
PROIECT 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile 
din domeniul public şi privat al Judeţului Buzău, aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Buzău 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 4294/11.03.2020; 

- raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și 
Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții înregistrat sub 
nr. 4295/11.03.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 82/31.07.2003 
privind atestarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al 
județului Buzău, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor 
și comunelor din județul Buzău, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată;  
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” și „b”, art. 182        

alin. (1), art. 297 alin. (1) și art. 333 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă Procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 
public şi privat al Judeţului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Judeţean 
Buzău, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să aprobe, 

în numele şi pentru Consiliul Județean Buzău, închirierea prin licitație publică în 
cazul fiecărui bun imobil din domeniul public şi privat al Judeţului Buzău, aflat în 
administrarea Consiliului Judeţean Buzău, cu respectarea Procedurii prevăzute la 
art.1. 

 
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere 

contrară se abrogă. 
 
 



 
 
Art. 4. Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții, Direcția 

juridică și administrație publică locală și Direcția economică ale Consiliului 
județean Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum şi publicarea acesteia pe 
site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 
 
 
 
 

          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
            SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 57 
BUZĂU, 19 MARTIE 2020 

 
 
 
 
 



                                                 ANEXĂ 
                                         la Hotărârea Consiliului 

                            Județean Buzău nr. _____/_______ 
 

 
 

PROCEDURA  
de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public şi privat 

al Judeţului Buzău, aflate în administrarea  
Consiliului Judeţean Buzău 

   
 

CAP. I Domeniul de aplicare 
 
Art. 1 (1) Prezenta procedură reglementează închirierea 

bunurilor imobile, din domeniul public şi privat al Judeţului Buzău, 
aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău. 

(2) Închirierea se face pe bază de licitație publică.  
(3) Închirierea se face în baza unui contract, care se poate 

încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română ori 
străină. 

 
CAP. II Definiţii 

 
Art. 2 În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de 

mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) contract de închiriere  - contractul prin care o parte, numită 

locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar (chiriaş), 
folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, 
denumit chirie;                                                                                                    

b) bunuri imobile - terenurile şi clădirile din domeniul public şi 
privat al judeţului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Judeţean 
Buzău;  

c) licitaţie publică - procedura de atribuire a contractului de 
închiriere în care titularul dreptului de administrare analizează şi 
evaluează ofertele depuse şi stabileşte oferta câştigătoare; 

d) procedura de închiriere - etapele ce trebuie parcurse de 
titularul dreptului de administrare și de operator pentru încheierea 
contractului de închiriere; 

e) oferta - actul juridic prin care o persoană fizică, persoană 
juridică sau asociere de persoane fizice sau juridice îşi manifestă 
voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de 
închiriere; 

 



 
f) ofertant - orice persoană fizică, juridică sau asociere de 

persoane fizice sau juridice, de drept privat sau public care a/au 
depus oferta în termenul de depunere al ofertelor indicat în invitația 
de participare; 

g) zile - zile calendaristice, în afara cazului în care se prevede 
expres că sunt zile lucrătoare; termenele exprimate în zile sunt  
conform reglementărilor Codului de procedură civilă. 

 
    CAP. III Principii pentru atribuirea contractului de închiriere 
 

   Art. 3 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de 
închiriere de bunuri proprietate publică sau privată sunt: 

a) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a 
informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului de închiriere de bunuri proprietate publică; 

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră 
nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de 
atribuire a contractului de închiriere de bunuri proprietate publică; 

c) proporţionalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea 
publică trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului; 

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a 
aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la 
procedura de atribuire a contractului de închiriere de bunuri 
proprietate publică, potrivit condiţiilor prevăzute în acordurile şi 
convenţiile la care România este parte; 

e) libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a 
condiţiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă 
dreptul de a deveni titularul dreptului de închiriere în condiţiile legii, 
ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este 
parte. 

 
CAP. IV Etapele procedurii 
 
SECŢIUNEA A - Iniţierea procedurii de închiriere  

 
 Art. 4 (1) Titularul dreptului de administrare iniţiază procedura 
de închiriere prin elaborarea notei justificative, a caietului de sarcini şi 
publicarea invitatiei de participare. 
 (2) Nota justificativă se aprobă de către conducătorul unității.   

 
 
 
 



 
Art. 5 (1) Nota justificativă cuprinde în mod obligatoriu 

următoarele date: 
a) datele de identificare și valoarea de inventar; 
b) destinația dată bunului care face obiectul închirierii; 
c) durata închirierii; 
d) criteriile de atribuire a contractului și ponderea fiecăruia.  
(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită 

licitaţia se va realiza pe baza ofertei pieței în domeniul de activitate 
aferent contractului ce urmează a fi încheiat, a situației existente pe 
piață la momentul licitației, ca urmare a unor experiențe anterioare 
similare, prin consultarea unor societăți de profil, cum ar fi agenții 
imobiliare acreditate, sau prin consultarea unor evaluatori autorizaţi. 

 
Art. 6 (1) Documentația de atribuire este alcătuită din:  
a) caietul de sarcini; 
b) fișa de date a procedurii; 
c) contractul-cadru conținând clauze contractuale obligatorii;                                                                                                                                          
d) formulare și modele de documente. 
(2) Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu următoarele: 
a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare; 
b) descrierea bunului imobil care face obiectul închierierii; 
c) condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat; 
d) pretul minim de pornire al licitatiei, respectiv chiria minimă; 
e) criteriile de atribuire utilizate, respectiv cel mai mare nivel al 

chiriei, capacitatea economico financiară a ofertanților, protecția 
mediului înconjurător și condițiile specifice impuse de natura bunului 
închiriat; 

f) cerinţele privind calificarea ofertanţilor, respectiv, are dreptul 
de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română 
sau străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

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

ii) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, 
împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de 
atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; 
     iii) 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; 

iiii) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. 
 
 
 



iiiii) nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost 
desemnată câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind 
bunurile unității 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. 

g) înregistrarea la oficiul registrului comerţului pentru 
persoanele juridice sau în registrul asociațiilor și fundațiilor; 

h) cazierul fiscal; 
i) destinaţia bunurilor care fac obiectul închirierii; 
j) posibilitatea de subînchiriere în tot sau în parte a bunului 

imobil sau de cesiune a contractului de închiriere unui terţ cu acordul 
titularul dreptului de administrare; 

k) durata închirierii; 
l) posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere pe 

bază de act adiţional; 
m) facilităţile suplimentare; 
n) perioada de valabilitate a ofertei; 
o) reguli formale de prezentare si depunere a ofertelor. 
 
Art. 7 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în 

cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte 
informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare 
completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a 
procedurii de licitaţie. 

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul 
documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt 
compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de îndeplinire a 
contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin 
social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării 
durabile. 

(3) Garanţia de bună execuție este obligatorie şi se stabileşte la 
nivelul contravalorii a două chirii. 

(4) Garanţia de bună execuţie va fi valabilă pe toată perioada de 
derulare a contractului, la care se adaugă 60 zile calendaristice de la 
data expirării contractului de închiriere. 

 
Art. 8 (1) Garanţia de participare se constituie de către ofertant 

în scopul protejării titularului dreptului de administrare faţă de riscul 
unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga 
perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere. 

(2) Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie prin 
scrisoare de garantie bancara, virament bancar sau in numerar. 

 



 
(3) Valoarea garanţiei de participare la licitaţia pentru închiriere 

va reprezenta minimul chiriei lunare stabilită conform art. 5 alin. (2). 
(4) Garanția de participare constituită de ofertantul a cărui 

ofertă a fost declarată ca fiind câștigătoare se restituie de titularul 
dreptului de administrare în cel mult 10 zile lucrătoare de la data 
constituirii garanției de bună execuție. 

(5) Garanția de participare constituită de ofertanții a căror 
ofertă nu a fost stabilită caștigătoare, se returnează de titularul 
dreptului de administrare după semnarea contractului de închiriere cu 
ofertantul câștigător în cel mult 10 zile lucrătoare, pe baza unei cereri 
scrise. 

(6) Ofertantul pierde garanţia de participare atunci când acesta 
se află în oricare din următoarele situaţii:  

- nu se prezintă la licitaţie, deşi a depus toate documentele în 
vederea participării; 

- revocă oferta după data limită de depunere a acesteia, înainte 
de atribuirea contractului; 

- revocă oferta după atribuirea contractului, fiind declarat 
câştigătorul licitaţiei sau fiind admis cu statut de rezervă; 

- fiind declarat câştigătorul licitaţiei, nu semnează contractul de 
închiriere în termenul stabilit sau nu-şi execută obligaţiile de plată 
asumate; 

- fiind declarat câştigătorul licitaţiei, nu constituie garanţia 
pentru buna execuţie a contractului. 
 

SECŢIUNEA B - Licitaţia publică 
 

     Art. 9 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia să publice 
anunţul de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, 
într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, 
pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de 
comunicaţii electronice. 

(2) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea 
documentaţiei de atribuire de către autoritatea contractantă şi 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) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie 
publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat; 

 
 



 
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) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 
de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea 
ofertelor. 

(4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a 
obţine documentaţia de atribuire. 

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una 
dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire 
de către persoanele interesate: 

a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin 
mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire; 

b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o 
solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, 
pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. 

(6) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractantă 
are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de 
atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul 
multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, 
costul transmiterii acesteia. 

(7) Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure obţinerea 
documentaţiei de atribuire de către persoana interesată, care 
înaintează o solicitare în acest sens. 

(8) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractantă 
are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia 
persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu 
trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări 
din partea acesteia. 



 
(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele 

necesare, astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a 
perioadei prevăzute la alin. (8) 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. 

(10) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări 
privind documentaţia de atribuire. 

(11) 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. 

(12) 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, cu cel puţin 5 
zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 

(13) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în 
urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două 
oferte valabile. 

 
SECŢIUNEA C - Reguli privind oferta 
 
Art. 10 (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în 

conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire. 
(2) Ofertele se redactează în limba română. 
(3) Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la 

locul precizat în anunţul de licitaţie, 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) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care 
este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină: 

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de 
participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 
modificări; 

b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, 
conform solicitărilor autorităţii contractante; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de 
sarcini. 

 
 
 



 
 
(5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu 

numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul 
social al acestuia, după caz. 

(6) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de 
către autoritatea contractantă şi prevăzut în anunţul de licitaţie. 
Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant. 

(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al 

conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea 
contractantă. 

(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la 
adresa şi până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul 
procedurii. 

(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa 
majoră, cad în sarcina persoanei interesate. 

(11) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante 
decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se 
returnează nedeschisă. 

(12) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la 
data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă 
urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai 
după această dată. 

(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după 
semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. (15) de către toţi 
membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 

(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc 
criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei. 

(15) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, 
pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un 
proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu 
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 
urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de 
către toţi membrii comisiei de evaluare. 

(16) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la alin. (15) comisia de evaluare întocmeşte, în termen de 
o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante. 

(17) 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. 

 
 



 
(18) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu 

au fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă 
este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, 
cu respectarea procedurii. 

 
Art.11 Protecţia datelor 
 
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. 

 
SECŢIUNEA D - Determinarea ofertei câştigătoare. 
 

     Art. 12 (1) La nivelul autorităţii publice contractante se 
organizează o comisie de evaluare, componenţa acesteia fiind 
aprobată prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, care 
adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie 
prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei.  
    (2) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de 
evaluare, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi 
mai mic de 5. 

(3) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate 
desemna un supleant. 

(4) Membrii comisiei de evaluare sunt reprezentanţi ai consiliului 
județean precum şi ai structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, numiţi în acest scop. 

(5) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de 
câte un vot.  
     (6) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor. 
     (7) Membrii comisiei de evaluare și supleanţii trebuie să respecte 
regulile privind conflictul de interese . 
     (8) Membrii comisiei de evaluare și supleanţii sunt obligaţi să dea 
o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe 
propria răspundere, după termenul-limită de depunere a ofertelor, 
care se va păstra alături de dosarul concesiunii. 
 
 
 



     (9) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare 
sesizează de îndată autoritatea contractantă despre existenţa stării de 
incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, 
dintre membrii supleanţi. 
     (10) Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai 
în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de 
participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei 
majore. 

(11) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 
a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, 

informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior; 
b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea 

acesteia; 
c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 
d) întocmirea raportului de evaluare; 
e) întocmirea proceselor-verbale; 
f) desemnarea ofertei câştigătoare. 
(12) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa 

tuturor membrilor. 
     (13) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai 
pe baza documentaţiei de atribuire şi în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
     (14) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra 
confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în 
ofertele analizate. 
 

Art. 13 (1) Criteriile de atribuire a contractului de închiriere 
sunt: 

a) cel mai mare nivel al chiriei; 
b) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 
c) protecţia mediului înconjurător; 
d) condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat. 
(2) Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de 

atribuire şi trebuie să fie proporţională cu importanţa acestuia 
apreciată din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări 
raţionale şi eficiente economic a bunului închiriat. Ponderea însumată 
a crirteriilor nu trebuie să depăşească 100%. 

(3) Autoritatea contractantă trebuie aplice cel puțin 2 din 
criteriile prevăzute la alin. (1).   

(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta 
câştigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în 
documentaţia de atribuire. 

 
 



(5) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, 
completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru 
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 

(6) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de 
evaluare şi se transmite de către autoritatea contractantă ofertanţilor 
în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de 
evaluare. 

(7) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii 
contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

(8) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările 
ori completările solicitate, să determine apariţia unui avantaj în 
favoarea unui ofertant. 

(9) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată 
pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie. 

(10) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, 
comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă prevederile      
art. 10. 

(11) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este 
necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puţin două 
oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 10.   

(12) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul 
comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal în care se va preciza 
rezultatul analizei. 

(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după 
semnarea procesului-verbal de către toţi membrii comisiei de 
evaluare şi de către ofertanţi. 

(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc 
criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini. 

(15) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, 
pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un 
proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu 
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 
urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de 
către toţi membrii comisiei de evaluare. 

(16) În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte, 
în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii 
contractante și il depune la dosarul licitației. 

(17) 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. 



(18) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte. 
Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj 
în urma aplicării criteriilor de atribuire. 

(19) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi 
pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul 
obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, 
iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie 
de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea 
cea mai mare după acesta. 

(20) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare 
întocmeşte procesul-verbal care trebuie semnat de toţi membrii 
comisiei. 

(21) În baza procesului-verbal comisia de evaluare întocmeşte, 
în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii 
contractante. 

(22) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia 
contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 
câştigătoare. 

(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. 

(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) nivelul chiriei; 
h) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi 

termenele pentru sesizarea instanţei; 
i) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei 

câştigătoare; 
j) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile 

abilitate, în vederea publicării. 
 
 
 



 
(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. 

(26) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (25) autoritatea 
contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii 
câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor 
prezentate. 

(27) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (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. 

(28) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai 
după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data 
realizării comunicării prevăzute la alin. (24). 

 
Art. 14 Anularea procedurii de licitaţie 
 
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura 

pentru atribuirea contractului de închiriere în situaţia în care se 
constată abateri grave de la prevederile legale care afectează 
procedura de licitaţie sau fac imposibilă încheierea contractului. 

(2) În sensul prevederilor alin. (1), procedura de licitaţie se 
consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 

a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de 
aplicare a procedurii de licitaţie se constată erori sau omisiuni care au 
ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 3; 

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta 
măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la 
încălcarea principiilor prevăzute la art. 3. 

(3) Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea 
contractului poate atrage anularea procedurii, potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare. 

(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în 
scris, tuturor participanţilor la procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care 
aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret 
care a determinat decizia de anulare. 

 
 
 
 



 
 
Art. 15 Încheierea contractului 
 
(1) Contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure 

folosinţa bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. 
(2) Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea 

nulităţii. 
(3) Contractul cuprinde clauze privind despăgubirile, în situaţia 

denunţării contractului înainte de expirarea termenului. 
(4) Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în 

termen de maximum 30 de zile de la data constituirii garanţiei. 
 

     Art. 16 Neîncheierea contractului 
 

(1) Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile 
calendaristice de la data împlinirii termenului de 20 de zile 
calendaristice de la data informării ofertanților despre deciziile 
referitoare la atribuirea contractului poate atrage plata daunelor-
interese de către partea în culpă. 

(2) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia 
contractul poate atrage după sine plata daunelor-interese. 

(3) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză 
încheierea contractului, procedura de licitaţie se anulează, iar 
autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii, studiul de 
oportunitate păstrându-şi valabilitatea. 

(4) Daunele-interese se stabilesc de către tribunalul în a cărui 
rază teritorială se află sediul autorităţii contractante, la cererea părţii 
interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel. 

(5) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia 
contractul cu ofertantul declarat câştigător din cauza faptului că 
ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în 
imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea 
contractantă are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe 
locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă. 

(6) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (5), nu există o 
ofertă clasată pe locul doi admisibilă, se aplică prevederile alin. (3). 

(7) În situaţia în care au avut 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, 
dacă posibilitatea de ajustare a fost prevăzută în documentaţia de 
atribuire. 



 
Art. 17 Evidenţa documentaţiei procedurii 

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi și aproba 
două registre: 
    a) registrul Oferte, care cuprinde date şi informaţii referitoare la 
derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de închiriere; 
    b) registrul Contracte, care cuprinde date şi informaţii referitoare 
la executarea contractului de închiriere; se precizează cel puţin datele 
şi informaţiile referitoare la obiectul, durata contractului, obligaţiile de 
mediu. 
    (2) Registrele se întocmesc şi se păstrează la sediul autorității 
contractante. 
    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul  
pentru fiecare contract atribuit. 
    (4) Dosarul se păstrează atât timp cât contractul produce efecte 
juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încheierii contractului 
respectiv. 
    (5) Dosarul are caracter de document public. 
    (6) Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează în 
conformitate cu termenele şi procedurile prevăzute de reglementările 
legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate 
fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt 
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, 
potrivit legii. 
 

Art. 18 Dispoziţii finale.  
Prevederile prezentului regulament se completează cu 

prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
și ale        Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
              PREŞEDINTE 
    NR. 4294/11.03.2020 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 
public şi privat al Judeţului Buzău, aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Buzău 
 
 
 

Cu respectarera prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului             

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

am inițiat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii de închiriere a 

bunurilor din domeniul public și privat al județului Buzău, aflate în administrarea 

Consiliului județean Buzău. 

Precizez că proiectul Procedurii de închiriere a fost afișat pentru consultație 

publică pe site-ul Consiliului județean Buzău conform prevederilor art. 7 alin. (1) 

din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată. 

Obiectul reglementat intră în sfera atribuțiilor Consiliului județean 

prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. „c” și alin. (4) lit. „a” și „b” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 

 
 



 
 
    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE 
                PUBLICĂ LOCALĂ 
  DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA 
     PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII 
         NR. 4295/11.03.2020 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 
public şi privat al Judeţului Buzău, aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Buzău 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 333 că 
închirierea bunurilor proprietate publică a județului se aprobă prin hotărâre a 
consiliului județean. 

Hotărârea de închiriere trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele 
de identificare și valoarea de inventar, destinația dată bunului care face obiectul 
închirierii, durata închirierii și nivelul minim al chiriei propuse. Închirierea 
bunurilor proprietate publică se face pe bază de licitație publică.  

Documentația de atribuire este alcătuită din caietul de sarcini, fișa de date 
a procedurii, contractul-cadru conținând clauze obligatorii, precum și formulare și 
modele de documente.  

De asemenea, potrivit art. 362 alin. (3) din același act normativ,  
dispozițiile privind darea în administrare, concesionarea, închirierea şi darea în 
folosinţă gratuită a bunurilor aparţinând domeniului public al unităţilor 
administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător și în cazul bunurilor 
proprietate privată a acestora. 

Având în vedere numărul mare al spațiilor din imobilele aparținând  
domeniului public și privat al județului Buzău, aflate în administrarea Consiliului 
Județean Buzău ce urmeză a fi închiriate și complexitatea procedurii reglementată 
de Codul administrativ, este necesară mandatarea Preşedintele Consiliului 
Judeţean Buzău să aprobe, în numele şi pentru Consiliul Județean Buzău,  
închirierea prin licitație publică în cazul fiecărui bun imobil din domeniul public şi 
privat al Judeţului Buzău, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău, cu 
respectarea procedurii de închiriere. 

Ca urmare, este oportună și necesară adoptarea acestui proiect de 
hotărâre.  

 
DIRECTOR EXECUTIV,                              DIRECTOR EXECUTIV, 

 
              MIRELA OPREA                                           IULIAN PETRE 



                                                 ANEXĂ 
                                         la Hotărârea Consiliului 
                            Județean Buzău nr. _____/_______ 

 
 
 

PROCEDURA  
de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public şi privat al 

Judeţului Buzău, aflate în administrarea  
Consiliului Judeţean Buzău 

   
 

CAP. I Domeniul de aplicare 
 
Art. 1 (1) Prezenta procedură reglementează închirierea bunurilor 

imobile, din domeniul public şi privat al Judeţului Buzău, aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Buzău. 

(2) Închirierea se face pe bază de licitație publică.  
(3) Închirierea se face în baza unui contract, care se poate încheia, 

după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină. 
 
CAP. II Definiţii 

 
Art. 2 În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai 

jos au următoarele semnificaţii: 
a) contract de închiriere  - contractul prin care o parte, numită 

locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar (chiriaş), 
folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, 
denumit chirie;                                                                                                    

b) bunuri imobile - terenurile şi clădirile din domeniul public şi 
privat al judeţului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Judeţean 
Buzău;  

c) licitaţie publică - procedura de atribuire a contractului de 
închiriere în care titularul dreptului de administrare analizează şi 
evaluează ofertele depuse şi stabileşte oferta câştigătoare; 

d) procedura de închiriere - etapele ce trebuie parcurse de titularul 
dreptului de administrare și de operator pentru încheierea contractului 
de închiriere; 

e) oferta - actul juridic prin care o persoană fizică, persoană 
juridică sau asociere de persoane fizice sau juridice îşi manifestă voinţa 
de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de închiriere; 

 
 



 
 
f) ofertant - orice persoană fizică, juridică sau asociere de 

persoane fizice sau juridice, de drept privat sau public care a/au depus 
oferta în termenul de depunere al ofertelor indicat în invitația de 
participare; 

g) zile - zile calendaristice, în afara cazului în care se prevede 
expres că sunt zile lucrătoare; termenele exprimate în zile sunt  
conform reglementărilor Codului de procedură civilă. 

 
    CAP. III Principii pentru atribuirea contractului de închiriere 
 

   Art. 3 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de 
închiriere de bunuri proprietate publică sau privată sunt: 

a) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a 
informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului de închiriere de bunuri proprietate publică; 

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, 
de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de 
închiriere de bunuri proprietate publică; 

c) proporţionalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică 
trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului; 

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a 
aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura 
de atribuire a contractului de închiriere de bunuri proprietate publică, 
potrivit condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România 
este parte; 

e) libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a 
condiţiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă 
dreptul de a deveni titularul dreptului de închiriere în condiţiile legii, ale 
convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. 

 
CAP. IV Etapele procedurii 
 
SECŢIUNEA A - Iniţierea procedurii de închiriere  

 
 Art. 4 (1) Titularul dreptului de administrare iniţiază procedura de 
închiriere prin elaborarea notei justificative, a caietului de sarcini şi 
publicarea invitatiei de participare. 
 (2) Nota justificativă se aprobă de către conducătorul unității.   

 
 
 



 
 
Art. 5 (1) Nota justificativă cuprinde în mod obligatoriu 

următoarele date: 
a) datele de identificare și valoarea de inventar; 
b) destinația dată bunului care face obiectul închirierii; 
c) durata închirierii; 
d) criteriile de atribuire a contractului și ponderea fiecăruia.  
(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită 

licitaţia se va realiza pe baza ofertei pieței în domeniul de activitate 
aferent contractului ce urmează a fi încheiat, a situației existente pe 
piață la momentul licitației, ca urmare a unor experiențe anterioare 
similare, prin consultarea unor societăți de profil, cum ar fi agenții 
imobiliare acreditate, sau prin consultarea unor evaluatori autorizaţi. 

 
Art. 6 (1) Documentația de atribuire este alcătuită din:  
a) caietul de sarcini; 
b) fișa de date a procedurii; 
c) contractul-cadru conținând clauze contractuale obligatorii;                                                                                                                                          
d) formulare și modele de documente. 
(2) Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu următoarele: 
a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare; 
b) descrierea bunului imobil care face obiectul închierierii; 
c) condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat; 
d) pretul minim de pornire al licitatiei, respectiv chiria minimă; 
e) criteriile de atribuire utilizate, respectiv cel mai mare nivel al 

chiriei, capacitatea economico financiară a ofertanților, protecția 
mediului înconjurător și condițiile specifice impuse de natura bunului 
închiriat; 

f) cerinţele privind calificarea ofertanţilor, respectiv, are dreptul de 
a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau 
străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

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

ii) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună 
cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în 
termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; 
     iii) 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; 

iiii) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. 
 
 



 
iiiii) nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost 

desemnată câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile 
unității 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. 

g) înregistrarea la oficiul registrului comerţului pentru persoanele 
juridice sau în registrul asociațiilor și fundațiilor; 

h) cazierul fiscal; 
i) destinaţia bunurilor care fac obiectul închirierii; 
j) posibilitatea de subînchiriere în tot sau în parte a bunului imobil 

sau de cesiune a contractului de închiriere unui terţ cu acordul titularul 
dreptului de administrare; 

k) durata închirierii; 
l) posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere pe bază 

de act adiţional; 
m) facilităţile suplimentare; 
n) perioada de valabilitate a ofertei; 
o) reguli formale de prezentare si depunere a ofertelor. 
 
Art. 7 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în 

cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte 
informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, 
corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de 
licitaţie. 

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul 
documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile 
cu obiectul contractului, condiţii speciale de îndeplinire a contractului 
prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în 
legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile. 

(3) Garanţia de bună execuție este obligatorie şi se stabileşte la 
nivelul contravalorii a două chirii. 

(4) Garanţia de bună execuţie va fi valabilă pe toată perioada de 
derulare a contractului, la care se adaugă 60 zile calendaristice de la 
data expirării contractului de închiriere. 

 
Art. 8 (1) Garanţia de participare se constituie de către ofertant în 

scopul protejării titularului dreptului de administrare faţă de riscul unui 
eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga 
perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere. 

(2) Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie prin 
scrisoare de garantie bancara, virament bancar sau in numerar. 



 
 
(3) Valoarea garanţiei de participare la licitaţia pentru închiriere va 

reprezenta minimul chiriei lunare stabilită conform art. 5 alin. (2). 
(4) Garanția de participare constituită de ofertantul a cărui ofertă 

a fost declarată ca fiind câștigătoare se restituie de titularul dreptului de 
administrare în cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii 
garanției de bună execuție. 

(5) Garanția de participare constituită de ofertanții a căror ofertă 
nu a fost stabilită caștigătoare, se returnează de titularul dreptului de 
administrare după semnarea contractului de închiriere cu ofertantul 
câștigător în cel mult 10 zile lucrătoare, pe baza unei cereri scrise. 

(6) Ofertantul pierde garanţia de participare atunci când acesta se 
află în oricare din următoarele situaţii:  

- nu se prezintă la licitaţie, deşi a depus toate documentele în 
vederea participării; 

- revocă oferta după data limită de depunere a acesteia, înainte de 
atribuirea contractului; 

- revocă oferta după atribuirea contractului, fiind declarat 
câştigătorul licitaţiei sau fiind admis cu statut de rezervă; 

- fiind declarat câştigătorul licitaţiei, nu semnează contractul de 
închiriere în termenul stabilit sau nu-şi execută obligaţiile de plată 
asumate; 

- fiind declarat câştigătorul licitaţiei, nu constituie garanţia pentru 
buna execuţie a contractului. 
 

SECŢIUNEA B - Licitaţia publică 
 

     Art. 9 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia să publice 
anunţul de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, 
într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, pe 
pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de 
comunicaţii electronice. 

(2) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea 
documentaţiei de atribuire de către autoritatea contractantă şi 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) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie 
publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat; 

 



 
 
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) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de 
zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 

(4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a 
obţine documentaţia de atribuire. 

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una 
dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire 
de către persoanele interesate: 

a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin 
mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire; 

b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o 
solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, 
pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. 

(6) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractantă are 
dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, 
cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării 
documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul 
transmiterii acesteia. 

(7) Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure obţinerea 
documentaţiei de atribuire de către persoana interesată, care înaintează 
o solicitare în acest sens. 

(8) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractantă are 
obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei 
interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să 
depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea 
acesteia. 



 
 
 
(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele 

necesare, astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a 
perioadei prevăzute la alin. (8) 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. 

(10) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind 
documentaţia de atribuire. 

(11) 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. 

(12) 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, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de 
data-limită pentru depunerea ofertelor. 

(13) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma 
publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte 
valabile. 

 
SECŢIUNEA C - Reguli privind oferta 
 
Art. 10 (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în 

conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire. 
(2) Ofertele se redactează în limba română. 
(3) Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul 

precizat în anunţul de licitaţie, 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) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este 
depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină: 

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de 
participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 
modificări; 

b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, 
conform solicitărilor autorităţii contractante; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
 
 



 
 
 
(5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu 

numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul 
social al acestuia, după caz. 

(6) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de 
către autoritatea contractantă şi prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare 
exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant. 

(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al 

conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea 
contractantă. 

(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa 
şi până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. 

(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, 
cad în sarcina persoanei interesate. 

(11) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât 
cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se 
returnează nedeschisă. 

(12) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la 
data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă 
urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după 
această dată. 

(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după 
semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. (15) de către toţi membrii 
comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 

(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc 
criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei. 

(15) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe 
baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un 
proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu 
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 
urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către 
toţi membrii comisiei de evaluare. 

(16) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la alin. (15) comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o 
zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante. 

(17) 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. 

 



 
 
(18) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au 

fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă este 
obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu 
respectarea procedurii. 

 
Art.11 Protecţia datelor 
 
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. 

 
SECŢIUNEA D - Determinarea ofertei câştigătoare. 
 

     Art. 12 (1) La nivelul autorităţii publice contractante se 
organizează o comisie de evaluare, componenţa acesteia fiind aprobată 
prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, care adoptă decizii în 
mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în 
instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.  
    (2) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de 
evaluare, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi 
mai mic de 5. 

(3) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate 
desemna un supleant. 

(4) Membrii comisiei de evaluare sunt reprezentanţi ai consiliului 
județean precum şi ai structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, numiţi în acest scop. 

(5) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte 
un vot.  
     (6) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor. 
     (7) Membrii comisiei de evaluare și supleanţii trebuie să respecte 
regulile privind conflictul de interese . 
     (8) Membrii comisiei de evaluare și supleanţii sunt obligaţi să dea 
o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe 
propria răspundere, după termenul-limită de depunere a ofertelor, care 
se va păstra alături de dosarul concesiunii. 
 
 



 
     (9) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare 
sesizează de îndată autoritatea contractantă despre existenţa stării de 
incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre 
membrii supleanţi. 
     (10) Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai 
în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de 
participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei 
majore. 

(11) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 
a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi 

documentelor cuprinse în plicul exterior; 
b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea 

acesteia; 
c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 
d) întocmirea raportului de evaluare; 
e) întocmirea proceselor-verbale; 
f) desemnarea ofertei câştigătoare. 
(12) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa 

tuturor membrilor. 
     (13) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai 
pe baza documentaţiei de atribuire şi în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
     (14) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra 
confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în 
ofertele analizate. 
 

Art. 13 (1) Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt: 
a) cel mai mare nivel al chiriei; 
b) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 
c) protecţia mediului înconjurător; 
d) condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat. 
(2) Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de 

atribuire şi trebuie să fie proporţională cu importanţa acestuia apreciată 
din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări raţionale şi 
eficiente economic a bunului închiriat. Ponderea însumată a crirteriilor 
nu trebuie să depăşească 100%. 

(3) Autoritatea contractantă trebuie aplice cel puțin 2 din criteriile 
prevăzute la alin. (1).   

(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta 
câştigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în 
documentaţia de atribuire. 

 



 
(5) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări 
ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea 
conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 

(6) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de 
evaluare şi se transmite de către autoritatea contractantă ofertanţilor în 
termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de 
evaluare. 

(7) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii 
contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

(8) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori 
completările solicitate, să determine apariţia unui avantaj în favoarea 
unui ofertant. 

(9) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată 
pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie. 

(10) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, 
comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă prevederile      
art. 10. 

(11) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este 
necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puţin două oferte 
să întrunească condiţiile prevăzute la art. 10.   

(12) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul 
comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal în care se va preciza 
rezultatul analizei. 

(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după 
semnarea procesului-verbal de către toţi membrii comisiei de evaluare şi 
de către ofertanţi. 

(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc 
criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini. 

(15) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe 
baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un 
proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu 
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 
urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către 
toţi membrii comisiei de evaluare. 

(16) În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte, în 
termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii 
contractante și il depune la dosarul licitației. 

 
 
 
 



 
 
(17) 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. 

(18) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte. 
Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în 
urma aplicării criteriilor de atribuire. 

(19) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi 
pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul 
obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar 
în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de 
punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai 
mare după acesta. 

(20) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare 
întocmeşte procesul-verbal care trebuie semnat de toţi membrii 
comisiei. 

(21) În baza procesului-verbal comisia de evaluare întocmeşte, în 
termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii 
contractante. 

(22) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul 
cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 

(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. 

(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) nivelul chiriei; 
h) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi 

termenele pentru sesizarea instanţei; 
 



 
 
 
i) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei 

câştigătoare; 
j) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, 

în vederea publicării. 
(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. 

(26) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (25) autoritatea 
contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii 
câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor 
prezentate. 

(27) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (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. 

(28) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai 
după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data 
realizării comunicării prevăzute la alin. (24). 

 
Art. 14 Anularea procedurii de licitaţie 
 
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura 

pentru atribuirea contractului de închiriere în situaţia în care se constată 
abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de 
licitaţie sau fac imposibilă încheierea contractului. 

(2) În sensul prevederilor alin. (1), procedura de licitaţie se 
consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 

a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare 
a procedurii de licitaţie se constată erori sau omisiuni care au ca efect 
încălcarea principiilor prevăzute la art. 3; 

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta 
măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea 
principiilor prevăzute la art. 3. 

(3) Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea 
contractului poate atrage anularea procedurii, potrivit dispoziţiilor legale 
în vigoare. 

 
 



 
 
 
(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, 

tuturor participanţilor la procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia 
şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a 
determinat decizia de anulare. 

 
Art. 15 Încheierea contractului 
 
(1) Contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure 

folosinţa bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. 
(2) Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. 
(3) Contractul cuprinde clauze privind despăgubirile, în situaţia 

denunţării contractului înainte de expirarea termenului. 
(4) Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen 

de maximum 30 de zile de la data constituirii garanţiei. 
 

     Art. 16 Neîncheierea contractului 
 

(1) Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile 
calendaristice de la data împlinirii termenului de 20 de zile calendaristice 
de la data informării ofertanților despre deciziile referitoare la atribuirea 
contractului poate atrage plata daunelor-interese de către partea în 
culpă. 

(2) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul 
poate atrage după sine plata daunelor-interese. 

(3) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea 
contractului, procedura de licitaţie se anulează, iar autoritatea 
contractantă reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate 
păstrându-şi valabilitatea. 

(4) Daunele-interese se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază 
teritorială se află sediul autorităţii contractante, la cererea părţii 
interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel. 

(5) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia 
contractul cu ofertantul declarat câştigător din cauza faptului că 
ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în 
imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă 
are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în 
condiţiile în care aceasta este admisibilă. 

 
 



 
 
(6) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (5), nu există o 

ofertă clasată pe locul doi admisibilă, se aplică prevederile alin. (3). 
(7) În situaţia în care au avut 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, dacă posibilitatea de ajustare 
a fost prevăzută în documentaţia de atribuire. 
 

Art. 17 Evidenţa documentaţiei procedurii 
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi și aproba 
două registre: 
    a) registrul Oferte, care cuprinde date şi informaţii referitoare la 
derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de închiriere; 
    b) registrul Contracte, care cuprinde date şi informaţii referitoare la 
executarea contractului de închiriere; se precizează cel puţin datele şi 
informaţiile referitoare la obiectul, durata contractului, obligaţiile de 
mediu. 
    (2) Registrele se întocmesc şi se păstrează la sediul autorității 
contractante. 
    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul  
pentru fiecare contract atribuit. 
    (4) Dosarul se păstrează atât timp cât contractul produce efecte 
juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încheierii contractului 
respectiv. 
    (5) Dosarul are caracter de document public. 
    (6) Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează în 
conformitate cu termenele şi procedurile prevăzute de reglementările 
legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi 
restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate 
sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
 

Art. 18 Dispoziţii finale.  
Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale        
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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