
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 bunului imobil construc ie înț
suprafa ă de ț 12 mp – spa iu  destinat ampalsării echipamentelor de telecomunica ii.ț ț
                  ART. 2 Locatorul predã locatarului bunul imobil închiriat prin semnarea unui proces-
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 închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru ampalsarea echipamentelor de
telecomunica ii.ț  
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.  Plata  utilită ilor  va fi  în  sarcinaț
chiria ului.ș  Chiria ul se obliga sa ii plateasca Proprietarului, contravaloarea consumului de energieș
electrica, in cuantum de  480 kwh/an, contravaloarea consumului mediu estimat de energie pentru
echipamentele  amplasate  in  spatiu  fiind  de  40  kwh/luna, in  acelasi  cont  mentionat  în  contract.
Energia electrica astfel calculata, va fi platita la pretul cu care proprietarul o cumpara de la furnizorul
de energie electrica, la care se adauga TVA. Plata energiei electrice se va face anual, pana in ultima
zi a ultimei luni a trimestrului pentru care se face plata.
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:
9.1. poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga perioadă
contractuală;
9.2. să notifice persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia,
Administratorului, cu cel puţin  două zile lucrătoare în avans, cu privire la exercitarea dreptului de
acces  de  către  persoanele  împuternicite  de  Operator,  cu  excepţia  cazului  în  care  este  necesară
efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă, caz în care notificarea se va face telefonic
în condiţiile stabilite prin prezentul Contract;
9.3. să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor, în ziua începerii lucrărilor;
9.4.să obţină avizele/autorizaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor;
9.5.să efectueze lucrările  de acces pe,  deasupra,  în sau sub imobilul  ce face obiectul  prezentului
Contract  cu  respectarea  cerinţelor  specifice  de  urbanism,  de amenajare  a  teritoriului  sau  privind
calitatea în construcţii ori a celor privind protecţia mediului, a igienei şi sănătăţii publice, a muncii, a
ordinii publice şi siguranţei naţionale;
9.6. să suporte în întregime cheltuielile legate de îndeplinirea formalităţilor necesare pentru înscrierea
dreptului constituit prin prezentul Contract în cartea funciară a imobilului;
9.7. să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreţinerea şi
repararea  reţelelor  publice  de  comunicaţii  electronice  sau  elementelor  de  infrastructură  necesare
susţinerii acestora, aşa cum au fost descrise mai sus;



9.8.  să  plătească  suma reprezentând  contravaloarea  dreptului  de acces  în  condiţiile  stabilite  prin
prezentul  Contract,  sumă care include  atât  contravaloarea  folosinţei,  cât  şi,  în  măsura în  care se
produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, despăgubirea aferentă;
9.9.  să  reaşeze  elementele  reţelelor  de  comunicaţii  electronice  sau  elementele  de  infrastructură
necesare  susţinerii  acestora,  în  cadrul  aceleiaşi  proprietăţi,  pe  cheltuiala  proprie,  când  această
reaşezare  este  solicitată  de  Administrator pentru  construcţia  de  clădiri  sau  pentru  efectuarea  de
lucrări,  în  condiţiile  convenite  prin  prezentul  Contract.  Când  reaşezarea  elementelor  reţelelor  de
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură destinate susţinerii acestora este necesară
pentru  efectuarea  unor  lucrări  de  către  alte  persoane  decât  Administratorul,  cheltuielile  vor  fi
suportate de acestea;
9.10. să pună la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie a propriei reţele
toate  informaţiile  necesare,  astfel  încât  să  se  evite  producerea  unor  daune reţelei  de comunicaţii
electronice;
9.11. să respecte normele şi standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra, în
sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract;
9.12.  să  nu  afecteze,  decât  cel  mult  într-o  măsură  nesemnificativă,  dreptul  de  folosinţă  asupra
imobilului în cauză prin efectuarea lucrărilor de acces sau, în cazul în care au fost deja efectuate
lucrări  de acces asupra aceluiaşi  imobil  de către  un alt  furnizor de reţele  publice de comunicaţii
electronice,  să  nu  afecteze  în  mod  permanent  dreptul  de  folosinţă  asupra  imobilului,  printr-o
restrângere suplimentară determinată de efectuarea unor noi asemenea lucrări;
9.13. să întrebuinţeze bunul imobil potrivit destinaţiei sale;
9.14.  de  a  readuce  în  starea  iniţială  proprietatea  afectată  de  realizarea  lucrărilor  de  acces  pe
proprietăţi  sau, prin acordul Părţilor,  de a compensa  Administratorului cheltuielile determinate de
aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate;
9.15 să  folosească  suprafeţele  de  teren/construcţiile  afectate  de exercitarea  dreptului  de  acces  în
scopul pentru care s-a încheiat prezentul Contract;
9.16. să restituie suprafaţa de teren/construcţie la sfârşitul perioadei prevăzute în prezentul Contract.
9.17. să folosească bunul cu prudenţă şi diligenţă;
9.18. se interzice subînchirierea totală sau parţială ori cesiunea prezentului contract de închiriere;
9.19. chiriaşul  se  obligă  să  plătească  lunar/trimestrial  chiria  datorată  în  condiţiile,  cuantumul  şi
termenele stabilite în contractul de închiriere, i să achite contravaloarea utilită ilor;ș ț
9.20. Chiriaşul are obligaţia de a întreţine şi conserva bunul care face obiectul prezentului contract
sau, după caz, de a efectua la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii (cheltuieli
necesare şi utile) la bunurile evidenţiate în procesul verbal de predare-primire;
9.21. Suma achitată la data înscrierii la licitaţie cu titlu de garanţie, în cuantum de 200,00 lei va fi
folosită pentru plata chirie restante şi a eventualelor penalităţi datorate;
9.22.Să respecte condiţiile impuse prin acordarea avizelor;
9.23.Chiriaşul se obligă ca în situaţia în care prin hotărâre a Consiliului local al comunei Dolje ti sauș
prin alte acte normative se hotărăşte executarea pe spa iul licitat a unor lucrări de utilitate publică deț
interes local sau naţional, să elibereze amplasamentul pe care îl ocupă, necondiţionat, în termen de 30
de zile de la data primirii somaţiei;
9.24. Să  plătească  impozitul  potrivit  Legii  227/2015   privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.



9.25. Pe  parcursul  exploatării  spa iului  locatarul  (chiriaşul)  va  respecta  normele  de  protecţie  aț
mediului  impuse de legislaţia  în vigoare,  precum şi toate  legile  în  vigoare cu privire  la obiectul
închirierii.
9.26. Eventualele investiţii făcute, cu acordul proprietarului, de către chiriaş, se predau locatorului
fără nicio despăgubire.

Chiria ul  va  avea  în  vedere  la  exploatarea  spa iilor  închiriate  respectarea  i  îndeplinireaș ț ș
următoarelor cerin e: ț

• securitatea serviciilor furnizate/prestate; 
• continuitatea serviciilor din punct de vedere calitativ i cantitativ; ș
• adaptabilitatea serviciilor la cerin ele comunită ii locale; ț ț
• accesul liber la servicii i la informa iile necesare; ș ț
• tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate. 

Desfă urarea  activită iilor  specifice  pentru  administrarea  bunurilor  închiriate  trebuie  săș ț
asigure: 

-  satisfacerea  cerin elor  i  nevoilor  de  utilitate  publică  ale  comunită ii  locale  i  cre tereaț ș ț ș ș
calită ii vie ii; ț ț

-  administrarea  i  gestionarea  spa iilor  închiriate  în  interesul  chiria ului  i  a  comunită iiș ț ș ș ț
locale; 

- func ionarea i exploatarea în condi ii  de siguran ă, rentabilitate i eficien ă economică aț ș ț ț ș ț
spa iilor închiriate; ț

- ridicarea continuă a standardelor i a indicatorilor de performan ă ai serviciilor prestate; ș ț
- dezvoltarea i modernizarea spa iilor închiriate în corelare cu planurile i documenta iile deș ț ș ț

urbanism i amenajarea teritoriului aprobate; ș
- aplicarea principilor economiei de pia ă i ale liberei concuren e; ț ș ț
- protejarea domeniului public/privat i punerea în valoare a  acestuia; ș
-  protec ia  i  conservarea  mediului  natural  i  construit  în  conformitate  cu  reglementărileț ș ș

legale în vigoare; 
- protec ia sănătă ii i igienei publice în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.ț ț ș

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,
                                                                                   


