
FORMULARUL 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către: 
COMUNA DOLJE TI , JUDE UL NEAMȘ Ț Ț
Ca  urmare  a  anun ului  publicat  in  data  de  ………..............  privind  închiriere  imobil,ț
………………………………………(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat coletul
sigilat şi marcat în mod vizibil. Coletul conţine documentele şi informaţiile solicitate, în original şi o
copie. Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
Data completării _ . _ . ___
Cu stimă, Ofertant, (semnătura şi ştampila autorizată)



Formular nr. 2
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
FORMULARUL 2: ÎMPUTERNICIRE 
Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este
autorizată  să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire  a contractului  de închiriere.
Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul
este înregistrat si trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceste cât si semnătura celui
împuternicit. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire într-o altă limbă.
Împuternicirea (împuternicirile) se atasează acestui formular. 
Numele  în  Clar:  _____________________________________________________  Semnătura:
________________________________________________________  În  calitate  de:
_______________________________________________________ Legal autorizat să semnez oferta
pentru si în numele ________________________ 
(denumire/nume operator economic) 
Stampila si semnatura autorizata 



Formular nr. 3 
OFERTANTUL............................................... (denumirea/numele) 
CONFORMITATEA CU CAIETUL DE SARCINI 
Subsemnatul,  reprezentant  împuternicit  al  ….......................  (denumirea/numele  şi  sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar că am luat la cunoştinta prevederile caietului de sarcini şi le vom
respecta în totalitate şi prin prezenta luăm la cunostinţă că orice deviere a ofertei noastre de la Caietul
de Sarcini, indiferent de motive, nu trebuie acceptată de către Autoritatea Contractantă. 
Data completării: …………………
Ofertant, ……. …….. (semnătura autorizată) 



Formular nr.4

CONTRACT-CADRU  de  închiriere  a  bunurilor  imobile  din  domeniul  public  al  COMUNEI
DOLJE TIȘ

CAP. I Pãrţile contractante 
I. PARTILE CONTRACTANTE 
COMUNA DOLJE TI,  Ș cu sediul  in strada tefan cel  Mare i  Sfânt,  nr.  44,  localitatea Dolje ti,Ș ș ș
comuna Dol.je ti, jude ul Neam , reprezentată legal de LUNGU ALBERT având  funcţia de primar înș ț ț
calitate de LOCATOR 

i ș
...........................................................,  cu  sediul  în  localitatea  .......................,
judeţul/sectorul  ......................,  str.  ......................  nr.  .........,  înregistratã  la  Oficiul  Naţional  al
Registrului  Comerţului  sub  nr.  .......................  din  .......................,  cont  nr.  ..............,  deschis
la  ................................,  cod  fiscal  .......................,  reprezentatã  prin  ........................,  având  funcţia
de ........................., în calitate de LOCATAR, 

au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea urmãtoarelor clauze: 
CAP. II Obiectul contractului 

ART. 1 Locatorul se obligã sã asigure locatarului folosinţa terenului în suprafa ă de  ț 5878
mp .
                  ART. 2 Locatorul predã locatarului bunul imobil închiriat la data de .................. .
Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare-primire, care va fi
încheiat,  datat,  semnat şi ştampilat de pãrţile contractante, menţionându-se totodatã starea fizicã a
imobilului, dotãrile şi utilitãţile de care acesta beneficiazã în momentul predãrii-primirii.
CAP. III Scopul contractului 
ART. 3 Bunul imobil teren-închiriat se face cu scopul unei amenajări piscicole.
CAP. IV Durata contractului 



ART. 4 Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadã de  10 ani, cu începere de la data
de ................... şi pânã la data de ............... . Contractul va putea fi prelungit pe o perioadă egală cu
perioada iniţiala prin notificare cu minim 60 de zile înainte de expirarea contractului prin renegociere
clauze.                                                                                                         
CAP. V Preţul contractului şi modalitãţile de platã 
ART. 5 Preţul închirierii - chiria - este de .................. lei/lunã. 
ART. 6 Plata chiriei se face lunar, pânã pe data de 15 a lunii curente pentru luna în curs. 
CAP. VI Obligaţiile pãrţilor 
SECŢIUNEA 1-Obligaţiile locatorului 
ART. 7 Locatorul se obligã: 
a) sã predea bunul imobil închiriat,  precum şi toate accesoriile acestuia în starea corespunzãtoare
destinaţiei în vederea cãreia a fost închiriat; 
b) sã garanteze pentru liniştita şi utila folosinţã a bunului imobil închiriat, fiind rãspunzãtor faţã de
locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului care îi împiedica întrebuinţarea. 
c) În cazul în care pe parcursul desfăşurării contractului apar situaţii ce necesită lucrări ample ce nu
ţin de activitatea locatarului , locatorul va executa aceste lucrări pe cheltuiala sa , iar în perioada de
executare nu se va percepe chirie, nici locatorul nu va putea solicita daune . 
ART. 8 Locatorul poate sã controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacã acesta
este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se
exercitã fãrã a stânjeni folosinţa bunului imobil de cãtre locatar. 
SECŢIUNEA a 2-a- 
Obligaţiile locatarului 
ART. 9 Locatarul se obligã:
 a) sã întrebuinţeze, pe toatã durata închirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu bunã-credinţã şi
potrivit destinaţiei care rezultã din contract, purtând rãspunderea pentru toate pagubele produse din
culpa sa; 
b)  sã  suporte,  pe  toatã  durata  contractului,  cheltuielile  referitoare  la  utilitãţile  consumate  pentru
folosinţa bunului imobil închiriat. 
c) sã execute la timp şi în bune condiţii lucrãrile de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbã, în
vederea  menţinerii  bunului  imobil  închiriat  în  starea  în  care  l-a  primit  în  momentul  încheierii
contractului;  d)  sã  plãteascã  chiria  lunarã  la  termenul  stipulat  în  contract;  e)  sã  nu  tulbure
desfãşurarea celorlalte activitãţi desfãşurate în cadrul imobilului; f) sã rãspundã pentru distrugerea
totalã sau parţialã a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale; g) sã permitã locatorului sã
controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia, la termenul stabilit în
contract;
 h) sã nu aducã modificãri bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului
şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv obţinerea autorizaţiei de construcţie; 
i) sã restituie bunul imobil la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform
procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzurã;
 j) sã rãspundã integral pentru deteriorãrile aduse spaţiului de cãtre persoanele aduse de acesta în
spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.; 
k) sã execute la timp şi în condiţii optime reparaţiile locative, de întreţinere a imobilului închiriat,
inclusiv ale instalaţiilor accesorii acestuia care permit furnizarea utilitãţilor; 
l)pe toata perioada închirierii locatarul va platii taxele si impozitele calculate de primaria locala ,
aferente spaţiului închiriat. 
m) În cazul în care locatarul nu isi indeplineste corespunzător obligatiile contractuale , locatorul are
dreptul de a executa partial sau integral garantia de buna execuţie , in conditiile caietului de sarcini ,
iar daca nu se reziliaza contractul locatorul are obligaţia reconstituirii integrale a agarantiei initiale. 



CAP. V Preţul contractului şi modalitãţile de platã 
ART. 5.1 Preţul închirierii  -  chiria - este de ..................  lei/lunã.  Plata utilită ilor va fi în sarcinaț
chiria ului. Pretul chiriei se va indexa lunar .ș
 ART. 6 Plata chiriei se face lunar, pânã pe data de 15 a lunii curente pentru luna în curs. 
CAP. VI Obligaţiile pãrţilor 
SECŢIUNEA 1-Obligaţiile locatorului 
ART. 7 Locatorul se obligã: 
a) sã predea bunul imobil închiriat,  precum şi toate accesoriile acestuia în starea corespunzãtoare
destinaţiei în vederea cãreia a fost închiriat; 
b) sã garanteze pentru liniştita şi utila folosinţã a bunului imobil închiriat, fiind rãspunzãtor faţã de
locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului care îi împiedica întrebuinţarea. 
c) În cazul în care pe parcursul desfăşurării contractului apar situaţii ce necesită lucrări ample ce nu
ţin de activitatea locatarului , locatorul va executa aceste lucrări pe cheltuiala sa , iar în perioada de
executare nu se va percepe chirie, nici locatorul nu va putea solicita daune . 
ART. 8 Locatorul poate sã controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacã acesta
este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se
exercitã fãrã a stânjeni folosinţa bunului imobil de cãtre locatar. 
SECŢIUNEA a 2-a- 
Obligaţiile locatarului 
ART. 9 Locatarul se obligã:
 a) sã întrebuinţeze, pe toatã durata închirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu bunã-credinţã şi
potrivit destinaţiei care rezultã din contract, purtând rãspunderea pentru toate pagubele produse din
culpa sa; 
b)  sã  suporte,  pe  toatã  durata  contractului,  cheltuielile  referitoare  la  utilitãţile  consumate  pentru
folosinţa bunului imobil închiriat. 
c) sã execute la timp şi în bune condiţii lucrãrile de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbã, în
vederea  menţinerii  bunului  imobil  închiriat  în  starea  în  care  l-a  primit  în  momentul  încheierii
contractului;  d)  sã  plãteascã  chiria  lunarã  la  termenul  stipulat  în  contract;  e)  sã  nu  tulbure
desfãşurarea celorlalte activitãţi desfãşurate în cadrul imobilului; f) sã rãspundã pentru distrugerea
totalã sau parţialã a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale; g) sã permitã locatorului sã
controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia, la termenul stabilit în
contract;
 h) sã nu aducã modificãri bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului
şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv obţinerea autorizaţiei de construcţie; 
i) sã restituie bunul imobil la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform
procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzurã;
 j) sã rãspundã integral pentru deteriorãrile aduse spaţiului de cãtre persoanele aduse de acesta în
spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.; 
k) sã execute la timp şi în condiţii optime reparaţiile locative, de întreţinere a imobilului închiriat,
inclusiv ale instalaţiilor accesorii acestuia care permit furnizarea utilitãţilor; 
l)pe toata perioada închirierii locatarul va platii taxele si impozitele calculate de primaria locala ,
aferente spaţiului închiriat. 
m) În cazul în care locatarul nu isi indeplineste corespunzător obligatiile contractuale , locatorul are
dreptul de a executa partial sau integral garantia de buna execuţie , in conditiile caietului de sarcini ,
iar daca nu se reziliaza contractul locatorul are obligaţia reconstituirii integrale a agarantiei initiale. 
CAP. VII Rãspunderea contractualã, penalitãţi şi daune-interese 
ART.  10  Pentru  neîndeplinirea  sau  îndeplinirea  necorespunzãtoare  a  obligaţiilor  prevãzute  în
prezentul contract, pãrţile rãspund potrivit prevederilor legii. 



CAP. VIII Rezilierea contractului
 ART. 13 Neexecutarea/Executarea necorespunzãtoare a obligaţiilor asumate de cãtre una dintre pãrţi
dã dreptul pãrţii lezate sã cearã rezilierea contractului şi sã pretindã daune-interese, fãrã notificare
prealabilã şi fãrã a mai fi nevoie de intervenţia unei instanţe de judecatã. 
ART. 14 În cazul în care s-a depãşit termenul de platã a chiriei sau utilitãţilor cu 90 de zile de la data
scadenţei sau în cazul nerespectãrii unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se considerã
desfiinţat de cãtre locator, fãrã punere în întârziere, fãrã alte formalitãţi şi fãrã intervenţia vreunei
instanţe de judecatã, conform prezentului pact comisoriu de gradul IV. 
CAP. IX Forţa majorã 
ART. 15 Forţa majorã, legal notificatã, exonereazã de rãspundere partea care o invocã în condiţiile
legii.
CAP.X  Subînchirierea i cesiuneaș
Art.16.  Subînchirierea în tot  sau în parte  a bunului  imobil  închiriat  sau cesiunea contractului  de
închiriere unui ter  este interzisă fără acordul LOCATORULUI.ț
CAP.XI   Încetarea  contractului
Art.17 Loca iunea încetează prin ț
a)acordul de voin ă al păr ilor; ț ț
b) expirarea termenului; 
c) rezilierea pentru neexecutarea obliga iilor; ț
d) din orice alte cauze prevăzute de lege;    
e) nerespectarea angajamentelor din caietul de sarcini;                                                        
ART.18 La expirarea termenului  pentru care a  fost  încheiat,  contractul  încetează de drept,  tacita
reloca iune nu operează, putând fi prelungit numai cu acordul păr ilor.ț ț
CAP XII Litigii                 
Art.  19   Orice  litigiu  izvorât  din  încheierea,  executarea,  modificarea,  încetarea  i  interpretareaș
clauzelor prezentului contract se va solu iona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, vaț
fi supus spre solu ionare instan elor române de drept comun.ț ț
CAP.XIII Dispozi ii finaleț
Art.20 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.    
Art.21  Orice  modificare  a  prezentului  contract  se  poate  face  numai  prin  act  adi ional  semnat  iț ș
tampilat de ambele păr i.                       ș ț

Art. 22 Orice comunicare între păr i trebuie expediată la adresele men ionate în cap.I, prin scrisoareț ț
recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fa, cu confirmarea expedierii acestuia. În
situa ia în care comunicarea se face prin po tă, aceasta va fi considerată primită la data men ionată peț ș ț
confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată
recep ionată în ziua expedierii acestuia. ț
ART.23 Documentele contractului sunt                                                
- caietul de sarcini;          
- PV de licita ie privind pre ul oferit.ț ț
ART. 24 Prezentul contract s-a încheiat astăzi…….., la ………………, în 2(două) exemplare, câte
unul pentru fiecare.

           Locator,                                                                                              Locatar,
                                                                                   


