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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 62,12 mp din imobilul situat în 

municipiul Giurgiu, str. București, nr.10, etaj III 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.4727 din 17 martie 2021 al preşedintelui,  

- raportul de specialitate nr.4728 din 17 martie 2021 al Direcţiei juridice și administrație publică; 

- avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, 

- avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Raportul de evaluare înregistrat sub nr.4271 din 9 martie 2021 din care rezultă că prețul minim al închirierii 

este de 9,77 lei, fără TVA/mp, respectiv 606,76 lei, fără TVA/lună; 

- Regulamentul aplicabil închirierii prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și construcții), aparținând 

domeniului public și privat al județului Giurgiu, aprobat prin Hotărârea nr.101 din 30 iulie 2019; 

- prevederile art.108 lit.c), art.173 alin.(4) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.g), 

art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.332 - 346 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.28 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a spațiului, în suprafață de 62,12 mp, conform anexei 

nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din imobilul situat în municipiul Giurgiu, str. București, 

nr.10, etaj III, cu următoarele elemente: 

a) valoarea de inventar a bunului care face obiectul închirierii este de 169.139,86 lei; 

b) destinaţia dată bunului care face obiectul închirierii este ,,prestarea serviciilor de pregătire și servire masă 

caldă în regim de catering și protocol”; 

c) durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire de maximum 1 an; 

d) preţul minim al închirierii este de 20 lei/mp, respectiv 1.242 lei/lună; 

Art.2. Se aprobă documentaţia de atribuire compusă din anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, 

după cum urmează: 

a) caietul de sarcini - anexa nr.2; 

b) fişa de date a procedurii- anexa nr.3; 

c) contract de închiriere - anexa nr.4; 

d) formulare şi modele de documente- anexa nr.5. 

 Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze contractul de închiriere. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Direcției Juridice și administrație publică, Direcției Economice și Direcției Logistică, 

managementul spitalului și patrimoniu pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al județului. 

PREȘEDINTE                    CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

      Dumitru Beianu                          Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu,29 martie 2021 

Nr.75 
Adoptată cu 18 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 1 ”abțineri”. 
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PREȘEDINTE                    CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

      Dumitru Beianu                         Aurelia Brebenel 
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Anexa nr.2 

la Hotărârea. nr.75 /29 martie 2021 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

CAPITOLUL 1. Datele de identificare ale proprietarului/titularului dreptului de administrare 

1.1. Bunul imobil supus închirierii se află în proprietatea publică a Județului Giurgiu și în 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu și este liber de sarcini. 

1.2. Organizatorul licitației este Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în 

municipiul Giurgiu, Bld. București, nr.10, judeţul Giurgiu, cod poştal 080045, cod fiscal 4938042, 

tel./ fax: 0372462611/0372462651, e-mail:cjg@cjgiurgiu.ro, cjgiurgiu@gmail.com 

 

CAPITOLUL 2. Informatii generale privind obiectul închirierii 

2.1. Descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate 

2.1.1 Spațiul în suprafață de 62,12 mp, este compus din hol acces și vestiar, cămară, spațiu preparare 

alimente, spațiu servire, grup sanitar. Acesta este amenajat cu faianță și gresie corespunzător 

desfășurării activității, racordat la rețeaua de utilități: apă potabilă, canal, instalație electrică și termică. 

  

2.1.2. Spațiul aflat în imobilul sediul Consiliul județean Giurgiu este înscris în Cartea Funciară  

nr.35754 a municipiului Giurgiu, identificat cu nr cadastral 35754 și aparține domeniului public al 

Județului Giurgiu conform Hotărârii Guvernului nr. 109/2004 privind reglementarea situaţiei juridice 

a unor imobile.  

 

2.2. Destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii 

2.2.1. Spațiul va fi folosit de către locator pentru prestarea serviciilor de pregătire și servire masă caldă 

în regim de catering și protocol. 

2.2.2. Desfăşurarea de către locator a altor activităţi decât cele menționate prin contract, dă dreptul 

proprietarului să considere contractul de închiriere reziliat. 

 

CAPITOLUL 3. Condiţii generale ale închirierii 

3.1. Regimul bunurilor utilizate de locatar în derularea închirierii 

3.1.1. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea contractului sunt:  

a) bunuri de retur - sunt bunurile care se restituie locatorului la încetarea contractului, în mod  gratuit 

si libere de orice sarcini. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul contractului –spațiul în 

suprafață de 62,12 mp. 

b) bunuri proprii – sunt bunurile care la încetarea contractului rămân în proprietatea locatarului. Sunt 

bunuri proprii bunurile care aparţin locatarului și sunt utilizate de către acesta pentru desfășurarea 

activității ce face obiectul contractului. 

3.2. Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare 
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3.2.1. Toate obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare pe 

parcursul derulării contractului de închiriere, în faza desfăşurării activităţilor propuse cad în sarcina 

locatarului.  

3.2.2. Nerespectarea acestora atrage după sine sancţionarea si/sau aplicarea de către factorii 

interesaţi de amenzi contravenţionale. 

 

3.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă 

3.3.1 În temeiul contractului de închiriere, locatarul are obligația să asigure exploatarea eficientă, în 

regim de continuitate și permanență, a bunului proprietate publică care face obiectul închirierii.  

 

3.4. Interdicţia subînchirierii bunului închiriat 

3.4.1 Subînchirierea bunului închiriat este strict interzisă. 

 

3.5. Durata închirierii 

3.5.1. Durata închirierii este de 1 an de la data semnării contractului de închiriere, cu posibilitatea de 

prelungire cu maxim 1 an. 

3.5.2. La expirarea contractului de închiriere, spațiul se va preda către Consiliului județean Giurgiu 

printr-un proces verbal de predare-primire. 

 

3.6. Chiria minimă şi modul de calcul al acesteia 

3.6.1. Prețul minim de pornire a licitației este de 2 euro/mp/lună respectiv 606,76 lei stabilit prin 

Raportul de evaluare întocmit de către Săceanu Marius-Valentin, evaluator autorizat ANEVAR. 

3.6.2. Prețul închirierii se va plăti integral, până la data de 15 a fiecărei luni. 

3.6.3. Chiria se va indexa anual, prin act adițional la contract, cu indicele de inflație comunicat de 

Institutul Naţional de Statistică, pentru ultimele 12 luni anterioare datei la care se efectuează plata 

chiriei. 

3.6.4. Neplata chiriei la termenul stabilit atrage după sine rezilierea contractului de închiriere. 

3.6.5. Chiria obținută va reprezenta venit la bugetul județului Giurgiu. 

3.7. Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de locator 

3.7.1. Ofertanții vor achita contravaloarea garanţiei de participare în cuantum de 500 lei astfel:  

- în numerar, la casieria Consiliului Județean Giurgiu  

- prin virament bancar, în contul RO27TREZ3215006XXX000137 deschis la Trezoreria Giurgiu. 

3.7.2. În cazul ofertanţilor declaraţi câştigători, garanția de participare reprezintă avans din valoarea 

chiriei. 

3.7.4. Garanţia de participare se reţine, ofertanţii câştigători pierzând astfel suma constituită, atunci 

când: 

 îşi retrag oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

 refuză să semneze contractul de  închiriere în termenul precizat în documentaţia de licitaţie. 

3.7.5. Garanţia de participare se restituie, în cazul ofertanților necâștigători, în termen de cel mult 15 

(cincisprezece) zile de la data solicitării, în aceleaşi condiţii în care a fost constituită. 

3.7.6. (1) Ofertanţii câştigători au obligaţia de a constitui o garanţie reprezentând echivalentul a două 

chirii lunare, calculat conform prețului ofertat, care se va depune prin virament bancar în contul 

RO27TREZ3215006XXX000137 deschis la Trezoreria Giurgiu. 

(2) Neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor 

contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau dreptul locatorului la reţinerea contravalorii 

acesteia din garanţie. 

 

CAPITOLUL 4. Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele 

4.1. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de 

atribuire. 
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4.2. Ofertele se redactează în limba română. 

4.3. Ofertele se depun la sediul Consiliului Județean Giurgiu, municipiul Giurgiu, Bld. București, 

nr.10, parter, camera 11 registratura, judeţul Giurgiu, până la data şi ora precizate în anunţul de 

licitaţie.  

4.4. Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează în 

registrul Oferte în ordinea primirii, precizându-se data şi ora, cu respectarea următoarelor condiţii: 

a)Pe plicul exterior se va menţiunea obiectul licitaţiei, respectiv: ,,Închirierea spațiului pentru 

prestarea serviciilor de pregătire și servire masă caldă în regim de catering și protocol, în suprafață 

de  62,12 mp, situat la etajul 3 al imobilului SEDIU Consiliul Județean Giurgiu, aflat în proprietatea  

publică a județului Giurgiu, situat în str. București, nr.10. 

 A nu se deschide înainte de data_________, ora___”. 

          Plicul exterior va trebui să conţină: 

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare la licitație, semnate 

de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; 

b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertantului, persoană fizică/persoană 

juridică: 

     c) acte doveditoare privind intrarea în posesia documentaţiei de atribuire compusă din: 

caietul de sarcini, fişa de date a procedurii, contract de închiriere, formulare şi modele de documente. 

b) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu denumirea ofertantului persoană 

juridică, precum şi /sediu social principal/secundar sau punct de lucru al acestuia, după caz. 

4.5. Oferta va fi depusă într-un singur exemplar, semnat de către ofertant. 

4.6. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 

4.7. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită prin documentaţia de atribuire.  

4.8. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru 

depunere, stabilite în anunţul procedurii.  

4.9. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate. 

4.10. Oferta depusă la o altă adresă decât cea menţionată la punctul 4.3. sau după expirarea datei-

limită pentru depunere se returnează ofertantului nedeschisă. 

4.11. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 

acestora, autoritatea publică urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după 

această dată. 

4.12. Persoana juridică interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. 

4.13. Autoritatea contractantă 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. 

4.14. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente 

către toate persoanele interesate care au obţinut documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu 

dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 

4.15. Fără a aduce atingere prevederilor art.4.12., autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite 

răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea 

ofertelor. 

4.16. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel autoritatea 

contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la art.4.14., 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. 

4.17. Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt 

comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, 

dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv 

în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 
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CAPITOLUL 5. Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere de bunuri 

proprietate publică 

5.1. Contractul încetează în următoarele cazuri: 

a) prin ajungerea la termen; 

b) prin acordul de voință al părților; 

c) prin rezilierea de plin drept, fără intervenția vreunei instanțe judecătorești și fără nici o altă 

formalitate prealabilă, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate 

prin prezentul contract în condițiile prevăzute la art.5.2, 9 lit.a), b), e) și g). 

d) prestatorul este în faliment; 

e) în caz de forță majoră conform art. ”Forță majoră” din Contract. 

5.2 Rezilierea contractului va opera de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a 

prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și fără a mai fi necesară îndeplinirea 

vreunei formalități prealabile și se va comunica în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire dacă: 

a) locatarul nu își îndeplinește și nu respectă obligațiile referitoare la garanție, la respectarea dreptului 

de proprietate publică; 

b) împotriva locatarului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la 

fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna 

intereselor financiare ale CE; 

5.3 Dacă locatarul denunță contractul înainte de expirarea termenului are obligația de a achita 

locatorului ca despăgubire chiria spațiului calculată pentru 2 luni înainte de încetarea efectivă a 

contractului.  

 

CAPITOLUL 6. Dispoziţii finale 

6.1. Prin înscrierea la licitaţie, toate condiţiile impuse prin Caietul de sarcini se consideră 

însușite/acceptate de către ofertanţi. 

6.2. Dacă se constată că ofertantul a furnizat informaţii false prin documentele de calificare, acesta 

poate fi exclus din procedura de licitaţie, atât în timpul desfăşurării şedinţei, cât şi ulterior până la 

semnarea contractului de închiriere. 

6.3. Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire privind licitaţia 

pentru închirierea imobilului descris la capitolul 2. 

 

 

PREȘEDINTE                    CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

      Dumitru Beianu                         Aurelia Brebenel 
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Anexa nr.3 

la Hotărârea. nr.75 /29 martie 2021 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

  

FIŞA DE DATE A PROCEDURII 

 

Capitolul I. Informaţii generale privind locatorul 

1.1. Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Giurgiu, judeţul Giurgiu  

sediul: B-dul București, nr.10, judeţul Giurgiu, etaj III 

cod poştal : 080045 

CUI: 4938042 

tel./ fax: 0372462611 

e-mail:cjg@cjgiurgiu.ro 

1.2. (1) Documentația de atribuire se poate achiziţiona de la Compartimentul Gestiunea patrimoniului, 

camera 7, parter, din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, după achitarea sumei de 50 lei la casieria 

instituției. 

       (2) Relaţii suplimentare referitoare la procedura de licitaţie se pot obţine de la consilier, Mortu Nicolet, 

tel.0372462623 

 

Capitolul II. Obiectul contractului 

2.1. Închirierea spațiului  în suprafață totală de 62,12 mp situat la etajul 3 al imobilului SEDIU 

Consiliul Județean Giurgiu, aflat în domeniul  public al județului Giurgiu, situat în Bld. București, 

nr.10, Carte Funciară 35754 a municipiului Giurgiu,  nr cad. 35754.   

2.2. Spațiul închiriat va fi folosit pentru prestarea serviciilor de pregătire și servire masă caldă în regim 

de catering și protocol. 

 2.3. Spațiul care va fi închiriat face parte din imobilul sediu Consiliul județen Giurgiu înscis în Cartea 

Funciară 35754 a municipiului Giurgiu, identificat cu Nr cad. 35754, compus din hol acces și vestiar, 

cămară, spațiu preparare alimente, spațiu servire, grup sanitar, fiind amenajat cu faianță și gresie 

corespunzător desfășurării activității, racordat la rețeaua de utilități: apă potabilă, canal, instalație 

electrică și termică. 

 

Capitolul III. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere 

3.1. În cazul procedurii de licitaţie, autoritatea contractantă va publica anunţul de licitaţie în Monitorul 

Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie 

locală, precum şi pe pagina sa de internet. 

3.2. Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către autoritatea 

contractantă şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente: 

a)informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare 

fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b)informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi 

identificarea bunului care urmează să fie închiriat; 
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c)informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 

interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea şi datele de 

contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine 

un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, 

dacă este cazul, data-limită pentru solicitarea clarificărilor; 

d)informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse 

ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 

e)data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor; 

f)instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei; 

g)data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 

3.3. Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data-

limită pentru depunerea ofertelor. 

3.4. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. 

3.5. Documentația de atribuire se poate achiziţiona pe suport de hârtie de la Compartimentul Gestiunea 

patrimoniului din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, în termen de 2 zile lucrătoare de la înregistrarea 

solicitării. 

3.6. Preţul stabilit pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi se achită la casieria 

instituției înainte de primirea documentaţiei de atribuire. 

3.7. Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de către 

autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la 3.5. să nu conducă la situaţia în care documentaţia de 

atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru 

depunerea ofertelor. 

3.8. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. 

3.9. Autoritatea contractantă 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. 

3.10.Autoritatea contractantă 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. 

3.11. Fără a aduce atingere prevederilor 3.9., autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite 

răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea 

ofertelor. 

3.12. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel autoritatea 

contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la 3.11. 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. 

3.13. (1) La data și ora stabilită în anunţul de licitaţie pentru deschiderea ofetelor, la sediul Consiliul 

Județean Giurgiu, bdul București, nr.10, cam. 9 vor fi prezenți membrii comisiei de evaluare și 

ofertanții. 

(2) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 
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(3) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în 

anunţul de licitaţie. În procesul-verbal se va consemna faptul că plicurile cu ofertele prezentate au fost 

sau nu intacte, în sensul că partea lipită a acestuia a fost afectată/nu a fost afectată prin dezlipire sau 

altă modalitate de deschidere. 

3.14. După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele 

care nu respectă prevederile punctelor 4.2.-4.4. ale Capitolului 4 din Caietul de sarcini. 

3.15. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după deschiderea plicurilor 

exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile de valabilitate din caietul de sarcini. În caz 

contrar, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie. 

3.16. După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 

procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei. 

3.17. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la 

punctul 3.19. de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 

3.18. Comisia de evaluare stabileşte oferta câştigătoare conform prevederilor Capitolului V, respectiv 

ofertantul cu cel mai mare preţ ofertat. 

3.19. În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriului 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. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. 

3.20. În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul 3.19, comisia de 

evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante 

şi care se depune la dosarul licitaţiei. 

3.21. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea 

contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, 

indicând motivele excluderii. 

3.22. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost 

stabilită ca fiind câştigătoare. 

3.23. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al 

României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de 

la finalizarea procedurii de atribuire. 

3.24. Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a)informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare 

fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b)data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a; 

c)criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; 

d)numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile; 

e)denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare; 

f)durata contractului; 

g)preţul minim al închirierii; 

h)instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei; 
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i)data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare; 

j)data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 

3.25. 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. 

3.26. În cadrul comunicării prevăzute la punctul 3.25. autoritatea contractantă are obligaţia de a 

informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. 

3.27. În cadrul comunicării prevăzute la punctul 3.25. autoritatea contractantă are obligaţia de a 

informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra 

motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 

3.28. Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de 

zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la punctul 3.25. 

3.29. În cazul în care, nu se depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura 

de licitaţie. 

3.30. Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru prima 

licitaţie.  

3.31. Cea de-a doua licitaţie se organizează în aceleaşi condiţii. 

3.32 Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt 

comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, 

dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv 

în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 

Capitolul IV. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor 

4.1. Ofertele se redactează în limba română și se depun la sediul Consiliului județean Giurgiu, Bld. 

București, nr.10, parter, camera 11- registratură, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, 

care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, 

precizându-se data şi ora. 

4.2. Data limită pentru depunerea ofertelor: conform informaţiilor din anunţul licitaţiei. 

4.3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor. 

4.4. (1) Fiecare participant poate să depună o singură ofertă. Oferta are caracter obligatoriu, din punct 

de vedere al conţinutului, pe toată perioada mai sus menţionată.  

4.5. Oferta se depune într-un singur exemplar, care trebuie să fie semnat de către ofertant. 

4.6. Persoana interesată are obligația de a depune oferta în locul și până la data – limită pentru  

depunere, stabilite în anunțul procedurii, însoţită de o solicitare de participare la procedura de atribuire 

a contractului de închiriere de bunuri proprietate publică (formularul F1). 

4.7. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate. 

4.8. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-

limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

4.9. Prezentarea ofertei: oferta se depune la sediul autorității contractante, în două plicuri sigilate, unul 

exterior și unul interior. 

a) Plicul exterior conține: 
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- solicitare de participare la licitaţie (formularul F1) 

- fișa cu informații privind ofertantul (formularul F2); 

- declarație de participare, semnată de ofertant, în original, fără îngroșări, ștersături sau modificări 

(formularul F3); 

-  acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, astfel cum sunt precizate la Capitolul V 

”Participanții la licitația publică”; 

- act doveditor  privind  intrarea  în posesia  documentaţiei de atribuire. 

Pe  plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta. 

b) Plicul interior conține oferta propriu-zisă. Oferta financiară cuprinde preţul ofertat, astfel cum este 

precizat la Capitolul VI. Se completează în acest sens formularul F4.  

4.10. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 

acestora, autoritatea publică urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după 

această dată. 

Capitolul V.  Participanții la licitația publică 

5.1. (1) Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică română, care 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică română ; 

b) să aibă  înscris în obiectul de activitate principal/secundar servicii de pregătire și servire masă caldă 

în regim de catering și protocol; 

b) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare la licitaţie; 

c) a depus oferta, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele 

prevăzute în aceasta; 

d) 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; 

e) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare; 

(2) Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie 

publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor 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. 

(3) Taxa de participare la licitație este de 20 lei și va fi achitată la casieria instituției. 

5.2. Actele doveditoare privind calitatea şi capacitatea ofertanţilor:  

5.2.1. Pentru persoane juridice: 

a) solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de închiriere de bunuri proprietate 

publică 

b) dovada constituirii garanției de participare la licitație, în copie; 

c) dovada achitării taxei de participare și a contravalorii documentatiei de licitaţie, în copie; 

d) copie după certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerțului; 

e) Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului cu mai puțin de 30 de zile anterior 

datei desfășurării licitației,în original sau copie legalizată; 

f) copie act de identitate al reprezentantului legal al societății sau al mandatarului, după caz; 

g) declarație pe propria răspundere a reprezentatului legal al societăţii comerciale, semnată în original, 

din care să rezulte că aceasta nu se încadrează în situaţia prevăzută la punctul 5.1. alin.(2); 

h) dovada privind achitarea obligațiilor fiscale. În acest sens, se vor prezenta certificate de atestare 

fiscală eliberate de organele fiscale ale Ministerului Finanțelor și Direcția de Impozite și Taxe Locale 
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a municipiului Giurgiu.  Aceste documente trebuie să ateste lipsa datoriilor restante și să fie emise cu 

mai puțin de 30 de zile anterior datei desfăşurării licitației; 

i) procură notarială pentru persoanele împuternicite să participe la licitaţie, în original; 

j) să aibă ca obiect de activitate înregistrat în Registrul Comerțului la data depunerii ofertei, activitatea 

codificata CAEN 5621 - activități de alimentație (catering) pentru evenimente;  

k) statut societate/act constituitiv, în copie; 

l) oferta de preţ. 

5.3. Lipsa oricăruia dintre aceste documente duce la considerarea nerespectării condiţiilor din 

documentaţia de atribuire şi descalificarea ofertantului.  

Capitolul VI. Informaţii privind criteriile de atribuire pentru stabilirea ofertei 

câştigătoare 

6.1. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare nivel al chiriei ofertat 

–pondere 100%. 

6.2. Adjudecarea se face minim la preţul de pornire. 

VII. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac 

7.1. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi 

încetarea contractului de închiriere de bunuri proprietate publică, precum şi a celor privind acordarea 

de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ. 

VIII. Dispoziţii finale 

8.1. Drepturile şi îndatoririle părţilor, precum şi celelalte informaţii referitoare la clauzele contractuale 

obligatorii se stabilesc prin contractul de închiriere, parte integrantă din documentaţia de atribuire. 

8.2. Participanţii la licitaţie au obligația să plătească o taxă de participare în cuantum de 20 lei, cu 

obligativitatea ca la cererea de înscriere să anexeze chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de 

participare. 

 

 

PREȘEDINTE                    CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

      Dumitru Beianu                         Aurelia Brebenel 
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Anexa nr.4 

la Hotărârea. nr.75 /29 martie 2021 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

CONTRACT - CADRU 

DE ÎNCHIRERE 

Nr. _______ din ____________ 

 

 

 

Având în vedere prevederile art.173 alin.(1) lit. c), alin.(4), lit. a) și b), art.297, alin.(1), lit. c) 

art.332-348 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și 

Hotărârea de Consiliu nr.101 din 30 iulie 2019, s-a încheiat prezentului contract de închiriere, 

 

1. Părțile contractante  

 

U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU, cu sediul în 

Giurgiu, Bulevardul București, nr. 10, cod poștal 080045, telefon: 0372462611, fax: 0372462651, cod 

fiscal 4938042, cont __________________________ deschis la Trezoreria Giurgiu, reprezentată prin 

domnul Dumitru Beianu, având funcţia de PREŞEDINTE, în calitate de locator, pe de o parte 

 

Și  

S.C ______________________ S.R.L, cu sediul în ___________, str. ________ nr._____, 

bloc ___, sc.___, etaj __, ap.__, telefon/fax ___________, număr de înmatriculare ____________, 

cod fiscal _________, cont ___________________, deschis la Trezoreria ________, reprezentată prin 

____________, în funcţia de _____________, în calitate de locatar, pe de altă parte, 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) locator și locatar - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) prețul contractului - preţul plătibil locatorului de către locatar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

d) spațiu închiriere – spațiul de închiriat care face obiect contractului 

d) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 

enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

e) garanție – Neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea 

obligaţiilor contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau dreptul acestuia de a executa 

garanția. 

e) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit. 

4. Obiectul principal al contractului  
4.1 - Obiectul contractului este închirierea spaţiului în suprafaţă de 62,12 mp, situat în  Giurgiu, strada 

București, nr.10, etajul III, cu o valoare de inventar de 169.139,86 lei, în vederea prestării ”serviciilor 

de pregătire și servire masă caldă în regim de catering și protocol”. 

 

5. Preţul contractului 

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil locatorului de către locatar este de ____ 

/mp / luna inclusiv TVA/  (_________ lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ________ 

lei). 

5.2. Plata chiriei se face lunar, cel mai târziu până la data de 15 ale lunii următoare celei pentru care 

se face plata, în contul de Trezorerie menționat la art 1, plata primei chirii fiind datorată începând cu 

luna următoare celei în care va fi predat spaţiul pe bază de proces verbal. 

 

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract de  închiriere este de 1 an de la data semnării acestuia de către ambele 

părți contractuale, cu posibilitate de prelungire, prin act adițional, la cererea locatarului, pentru o 

perioadă de maxim 1 an. 

 

7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului începe de la data constituirii garanției.  

7.2 – Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la 

data constituirii garanției. 

 

8. Documentele contractului 

8.1. Documentele contractului sunt : 

a) propunere financiară; 

b) caietul de sarcini; 

c) garanția; 

d) anexa privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

9. Obligaţiile principale ale locatarului 

9.1. Principalele obligații ale locatarului sunt: 

a) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele juridice săvârşite; 

b) să plătească chiria, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract; 

c) să constituie garanţia în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în caietul de sarcini; 

d) să solicite locatorului efectuarea reparaţiilor necesare pentru menţinerea bunului în stare 

corespunzătoare de folosinţă sau contravaloarea reparaţiilor care nu pot fi amânate; 

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 încheierii 

contractului; 

f) să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, 

în starea tehnică şi funcţională avută la data preluării, mai puţin uzura aferentă exploatării normale; 

g) să plătească, în termen de 15 zile de la primirea facturilor, cheltuielile de folosință ale bunului 

(cheltuieli de întreținere: energie electrică și termică, apă – canalizare, alte utilități după caz), 

reprezentând cotă parte de 1,48% din totalul facturilor. 

9.2. Neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor 

contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau dreptul locatorului la reţinerea contravalorii 

acesteia din garanţie, locatarul fiind obligat să reîntregească garanţia la valoarea inițială, în termen de 

10 zile de la notificarea locatorului. 
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10. Obligaţiile principale ale locatorului 

10.1 Principalele obligații ale locatorului sunt: 

a) să predea bunul pe bază de proces-verbal, în termen de maximum 30 de zile de la data constituirii 

garanţiei; 

b) să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere; 

c) să beneficieze de garanţia constituită de titularul dreptului de închiriere; în caz contrar, este obligat 

să restituie garanţia la încetarea contractului; 

d) să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata închirierii, potrivit destinaţiei 

sale, şi să suporte cheltuielile reparaţiilor curente necesare în acest scop;  

e) să controleze executarea obligaţiilor titularului dreptului de închiriere şi respectarea condiţiilor 

închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni folosinţa bunului de 

către titularul dreptului de închiriere, starea integrităţii bunului şi destinaţia în care este folosit; 

f) să asigure folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii. 

g) să refactureze cheltuielile de folosință ale imobilului (cheltuieli de întreținere: energie electrică 

și termică, apă - canalizare), reprezentând cotă parte de 1,48% din totalul cheltuielilor. 

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, locatarul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 

prin contract, atunci locatorul are dreptul de a deduce din preţul chiriei ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,01%, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea restului de achitat, până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

11.2.- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept, în condițiile prevăzute la 

art.9.1 lit.a) – g) și de a pretinde plata de daune-interese. 

11.3 - Neplata chiriei, precum şi neplata cotei corespunzătoare din cheltuielile de întreținere a spațiului 

dau dreptul locatorului, la reţinerea contravalorii acesteia din garanţie. Titularul dreptului de închiriere 

este obligat să reîntregească garanţia în termen de 5 zile lucrătoare de la diminuarea acesteia. 

 

12. Garanţia contractului 

12.1 - Locatarul se obligă să constituie garanţia contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului.  

(2) Cuantumul garanţiei este egal cu contravaloarea a două chirii, respectiv ____ lei. 

(3) Garanţia se constituie în lei astfel: 

- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii instituție 

de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări și devine anexă la contract, 

       - prin numerar (doar în cazul în care valoarea garanției este mai mică de 5.000 lei.), achitat la 

casieria autorității contractante, care devine anexă la contract,  

12.2 - Locatorul se obligă să predea bunul în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii 

garanției de către locatar. Predarea - primirea se va consemna printr-un proces verbal care va deveni 

anexă la contract. 

12.3 - Locatorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă locatarul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, locatorul are obligaţia de a notifica acest lucru locatarului, precizând totodată obligaţiile care 

nu au fost respectate.  

12.4 – Dacă nu au fost emise pretenții asupra garanției pe perioada derulării contractului, locatorul are 

obligația de a restitui locatarului integral cuantumul garanției. 

 

13. Subînchirierea  

13.1 – Locatarul nu are dreptul de a subînchiria spațiul ce face obiectul prezentului contract.  
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13.2 – Locatarul nu are dreptul de a schimba destinația spațiului. 

14. Forţa majoră 

14.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

14.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

14.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

14.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

14.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

15. Comunicări 

15.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

15.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau  e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

16. Soluţionarea litigiilor 

16.1 - 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. 

16.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, locatorul și locatarul nu reuşesc să rezolve 

în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 

instanţele judecătoreşti din România.  

 

17. Încetarea și rezilierea contractului 

17.1 -Prezentul contract încetează de drept: 

a) prin ajungerea la termen; 

b) prin acordul de voință al părților; 

c) prin rezilierea de plin drept, fără intervenția vreunei instanțe judecătorești și fără nici o altă 

formalitate prealabilă, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate 

prin prezentul contract în condițiile prevăzute la art.5.2, 9 lit.a), b), e) și g). 

d) prestatorul este în faliment; 

e) în caz de forță majoră conform art. ”Forță majoră” din Contract. 

17.2 – Rezilierea contractului va opera de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a 

prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și fără a mai fi necesară îndeplinirea 

vreunei formalități prealabile și se va comunica în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire dacă: 

a) locatarul nu își îndeplinește și nu respectă obligațiile referitoare la garanție, la respectarea dreptului 

de proprietate publică; 

b) împotriva locatarului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la 

fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna 

intereselor financiare ale CE; 

17.3 – Dacă locatarul denunță contractul înainte de expirarea termenului are obligația de a achita 

locatorului ca despăgubire chiria spațiului calculată pentru 2 luni înainte de încetarea efectivă a 

contractului.  

18.Caracterul confidențial al contractului 
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18.1 – O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane 

implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale. 

18.2 – Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 

face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 

18.3. – O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare 

la contract dacă: 

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru 

asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

 

19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

20. Legea aplicabilă contractului 
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înțeles să încheie prezentul contract în patru (4) exemplare, din care, 3 (trei) pentru 

locator şi unul (1) pentru locatar. 

 

 

 

PREȘEDINTE                    CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

      Dumitru Beianu                         Aurelia Brebenel 
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Anexa nr.5 

la Hotărârea. nr.75 /29 martie 2021 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

FORMULARE ŞI MODELE DE DOCUMENTE 

FORMULARUL F 1 

 

Solicitare de participare la licitaţie 

 

 

Înregistrat la sediul: 

Consiliul Județean Giurgiu, judeţul Giurgiu 

nr._________data___________ora_____ 

 

Către, 

Consiliul Județean Giurgiu 

Bld.Bucureșri, nr.10, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu 

  

Ca urmare a anunţului publicitar apărut în publicaţia _______________din data de 

_______________, prin prezenta, subscrisa_________,  sediul în   , str. , nr. , 

judeţul Giurgiu, CUI _____________, reprezentată prin _____________, în calitate de 

administrator/împuternicit,  legitimat/ă cu B.I./C.I. seria___, nr. eliberat de la data de , 

având  nr.  telefon____________,vă transmitem alăturat documentele de calificare solicitate şi oferta 

financiară într-un singur exemplar semnat, exemplar ce conține două plicuri sigilate, unul exterior şi 

unul interior, după cum urmează: 

- un plic exterior pe care s-a indicat obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta, şi 

care conţine: 

a) fişa cu informaţii privind ofertantul şi declaraţia de participare; 

b) acte doveditoare privind calitatea şi capacitatea de ofertant, conform solicitărilor din documentaţia 

de atribuire; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia documentaţiei de atribuire. 

- un plic interior care conţine oferta propriu-zisă, şi pe care am înscris numele/ denumirea 

ofertantului, precum şi domiciliul/sediul social. 

 

 

Data,                                                                                                      Ofertant,  

       ___________                                                                                         _____________ 
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FORMULARUL F 2 

 

 

 

FIŞA OFERTANTULUI 

persoană juridică 

 

 

 

1. Denumirea: 

2. Act  identitate  reprezentant: 

3. Cod fiscal: 

4. Cont Trezorerie:   

5. Sediul:  

6. Telefon/Fax 

7. Certificat de înmatriculare/înregistrare:   

8. Obiectul de activitate principal/secundar :5621 - activități de alimentație (catering) pentru 

evenimente; 

 

 

OFERTANT 
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FORMULARUL F 3 

 

 

 

 

 

Declaraţie de participare 

 

 

Către, 

Consiliul județean Giurgiu,  Bld București, nr.10, municipiul Giurgiu 

 

Ca urmare a anunţul publicitar apărut în publicaţia ____________din data de 

_____________ 

 

Prin prezenta, 

     ________________________________________________________ 

(denumirea ofertantului) 

 

ne manifestăm intenţia fermă de participare, personal sau prin reprezentant, la licitaţia publică pentru 

închirierea spațiului în suprafață de 62,12 mp, situat în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, 

nr.10, sediu Consiliul Județean Giurgiu, etaj III, județul Giurgiu, organizată în şedinţă publică 

la data _________ ora ___ . 

 Am luat cunoştinţă şi suntem de acord cu condiţiile stabilite privind: participarea la licitaţie, 

încetarea contractului, respingerea ofertei, pierderea garanţiei de participare la licitaţie, prevăzute în 

caietul de sarcini şi fişa de date a procedurii. 

 

 

   Data ____________                                            Ofertant  

        ______________________ 
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FORMULARUL F 4 

 

OFERTANTUL: …….................…….........  

Adresă/sediu: ……………………………… 

CNP/CUI:.............................................. 

Telefon/Fax :…………………………………. 

E-mail: …………………………………… 

 

 

 

 OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

 Ca urmare a anunţului publicitar apărut în publicaţia _______________din data de 

_______________, în calitate de ofertant înscris/ă la licitaţia din data de ,  

ofer/oferim suma  de _________lei/mp/lună, reprezentând chiria pentru  spațiul în suprafață de 

62,12 mp, situat în municipiul Giurgiu, Bld. București, nr.10, sediu Consiliul Județean 

Giurgiu, etaj III, județul Giurgiu, care va face obiectul contractului de închiriere. 

Sunt/suntem de acord cu documentația de atribuire a licitaţiei și cu condițiile menționate în 

caietul de sarcini şi am luat la cunoştinţă că, în situaţia în care vor avea loc modificări legislative care 

au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite naţionale sau locale al 

căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 

contractului, chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părţi, în cadrul termenului contractual. 

Sunt/suntem de acord ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanția în conformitate cu prevederile documentației de închiriere. 

Oferta noastră este valabilă pentru o perioadă de 30 de zile de la data deschiderii ofertelor. 

 

 

 

Data:  Semnătura    

 

 

 

 
PREȘEDINTE                    CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

      Dumitru Beianu                          Aurelia Brebenel 

 


