participării la licitaţie a persoanelor fizice şi persoanelor juridice interesate
se stabileşte o taxă de participare în valoare de 300 lei.

7.3.Ofertantul va pierde taxa de participare:
- dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului;
-dacă achită taxa de participare şi din motive care nu sunt din vina autorităţii contractante
nu mai depun oferta la data şi ora stabilită prin anunţul de licitaţie.

8.Reguli privind anunţul de licitaţie:
8.1. Se întocmeşte anunţul de licitaţie, după aprobarea documentaţiei de atribuire de către
proprietar.
8.2.Anunţul de licitaţie va cuprinde urmatoarele elementele:
1. Informaţii generale privind proprietarul
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii
2.1 Procedura aplicata
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire;
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire;
3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire;
3.3. Costul şicondiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă
5. Data şi locul la care se va desfăşuraşedinţa publică de deschidere a ofertelor
6. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

9. Instrucţiuni privind modul de utilizare al căilor de atac:

9.1.Litigiile între părţi se vor solution pe cale amiabilă. 
9.2.În caz contrar, soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, 
executarea, modificarea şi încetarea contractului de închiriere, precum şi a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completarile ulterioare. 
9.3.Acţiunile în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a 
cărui jurisdicţie se află sediul proprietarului imobilului ce formeaza obiectul închirierii prin 
licitatie publica. 
9.4.Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios 
administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale. 

10.lnformaţii referitoarea la clauzele contractuale obligatorii:
10.1.Informaţiile referitoare la clauzele contractuale obligatorii, se regăsesc în proiectul de 
contract, punctul C. din prezenta documentaţie de atribuire. 

11. Documente anexate:

11.1. Documentele anexate prezenţei documentaţii sunt:



-documentaţia cadastrală;
-Proiectul de contract;
-formulare.

12. Dispoziţii finale:

12.1.PrezenţaDocumentaţie de atribuire, se completează după caz, cu legislaţia în vigoare 
referitoare la atribuirea contractelor de închiriere de bunuri proprietate publică. 

C. CONTRACT - CADRU DE ÎNCHIRIERE

Art.1. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare s-a încheiat prezentul 
contract de închiriere, 

Între: 

COMUNA GORGOTA, cu sediul în comuna Gorgota, str.Principală, nr.70, judeţul Prahova, 
telefon/fax +40244 474 511, cod identificare fiscală 2845354, având cont 
RO20TREZ53921360250XXXXX, deschis la Trezoreria Boldeşti Scăieni, reprezentată legal 
prin dl. Dumitru Ionuţ Nicolae - primarul comunei Gorgota, în calitate de proprietar, 
pe de o parte, 

şi 
............... ............................. , adresă: str . ...................... , nr .... , judeţ ............. , telefon/fax .................. , 

număr de înmatriculare .................... cod de identificare fiscală .......... cont trezorerie: ......... .. 
reprezentată prin, .............. , funcţia administrator, în calitate de chiriaş, pe de altă parte. 

În baza: Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr . ...... / ................ privind aprobarea închirierii 

unui imobil (teren şi constructie) domeniu privat al Comunei Gorgota, jude,tul Prahova; 

Având în vedere Procesul-verbal de adjudecare al licitaţiei nr . ....... / ........................... .. 
înţelegem să încheiem prezentul contract de închiriere. 

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
(1) Obiectul contractului îl reprezintă închirierea unui imobil - teren intravilan +
construcţie intabulat în Cartea funciară nr. 20383 (C.F. veche nr. 594) a localităţii
Gorgota, identificat cu număr cadastral 20383 (nr. Cadastral vechi 368), situat în
Comuna Gorgota, sat Potigrafu, nr. 354A, judeţul Prahova, tarlaua 10, parcela CC
188/1, format din parte din CONSTRUCŢIILE : Cl -piaţă agroalimentară (nivel de
înălţime P) - LOT 1 însuprafată construită de 566 mp, suprafată utilă de 558 mp din
suprafaţa totală de 1.239 mp, şi teren în suprafată de 87 2 mp din suprafaţa totală de
7019 mp-conform măsurătorilor cadastrale 6.931 mp (terenaferent LOT 1= 306 MP +
teren CLADIRE=566 mp). aparţinând domeniului privat al comunei Gorgota, judeţul
Prahova. 
(2) Predarea imobilului prevăzut la alineatul (1) se va face în termen de 3 zile de la data
încheierii prezentului contract, pe baza procesului verbal de predare-primire, încheiat între
proprietar şi chiriaş.

Art. 3. DESTINAŢIA: 
(l)Imobilul închiriat va fi folosit de chiriaş ca spaţiu pentru desfăşurarea de activităţi de:
-prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor,
-comercializarea fructelor şi legumelor,



-comercializarea cărnii şi produselor din carne,

-comercializarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor.

(2)Destinaţia imobilului închiriat nu va putea fi schimbată.

Art. 4. DURATA: 
(1)Termenul de închiriere este de ............ ani, începând cu data de ............................................... .. 
(2)Cu 60 de zile înainte de expirarea contractului, la cererea scrisă a chiriaşului,
proprietarul poate prelungii contractul, prin act adiţional, în baza Hotărârii Consiliului
Local Gorgota.

Art. 5. CHIRIA: 
(1) Chiria lunară este de ................ lei/lună şi se plăteşte până în ultima zi lucrătoare a lunii. 
(2) Plata chiriei se face în contul .............................................................. Comunei Gorgota, sau în 
numerar la caseria Primăriei Comunei Gorgota. 

Art. 6. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII: 
(1) Prorietarul are următoarele drepturi şi/sau obligaţii
a.)să predea spaţiul, pe bază de proces-verbal, încheiat după semnarea contractului; 
b.)să încaseze chiri , în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere; 
c.)să beneficieze de garanţia constituită de chiriaş; 
d.)să asigure folosinţa netulburată a spaţiului pe tot timpul închirierii; 
e.)să controleze executarea obligaţiilor chiriaşului şi respectarea condiţiilor închirierii, 
având dreptul să constate, ori decâte ori este nevoie, fără a stânjeni folosinţa spaţiului de 
către chiriaş, starea integrităţii spaţiului şi destinaţia în care este folosit/â; 

(2) Chiriaşul are următoarele drepturi şi/sau obligaţii:
a.)să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele sale şi actele juridice 
săvârşit ; 
b.)să achite chiria şi plata utilităţilor corespunzătoare spaţiului de închiriat , în cuantumul 
şi la termenele stabilite prin contract 
c.)să folosească spaţiul conform destinaţiei sale; 
d.)să exploateze imobilul închiriat ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea 
sau deteriorarea acestuia; 
e.)să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere curente şi reparaţii 
normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în 
momentul închierii contractului; 
f.)să nu execute nici un fel de reparaţii capitale sau amenajări în spaţiul închiriat sau la 
instalaţiile aferente, fără acordul proprietarului; 
g.)să restituie bunul, pe bază de proces -verbal, la încetarea din orice cauza, a contractului 
de închiriere , în stare tehnică şi funcţională avută la data preluării , mai puţin uzura 
aferentă exploatării normale; 
h.)să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale 
sau producte; 
i)să obţină autorizaţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare în termen de 1 an
de la încheierea contractului de închiriere;
j)să achite toate taxele şi impozitele stabilite în sarcina chiriaşului prin legislaţia în vigoare.

7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:
(1)În cazul în care chiriaşul nu achită proprietarului chiria datorată la termenele prevăzute
în prezentul contract, el datorează 1 % cu titlu de majorări de întârziere, din cuantumul
chiriei neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu



ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv . 
(2)În cazul în care chiriaşul foloseşte spaţiul contrar destinaţiei stabilite, contractul de
închiriere se reziliează de plin drept, în baza unei notificări transmisă în acest sens.
(3)Neplata chiriei, folosirea spaţiului în alt scop decât cel pentru care a fost închiriat,
precum şi orice altă încălcare a obligaţiilor contractuale de către chiriaş dau dreptul
proprietarului să reţină contravaloarea garanţiei.
Titularul dreptului de închiriere este obligat să reântregească garanţia.
( 4)Riscul pierii fortuite a bunului este suportat în toate cazurile de proprietar .
(S)Neândeplinirea, în parte sau în tot, a condiţiilor stabilite prin prezentul contract şi la
termenele fixate, dă dreptul proprietarului, în baza unei notificări transmise, fără
intervenţia instanţei de judecată să considere contractul reziliat.
(6.)Notificările prevăzute la acest capitol se transmit cu 30 de zile anterior luării
măsurilor.

8. INTERDICŢIA SUBÎNCHIRIERII SAU CEDĂRII SPAŢIULUI:
(1) Este absolut interzisă subînchirierea sau cedarea sub orice formă a spaţiului închiriat.
(2) Spaţiul este destinat exclusuv uzului titularului de contract .

9.ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE:
(1). Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:
a.) la expirarea termenului stabilit în contract în cazul în care acesta nu a fost prelungit;
b.) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţare unilaterală de către
proprietarul imobilului, în această situaţie, proprietarul va notifica de îndată intenţia de a
denunţa unilateral contractul şi va face menţiune cu privire la motivele care au determina
această măsură;
c.)prin pieirea construcţiei;
d.)prin reziliere de către proprietarul imobilului, în cazul neîndeplinirii culpabile a
obligaţiei de plată asumată prin contract de către chiriaş, respectiv la termenul limita
stabilit prin notificarea de punere în întârziere (întârzieri în îndeplinirea obligaţiei de plata
a prestaţiei mai mari de 3 1 uni conduc la încetarea contractului de închiriere). Declaraţia de
reziliere a proprietarului imobilului atrage obligaţia chiriaşului de a aduce imobilul la starea
iniţială, cheltuielile de dezafectare fiind sarcina exclusivă a acestuia. Nepredarea
amplasamentului, liber de orice sarcina, în termen de 30 de zile de la aducere la cunoştinţă
a declaraţiei de reziliere atrage plata de daune interese;
e.)înainte de termen prin acordul părţilor;

10. CLAUZE CONTRACTUALE REFERITOARE LA RESPONSABILITĂŢILE DE MEDIU:
(l)Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate chiriaşului, începând de la preluarea
bunului, până la încetarea contractului de închiriere, respectiv refecerea cadrului natural
după realizarea lucrărilor de orice fel (investiţie, organizare de şantier, intervenţie,
exploatare, demolare, etc.) şi menţinerea acestuia în condiţii normale, utilizarea de
echipamente nepoluante pentru mediul ambient şi lipsite de riscuri pentru personalul de
exploatare şi întreţinere, precum şi pentru aşezările umane.
(2) În cursul lucrărilor de modernizare şi după terminarea acestora, chiriaşul are obligaţia
să nu afecteze în nici un fel suprafeţele de teren din afară celor alocate pentru închiriere.
(3) Beneficiarul are obligaţia de a obţine, pe cheltuiala sa toate acordurile şi avizele impuse
de legislaţia mediului.

11.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:
(1) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract
de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.



12. FORŢA MAJORĂ/CAZ FORTUIT:
(1) Forţa majoră/cazul fortuit exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării
parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
(2)Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil
şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute
total sau partial obligaţiile asumate.
(3)Prin caz fortuit se înţelege acele imprejurari care au intervenit şi au condus la
producerea prejuduciului, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.
( 4)Partea care incocă forţa majoră/cazul fortuit are obligaţia să aducă la cunoştinţa
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum S(cinci) zile de la apariţie, iar dovada
forţei majore/cazului fortuit se va comunica în maximum lS(cinsprezece) zile de la
apariţie.
(S)Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.
(6)Partea care incocă forţa majoră/cazul fortut are obligaţia să aducă la cunoştinţa
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum lS(cinsprezece) zile de la încetare.
(7) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 ( luni) fiecare
partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din
părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a
şi onora obligaţiile până la această dată.

13. LITIGII:
(l)Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de
închiriere se realizează pe cale amiabilă, în caz contrar se va soluţiona potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completarile ulterioare.
(2)Pe toată durata existenţei contractului de închiriere, proprietarul şi Beneficiarul se vor

supune legislaţiei în vigoare în România.

14.DISPOZIŢII FINALE:
(l)Modificarea sau adaptarea contractului se poate face prin acordul părţilor, cu excepţia
clauzelor obligatorii prevăzute de lege.

Prezentul contract de închiriere a fost încheiat astăzi 
exemplare originale, câte unul pentru ficare parte contractantă. 

............................................ , 

Proprietar, 
U. A. T. GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA 

prin Primar - ............................................. .. 

Chiriaş, 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

Anca Dănilă 

în 2 



Anexa nr. 2 la Documentaţia de atribuire 

OFERTANT PERSOANĂ FIZICĂ/PERSOANĂ JURIDICĂ 

FIŞA OFERTANTULUI 

La licitaţia publică deschisă în vederea închirierii imobilului - teren intravilan + 
construcţie intabulat în Cartea funciară nr. 20383 (C.F. veche nr. 594) a localităţii Gorgota, 
identificat cu număr cadastral 20383 (nr. Cadastral vechi 368), situat în Comuna Gorgota, 
sat Potigrafu, nr. 354A, judeţul Prahova, tarlaua 10, parcela CC 188/1, format din parte 
din CONSTRUCŢIILE: C1 -piaţă agroalimentară (nivel de înălţime P) - LOT 1 în suprafată 
construită de 566 mp. supra fată utilă de 558 mp din suprafaţa totală de 1.239 mp, şi teren
în suprafată de 872 mp din suprafaţa totală de 7019 mp-conform măsurătorilor 
cadastrale 6.931 mp (teren aferent LOT 1= 306 MP + teren CLADIRE=566 mp). aparţinând
domeniului privat al comunei Gorgota, judeţul Prahova în vederea desfăşurării a unor activităţi 
economice. după cum urmează:prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, 
comercializarea fructelor şi legumelor, comercializarea cărnii şi produselor din carne şi 
comercializarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor - la preţul de 5715 lei/lună, preţ de 
pornire. 

l.Ofertant ................................................................................................................................................................ . 
2.Sediul societăţii sau adresa: ......................................................................................................................... . 

3.Telefon, Fax, E-mail: ........................................................................................................................................ . 
4. Reprezentant legal: ........................................................................................................................................ . 
5.Funcţia: ................................................................................................................................................................ . 
6.Persoană fizică/CNP: ..................................................................................................................................... . 
7. Cod fiscal: ......................................................................................................................................................... .. 
8.Nr. înregistrare la Registrul Comerţului: .................. ... ............ ............................................ . 
9.Nr. cont: ...... ......... ...... ...... ... ............ .................. ...... .................. ............................................. .. 
10.Bancă: ...... ...... ............ ................................. ...................................................... .................... . 

Data, 

-��
PREŞEDINT I 

Vasile V 

Ofertant P.F./P.J., 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

Anca Dănilă 

V 



Anexa nr. 3 la Documentaţia de atribuire 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE 

Către, ...... ... ...................................................... ............ ................................. .......... .. 

Urmare publicării anunţului de închiriere prin licitaţie publică deschisă în a 
imobilului - teren intravilan + construcţie intabulat în Cartea funciară nr. 20383 (C.F. veche
nr. 594) a localităţii Gorgota, identificat cu număr cadastral 20383 (nr. Cadastral vechi 
368), situat în Comuna Gorgota, sat Potigrafu, nr. 354A, judeţul Prahova, tarlaua 10, 
parcela CC 188/1, format din parte din CONSTRUCŢIILE: Cl -piaţă agroalimentară (nivel 

de înălţime P) - LOT 1 în suprafaţă construită de 566 mp. suprafată utilă de 558 mp din 
suprafaţa totală de 1.239 mp, şi teren în suprafaţă de 872 mp din suprafaţa totală de 7019
mp-conform măsurătorilor cadastrale 6.931 mp (teren aferent LOT 1= 306 MP + teren

CLADIRE=566 mp). aparţinând domeniului privat al comunei Gorgota, judeţul Prahova în 
vederea desfăşurării a unor activităţi economice, după cum urmează:prelucrarea şi
conservarea fructelor şi legumelor, comercializarea fructelor şi legumelor, 
comercializarea cărnii şi produselor din carne şi comercializarea peştelui, crustaceelor şi 
moluştelor - la preţul de 5715 lei/lună, preţ de pornire;

Prin prezenta, 

Noi .............................................................................................................................................................................. . 
(denumirea ofertantului P.F./P.J.) 

Ne manifestăm intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru 
închirierea spaţiului commercial ante-menţionat. 

Am luat cunoştinţă de toate condiţiile de participare la licitaţie, condiţiile pentru 
încetarea contractului, condiţiile respingerii ofertei, de pierdere a garanţiei de 
participare la licitaţie,prevăzute în documentaţia de atribuire şi ne asumăm 
responsabilitatea pierderii lor în condiţiile stabilite. 

Oferta noastră este valabilă până la data de ........................... .............. (90 de zile). 
La locul, data şi ora indicate de dumneavostră pentru deschiderea ofertei financiare din 
partea noastră va participa un representant autorizat să ne reprezinte şi să semneze 
actele încheiate cu această ocazie. 

Totodată declarăm că am luat la cunoştinţă că informaţiile din documentele depuse de către noi la prezenta 

procedură de Jicitatie, vor fi prelucrate de Primăria Comunei Gor9ota, judeţul Prahova cu respectarea 

prevederilor Re9ulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal, si libera circulatia a acestor date. 

Data, 

PREŞEDI 

j ,. 
\) \ , '-.;.,,,bb,:-P

Ofertant P.F./P.J., 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

Anca Dănilă / 

----:-==->, 
i 

CLUf V 



Anexa nr. 4 la Documentaţia de atribuire 

OFERTĂ 

Pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă în a imobilului - teren intravilan 
+ construcţie intabulat în Cartea funciară nr. 20383 (C.F. veche nr. 594) a localităţii Gorgota,
identificat cu număr cadastral 20383 (nr. Cadastral vechi 368), situat în Comuna Gorgota,
sat Potigrafu, nr. 354A, judeţul Prahova, tarlaua 10, parcela CC 188/1, format din parte
din CONSTRUCŢIILE: Cl -piaţă agroalimentară (nivel de înălţime P) - LOT 1 în suprafată
construită de 566 mp. suprafată utilă de 558 mp din suprafaţa totală de 1.239 mp, şi terfill
în suprafată de 872 mp din suprafaţa totală de 7019 mp-conform măsurătorilor
cadastrale 6.931 mp (teren aferent LOT 1= 306 MP + teren CLADIRE=566 mp). aparţinând
domeniului privat al comunei Gorgota, judeţul Prahova în vederea desfăşurării a unor activităţi
economice. după cum urmează:prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor,
comercializarea fructelor şi legumelor, comercializarea cărnii şi produselor din carne şi
comercializarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor - la preţul de 5715 lei/lună, preţ de
pornire;

Prin prezenta, 
Noi .................................................................................................... oferim o chirie de .............. lei/lună 

(denumirea ofertantului P.F./P.J.) 

Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 de zile de la data semnării prezentei oferte. 

Declar că am luat act ca în cazul nerespectării preţului inchirierii oferit, sunt de accord 
cu anularea închirierii , urmând săă support toate cheltuielile ce derive din aceasta în 
condiţiile contractului de închiriere şi din caietul de sarcini. 

Ofertant P.F./P.J., 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

Anc�L 




