
MUNICIPIUL BUCUREŞTI       
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchhiirriieerriiii  uunnuuii  ssppaaţţiiuu  îînn  iimmoobbiilluull  ssiittuuaatt  îînn  PPiiaaţţaa  AAmmzzeeii                                                                                                                            

nnrr..  1133  îînn  vveeddeerreeaa  aammppllaassăărriiii  uunnuuii  aappaarraatt  ddee  ffoottooccooppiieerree  ((xxeerrooxx))  
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de către Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul Administrativ;  

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului 
Local al Sectorului 1; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 
51/2001 privind administrarea imobilului din Piata Amzei nr.13, sector 1; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1                                                 
nr. 132/29.06.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 1  în 
administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a spaţiului cu altă 
destinaţie,  în suprafaţă de 2.550,46 m.p. situat în Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1; 
 Ţinând seama de faptul că, pentru partea din imobil ce nu a fost transmisă în 
administrarea Direcţiei Generale de Taxe şi Impozite Locale Sector 1, autoritatea deliberativă 
exercită în continuare calitatea de administrator; 

În temeiul art.45, alin.(3) și alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1),                                                                              
lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică deschisă, cu strigare şi cu adjudecare la 

cel mai mare preţ, a unui spaţiu de aproximativ 3m2

Art.2. Se aprobă modelul-cadru al caietului de sarcini, conform Anexei                                               
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 în imobilul din Piaţa Amzei nr. 13, parter, pe 
latura de est, în vederea amplasării unui aparat de fotocopiere (xerox).  

Art.3. Se aprobă modelul cadru al contractului de închiriere, conform Anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă modelul tip al formularelor care vor sta la baza închirierii menţionate la 
articolele precedente, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. (1) Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor primite în vederea închirierii 
spaţiului menţionat la art. 1, comisie care va avea următoarea componenţă: 

- Niculae Pupăză   - consilier local; 
- Paul Iulian Olteanu  - consilier local; 
- un reprezentant al Direcţiei Utilităţi Publice; 
- un reprezentant al Direcţiei Management Economic; 
- un reprezentant al Direcţiei Investiţii; 



 (2) Pentru fiecare membru al comisiei de evaluare se va desemna cel puţin un membru 
supleant, care va înlocui membrul comisiei de evaluare care nu poate fi prezent din motive 
obiective. Din partea Consiliului Local al Sectorului 1, membrii supleanţi vor fi: 

- Laura Cristina Mara   - consilier local; 
-  Florin Nicolae Andrei Diaconescu  - consilier local; 
(3) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, iar 

deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor. 
Art.6. (1) Se numeşte Comisia de soluţionare a contestaţiilor ce ar putea fi formulate 

împotriva deciziilor comisiei de evaluare a ofertelor, comisie ce va avea următoarea componenţă: 
- Tăsel Silvică Stan    - consilier local; 

- un reprezentant al Direcţiei Utilităţi Publice; 
- Teodor Cristian Dumitrescu  - consilier local; 

- un reprezentant al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane; 
- un reprezentant al Direcţiei Management Economic; 
(2) Pentru fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va desemna cel 

puţin un membru supleant, care va înlocui membrul comisiei care nu poate fi prezent din motive 
obiective. Din partea Consiliului Local al Sectorului 1, membrii supleanţi vor fi: 

- Adriana Larisa Antipa  - consilier local; 

Art.7. (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama 
Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a 
dispoziţiilor prezentei hotărâri. 

- Cătălin Teodorescu   - consilier local; 

(2) De asemenea, se deleagă Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama 
Consiliului Local al Sectorului 1 contractul de închiriere a spaţiului comercial menţionat la art. 1 
din prezenta hotărâre. 

Art.8. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 
Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia Juridică şi 
Resurse Umane, membrii comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor şi Serviciul 
Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
       Ion Brad 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.:     50 
 Data:  26.03.2013  

 
 
 
 

 



  Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local 
           nr.50/26.03.2013 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Ion Brad 
 

CAIET DE SARCINI 
privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de aproximativ 3m2

 

 în imobilul 
situat în Piaţa Amzei nr. 13 

 
CAPITOLUL I 

Datele de identificare ale locatorului (titularul dreptului de administrare) 
 
Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 50 din 26.03.2013, în vederea organizării unei licitaţii ce 
are ca obiect închirierea unui spaţiu în suprafaţă de aproximativ 3m2

Spaţiul se află în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti, conform Hotărârii Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 51 din 29.03.2001 privind administrarea imobilului din Piaţa 
Amzei nr. 13, sectorul 1. 

 situat în imobilul din 
Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, organizatorul licitaţiei fiind Consiliul Local al Sectorului 1 
Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 9-13, 
telefon: 021/319.10.13, fax 021/310.29.93, cod fiscal 4505359, cont 
RO02TREZ70124670220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti. 

 
 

CAPITOLUL II 
Descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii 

 
Spaţiul este situat la etajul 1 al  imobilului din Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, municipiul 

Bucureşti, este renovat/consolidat şi are o suprafaţă totală de 3(trei) mp, dintre care anexe 0 
mp.  

Spaţiul a cărui închiriere se doreşte este situat la parterul imobilului, pe latura de est, 
in imediata apropiere a scarilor de acces, cu acces principal din                                                                   
Str. Piaţa Amzei, zona pietonală.  

Spaţiul este dotat cu instalaţie electrică. Instalaţia este executată integral până la dozele 
de aparat. Spaţiul beneficiază de sistem PSI (detectoare fum, buton de incendiu, etc). 

Din punct de vedere al finisajelor, se desprind următoarele: 
- pereţii sunt finisaţi la glet  şi vopsea lavabilă.  
- plafoane tip tavan fals, rigips pe structură metalică, cu zugrăveli; 

 
 
 



 
CAPITOLUL III 

Condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat 
 
Spaţiul situat în imobilul din Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, municipiul Bucureşti, care 

face obiectul contractului de închiriere, este consolidat şi dispune de energie electrică. 
Destinaţia spaţiului de închiriat este pentru desfăşurarea de activităţi de 

fotocopiere(xerox). 
Destinaţia spaţiului nu poate fi modificată pe parcursul derularii contractului de 

închiriere. 
Pe parcursul desfăşurării activităţilor specifice, locatarul va respecta toate 

reglementările în vigoare cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, apărarea împotriva 
incendiilor şi protecţia mediului, incluzând fără a se limita: 

a) Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;  

b) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;  

c) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

d) reglementările europene referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, apărarea 
împotriva incendiilor şi protecţia mediului.  

Locatarul va asigura personalului propriu echipament adecvat. 
Locatarul este singur răspunzător de eventualele daune provocate terţilor şi 

locatorului ca urmare a desfăşurării activităţii sale, urmand a suporta în integralitate riscul şi 
contravaloarea despăgubirilor aferente.      

Locatarul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii 
riscurilor profesionale, asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului propriu, 
informării şi instruirii acestuia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării 
factorilor de risc şi accidentare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Efectuarea 
instructajelor în materie cade, exclusiv, în sarcina locatarului. 

Încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi 
apărarea împotriva incendiilor, pentru activităţile desfăşurate de personalul propriu, atrage în 
sarcina locatarului întreaga răspundere administrativă, materială, civilă sau penală, după caz. 

Locatarul nu poate utiliza, în vederea desfăşurării activităţii în spaţiul închiriat, decât 
personal care se află în raporturi de muncă stabilite cu el potrivit legii. Orice încălcare a 
acestei obligaţii atrage răspunderea exclusivă a locatarului. 

Utilităţile (energie electrica, caldură, salubritate, climatizare, etc.) vor fi plătite de 
locatar. Consiliul Local al Sectorului 1 Bucureşti, prin serviciile specializate din cadrul 
Primăriei Sectorului 1, va factura către locatar contravaloarea utilităţilor sus-menţionate, 
acesta din urmă având obligaţia de a onora facturile în termen de 15 zile de la data facturării. 



Plata se va face în contul beneficiarului Sectorul 1 al municipiului Bucuresti – Cod fiscal 
4505359, Cod IBAN RO06TREZ70124510220XXXXX deschis la Trezoreria Sectorului 1. 

Totodată, locatarul va achita contravaloarea serviciilor de administrare imobil 
(întreţinerea tuturor echipamentelor din imobil, etc.) către Primăria Sectorului 1, 
corespunzător cotelor părţi pe care le deţine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în baza 
facturilor emise de către societatea care va administra imobilul şi care va fi selectată de către 
Primăria Sectorului 1, în conformitate cu prevederile legale. 

Cu privire la orice amenajare interioară sau exterioară a spaţiului ce va face obiectul 
închirierii, locatarul va solicita în scris, în mod obligatoriu, acordul locatorului. 

Locatarului îi este interzis să deterioreze starea fizică actuală a spaţiului închiriat ori să 
realizeze modificări structurale ale acestuia, în caz contrar urmând să suporte toate 
cheltuielile necesare pentru aducerea lui la starea iniţială în termen de cel mult 30 de zile de la 
data constatării unor astfel de situaţii. 

 
CAPITOLUL IV 

Preţul minim de pornire a licitaţiei, respectiv chiria minimă 
  
Preţul de pornire al negocierii este cel stabilit în conformitate cu prevederile 

Chiria lunară asumată de ofertantul declarat câştigător în euro se achită în primele 10 
zile ale lunii, în lei, la cursul BNR euro/leu din ziua efectuării plăţii, în contul Sectorului 1 al 
municipiului Bucureşti nr. RO34TREZ7015006XXX000216, deschis la Trezoreria Sectorului 
1, Cod Fiscal 4505359. 

Hotărârii 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 32/2007, respectiv 10 euro/mp. 

 
CAPITOLUL V 

Criteriul de atribuire utilizat 
 
Criteriul de atribuire este preţul cel mai mare oferit. 
Licitaţia se va desfăşura după metoda licitaţiei publice, deschisă, competitivă, cu 

strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit.  
Pasul de licitaţie, în urcare, este de un euro din preţul de pornire a licitaţiei, iar 

câştigător va fi desemnat ofertantul care licitează cel mai mare preţ. 
 
 

CAPITOLUL VI 
Cerinţe privind calificarea ofertanţilor 

 
Ofertanţii trebuie să prezinte: 
- Scrisoarea de înaintare – Formularul nr. 1; 
- prezentarea ofertantului (informaţii generale despre ofertant) – Formularul nr. 3; 
- dovada înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului (copie certificată); 
- statut şi/sau act constitutiv, după caz (copie certificată); 



- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (original); 
- 

- declaraţie privind respectarea reglementărilor privind protecţia mediului, securitatea 
şi sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor -Formularul nr. 5; 

declaraţie pe propria răspundere a ofertantului că nu se află în litigiu cu titularul 
dreptului de administrare; 

- declaraţia privind situaţia personală a ofertantului - Formularul nr. 4; 
- formularul de ofertă – Formularul nr. 2; 
- împuternicirea de reprezentare în procedură, de licitare până la adjudecare, de 

formulare a unor eventuale contestaţii şi de semnare a contractului de închiriere (Formularul 
nr. 6); 

Se iau în considerare numai actele depuse de ofertant până la data şi la ora limită 
stabilite pentru depunerea ofertelor. Nu se acceptă eventuale completări, ulterior. 

În cazul în care nu sunt depuse toate actele solicitate, ofertantul nu va putea participa 
la etapa de licitaţie competitivă cu strigare. 

 
 

CAPITOLUL VII 
Destinaţia bunului imobil care face obiectul închirierii 

 
Destinaţia spaţiului de închiriat este pentru fotocopiere(xerox) 
 
 

CAPITOLUL VIII 
Subînchirierea bunului sau cesionarea dreptului de locaţiune 

 
Se interzice subînchirierea spaţiului, total sau parţial, precum şi cesionarea dreptului 

de locaţiune. De asemenea, spaţiul închiriat nu poate fi grevat de vreo sarcină şi nu poate 
face obiectul vreunui contract de asociere, colaborare ori a altui tip de contract încheiat de 
locatar cu terţi.  

Încălcarea acestor cerinţe atrage rezilierea de îndată a contractului de închiriere, fără 

 

îndeplinirea vreunei proceduri prealabile (cu excepţia notificării încetării contractului prin 
executor judecătoresc) ori a altei formalităţi. 

CAPITOLUL IX 
Durata închirierii, posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere 

prin act adiţional şi a încetării contractului înainte de termen 
           
Durata închirierii este de 5 (cinci) ani cu posibilitate de prelungire prin act adiţional 

pentru o durată de maxim 5 (cinci) dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele condiţii: 
- locatarul a achitat chiria la termenele convenite, fără a avea măcar o singură 

întârziere; 
- locatarul a respectat, fără excepţii, toate celelalte clauze contractuale; 



- locatarul nu este înregistrat cu debite la bugetul de stat, bugetul local, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale etc.; 

- locatarul nu a fost sancţionat vreodată prin acte ale organelor abilitate să controleze 
modul în care îşi desfăşoară activitatea; 

- locatarul nu se află în procedură de dizolvare ori lichidare, după caz; 
- locatarul nu se află în procedura insolvenţei; 
- locatarul prezintă dovada solvabilităţii. 
Contractul de închiriere poate înceta înainte de termen, fără punere în întârziere, fără 

notificare, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate

 

 (cu excepţia 
notificării încetării contractului prin executor judecătoresc) ori a altei formalităţi, în condiţiile 
stipulate de acesta şi acceptate fără rezerve de către locatar prin semnare cu ocazia depunerii 
documentelor de calificare în procedură. 

CAPITOLUL X 
Facilităţile suplimentare 

 
Nu se acordă facilităţi suplimentare. 

 
CAPITOLUL XI 

Reguli formale de prezentare şi depunere a ofertelor 
Data, ora şi locul depunerii, respectiv deschiderii ofertelor. 

 
 

Secţiunea 1. Reguli formale de prezentare şi depunere a ofertelor 
 

Ofertele se depun cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei. Ofertele 
se depun în plic sigilat la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti (Bucureşti, sector 
1, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 9-13), până la data-limită de depunere menţionată în anunţ, 
respectiv ................., ora .................... 

Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa locatorului (titularul dreptului de 
administrare) şi cu inscripţia "A nu se deschide înainte de data de .................., ora ..............., 
locul Sos. Bucureşti-Ploiesti nr. 9-13, et. 7, Sala de consiliu" şi va indica bunul imobil  pentru 
care este depusă oferta; în interior plicul trebuie să cuprindă înscrisurile reprezentând 
documenţatia de calificare. 

În interiorul plicului vor fi depuse actele solicitate la “Cerinţe privind calificarea 
ofertanţilor”, cu excepţia Scrisorii de înaintare.  

Toate documentele care alcătuiesc oferta trebuie să fie ştampilate şi semnate cu 
numele în clar de reprezentantul legal sau de împuternicitul special autorizat să angajeze 
ofertantul în contractul de închiriere şi să aibă trecută data la care s-a redactat respectivul 
document. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide 
numai dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Nu sunt admise 
completări ale documentaţiei de calificare, ulterior depunerii acesteia. 



În exteriorul plicului vor fi ataşate Scrisoarea de înaintare – Formularul nr. 1. 

Ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate şi să desfăşoare şi activităţi 
de fotocopiere. 

Limba de redactare a ofertei este limba română. 
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi alte asemenea, trebuie transmise 

numai în scris către locator (titularul dreptului de administrare). 
Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii (la ofertant), 

respectiv în momentul primirii (la sediul locatorului). 
Documentele scrise pot fi transmise şi prin poştă (cu confirmare de primire) sau prin 

fax (cu confirmarea recepţiei). 
 
Secţiunea 2. Data, ora şi locul depunerii respectiv deschiderii ofertelor 

 
- Data şi ora limită de depunere a ofertelor: ..................., ora ..........................  
Ofertele se vor depune la Registratura Generală a Sectorului 1 Bucureşti, situată în 

municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 9-13 
 
- Data şi ora deschiderii ofertelor:  .................., ora ............................ 
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti 

din municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 9-13. 
 
 

CAPITOLUL XII 
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere 

 
Pot participa la şedinţa de deschidere a ofertelor numai ofertanţii care au dreptul de a 

licita/oferta sau reprezentanţi împuterniciţi în scris ai acestora, care vor prezenta, la începutul 
şedintei, împuternicirea scrisă (Formularul nr. 6), originalul  şi o copie certificată de pe actul 
de identitate. 

 
CAPITOLUL XIII 

Alte prevederi 
 
Prezentul Caiet de sarcini constituie anexă la contractul de închiriere care va fi 

încheiat cu ofertantul declarat câştigător cu ocazia derulării procedurii de licitaţie publică şi 
pe care îl completează în mod corespunzător. 

Numai persoanele care au achiziţionat prezentul Caietul de sarcini pot solicita, în 
scris, lămuriri cu privire la modul în care trebuie elaborate documentele de calificare, până cu 
cel mult 72 de ore înainte de data şi ora limită de depunere a acestora. 

Locatorul va răspunde solicitărilor de lămuriri, în termen de 24 de ore de la 
înregistrarea acestora, împreună cu copia certificată a dovezii privind achiziţionarea Caietului 
de sarcini, la Registratura Generală a Sectorului 1 Bucureşti, situată în municipiul Bucureşti, 



Sectorul 1, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 9-13 (sediul Consiliului Local al Sectorului 1 
Bucureşti şi al Primăriei Sectorului 1 Bucureşti). 

Nu se va răspunde solicitărilor de lămuriri care: 
- prin modul în care sunt formulate, presupun modificarea prezentului Caiet de 

sarcini şi/sau a contractului de închiriere; 
- sunt înregistrate cu mai puţin de 72 de ore înainte de data şi ora limită de depunere a 

ofertelor; 
 
 
Prezentul Caiet de sarcini se completează, în mod corespunzător, cu prevederile 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. ...................... din ......................... aprobarea 
închirierii unui spaţiu în suprafaţă de aproximativ 3m2

 
 în imobilul situat în Piaţa Amzei nr. 13 

Formularele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentul Caiet de sarcini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Anexa nr.2 
la Hotărârea Consiliului Local 
           nr.50/26.03.2013 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Ion Brad 
 
 
 
 

 MODELUL CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 
 

 

 

Părţile contractante 

Având în vedere rezultatul procedurii de închiriere a unui spaţiu în suprafaţă de 3m2 

 

prin 
licitaţie publică, deschisă, competitivă, cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit, a 
intervenit prezentul contract de închiriere, denumit în continuare „Contract”, între:  

a) Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti, cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti – 
Ploieşti nr. 9-13, sector 1 telefon/fax ________________, cod fiscal _________, cont nr. 
___________________________, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, reprezentat prin 
Primarul Sectorului 1 dl. Andrei Ioan Chiliman, în calitate de LOCATOR, pe de o parte, 

 
şi  
 
b) ____________________________________________________________ (denumirea 

Locatarului), adresă ____________________________________________________________, 
telefon/fax ______________________________, e-mail ________________________, număr de 
înmatriculare în Registrul Comerţului _____________________________, cod fiscal 
__________________, cont (trezorerie) ____________________________________________, 
reprezentată prin ___________________________________________________ (numele şi 
prenumele semnatarului), funcţia (calitatea) ___________________________________, în calitate 
de LOCATAR, pe de altă parte. 

 

Art. 1. Definiţii  

În prezentul Contract, cu excepţia cazului în care din context nu rezultă altfel: 

Autoritate  înseamnă orice autoritate publica centrală sau locală, organ sau agenţie 
guvernamentală, autoritate judecatorească, orice departament, 
compartiment, serviciu, secţie din cadrul acestora, precum şi orice 
funcţionar sau persoană autorizată legal de către acestea;  

Cartea Funciara înseamna cartea funciara ţinută de Oficiul pentru Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară al Sectorului 1, Bucureşti; 

Chirie  înseamnă chiria convenită de către părti pentru transmiterea folosinţei 
spaţiului închiriat; 

Contract înseamnă prezentul contract şi orice document încheiat ulterior de 
către părţi, care îl completează sau îl modifică;  



Costul Utilităţilor reprezintă costurile aferente utilităţilor furnizate spaţiului comercial, 
respectiv energiei electrice, colectarii deşeurilor menajere şi altele, 
după caz;    

Data Începerii  înseamnă data semnării prezentului contract;  

Data de Începere a Plăţii 
Chiriei 

Înseamnă data de 10 ale lunii pentru luna următoare; 

Data Încetarii  înseamnă data încetării prezentului contract, care poate interveni in 
orice mod; 

Data Semnării înseamnă data la care prezentul contract a fost semnat de către fiecare 
dintre părţi;  

Datele Plăţii Chiriei înseamnă oricare dintre urmatoarele date:  
a. data de 10 a fiecărei luni, până la care locatarul are obligaţia de a 
plăti chiria, în conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul 
contract, sau  
b. în cazul în care d ata d e 10 a lunii nu este o zi lucrătoare, ziua 
lucratoare imediat următoare; 

Destinaţia Permisă  înseamnă destinaţia comercială sau în scopuri legate de o astfel de 
destinaţie ori o altă destinaţie pe care locatorul o aprobă în scris; 

Drepturile Locatarului înseamnă drepturile prevazute la art. 9 din prezentul contract;     

Durata înseamnă perioada menţionată la art. 4 din prezentul contract; 

Legislaţie înseamnă orice acte normative în vigoare, adoptate/emise de 
Parlament, Guvern, alte autorităţi publice centrale sau locale cu 
atribuţii legislative, inclusiv orice modificări periodice ale acestora şi 
orice acte administrative emise în baza acestora; 

Locator si Locatar înseamnă părţile prezentului Contract; 

Obligaţiile Locatarului înseamna obligaţiile prevazute la art. 8 din prezentul Contract; 

Predare înseamnă predarea spaţiului către locatar;  

Situaţii de Forţă Majoră înseamnă evenimente sau situaţii extraordinare pe care o parte nu le-a 
putut prevedea sau preveni prin mijloace rezonabile, inclusiv, dar fără 
a se limita la: calamităţi naturale, cutremure, razboi, revoluţii, revolte, 
insurecţii civile, exproprieri, naţionalizări, explozii nucleare, 
contaminări radioactive sau chimice, sau radiaţii ionizate şi alte situaţii 
care nu se află sub controlul rezonabil al părţii. Lipsa de fonduri nu 
reprezintă în niciun caz o situaţie de forţă majoră;  

Spaţiu închiriat înseamnă totalitatea suprafeţei date în folosinţa chiriaşului în baza 
prezentului contract;  

Suprafaţa închiriată  înseamnă suprafaţa brută utilă a spaţiului închiriat, după cum este 
descrisă în art. 3 din prezentul contract; 

Zi Lucratoare  înseamnă o zi (exclusiv sâmbăta, duminica sau sărbătorile legale) în 
care băncile sunt deschise pentru activitate bancară în Bucureşti, 
România.  

Părţi comune înseamnă rampe, lifturi, scări, holuri şi alte zone ale imobilului situat în 
municipiul Bucureşti, Piaţa Amzei nr. 13, sector 1 care sunt desemnate 



de locator ca fiind pentru uzul comun al locatarilor. 
 

Art. 2. Scopul Contractului 

(1) Locatorul închiriază locatarului, iar acesta ia cu chirie de la locator spatiul în suprafaţă 
de 3m2

(2) Locatorul acordă locatarului pe durata contractului, drepturile chiriaşului cu privire la 
spaţiul închiriat.  

 situat în imobilul din municipiul Bucureşti, Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, parter.   

(3) Locatorul acordă, de asemenea, locatarului un drept de folosinţă a părţilor comune pe 
întreaga durată a închirierii. 

 
Art. 3. Obiectul Dreptului de Folosinţă  
(1) Obiectul dreptului de folosinţă al locatarului va fi suprafaţă de 3 m2, necesară pentru 

amplasarea unui xerox (aparat de fotocopiere). 
(2) Predarea-primirea se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, ce 

constituie anexa la prezentul contract de închiriere. 
 
Art. 4. Durata Contractului 
(1) Prezentul contract întră în vigoare şi va produce efecte juridice începând cu data 

semnării lui.   
(2) Prezentul contract a fost încheiat pe o perioadă de 5 (CINCI) ani, începând cu data 

semnării şi până la data de ....................................... 
(3) Prezentul contract poate înceta înainte de data menţionataă la alin. (2), în cazul 

rezilierii acestuia de către oricare dintre părti, cu respectarea prevederilor de la                                                                                                                                                      
art. 10 din prezentul contract. 

(4) Prezentul contract poate fi prelungit pentru o perioadă de cel mult cinci ani, prin act 
adiţional şi numai dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele condiţii:  

a) locatarul a achitat chiria şi contravaloarea utilităţilor la termenele convenite, fără a avea 
măcar o singură întârziere pe toată durata de derulare a contractului; 

b) locatarul a respectat, fără excepţii, toate celelalte clauze contractuale; 
c) locatarul nu este înregistrat la data expirării contractului cu debite la bugetul de stat, 

bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurile speciale etc.; 
d) locatarul nu a fost sancţionat vreodată prin acte ale organelor abilitate să controleze 

modul în care îşi desfăşoară activitatea; 
e) locatarul nu se află în procedura de dizolvare ori lichidare, după caz;  
f) locatarul nu se află în procedura insolvenţei;  
g) locatarul prezintă dovada solvabilităţii;  

 

h) locatarul nu a schimbat destinaţia spaţiului şi nu şi-a modificat, pe parcursul derulării 
contractului de închiriere, profilul/obiectul de activitate în raport cu cel avut la data participării la 
procedura de licitaţie. 

Art. 5. Chiria, termenul şi modalitatea de plată 
(1) Chiria aferentă spaţiului închiriat este în cuantum de .......... euro/lună, respectiv 

........... euro/mp util. În afara chiriei, locatarul va fi obligat şi la plata utilităţilor. 



 (2) Chiria va fi plătită în lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii. 
 (3) Plata chiriei se va face lunar, până la data de 10 ale lunii pentru luna următoare. 
 (4) Chiria va fi plătită în contul RO 34 TREZ 7015006XXX000216 deschis la Trezoreria 

Sectorului 1. 
 (5) Plata chiriei cu o întârzire mai mare de 5 (cinci) zile lucrătoare se sancţionează cu 

penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere, calculată la valoarea chiriei datorate. 
 (6) În cazul întârzierilor la plata utilităţilor, locatarul va plăti penalităţi de 0,5% pe zi de 

întârziere, calculate la valoarea sumelor datorate. 
 (7) Utilităţile (apă, caldură, salubritate, climatizare, etc.) vor fi plătite de locatar. Consiliul 

Local al Sectorului 1 Bucureşti, prin serviciile specializate din cadrul Primăriei Sectorului 1, va 
factura către locatar contravaloarea utilităţilor sus-menţionate, acesta din urmă având obligaţia de 
a onora plata acestora în conformitate cu prevederile alineatelor precedente. 

 
Art. 6. Predarea spaţiului închiriat 
(1) Spaţiul închiriat a fost predat locatarului astăzi, data semnarii Contractului, iar 

locatarul acceptă şpaţiul închiriat constatând că acesta se găseşte în starea descrisă în caietul de 
sarcini.  

(2) Predarea spaţiului închiriat se va face în baza unui Proces-verbal, semnat reciproc de 
reprezentanţii autorizaţi ai ambelor părţi, în urma unei inspecţii detaliate efectuate de către 
locatar şi care confirmă condiţia spaţiului închiriat afirmată de către Locator. 

(3) Locatarul declară că acceptă spaţiul închiriat, fără obiecţiuni. 
 
Art. 7. Obligatiile Locatorului  
(1) Pe toată durata contractului, sub condiţia ca locatarul să îşi achite chiria şi alte sume 

datorate conform prezentului contract şi să îşi îndeplinească toate celelalte obligaţii prevazute de 
acesta, Locatarul se va bucura de folosinţa paşnică a spaţiului închiriat, fără nicio intervenţie din 
partea Locatorului sau oricărei persoane care ar putea emite pretenţii cu privire la spaţiul 
închiriat. 

(2) Locatorul va respecta (cu excepţia cazului în care va fi de datoria Locatarului sau a 
oricărei alte persoane care nu este parte la contract să facă aceasta) toate prevederile legislaţiei 
aplicabile, prezente sau viitoare cu privire la folosirea sau ocuparea spaţiului închiriat de către 
locatar sau care privesc în alt mod spaţiul închiriat. 

(3) În măsura în care această obligaţie nu aparţine locatarului, locatorul se obligă: 
a) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi 

funcţionalitate a spaţiului închiriat, pe toată durata contractului; 
b) să efectueze toate reparaţiile care cad în sarcina lui conform legii şi să facă acele 

reparaţii ale spaţiului închiriat şi părţilor comune care sunt urmarea uzurii normale sau a 
defecţiunilor care sunt rezultate în urma unei exploatări normale a spaţiului închiriat. Reparaţiile 
care sunt urmare a folosirii incorecte a spaţiului închiriat, a vandalizării sau distrugerii parţiale 
sau totale a spaţiului închiriat sau a utilităţilor sau a oricăror alte elemente aferente spaţiului vor fi 
suportate de locatar; 

c) să execute eventualele lucrări de instalaţii necesare spaţiului închiriat, în cazul 
schimbării modului de furnizare a utilităţilor; 



d) să remedieze eventualele defecţiuni din interiorul spaţiului închiriat şi părţilor comune, 
determinate de neexecutarea la timp a lucrărilor de reparaţii care îi revin sau de executarea lor 
necorespunzătoare;  

e) să remedieze eventualele deteriorări cauzate spaţiului închiriat ca urmare a executării 
unor lucrări de reparaţii care îi revin; să execute orice alte lucrări de întreţinere, reparaţii şi 
înlocuire care nu cad în sarcina locatarului.  

(4) locotarul se obligă să încheie, în nume şi cont propriu, pe toată durata contractului, 
poliţa de asigurare în legătură cu imobilul pe care îl are în administrare. 

(5) Locatarul este exclusiv răspunzător în cazul în care unul sau mai multe d intre 
evenimentele asigurate se produc din motive imputabile lui şi care conduc la excluderea de la 
acordarea despăgubirii de către asigurător. În astfel de situaţii, Locatarul îşi asumă obligaţia de a 
aduce de îndată spaţiul închiriat la starea anterioară producerii evenimentului suportând integral 
costurile aferente. 

 
Art. 8. Obligatiile Locatarului 
(1) Locatarul convine împreună cu locatorul ca pe durata contractului: 
a) să achite sumele datorate în baza contractului, în contul bancar indicat de locator; 
b) să plătească chiria şi orice alte sume datorate locatorului conform prezentului contract, 

la data scadentă pentru plată, în toate cazurile, fără a avea dreptul la nicio reţinere, deducere, 
contrapretenţie sau compensare. Locatarul poate executa o plată anticipată a chiriei şi a oricăror 
altor sume datorate conform prezentului contract, dar numai cu acordul prealabil scris al 
locatorului; 

c) în cazul în care locatorul nu primeşte oricare sumă datorată acestuia la data scadentă, 
locatarul se obligă să plătească penalităţi la această sumă, în cuantum de 0,1% pentru chirie şi 
0,5% pentru utilităţi aplicabil sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data 
scadentă până la data primirii plăţii, fără ca suma reprezentând penalităţile să poată depăşi debitul 
principal; 

d) locatarul va plăti costurile aferente serviciilor de furnizare a gazului, apei, electricităţii, 
încălzirii şi oricăror altor servicii contorizate periodic şi furnizate către sau folosite în spaţiul 
închiriat şi părţile comune, toate taxele pentru contoare şi toate taxele de întreţinere a acestora; 

e) la cererea locatarului, locatorul va coopera cu locatarul şi va lua toate măsurile necesare 
în vederea trecerii contractelor de furnizare de servicii şi utilităţi aferente spaţiului închiriat şi 
părţilor comune, pe numele locatarului, numai dacă acest lucru este posibil din punct de vedere 
tehnic. Pentru utilităţile care nu se contorizează separat, locatarul se obligă să instaleze contoare 
separate pe propria cheltuială. 

(2) Locatarul: 
a) nu va împiedica Locatorul în exercitarea oricăror drepturi ale acestuia, conform 

prezentului contract şi nu va împiedica accesul locatorului în spaţiul închiriat şi în părţile 
comune, în condiţiile stipulate în prezentul Contract; 

b) va permite Locatorului, cel puţin o dată pe an, verificarea modului în care foloseşte şi 
întreţine spatiul închiriat, precum şi, o dată la trei luni, verificarea modului în care sunt folosite şi 
întretinute părtile comune;  

c) va permite locatorului accesul în spaţiul închiriat pentru a remedia orice încălcare a 
obligaţiilor locatarului în baza prezentului contract, pentru a repara, întreţine, curăţa, modifica, 
înlocui, instala, adăuga sau racorda orice conducte care deservesc spaţiul închiriat sau orice 



proprietate învecinată, pentru a repara, întreţine, modifica sau reconstrui orice parte din spaţiul 
închiriat sau din proprietatea învecinată, pentru a respecta oricare din obligaţtiile sale, în 
conformitate cu prezentul contract. 

(3) Locatarul se obligă: 
a) să efectueze lucrările de întretinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de 

construcţii şi instalaţii din spaţiul închiriat; 
b) să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din părţile 

comune, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul 
sau în exteriorul spaţiului închiriat; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt 
identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de către cei care au acces sau folosesc în 
comun elementele de construcţii, instalaţii, obiectele şi dotările aferente; 

c) să asigure curaţenia şi igienizarea în interiorul spaţiului închiriat şi în părtile comune, pe 
toată durata contractului de închiriere; 

d) să comunice locatorului, în termen de 30 de zile de la apariţie, orice deteriorare 
produsă spaţiului închiriat şi a cărei remediere cade în sarcina acestuia. 

e) să predea locatorului, la încetarea contractului, spaţiul închiriat şi părţile comune în 
starea de folosinţă şi curăţenie constatate în procesul-verbal de recepţie întocmit la preluarea 
spaţiului închiriat. 

(4) Locatarul se obligă să folosească spaţiul închiriat exclusiv potrivit destinaţiei lui şi să 
nu execute modificări ale spaţiului închiriat, modernizări ale acestuia ori alte lucrări de investiţii 
decât cu acordul expres al locatorului, consemnat în act adiţional la prezentul Contract. 

(5) Locatarul nu va folosi spaţiile închiriate: 
a) pentru nicio altă activitate sau scop, în nici un mod sau pentru nicio altă destinaţie, 

care ar contraveni folosinţei permise; 
b)  în orice scop care produce zgomot, este periculos, ilegal, imoral sau tulbură sau 

cauzează daune sau afectează locatorul sau deţinătorii sau ocupanţii oricărei proprietăţi 
învecinate sau care implică folosirea oricărei substanţe care poate fi dăunatoare, poluantă sau 
contaminantă. 

(6) Locatarul nu va folosi locurile de parcare decât în scopul parcării vehiculelor. 
(7) Locatarul nu va aduce modificări sau adăugiri la spaţiul închiriat, fără consimţământul 

prealabil scris al locatorului. Fără a aduce atingere chestiunilor generale menţionate mai sus, nu 
se vor aduce modificări sau adăugiri, chiar dacă acestea au fost aprobate de locator, care: 

a) afectează structura spaţiului închiriat ori a imobilului în care este situat acesta 
(incluzând, dar fără a se limita la: acoperişuri, fundaţii şi pereţii principali sau de rezistenţă, 
podele, grinzi şi coloane); 

b) determină fuzionarea spaţiului închiriat cu orice spaţiu învecinat; 
c) afectează înfăţişarea exterioară a spaţiului închiriat sau afectează estetica imobilului în 

care este situat acesta; 
d) afectează sistemul de ventilaţie sau alte sisteme ale spaţiului închiriat ori ale imobilului 

în care este situat acesta. 



 (8) Nu se vor aduce modificări sau adăugiri spaţiului închiriat sau sistemelor de conducte 
sau echipamentelor care deservesc spaţiul închiriat, fără consimţământul prealabil scris al 
locatorului.  

 (9) Fără a aduce atingere celor de mai sus, locatorul va fi îndreptăţit să nu îşi dea 
consimţământul în conformitate cu articolul prezent, cu referire la orice lucrări propuse de 
locatar care ar putea avea drept rezultat perceperea unei taxe locatorului cu excepţia cazului în 
care locatarul este de acord să plătească respectiva taxă pe parcursul duratei contractului. 

 (9) Locatarul se obligă să încheie, în nume şi cont propriu, pe toată durata contractului, 
poliţa de asigurare pentru spaţiul care face obiectul prezentului contract de închiriere 
 

Art. 9. Drepturile locatarului 
Următoarele drepturi sunt acordate locatarului, cu autorizarea locatorului: 
a) dreptul de a utiliza părţile comune relevante în scopul accesului la şi din spaţiul 

închiriat;  
b) dreptul de folosinţă a tuturor părtilor comune externe imobilului în care se află spaţiul 

închiriat (parcarea, aleile, spaţiile verzi, etc.), prevăzute pentru folosul general al tuturor 
ocupanţilor spaţiilor închiriate şi a tuturor părţilor comune interioare, prevăzute pentru folosul 
general al tuturor ocupanţilor spaţiilor închiriate; 

c) dreptul de trecere către şi dinspre locurile de parcare, folosind traseul sau traseele pe 
care locatorul le poate stabili periodic. 

 
Art. 10. Reziliere 
(1) Locatorul va fi îndreptăţit să procedeze la rezilierea prezentului contract de închiriere 

în următoarele cazuri: 
a) dacă orice parte din chirie sau orice alta sumă datorată în baza prezentului contract va 

fi restantă pentru o perioadă mai mare de 30 de zile lucratoare; sau 
b) în cazul în care locatarul nu respectă sau nu îndeplineşte oricare dintre obligaţiile sale 

prevăzute în prezentul contract de închiriere. 
(2) în cazul în care locatorul, în orice moment, permite o întârziere sau o încălcare a 

obligaţiilor contractuale ale locatarului, nu aplică nicio sancţiune persoanei aflate în situaţia de 
încălcare, reduce o penalitate contractuală, acordă o perioadă suplimentară pentru ca o obligaţie 
să poată fi respectată sau pentru luarea unei decizii, toate acestea nu vor fi considerate modificări 
aduse termenilor şi condiţiilor asupra cărora s-a agreat, un precedent pentru a fi invocat de 
locatar, sau o renunţare din partea locatorului la oricare din drepturile sale, ci va fi mai degrabă 
considerat ca un gest de toleranţă care nu va atrage nicio obligaţie din partea locatorului. 

(3) Orice schimbare sau renunţare la orice prevedere din prezentul contract va deveni 
valabilă şi obligatorie numai dacă este specificată în scris.  

(4) Locatarul are dreptul de a cere instanţei competente rezilierea prezentul contract în 
cazul în care locatorul îşi încalcă obligaţiile contractuale din motive imputabile lui. 

(5) În cazul rezilierii contractului din motive imputabile locatarului ori încetării 
contracului înainte de termen, sub orice formă, la solicitarea locatarului sau din iniţiativă 
acestuia, locatarul va plăti locatorului chiria şi contravaloarea utilităţilor la zi plus o sumă 
reprezentând chiria pe 6 luni cu titlu de daune.  



(6) Locatarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contract în cel mult 30 zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data începerii şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsura încât îndeplinirea contractului ar fi contrară 
legii şi interesului public. 

 
Art. 11. Forţa majoră 
(1) Fiecare dintre părti va fi exonerată de raspundere pentru neîndeplinirea parţială sau 

totală a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract, în cazul în care această neîndeplinire s-a 
datorat situaţiilor de forţă majoră care s-au produs ulterior semnării prezentului contract, sub 
condiţia ca această exonerare de răspundere să se refere numai la acele obligatii care sunt afectate 
în mod direct de situaţiile de forţă majoră şi să subziste atâta vreme cât situaţiile de forţă majoră 
există. 

(2) Partea care invocă o situaţie de forţă majoră va notifica apariţia acestei situaţii 
celeilalte părţi, în termen de 10 de zile de la producerea evenimentului de forţă majoră.   

(3) În cazul în care oricare dintre situaţiile de forţă majoră continuă pentru o perioadă 
mai mare de trei (3) luni sau se anticipează în mod rezonabil că situaţiile de forţă majoră vor 
continua pe o perioadă mai mare de trei (3) luni, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte plata de daune-
interese. 

(4) În cazul în care orice parte a spaţiului închiriat este deteriorată parţial sau în întregime 
de defecte structurale cauzate de forţa majoră, astfel încât partea deteriorată sau distrusă nu 
poate fi utilizată în conformitate cu prevederile prezentului contract, locatarul va fi eliberat de la 
plata chiriei corespunzătoare, începând cu ziua următoare producerii circumstanţei respective, 
pentru întreaga perioadă  în care dauna sau deteriorarea persistă. 

 
Art. 12. Notificări 
(1) Orice notificare, aprobare, consimăţmânt sau altă comunicare în legatură cu prezentul 

Contract: 
a) trebuie să se facă în scris; 
b) trebuie să fie trimisă în atenţia persoanei de contact indicată în preambulul prezentului 

contract; 
c) trebuie înmânată personal sau prin intermediul serviciilor poştale cu confirmare de 

primire, de curierat la adresa destinatarului, care este specificată în prezentul contract, sau dacă 
destinatarul comunică o altă adresă din Romania, se va trimite la acea adresă. 

(2) Adresa fiecarei părţi este cea specificata în preambulul prezentului contract.  
(3) O notificare, aprobare, consimţământ sau altă comunicare îşi produce efectele în ziua 

în care a fost primită la adresa corespunzatoare. 
 
Art. 13. Exonerarea de răspundere a locatorului 
(1) Locatorul nu va fi răspunzător în faţa locatarului pentru nicio interferenţă sau 

deranjament cauzat/ă locatarului în timpul efectuării oricăror lucrari de reparaţii, de întreţinere, 
de amenajare, de adăugire, de modificare sau a altor lucrări fie ele structurale sau de altă natură 
sau lucrări de dezvoltare în cadrul imobilului în care este situat spaţiul închiriat. 



(2) Locatorul nu va fi responsabil pentru nicio pierdere, accident sau daună cauzat/ă 
spaţiului închiriat ori imobilului în care este situat acesta şi nici pentru obstrucţionarea sau 
întreruperea exercitării oricarui drept acordat prin prezentul contract din orice motiv care 
depaşeşte controlul locatorului.  

 
Art. 14. Schimbarea circumstanţelor 
(1) O schimbare majoră a circumstanţelor în urma cărora părţile au iniţiat încheierea 

prezentului contract, cum ar fi scăderea nivelului chiriei pe piaţă sau o schimbare legată de 
politica de investiţii sau situaţia financiară a locatarului, nu va putea constitui un motiv pentru 
modificarea sau rezilierea prezentului contract de către vreuna dintre părţi. 

(2) Totuşi, în cazul schimbării circumstanţelor, locatarul va putea solicita rezilierea 
prezentului contract sub condiţia acordării de daune locatorului într-un cuantum reprezentând 
cel puţin chiria actualizată pentru un an de folosinţă şi numai după consemnarea acestei sume 
într-un cont la dispoziţia locatorului. 

 
Art. 15. Soluţionarea litigiilor 
(1) Locatorul şi Locatarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 

(2) Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Locatorul şi Locatarul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.  

 
Art. 16. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
Art. 17. Legea aplicabilă contractului 
Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. 
 
 
Încheiat astazi, ............................., la sediul locatarului, în două exemplare originale cu 

forţă juridică egală, câte unul pentru fiecare Parte.  
 
 
     LOCATOR,      LOCATAR, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Anexa nr.3 
la Hotărârea Consiliului Local 
         nr.50/26.03.2013 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
              Ion Brad 

 
 

Formularul nr. 1 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ofertant ) 

 

Înregistrat la sediul locatorului     
nr._________data___________ora_____ 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 Către: CONSILIUL LOCAL AL  SECTORULUI 1 
 

 
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 

aplicarea procedurii de inchiriere a unor spatii comerciale situate in Bucuresti, sectorul 1, Piata 

Amzei nr. 13 pentru incheierea contractului de inchiriere avand ca obiect: spaţiul 

comercial______________________________________________________________________ 

noi _________________________________________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.  

                       (denumirea operatorului economic) 

J______/____________/________, avand CUI___________, vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ___________________________________(tipul, seria/numărul, emitentul) 
privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin Caietul 
de sarcini. 

2.  Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând documentele de calificare. 
Datele noastre de contact sunt urmatoarele: 

Persoana de contact:_____________________________ 

Adresa: localitatea _________________, str. _________________ nr. ___, bl. ___, sc. __, 

et._____, ap. _______, cod postal __________, jud./sector _________________ 

Telefon: ____________________ 

Fax: ________________________ 

Email: ____________________________________________ 

 

Cu stimă, 

Data completării :         Operator economic,                               

________________________               ____________________  

                                            

 

 



 
Formularul  nr. 2 

  OPERATOR ECONOMIC 
________________________________ 
   (denumirea ofertantului) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 

Către: CONSILIUL LOCAL AL  SECTORULUI 1  
 

Stimaţi domni, 
 
Examinând documentaţia aferentă procedurii de închiriere, subsemnaţii, reprezentanţi ai 

ofertantului ___________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 
(denumirea ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să achităm, pentru spaţiul 
comercial ____________________________, suma rezultată în urma licitaţiei dar nu mai puţin de 
           (identificarea spaţiului) 
___________________________________________________(moneda ofertei, pe metru pătrat) 
                                                          (suma in litere si in cifre) 
 la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ________________________________. 
                                                                                                             (suma in litere si in cifre) 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră va fi stabilită câştigătoare, să respectăm 
prevederile caietului de sarcini şi să încheiem contractul de închiriere in conditiile stabilite de acesta 
si asumate de noi. De asemenea ne angajam sa respectam, în integralitatea lor, prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Sectorului 1 nr. _____ din ________________ care se vor constitui, împreună 
cu prezentul formular de ofertă şi cu Caietul de sarcini, în anexă la Contractul de închiriere. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
____________________ zile, respectiv până la data de _____________, şi ea va ramâne obligatorie 
  (durata in litere si cifre)                             (ziua/luna/anul) 
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea/semnarea contractului de închiriere prezenta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră va fi stabilită ca fiind căştigătoare, 
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire 
a contractului de închiriere. 

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 
___________________________, în calitate de _____________, legal autorizat să semnez 
 (nume în clar, semnatura si stampila) 

oferta pentru şi în numele ________________________________________________________.  
                                                                                (denumire operator economic) 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formular nr. 3 
  Operator economic 
   _________________________ 
  (denumirea ofertantului) 

 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 

1. Denumirea:_____________________________________________________________ 
 
2. Codul fiscal:_____________________________ 
 
3. Adresa sediului central:____________________________________________________ 
 
4. Telefon:_________________________ 
Fax:________________________ 
E-mail:__________________________________________________________________ 
 
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ______________________________________ 

(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________________ 

            (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare ____________________________(se va 

dovedi, după caz, prin certificatul constatator conform căruia ofertantul îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice 
pentru activitatea CAEN în care se înscrie destinaţia spaţiului închiriat) 

 
 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

a._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
b._______________________________________________________ 
c._______________________________________________________ 
d._______________________________________________________ 
 
8. Principala piaţă a afacerilor:________________________________________________ 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimul an fiscal:__________________________________________ 

 
 
 

Operator economic, 
.................................. 

(semnătură autorizată si stampila) 



Formular nr. 4 
Operator Economic 

____________________________________ 
         (denumirea ofertantului) 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind situatia personala a operatorului economic 

 
Subsemnatul,_____________________________________ reprezentant împuternicit 

al ....................................................................................... cu sediul in ............................................. str. 
                (denumirea operatorului economic) 
............................................................................... nr. ..............., bl. .................., sc. ................., et. ..........., ap. 
..............., jud/sector ......................................, telefon ................................, fax ................................., e-mail 
................................................., inregistrata la Registrul Comertului  cu nr. J............./................/..............., 
avand CUI ................................., cu atribut fiscal ............ în calitate de ofertant la procedura de licitaţie 
publică pentru închirierea spaţiului comercial __________________________________________,  
                                                                                                    (identificarea spaţiului comercial) 
organizata de Consiliul Local al Sectorului 1 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 
din procedura şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:  

a) nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, 
pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

b) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii. 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată; 

d) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit integral toate obligaţiile contractuale şi nu am produs 
grave prejudicii beneficiarilor; 

e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli 
în materie profesională; 

f) informaţiile furnizate nu sunt false si voi prezenta toate informatiile solicitate de catre 
organizatorul procedurii, în scopul demostrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi de excluderea din procedură. 

 
 
 
Data completării                                                     Operator economic, 

___________________________         _____________________________ 

                         (semnătura autorizată şi ştampila) 
 

 
 
 
 
 



 
 
Formularul nr. 5 

 
        Operator economic 
    _____________________________ 
    (denumirea ofertantului) 

 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR  
REFERITOARE LA PROTECTIA MEDIULUI, SECURITATEA SI SANATATEA IN 

MUNCA, NORMELE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR 
 
 
 

 

     Subsemnatul________________________________________reprezentant împuternicit al 

______________________________________________________________________________ 

(denumirea şi sediul ofertantului)  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că mă angajez să 

prestez activităţi în spaţiul închiriat, pe toata durata contractului de închiriere, în conformitate cu 

prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca, normele 

de apărare impotriva incendiilor. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de 

obligaţiile care îmi revin cu privire la protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca, normele 

de aparare impotriva incendiilor. 

Data completării ______________________ 

 
 
 

Operator economic, 
 
 

____________________________________ 
(semnătură autorizată) 

şi ştampila 
 
 
 
 



 
 
 

Formularul  nr. 6 

 

          OPERATOR ECONOMIC 
 
________________________________ 
        ( denumirea ofertantului ) 

 
 
 
 

IMPUTERNICIRE 
 
 

 

Subscrisa _______________________________________________________________                                                  

           (denumirea  ofertantului si adresa completa a sediului social) 

imputerniceste prin prezenta pe dl/d-na ____________________________________________ sa                                                                  

                                                                               (numele si prenumele reprezentantului) 

participe in numele subscrisei __________________________________ la procedura de inchiriere                                      

                                                              (denumirea ofertantului) 

prin licitatie publica a spatiului comercial ______________________________________, situat in  

       (identificarea spaţiului) 

Bucuresti, sectorul 1, Piata Amzei nr. 13 organizata de Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti. 

 Precizăm că mandatul împuternicitului include, fără a se limita, reprezentarea în procedură, 

licitarea până la adjudecare, formularea de eventuale contestaţii şi semnarea contractului de 

închiriere, toate actele şi faptele acestuia fiindu-ne opozabile în totalitate. 

 

 

Ofertant, 

______________________________________ 

(semnatura autorizata si stampila) 
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	(7) Locatarul nu va aduce modificări sau adăugiri la spaţiul închiriat, fără consimţământul prealabil scris al locatorului. Fără a aduce atingere chestiunilor generale menţionate mai sus, nu se vor aduce modificări sau adăugiri, chiar dacă acestea au ...
	a) afectează structura spaţiului închiriat ori a imobilului în care este situat acesta (incluzând, dar fără a se limita la: acoperişuri, fundaţii şi pereţii principali sau de rezistenţă, podele, grinzi şi coloane);
	b) determină fuzionarea spaţiului închiriat cu orice spaţiu învecinat;
	c) afectează înfăţişarea exterioară a spaţiului închiriat sau afectează estetica imobilului în care este situat acesta;
	d) afectează sistemul de ventilaţie sau alte sisteme ale spaţiului închiriat ori ale imobilului în care este situat acesta.

	(8) Nu se vor aduce modificări sau adăugiri spaţiului închiriat sau sistemelor de conducte sau echipamentelor care deservesc spaţiul închiriat, fără consimţământul prealabil scris al locatorului.
	(9) Fără a aduce atingere celor de mai sus, locatorul va fi îndreptăţit să nu îşi dea consimţământul în conformitate cu articolul prezent, cu referire la orice lucrări propuse de locatar care ar putea avea drept rezultat perceperea unei taxe locatoru...

	(9) Locatarul se obligă să încheie, în nume şi cont propriu, pe toată durata contractului, poliţa de asigurare pentru spaţiul care face obiectul prezentului contract de închiriere
	Art. 9. Drepturile locatarului
	a) dreptul de a utiliza părţile comune relevante în scopul accesului la şi din spaţiul închiriat;
	b) dreptul de folosinţă a tuturor părtilor comune externe imobilului în care se află spaţiul închiriat (parcarea, aleile, spaţiile verzi, etc.), prevăzute pentru folosul general al tuturor ocupanţilor spaţiilor închiriate şi a tuturor părţilor comune ...
	c) dreptul de trecere către şi dinspre locurile de parcare, folosind traseul sau traseele pe care locatorul le poate stabili periodic.
	Art. 10. Reziliere
	(1) Locatorul va fi îndreptăţit să procedeze la rezilierea prezentului contract de închiriere în următoarele cazuri:
	a) dacă orice parte din chirie sau orice alta sumă datorată în baza prezentului contract va fi restantă pentru o perioadă mai mare de 30 de zile lucratoare; sau
	b) în cazul în care locatarul nu respectă sau nu îndeplineşte oricare dintre obligaţiile sale prevăzute în prezentul contract de închiriere.
	(2) în cazul în care locatorul, în orice moment, permite o întârziere sau o încălcare a obligaţiilor contractuale ale locatarului, nu aplică nicio sancţiune persoanei aflate în situaţia de încălcare, reduce o penalitate contractuală, acordă o perioadă...
	(3) Orice schimbare sau renunţare la orice prevedere din prezentul contract va deveni valabilă şi obligatorie numai dacă este specificată în scris.
	(4) Locatarul are dreptul de a cere instanţei competente rezilierea prezentul contract în cazul în care locatorul îşi încalcă obligaţiile contractuale din motive imputabile lui.
	(5) În cazul rezilierii contractului din motive imputabile locatarului ori încetării contracului înainte de termen, sub orice formă, la solicitarea locatarului sau din iniţiativă acestuia, locatarul va plăti locatorului chiria şi contravaloarea utilit...
	(6) Locatarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contract în cel mult 30 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data începerii şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsura încât îndeplinir...

	Art. 11. Forţa majoră
	(1) Fiecare dintre părti va fi exonerată de raspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract, în cazul în care această neîndeplinire s-a datorat situaţiilor de forţă majoră care s-au produs ulterior s...
	(2) Partea care invocă o situaţie de forţă majoră va notifica apariţia acestei situaţii celeilalte părţi, în termen de 10 de zile de la producerea evenimentului de forţă majoră.
	(4) În cazul în care orice parte a spaţiului închiriat este deteriorată parţial sau în întregime de defecte structurale cauzate de forţa majoră, astfel încât partea deteriorată sau distrusă nu poate fi utilizată în conformitate cu prevederile prezentu...

	Art. 12. Notificări
	(1) Orice notificare, aprobare, consimăţmânt sau altă comunicare în legatură cu prezentul Contract:
	a) trebuie să se facă în scris;
	b) trebuie să fie trimisă în atenţia persoanei de contact indicată în preambulul prezentului contract;
	c) trebuie înmânată personal sau prin intermediul serviciilor poştale cu confirmare de primire, de curierat la adresa destinatarului, care este specificată în prezentul contract, sau dacă destinatarul comunică o altă adresă din Romania, se va trimite ...

	(2) Adresa fiecarei părţi este cea specificata în preambulul prezentului contract.
	(3) O notificare, aprobare, consimţământ sau altă comunicare îşi produce efectele în ziua în care a fost primită la adresa corespunzatoare.

	Art. 13. Exonerarea de răspundere a locatorului
	(1) Locatorul nu va fi răspunzător în faţa locatarului pentru nicio interferenţă sau deranjament cauzat/ă locatarului în timpul efectuării oricăror lucrari de reparaţii, de întreţinere, de amenajare, de adăugire, de modificare sau a altor lucrări fie ...
	(2) Locatorul nu va fi responsabil pentru nicio pierdere, accident sau daună cauzat/ă spaţiului închiriat ori imobilului în care este situat acesta şi nici pentru obstrucţionarea sau întreruperea exercitării oricarui drept acordat prin prezentul contr...

	Art. 14. Schimbarea circumstanţelor
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