
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

pentru respingerea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului-
Cadru, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere, modelului de contract 
de utilizare temporară și listele de tarife în vederea închirierii și utilizării temporare a 
spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza 

UAT Vînători-Neamț, județul Neamț, 
 

 Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, județul Neamț; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive nr. 6137 din 11.12.2018  a Primarului comunei Vânători-Neamţ; 
-Raportul comun de specialitate înregistrat sub acelaşi număr al Compartimentului 

Achiziţii publice, Administrarea domeniului public şi privat și Serviciului Financiar 
Contabil, Impozite și Taxe din cadrul primăriei comunei Vânători-Neamţ; 

-Art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare;  

-Art. 14-16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

-Art. 868 și Titlul IX – Capitolul V din Codul Civil; 
-Art. 123 alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele nefavorabile ale comisiilor de 

specialitate şi de propunerea formulată în plenul şedinţei de respingere a acestui proiect 
de hotărâre în forma în care acesta a fost inițiat; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.( 2), lit. c), art. 45 alin (3), art. 115 alin.(1) lit. b), 
art. 119 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se respinge proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea "Regulamentul-cadru 

în vederea închirierii și utilizării temporare a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Vânători-Neamț, județul Neamț. 

Art.2. Secretarul comunei Vînători-Neamţ va comunica prezenta hotărâre instituţiilor 
şi persoanelor interesate.  
Nr. 63 
Din 20.12.2018                             

Presedinte de şedintă: 
  Consilier,   Vasile Ghe. URSACHE                                                         

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOȘ 
 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :   3   
   Împotrivă:  11          
   Abtineri : 1                                                                                              

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 

 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

Cu privire la aprobarea Regulamentului-Cadru, caietului de sarcini, modelului de 
contract de închiriere, modelului de contract de utilizare temporară și listele de tarife în 

vederea închirierii și utilizării temporare a spațiilor excedentaredin unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Vînători-Neamț, județul Neamț, 

 
 Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, având in vedere: 

- Expunerea de motive nr. 6137 din 11.12.2018 a Primarului comunei Vînători-Neamţ; 
- Raportul comun de specialitate înregistrat sub acelaşi număr al Compartimentului 

Achiziţii publice, Administrarea domeniului public şi privat și Serviciului Financiar 
Contabil, Impozite și Taxe din cadrul primăriei comunei Vînători-Neamţ; 

- Art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Art. 14-16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 868 și Titlul IX – Capitolul V din Codul Civil, 
- Art. 123 alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 

Consiliului local; 
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.( 2), lit. c), art. 45 alin (3), art. 115 alin.(1) lit. b), 

art. 119 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Se aprobă "Regulamentul-cadru în vederea închirierii și utilizării temporare a 

spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT 
Vînători-Neamț, județul Neamț, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art. 2.Se aprobă Caietul de sarcini – cadru pentru organizarea procedurii de licitație 
publică în vederea închirierii și utilizării temporare a spațiilor excedentare din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Vînători-Neamț, județul Neamț, 
conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3.Se aprobă modelul contractului de închiriere, conform Anexei 3 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.Se aprobă modelul contractului de utilizare temporară, conform Anexei 4 ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.Se aprobă tarifele minimale de la care pornește licitația publică în vederea 
închirierii și utilizării temporare a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ 



preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Vînători-Neamț, județul Neamț, conform Anexei 5 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.6.Unitățile de învățământ se împuternicesc pentru organizarea și desfășurarea 
licitației publice, încheierea contractelor de închiriere și încheierea contractelor de închiriere 
temporară. 

Art.7. Secretarul comunei Vînători-Neamţ va comunica prezenta hotărâre instituţiilor 
şi persoanelor interesate.  
 
 
 
                                  Iniţiator ,                                
                                   Primar,                                                        
                            Maria Petrariu                                                    

Avizat pt.legalitate, 
 Secretar ,  

Alina – Iuliana Floş 



PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
PRIMAR 
Nr. 6137 din 11.12.2018 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Urmare adresei Seminarului Teologic Ortodox "Veniamin Costachi" nr. 2995 din 

22.11.2018, prin care solicită acordul Consiliului Local la dare în chirie a unui spațiu din 

incinta liceului, și în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare, art. 123 alin. (1) și (2) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 868 și Titlul IX – Capitolul V din Codul Civil, propun Consiliului local al 

comunei Vînători-Neamţ aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

 

 
 

INIŢIATOR, 
Primar, 

Maria Petrariu  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 6137 din 11.12.2018 

 
Compartimentul Achiziţii Publice, Administrarea  
Domeniului Public şi Privat 
 
Serviciul Financiar Contabil, Impozite și Taxe  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Seminaru Teologic Ortodox "Veniamin Costachi" prin adresa nr. 2995 din 22.11.2018, întrucît 

bunurile aparțin autorității publice locale, a solicitat acordul Consiliului Local la dare în chirie a unui spațiu, 
din incinta liceului, Asociației părinților și profesorilor în vederea desfășurării întrunirilor,  

La nivelul UAT Vînători-Neamț nu există un act normativ cu caracter local care stabilește 
modalitatea de administrare a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aflate 
pe raza UAT Vînători-Neamț, județul Neamț, de către unitățile de învățământ ca titularii dreptului de 
administrare a întregii infrastructurii școlare.  

Reișind din acest considerent, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, fiind 
în strictă concordanță cu prevederile legislației în vigoare, proiect ce prevede aprobarea: 

 Regulamentului-cadru în vederea închirierii și utilizării temporare a spațiilor excedentare din unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza uat vînători-neamț, județul neamț 

 caietulul de sarcini pentru închirierea prin licitație publică a spațiului excedentar al unității de 
învățământ 

 contractului de închiriere și contractului de utilizare temporară  
 prețurilor minime pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat aflate pe raza uat vînători-neamț, județul neamț, prin proceduta licitației publice 
 prețurilor minime pentru închirierea temporală a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat aflate pe raza uat vînători-neamț, județul neamț, prin proceduta privind 
utilizarea temporară 

 
Întocmit , 

Rotaru Natalia 
Inspector asistent CADPP 

 
 

Florean Ramona 
Inspector asistent SFCIT 

  



Anexa 1  
HCL nr. ___ din _________ 2018 

 
 

Regulamentul-cadru  
în vederea închirierii și utilizării temporare a spațiilor excedentare din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Vînători-Neamț, județul Neamț 
 

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE. DEFINIȚII 
 
 Art. 1. Prezentul Regulament stabilește procedurile obligatorii de urmat în vederea 
valorificării prin închiriere și utilizare temporară a bunurilor imobile ce fac parte din baza 
materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat, ce aparțin domeniului public și se 
află în administrarea Consiliului local al Comunei Vînători-Neamț, județul Neamț.  

Art.2.  
(1) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar vor inventaria 

anual spaţiile excedentare şi/sau pretabile închirierii urmând a transmite Consiliului local al 
comunei Vînători-Neamț o situaţie în acest sens. 

 (2) Unitațile de învățământ fac publice listele cu spațiile excedentare disponibile, în 
vederea valorificării acestora prin afișarea la sediul unității de învățământ. 
 Art.3. Orice închiriere sau utilizare temporară a spațiilor disponibile excedentare din 
unitățile de învățământ de pe raza UAT Vînători-Neamț fără respectarea prezentului 
Regulament este interzisă. 

Art. 4.  
(1) Închirierea se poate face numai în scopul desfăşurării unor activităţi aprobate de 

către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamț, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a. oferă și servicii ce răspund nemijlocit intereselor elevilor şi cadrelor didactice; 
b. sunt aducătoare de venituri (după caz); 
c. prin tipul activităţilor desfăşurate în acestea nu împiedică şi nu contravin 

obiectivelor procesului instructiv-educativ şi bunelor moravuri, nu promovează idei 
antisociale; 

d. prin tipul activităţilor desfăşurate în acestea nu dăunează sănătăţii şi securităţii 
elevilor sau cadrelor didactice; 

e. prin tipul activităţilor desfăşurate în acestea nu servesc unor interese politice de 
partid; 

f. în cazul în care se comercializează produse alimentare, acestea vor respecta 
principiile şi dispoziţiile legale privind alimentaţia sănătoasă. 

(2) Spațiile pot fi închiriate sau date în folosință temporară unor persoane fizice sau 
juridice, fără să afecteze procesul de învățământ, prin încheierea de contracte (conform 
modelelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local) și respectarea obligatorie a procedurii 
din prezentul Regulament.  

Art. 5. Sumele încasate din închirieri se fac venit al unităților de învățământ în 
proporție de 50% și în bugetul local în proporție de 50%.  

Art.6. În sensul prezentului Regulament termenii și expresiile de mai jos au 
următoarele semnificații: 

a) spații excedentare din unitățile de învățământ = săli de clasă, săli de sport, 
terenuri de sport, săli de festivități, laboratoare, ateliere, magazii, spații pentru 



desfășurarea de activități comerciale (bufete) în incinta unităților de învățământ, 
curte interioară, curtea exterioară, alte anexe care nu sunt folosite în procesul 
instructiv-educativ în decursul unei perioade de timp; 

b) proceduri = etapele ce trebuie parcurse de unitățile de învățământ pentru 
valorificarea spațiilor excedentare. Procedurile sunt: procedura licitației și 
procedura de acordate a dreptului de utilixare temporară; 

c) documentația de participare la licitație = documentele de eligibilitate 
(conform caietului de sarcini) și oferta, depusă de candidați: 

d) ulilizarea temporară = folosință ocazională, pentru perioade scurte de timp; 
e) timp fracționat = ore/zile, calculate în funcție de specificul activității 

desfășurate. 
 

CAPITOLUL II. PROCEDURA LICITAȚIEI 
 

Secțiunea I – Inițierea procedurii de închiere prin licitație 
 

 Art. 7. Inițiativa închirierii o au Consiliile de administrare ale unităților de învățământ. 
Art.8.Consiliile de administrare ale unităților de învățământ inițiază procedura de 

închiriere prin întocmirea referatului de oportunitate, completarea caietului de sarcini și a 
modelului de contract, denumită în continuare documentația de închiriere.  

Art. 9. Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: 
a) descrierea spațiului/terenului care urmează a fi închiriat, inclusiv situația 

juridică a acestuia; 
b) motivele de ordin economic și social, după caz, care justifică 

necesitatea/oportunitatea închirierii spațiului; 
c) precizarea expresă a activității pentru care se solicită închirierea;  
d) durata închirierii (cu respectarea art.27 din prezentul Regulament) 
e) nivelul minim al chiriei de la care se va începe licitația, care nu poate fi mai mic 

de cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local); 
f) unitatea de învățământ care va demara procedura de închiriere, va încheia 

contractul de închiriere și va supraveghea derularea lui. 
Art. 10. Caietul de sarcini va respecta în mod obligatoriu formatul aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local și va fi completat cu datele și caracteristicile specifice fiecărei 
închirieri.  

Art. 11. Referatul de oportunitate se aprobă în ședința Consiliului Local al comunei 
Vânători-Neamț.  

 
  Secțiunea II – Organizarea și desfăşurarea licitației  

 
Art. 12. Inițiatorul are obligația de a transmite spre publicare în cel puțin un ziar de 

circulație locală sau națională și pe pagina proprie de internet, cu cel puțin 20 de zile înainte 
de data limită de depunere a ofertelor /organizarea licitației, un anunţ de participare care să 
cuprindă cel puțin următoarele date:  

a) denumirea unității de învățământ; 
b) obiectul și durata închirierii; 
c) chiria minimă de la care pornește licitația; 
d) condițiile de participare; 



e) documentele necesare în vederea participării la licitație (conform caietului de 
sarcini); 
f) data, adresa și ora limită de depunere a ofertelor, data și locul deschiderii 
acestora;  
g) modul de obținere a documentației licitației, respectiv caietului de sarcini – 
contracost. 

Art.13. Documentele de participare la licitație de depun la adresa și termenul stabilit în 
caietul de sarcini, astfel: într-un plic documentele de eligibilitate și într-un alt plic oferta 
finaciară, împreună într-un plic închis și sigilat.  

Art. 14. Documentele de eligibilitate de participare la licitație (documentele de 
eligibilitate și ofertă) se analizează de o comisie numită în acest scop prin hotărârea 
Consiliului de administrare a unității de învățământ.  

Art.15. 
(1) Comisia de evaluare este numită de Consiliul de Administrație, este alcătuită 

dintr-un număr impar de membri și are un președinte, care stabilește modalitatea de lucru a 
comisiei. Se vor numi cel puțin doi membri de rezervă, ce vor înlocui membrii comisiei de 
evaluare ce nu pot fi prezenți din motive obiective. Reprezentantul consiliului local în 
Consiliul de Administrație va fi membru comisiei de evaluare.   

(2) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor, iar 
deciziile se iau numai cu votul majorității acestora. 

Art.16. Atribuțiile comisiei de evaluare sunt următoarele: 
a) deschiderea plicurilor cu documentația de participare; 
b) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare de către ofertanți, inclusiv a 

termenului în care au fost depuse ofertele; 
c) verificarea fiecărei oferte în corelația cu caietul de sarcini;  
d) stabilirea ofertelor neconforme sau neeligibile și a normelor care stau la baza 

respingerii acestora.  
e) întocmirea hotărârii de evaluare prin care se stabilesc ofertanții calificați în 

etapa de licitare; 
f) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitației. 

Art.17.  
(1)  În etape de selecție comisia va proceda la calificarea/descalificarea 

participanților, conform criteriilor stabilite în caietul de sarcini, și le va comunica ofertanților 
rezultatul evaluării.  

(2) Pentru ofertanții calificați se trece la deschiderea plicurilor cu oferta financiară, 
adjudecarea făcându-se la cel mai mare nivel al chiriei.  

Art. 18. Câștigătorul se va consemna într-un proces verbal al ședinței, ce va fi semnat 
de către toți membrii Comisiei.  

Art.19. Eventualele obiecțiuni legate de modul de organizare vor fi formulate înainte 
de deschiderea ședinței de licitație și vor fi soluționate pe loc.  

Art.20. Prețul adjudecat al chiriei va deveni prețul contractului de închiriere.  
Art. 21. 
(1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 2 

(doi) ofertanţi. 
(2) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după 

deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 2 (două) oferte să întrunească condiţiile de 
eligibilitate.  



(3) În situația în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel 
puţin 2 oferte valabile/sau după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 23 oferte nu au 
întrunit condiţiile de eligibilitate, unitatea de învățământ este obligată să anuleze procedura şi 
să organizeze o nouă licitaţie de la etapa publicării anunțului de participare. . 

(4) În situația în care, după repetarea licitației, se prezintă o singură ofertă, care 
îndeplinește cerințele caietului de sarcini, contractul se atribuie titularului acestei oferte.  . 

Art. 22.  
(1) Rezultatul licitației se comunică tuturor participanților, în termen de 3 zile de la 

data desemnării ofertei câștigătoare. 
(2)  Contestațiile se formulează în termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la data 

comunicării rezultatului licitației, și se depun în același loc unde s-au depus ofertele.  
(3) Soluționarea contestațiilor se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data 

înregistrării, de către o comisie constituită în acest scop, iar rezultatul se comunică celor în 
cauză în cel puțin două zile lucrătoare.  

(4) În situația în care contestația este fondată, comisia anulează sau modifică 
hotărârea adoptată inițial. 

(5) Din comisia de soluționare a contestației nu pot face parte persoanele care au 
analizat și au evaluat ofertele.  

 
  Secțiunea III – Încheierea contractului de închiriere 
 
 Art.23. Ofertantul, declarat câștigător, are obligația ca în termen de 15 de zile de la 
împlinirea termenului de contestare sau de la soluționarea contestației să se prezinte în 
vederea semnării contractului de închiriere. Termenul este unul de decădere, nerespectarea 
lui ducând atât la pierderea dreptului de a încheia contractul cât și la pierderea garanției de 
participare depuse.  

Art.24. În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de 
închiriere sau nu se prezintă în vederea semnării acestuia, la termenul stabilit, unitatea de 
învățământ are dreptul de a încheia contractul cu ofertantul clasat pe locul următor.  

Art.25. Contractul de închiriere cu ofertantul câștigător va respecta în mod obligatoriu 
modelul de contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local și va cuprinde clauze convenite 
de părțile contractante, fără să contravină însă obiectivelor închirierii sau condițiilor minime 
stabilite prin caietul de sarcini.  

Art.26. Orice investiții, modernizări sau îmbunătățiri aduse de chiriașul spațiului, pe 
perioada derulării contractului de închiriere, se pot executa doar după aprobarea Consiliului 
de Administrație și cu însușirea Consiliului Local și intră de drept public local, neputând fi 
deduse din chirii sau echivalate cu alte sume datorate între părți.  

Art.27. Contractul de închiriere poate fi încheiat pentru un termen cuprins între 1 și 5 
ani, așa cum a fost stabilit în caietul de sarcini și poate fi prelungit, prin act adițional, pentru 
o perioadă maximă egală cu jumătate din termenul inițial, o singută dată, cu aprobarea 
Consiliului de Administrație.  

Art.28. Penalitățile percepute de către unitățile de învățământ în baza contractelor de 
închiriere pentru nerespectarea clauzelor contractuale, sunt cele prevăzute în caietul de 
sarcini.  

 
CAPITOLUL III. PROCEDURA PRIVIND UTILIZAREA TEMPORARĂ  
 



Art.29. Utilizarea spațiilor excedentare disponibile temporar este posibilă doar pentru 
perioadă de timp fracționat, respectiv ore/zile, care nu pot depăși cumulativ 6 luni în baza 
aceluiași contract.  

Art.30. Contractele de utilizare temporară a spațiilor/terenurilor excedentare 
disponibile se încheie la cererea persoanelor fizice sau juridice interesate, ce și-au manifestat 
intenția printr-o cerere adresată unității de învățământ în care expun scopul și durata pentru 
care doresc să utilizeze spațiul.  

Art.1 2. Unitățile de învățământ evaluează cererea persoanei interesate și încheie 
contractele de utilizare temporară (conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local). 

Art.32. Tariful de utilizare se plătește anticipat, în luna în curs, pentru luna următoare 
de utilizare, conform programului de utilizare sabilit de părți și raportat la tariful/ta stabilită 
prin HCL pe oră.  

Art.33. Utilitățile aferente perioadei de utilizare a spațiului se vor achita de utilizator 
în sistem paușal, o dată cu plata tarifului de utilizare, urmând ca ulterior unitatea de 
învățământ să emită o factură de regularizare, în cazul în care se constată majorarea 
consumului în acea perioadă.  

Art.34. Nerespectarea clauzelor contractuale de către utilizator, neplata sumelor 
datorate sau nerespectarea programului de utilizare la care s-au angajat, dă dreptul unității de 
învățământ de a refuza încheierea unor contracte viitoare cu acești utilizatori.  

Art.35. Unitățile de învățământ sunt obligate să asigure utilizarea acestor spații în 
condiții normale de funcționare și să supravegheze utilizarea acestora conform specificului, 
nefiind permise modificări sau intervenții ale utilizatorilor la aceste spații.  

Art.36. Unitățile de învățământ vor încheia cu titlu gratuit cu Asociațiile părintești, 
profesorilor, elevilor și cluburi sportive şcolare sau cluburile sportive subordonate 
Ministerului Educaţiei Naţionale din subordinea, la cererea acestora, contracte de 
închiriere/de utilizare temporară a spațiilor excedentare.  

 
CAPITOLUL IV. DIPOZIȚII FINALE 

 
Art.37. Unitățile de învățământ vor înainta către Consiliul local al comunei Vînători-

Neamț un raport semestrial/anual al contractelor de închiriere și de utilizare temporară a 
spațiilor disponibile excedentare semnate și a sumelor încasate din acestea. 

Art.39. Unitățile de învățământ au obligația să păstreze și să arhiveze documentele 
care stau la baza încheierii contractelor de închiriere și de utilizare temporară a spațiilor 
disponibile excedentare. 

Art.40. Unitățile de învățământ au obligaţia de a urmări derularea contractelor semnate 
pe tot parcursul lor, de a încasa chiriile/tarifele/utilitățile și de a lua măsurile ce se impun 
atunci când clauzele contractului nu sunt respectate, inclusiv a evacua chiriașii/utilizatorii 
atunci când nereguli nu sunt remediate.  

 
  



Anexa nr. 2  
la HCL nr. ___ din _________ 2018 

 
 

APROBAT,  
 

 
CAIETUL DE SARCINI 

 
Pentru închirierea prin licitație publică a spațiului excedentar al unității de 

învățământ ________________ 
 

                        SECȚIUNEA 1 – INFORMAȚII GENERALE  
 
1. OBIECTUL LICITAȚIEI – îl constituie închirierea spațiului excedentar al  

unității de învățământ ________________ 
2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPAŢIUL EXCEDENTAR SCOS 

LA LICITAȚIE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII.  
 Suprafața utilă a spațiului este de ___ m.p., din care  
- suprafața utilă principală = ___ m.p. 
- suprafața dependenţe = ____ m.p. 
 Terenul are suprafața de ___ m.p. 
 Amplasament: __________________________________________ 
 Descrierere:______________________________________________ 
________________________________________________________ 
3.  FORMA DE LICITAȚIE 
 Licitație publică deschisă 
 Criteriul de adjudecare – cel mai mare preț 
 Prețul minim de pornire – (se completează cu respectarea tarifelor aprobare prin HCL). 
4. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI 
 Autoritatea/instituția 
 Sediul 
 Adresa  
5. DATA SI ORA PÂNĂ LA CARE POT DEPUNE OFERTELE  
6. CONDIȚII MINIME DE ÎNCHIRIERE 
7. BAZA LEGALĂ 
 HCL nr._____ din _____ 2018; 
 Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală; 
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia 
 Legea educației naționale nr. 1/2011. 
 
 
            SECȚIUNEA II – CERINȚE IMPUSE DE ORGANIZATOR 
 
8.  La licitație pot participa, în număr nelimitat, organizații non guvernamentale, 

persoane fizice autorizate sau juridice care au fost declarate admise de către Comisia de 
evaluare, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație. 



9. Pentru a participa la licitație, ofertanții vor depune în mod obligatoriu la sediul 
organizatorului, mai sus menționat, documentele de participarte în 2(două) plicuri interioare 
și unul exterior închise, sigilate și semnate; 

 Documentele de eligibilitate, inclusiv Contractul semnat pe poate paginile – 1 plic; 
 Oferta – 1 plic. 
10. DOCUMENTELE DE ELIGIBILITATE 
 Adresa de înaintare a documentelor de participare a documentelor de participare cu 

nominalizarea spațiului pentru care se depun și OPIS-ul documentelor; 
 Informații generale despre ofertant; 
 Dovada înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului;  
 Copie după statutul societății, contract și/sau act constitutiv al sociețății sau al 

persoanei fizice în care să fie precizat ca obiect de activitate (cod CAEN solicitat în 
procedură); 

 Copii ale eventualelor acte adiţionale ulterioare în care să fie precizat ca obiect de 
activitate – activitatea_____________ 

 Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local și la bugetul consolidat; 
 Declarația pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în litigiu cu 

organizatorul licitației; 
 Împuternicirile acordate persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație (dacă este cazul); 
 Contractul de închiriere (anexa la caietul de sarcini) semnat de către ofertant pe toate 

paginile, ceea ce se face dovada însușirii clauzelor contractuale (această este o condiție 
eliminatorie). 

11. CRITERIILE DE SELECȚIE /EVALUARE – prețul cel mai mare ofertat.  
12.  NU SUNT ADMIȘI LA LICITAȚIE OFERTANȚII CARE:  
 Se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului; 
 Nu fac dovada depunerii garanției de participare; 
 Nu și-au achitat integral obligațiile rezultate din contracte similare, față de unitatea de 

învățământ, până la data depunerii ofertei; 
 Prezintă documente/certificate expirate; 
 Societățile care nu şi-au îndeplinit obligațiile asumate la adjudecarea licitațiilor 

anterioare, cum ar fi nesemnarea contractelor de închiriere. 
13. GARANTIA DE PARTICIPARE 
13.1. Garanția de participare la licitația în vederea închirierii stațiului excedentar situat 

în ___________ este în sumă de ___ RON reprezintă _% din chiria minimă aferentă 2 luni 
13.2.  Garanția de participare la licitație se depune cu ordin de plată în contul autorității 

_______________________________ nr._____________ deschis la 
__________________________________ sau în numerar la casierie 
____________________________.  

13.3.  Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi reținută de autoritate 
și va face parte din garanția asiguratorie, reprezentând echivalentul chiriei pe ____ luni, 
pentru spațiul închiriat. 

13.4.  Ofertanților declarați necâștigători și se restituie garanția de participare depusă, în 
tremen de 5 zile de la data deschiderii contractului cu ofertantul câștigător, în cazul în care 
nu se înregistrează contestații, termen în care respectivul participant va depune la sediul 
organizatorului o cerere de restituire a garanției de participare la licitație. 

13.5.  Garanția de participare la licitație se pierde în cazurile în care ofertantul: 



 revocă oferta după adjudecare 
 fiind câștigătorul licitației, nu se prezintă pentru încheierea contractului de 

închiriere; 
 nu se prezintă – personal sau printr-un reprezentant împuternicit – la ședința de 

licitație.  
 
SECȚIUNEA III – ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI 
  
Conform Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Vînători-Neamț nr.:.......din ...............2018 
 
Prețul caietului de sarcini este de 100 RON 
Informații suplimentare la Unitatea de învățământ _______________ 
Telefon_____________ 
 
Consiliul de administrație al ______________ 
 
Directorul Unității de învățământ ____________ 



Anexa 3  
la HCL nr.____ din _______ 2018 

 
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

Nr...... /.............................../ 
 

CAPITOLUL I. PĂRŢILE CONTRACTULUI 
 

Prezentul contract se încheie, astăzi              _______            între: 
________________ cu sediul în _______________ cont ________________ deschis 

la ____________________ reprezentată prin __________________             în calitate de 
LOCATOR 

și 
SC    ________________   , cu sediul social în _____________, înmatriculată la ORC 

_____ sub  nr. J__/  __  /  ___   , având atribuit CIF ______, cont ______________  deschis 
la ________________, reprezentată prin ___________________________ în calitate de 
LOCATAR 

în următoarele condiții: 
 

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Art. 1. Obiectul contractului îl constitie trasmiterea dreptului de folosință a spațiului 

_____________________, situat în __________________________, cu o suprafață totală de       
___    (denumit în continuare Spațiul închiriat), conform schiței anexate, în vederea 
________________________________________________.  

Art. 2.  
(1) Locatorul predă Locatarului Spațiul închiriat la data de __________ 
(2) Predarea-primirea se va consemna în procesul verbal de predare-primire care va 

fi încheiat, datat, semnat și ștampilat de părțile contractante, menționându-se totodată starea 
fizică/tehnică a bunului, dotările și utilizările de care acesta beneficiază în momentul predării 
– primirii. După primirea în folosință a spațiului/bunului, Locatarul nu poate formula obiecții 
cu privire la starea bunului închiriat. Predarea-primirea se va efectua după constituirea 
garanției, conform art. 8. 

 
CAPITOLUL III. SCOPUL CONTRACTULUI 

 
Art. 3. Spațiul închiriat este dat în folosință Locatarului pentru___________ 

______________ (destinația pentru care a fost adjudecat – conform caietului de sarcini). 
Art. 4. Destinația bunului imobil nu poate fi schimbată (decât atunci când s-a urmat 

procedura de schimbare a destinației de către Locator și a fost prevăzut acest lucru în caietul 
de sarcini). 

 
CAPITOLUL IV. DURATA CONTRACTULUI. 

 
Art. 5. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ___ ani, începând cu data de 

________ până la ___________ 



Art. 6. Partea interesată poate solicita în scris prelungirea contractului, cu un preaviz 
de 30 zile înaintea expirării datei contractuale, pentru o perioadă ce nu poate depăşi jumătate 
din durata inițială a contractului de închiriere.  

 
CAPITOLUL V. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ 

 
Art. 7.  
(1) Prețul închirierii – chiria – este în cuantum de ____ lună, fără TVA.  
(2) Chiria va fi achitată anticipat, până la data de 25 a lunii în curs, pentru luna 

următoare, pe baza facturii emise de Locator. În cazul în care Locatorul omite să transmită 
factura pentru plata chiriei, Locatarul are obligația să achite prețul închirierii pînă în ultima zi 
bancară a lunii curente, pentru luna următoare.  

(3) Plata chiriei se va face la contul _____________________________ deschis la 
_____________________ sau la caseria Locatorului. 

(4) Valoarea chiriei stabilită conform contractului se va actualiza la 1 ianuarie a 
fiecărui an cu rata inflației."  

Art. 8.  
(1)  Locatarul va constitui și va menține pe toată perioada contractului în contul 

Locatorul, o garanție în cuantum de ____ lei, echivalentul chiriei datorate pentru două luni. 
Garanția va fi constituită înainte de predarea-primirea spațiului.  

(2) Locatorul va putea executa sumele constituite drept garanție, fără nici o 
formalitate prealabilă, în cazul în care Locatarul nu își îndeplinește obligațiile contractuale.  

Art.9.  
(1) Locatarul va achita costul utilităţilor (apă, energie electrică, energie termică, 

salubritate etc.), pe baza facturii emise de Locator, în termen de 15 zile de la primirea 
facturii, astfel: 
i. Pentru (descrierea utilităţii) , cotă procentuală de _____% din costul total lunar 

înregistrat de unitatea de învăţământ; 
ii. Pentru (descrierea utilităţii), cotă procentuală de _____ % din costul total lunar 

înregistrat de unitatea de învăţământ;  
iii. Pentru (descrierea utilităţii), cotă procentuală de _____ % din costul total lunar 

înregistrat de unitatea de învăţământ; 
iv. Pentru (descrierea utilităţii), cotă procentuală de _____ % din costul total lunar 

înregistrat de unitatea de învăţământ; 
(2) Acolo unde spaţiul închiriat beneficiază de utilităţi contorizate separat, costul 

acestora va fi achitat conform indicaţiilor aparatelor de măsurare.  
  Art.10. Neplata la termen a chiriei şi a utilităţilor constituie o încălcare a prezentului 
contract şi atrage penalităţi în cuantum de 0,1% /zi de întârziere din suma datorată, calculate 
până la data efectivă a plăţii.  
  Art.11. Chiria şi penalităţile de întârziere pot fi modificate potrivit actelor normative şi 
Hotărârilor Consiliului Local ce intervin ulterior încheierii contractului, cu condiţia notificării 
Locatarului cu 30 de zile înainte de aplicarea noilor tarife care se referă la activitatea în speţă.  
  Art.12. Neplata chiriei şi/sau a utilităţilor pentru o perioadă de două luni consecutive 
atrage desfiinţarea de plin drept a Contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi 
prealabile şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, precum şi obligarea chiriaşului la plata 
de daune – interese.  

 



CAPITOLUL VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 
 
  Art.13. Locatorul are dreptul de a încasa chiria rezultată din închirierea Spaţiului, în 
condiţiile şi termenele stipulate în prezentul Contract.  
  Art.14. Locatorul are următoarele obligaţii: 

a) să predea Locatarului Spaţiului închiriat, în stare normală de folosinţă, în conformitate 
cu dispoziţiile prezentului Contract;  

b) să asigure folosinţa liniştită şi utilă a Spaţiului închiriat pe toată durata Contractului; 
c) să garanteze pe Locatar împotriva tulburărilor de fapt şi de drept provenite din fapta 

proprie şi împotriva tulburărilor de drept provenite din fapta terţilor.  
  Art.15. Locatorul are dreptul de a controla executarea obligaţiilor Locatarului şi 
respectarea condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a 
stânjeni folosinţa Spaţiului de către Locatar, starea integrităţii bunului care face obiectul 
contractului şi dacă acesta este folosit potrivit destinaţiei ce rezultă din prezentul Contract.  
  Art.16. Locatorul are dreptul de a suspenda prin orice mijloace folosinţa acordată 
Locatarului în cazul în care acesta constată că Spaţiul nu este folosit conform specificului 
/scopului pentru care a fost închiriat sau Locatarul desfăşoară activităţi care i-ar putea aduce 
prejudicii.  
  Art.17. În cazul suspendării dreptului de folosinţă acordat Locatarului, Locatorul va 
putea lua măsura de blocare şi/sau sigilare a căilor de acces în spaţiul închiriat. Locatorul nu 
va fi ţinut răspunzător pentru nici un prejudiciu ce ar putea rezulta din măsurile luate.  
 
 

CAPITOLUL VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOCATARULUI 
 
  Art.18. Locatarul are dreptul de a folosi Spaţiul închiriat şi accesoriile acestuia, 
conform destinaţiei stabilite potrivit prezentului Contract.  
  Art.19. Locatarul are următoarele obligaţii: 

a) să întrebuinţeze Spaţiul închiriat, obiectele de inventar (conform anexei), dotările şi 
instalaţiile aferente potrivit destinaţiei şi ca un bun proprietar, purtând răspunderea 
pentru toate pagubele produse din culpa sa;  

b) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere a Spaţiului închiriat şi a 
instalaţiilor aferente, în vederea menţinerii în stare de folosinţă;  

c) să plătească chiria şi utilităţile la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul 
Contract; 

d) să menţină Spaţiul închiriat în condiţii corespunzătoare de folosinţă şi să îl predea, la 
încetarea Contractului, în starea în care l-a închiriat, cu excepţia uzurii obişnuite;  

e) să nu efectueze lucrări prin care să schimbe destinaţia/specificul Spaţiului închiriat sau 
să intervină la elementele de construcţii şi instalaţii, decât cu acordul scris al 
Locutorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

f) să nu desfăşoare alte activităţi decât cele care rezultă din prezentul Contract; 
g) să îl anunţe pe Locator despre apariţia oricăror condiţii care împiedică întrebuinţarea 

Spaţiului conform scopului pentru care a fost închiriat; 
h) să elibereze Spaţiul la data încetării contractului sau la cererea Locatorului atunci când 

interesul public impune acest lucru; 
i) să ia măsurile necesare pentru a nu afecta folosinţa spaţiilor vecine cu spaţiul închiriat, 

prin zgomot, blocarea accesului în zonele comune sau alte activităţi; 



j) să respecte normele în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor (inclusiv 
instruirea corespunzătoare a personalului care îşi desfăşoară activitatea în spaţiul 
închiriat); 

k) să nu cesioneze contractul şi să nu subînchirieze Spaţiul în tot sau în parte; 
l) să solicite aprobarea în scris a Locatorului pentru instalarea oricărei modalităţi de 

reclamă care ar modifica design-ul Spaţiului închiriat.  
 

CAPITOLULVIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 
  Art.20. Prezentul contract va înceta:  

a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 
b) prin acordul de voinţă al părţilor; 
c) prin denunţare unilaterală; 
d) la momentul pieirii bunului sau a imposibilităţii utilizării acestuia conform destinaţiei 

pentru care a fost închiriat, fără plata unei despăgubiri în sarcina Locatorului;  
e)  n cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţare unilaterală de 

Locator, făcută cu 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să producă efecte; 
f) în cazul încetării dreptului de proprietate publică sau de administrare asupra  bunului 

imobil, de schimbare a regimului juridic sau în alte cazuri prevăzute de lege; 
g) în cazul reglementat la art. 11, dacă Locatarul anunţă că nu acceptă noile condiţii 

contractuale sau nu se prezintă pentru încheierea actului adiţional la termenul stabilit de 
Locator. În acest caz, contractul încetează de drept, în termen de 30 de zile de la 
primirea informării de către Locatar, fără nici o altă formalitate şi fără intervenţia 
instanţei.  

 Art. 21. La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de 
drept, tacita relocaţiune nu operează, putând fi prelungit numai prin acordul părţilor 
exprimat în scris, conform art. 6.  
 Art.22.  

(1) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către 
una dintre părţi la art. 14 lit. a), b), c), şi art. 19 lit. a), b), c), e), f), k), dă dreptul părţii lezate 
să notifice rezilierea de drept a Contractului şi să pretindă daune – interese, fără punere în 
întârziere fără intervenţia unei instanţe de judecată, prezenta clauză având valoarea unui pact 
comisoriu. Rezilierea nu va avea efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.  

(2) Creditorul obligaţiei neexecutate poate solicita rezilierea unilaterală, pentru alte 
motive decât cele prevăzute la alin.(1), potrivit dreptului comun în materie.  

 
CAPITOLUL IX. SUBÎNSCRIEREA ŞI CESIUNEA 

 
Art.23. Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului 

unui terţ este strict interzisă.  
 

CAPITOLUL X. FORŢA MAJORĂ 
 
 Art.24. Părţile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a prevederilor prezentului Contract ca urmare a unor condiţii de forţă 
majoră.  



 Art.25. Partea afectată de  n caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa respectivul 
caz, în scris, celeilalte părţi imediat ce a luat la cunoştinţă de producerea acestuia.  
 Art.26. Forţa majoră se va proba prin documente eliberate de autorităţile şi instituţiile 
abilitate în acest sens, în cel mult 30 de zile de la data producerii cazului de forţă majoră.  
 Art.27. Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa în scris 
celeilalte părţi imediat ce a luat la cunoştinţă de încetarea respectivului caz şi de a relua 
imediat executarea prezentului Contract.  
 

CAPITOLUL X. LITIGII 
 
 Art.28. Eventualele litigii născute din încheierea, executarea, interpretarea sau 
modificarea prezentului Contract, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, prin mediere, iar în 
caz contrar, de către instanţele judecătoreşti competente.  
 

CAPITOLUL XI. DISPOZIŢII FINALE 
 
 Art.29. Legea aplicabilă prezentului Contract este Legea Română.  
 Art.30. Locatorul va putea modifica unilateral partea reglementară a Contractului. 
Orice modificare a părţii convenţionale a prezentului Contract se poate face numai prin act 
adiţional semnat de ambele părţi.  
 Art.31. Orice comunicare între părţi trebuie expediată la adresele menţionate în 
prezentul Contract, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau 
prin fax.  
 Art.32. După încetarea perioadei de închiriere, orice investiţie sau modernizare adusă 
bunului închiriat, trece în condiţiile legii, în domeniul public local, respectiv în 
administrarea Consiliului Local, fără vreo pretenţie materială din partea Locatarului.  
 Art.33. Toate comisioanele şi spezele bancare necesare executării Contractului se 
suportă de Locatar.  
 
Prezentul contract s-a încheiat astăzi ________în 3(trei) exemplare originale,  
 
 
 

 
LOCATOR,                                                    LOCATAR, 
DIRECTOR DE UNITATE DE                      DIRECTOR, 
ÎNVĂŢĂMÂNT                                             ADMINISTRATOR 
 
 
CONTABIL ŞEF/ŞEF SERVICIU CONTABIL  
CONTABILITATE 
 
 
 
 

  



 
Anexa 4  

HCL nr. ___ din _________ 2018 
 

 
 

CONTRACT DE UTILIZARE TEMPORARĂ  
Nr. ___/______________________ 

 
 

CAPITOLUL I. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
Prezentul contract se încheie, astăzi              _______            între: 
________________ cu sediul în _______________ cont ________________ deschis 

la ____________________ reprezentată prin __________________             în calitate de 
LOCATOR 

și 
SC ________________   , cu sediul social în _____________, înmatriculată la ORC 

_____ sub  nr. J__/  __  /  ___   , având atribuit CIF ______, cont ______________  deschis 
la ________________, reprezentată prin ___________________________ în calitate de 
LOCATAR 

în următoarele condiții: 
 
 

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Art. 1. Obiectul contractului îl constituie transmiterea folosinţei temporare a spaţiului 

__________________________________________, situat în 
___________________________________________, cu o suprafaţă totală de ________mp, 
(denumit în continuare Spaţiul utilizat) în vederea utilizării ca 
__________________________________________.  

Art.2. Utilizarea temporară a spaţiului se va face conform programului ce se va 
întocmi de părţi, în luna curentă pentru luna următoare.  

 
CAPITOLUL III. SCOPUL CONTRACTULUI 

 
Art.3. Spaţiul este dat în folosinţă temporară Utilizatorului pentru a fi utilizat conform 

specificului şi destinaţiei acestuia, respectiv _____________________________.  
 
CAPITOLUL IV. DURATA ŞI EXECUTAREA CONTRACTULUI  
 
Art.4. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ______ zile/luni (maxim 6 luni), 

începând cu data de ______________până la data de __________.  
Art.5. Executarea Contractului se face pe timp fracţionat, respectiv zile/ore, conform 

programului stabilit de părţi.  
 
CAPITOLUL V. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ  
 



Art.6. 
(1) Preţul contractului --tariful de utilizare-- este de ____RON/oră.  
(2) Tariful de utilizare lunar se achită în luna curentă, pentru luna viitoare de 

utilizare şi este corespunzător numărului de ore prevăzute programului stabilit de părţi. 
Programul de utilizare se întocmeşte la data semnării prezentului contract şi, ulterior, în 
fiecare lună, pentru luna următoare.  

Art.7. Plata preţului se face în avans, în luna curentă pentru luna următoare, în maxim 
5 zile de la data emiterii facturii de către unitatea de învăţământ.  
 Art.8. Plata chiriei se va face la contul _____________________________ deschis la 
_____________________ sau la caseria Locatorului. 

Art.9. Plata utilităţilor se va face în avans, o dată cu preţul utilizării, pe bază de factură 
emisă de Unitatea de învăţământ, urmând a regulariza ulterior printr-o altă factură emisă de 
aceasta.  

(1) Utilizatorul va achita costul utilităţilor (apă, energie electrică, energie termică, 
salubritate etc.) în avans, în sistem pauşal, pe baza facturii emise de unitatea de învăţământ, 
astfel:  

i. Pentru (descrierea utilităţii) , cotă procentuală de _____% din costul total lunar 
înregistrat de unitatea de învăţământ; 

ii. Pentru (descrierea utilităţii), cotă procentuală de _____ % din costul total lunar 
înregistrat de unitatea de învăţământ;  

iii. Pentru (descrierea utilităţii), cotă procentuală de _____ % din costul total lunar 
înregistrat de unitatea de învăţământ; 

iv. Pentru (descrierea utilităţii), cotă procentuală de _____ % din costul total lunar 
înregistrat de unitatea de învăţământ; 

(2) Acolo unde spaţiul utilizat beneficiază de utilităţi contorizate separat, costul 
acestora va fi achitat conform indicaţiilor aparatelor de măsurare.  
 Art.10. Neplata preţului Contractului sau a utilităţilor, după semnare, nu îi permite 
Utilizatorului să utilizeze Spaţiul.  
 
 CAPITOLUL VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
 
 Art.11. Unitatea de învăţământ are dreptul de a încasa preţul rezultat din utilizarea 
Spaţiului, în condiţiile şi termenele stipulate în prezentul Contract.  
 Art.12. Unitatea de învăţământ are următoarele obligaţii:  

a) să pună la dispoziţia Utilizatorului spaţiul ce face obiectul prezentului Contract, 
conform programului stabilit, pe întreaga durată a Contractului; 

b) să asigure folosinţa liniştită şi utilă a Spaţiului pe toată durata Contractului; 
c) să permită folosirea utilităţilor existente şi a spaţiilor de acces în comun; 
d) să verifice  respectarea programului de utilizare.  

 Art.13. Unitatea de învăţământ are dreptul de a suspenda prin orice mijloace folosinţa 
temporară acordată Utilizatorului în cazul în care acesta constată că Spaţiul nu este folosit 
conform specificului/scopului pentru care a fost închiriat sau Utilizatorul desfăşoară activităţi 
care i-ar putea aduce prejudicii.  
 Art.14. În cazul suspendării dreptului de folosinţă acordat Utilizatorului, unitatea de 
învăţământ va putea lua măsura de blocare şi/sau sigilare a căilor de acces.  
 Art.15. Utilizatorul are dreptul de a folosi Spaţiul şi accesoriile acestuia, conform 
destinaţiei stabilite potrivit prezentului Contract.  



 Art.16. Utilizatorul are dreptul de a cere restituirea preţului plătit dacă a fost 
împiedicat să utilizeze Spaţiul de către unitatea de învăţământ sau un prepus al acesteia.  
 Art.17. Utilizatorul are următoarele obligaţii:  

a) să utilizeze Spaţiul, dotările şi instalaţiile aferente potrivit destinaţiei, purtând 
răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;  

b) să plătească preţul şi utilităţile la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul 
Contract; 

c) să respecte programul de utilizare întocmit de unitatea de învăţământ; 
d) să nu efectueze lucrări, reparaţii, modificări sau orice fel de alte intervenţii prin care să 

schimbe destinaţia/specificul Spaţiului închiriat sau să intervină la elementele de 
construcţii şi instalaţii; 

e) să nu desfăşoare alte activităţi decât cele care rezultă din prezentul Contract; 
f) să anunţe Unitatea de învăţământ despre apariţia oricăror condiţii care împiedică 

utilizarea spaţiului conform scopului pentru care a fost semnat Contractul; 
g) să elibereze Spaţiul la data încetării contractului sau la cererea unităţii de învăţământ, 

atunci când interesul public impune acest lucru; 
h) să nu tulbure, în nici un fel, activitatea unităţii de învăţământ; 
i) să respecte normele în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi normele 

igienico-sanitare, revenindu-i răspunderea pentru pagubele produse din culpa sa.  
 
 CAPITOLUL VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
 
Art.18. Prezentul contract va înceta:  
a. dacă în termen de 15 zile de la emiterea facturii, utilizatorul nu achită preţul şi 

utilităţile, înainte de utilizarea efectivă a Spaţiului; 
b. la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 
c. prin acordul de voinţă al părţilor; 
d. prin denunţare unilaterală de către unitatea de învăţământ, dacă intervine o situaţie 

pe care acesta nu a putut să o anticipeze la momentul semnării contractului; 
e. la momentul pieirii bunului sau a imposibilităţii utilizării acestuia conform 

destinaţiei, fără  plata unei despăgubiri în sarcina unităţii de învăţământ; 
f. în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţare unilaterală de 

către unitatea de învăţământ, fără plata de despăgubiri; 
g. în cazul încetării dreptului de proprietate publică sau de administrare asupra 

bunului imobil, de schimbare a regimului juridic sau în alte cazuri prevăzute de 
lege.  

Art. 19. La expirarea duratei pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, 
fără nici o formalitate prealabilă.  
 Art.20. Neexecutarea  sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de 
către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate să ceară rezilierea Contractului, fără a mai fi 
nevoie de intervenţia unei instanţe de judecată. Rezilierea nu va avea efect asupra obligaţiilor 
deja scadente între părţi.  

 
CAPITOLUL VIII. FORŢA MAJORĂ  
 



 Art.21. Părţile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea  
necorespunzătoare a prevederilor prezentului Contract ca urmare a unor condiţii de forţă 
majoră.  
 Art.22. Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa respectivul 
caz, în scris, celeilalte părţi imediat ce a luat la cunoştinţă de producerea acestuia.  
 Art.23. Forţa majoră se va proba prin  documente eliberate de autorităţile şi instituţiile 
abilitate în acest sens, în cel mult 30 de zile de la data producerii cazului de forţă majoră.  
 Art.24. Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa în scris 
celeilalte părţi imediat ce a luat la cunoştinţă de încetarea respectivului caz şi de a relua 
imediat executarea prezentului Contract.  
 
CAPITOLUL IX. LITIGII 
 
 Art.25. Rezolvarea neînţelegerilor apărute pe durata prezentului Contract se vor 
rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, părţile se vor 
supune litigiului instanţelor judecătoreşti competente.  
 
CAPITOLUL X. DISPOZIŢII FINALE 
 
 Art.26. Legea aplicabilă prezentului Contract este Legea Română.  
 Art.27. Unitatea de învăţământ va putea modifica unilateral partea reglementară a 
Contractului. Orice modificare a părţii convenţionale a prezentului Contract se poate face 
numai prin act adiţional semnat de ambele părţi.  
 Art.28. Orice comunicare între părţi trebuie expediată la adresele menţionate în 
prezentul Contract, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau 
prin fax.  
 Art.29. Toate comisioanele şi spezele bancare necesare executării Contractului se 
suportă de Utilizator.  
 
Prezentul contract s-a încheiat astăzi ________în 3(trei) exemplare originale,  
 
 
 
UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT UTILIZATOR 
DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT                  DIRECTOR  
                             
 
CONTABIL ŞEF/ŞEF SERVICIU                         CONTABIL 
CONTABILITATE 
 

  



Anexa 5  
HCL nr. ___ din _________ 2018 

 
 

 
Prețuri minime pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Vînători-Neamț, județul Neamț, prin 
proceduta licitației publice 

 
Nr. 
ctr. 

Tipul de spațiu Cuantumul chiriei 

1.  Sală de clasă 

1 leu m.p./lună 
2.  Sală de festivități 
3.  Sală de sport /Teren de sport 
4.  Laborator/ Atelier 
5.  Spațiu pentru activități comerciale 50 lei m.p./lună 
6.  Alte anexe ale UÎ 1 leu m.p./lună 

 
 

Prețuri minime pentru închirierea temporală a spațiilor excedentare din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Vînători-Neamț, județul Neamț, 

prin proceduta privind utilizarea temporară.  
 
 

Nr. 
ctr. 

Tipul de spațiu Cuantumul chiriei 

1.  Sală de clasă 10 lei/ora 
2.  Sală de festivități 10 lei/ora 
3.  Sală de sport /Teren de sport 10 lei/ora 
4.  Laborator/Atelier 10 lei/ora 
5.  Spațiu pentru activități comerciale 10 lei/m.p/ora 
6.  Alte anexe ale UÎ 10 lei/ora 

 



  


