
 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: aprobare documentaţia de atribuire privind închirierea  prin 

licitaţie publică  şi închirierea  spaţiului în suprafaţă de 73,6 mp situat la 

demisolul Primăriei oraşului Balş   
  

 

Având în vedere: 

- Raportul nr.8702 /29.09.2014 al Serviciului Iniţiativă , Dezvoltare şi Achiziţii 

Publice ; 

- Prevederile art. 14 alin(1) şi art.15 din Legea nr. 213/1998 , privind bunurile 

proprietate publică , cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- Raportul nr. 212/29.09.2014 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură ; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin 2,lit. c si alin 5, lit. aşi   art. 123  din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

     
 

 

             

   CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE:  

 
            Art. 1. – Se aprobă documentaţia de atribuire privind închirierea prin licitaţie publică 

şi închirierea  spaţiului în suprafaţă de 73,6 mp situat în Balş, str. N. Bălcescu , nr. 14, judeţul 

Olt , la demisolul Primăriei oraşului  Balş . 

 

            Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor 

publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Iniţiativă , Dezvoltare şi Achiziţii 

Publice,  pentru  ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt . 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Radu Florian 

 
                                                                          

                                                                               Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                               lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                                 SECRETAR 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 

www.bals.ro 



                                                                                                    Jr. Dinu Constantin   
Balş, 30.09.2014 
Nr.92 
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi) 
 

                                                                                Anexa nr. 1la HCL nr. 92/30.09.2014 
 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
 

Privind  inchirierea spatiului  in suprafata de 73,6 mp situat in orasul Bals , str. Nicolae 
Balcescu , nr.14 , judetul Olt , la demisolul Primariei orasului Bals prin licitatie publica 

deschisa  
 

1. INTRODUCERE 

Prezentul studiu de oportunitate a fost facut de Serviciul Initiativa , Dezvoltare Locala si 
Achizitii Publice , Compartimentul Chirii si Concesiuni , din cadrul Primariei Orasului Bals . 

Acest studiu este necesar la obtinerea Hotararii Consiliului Local Bals, in vederea    
inchirierii  spatiului  in suprafata de 73,6 mp situat in orasul Bals , str. Nicolae Balcescu , 
nr.14 , judetul Olt , la demisolul Primariei orasului Bals prin licitatie publica deschisa 
,precum si stabilirea conditiilor in care acest spatiu anterior mentionat va fi inchiriat  . 

 
2.NATURA JURIDICA A SPATIULUI 
 
Spatiul  in suprafata de 73,6  mp apartine domeniului public al orasului Bals  conform 

H.G.nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al 
municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Olt. 

 
      3.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII: 
 
Denumire : Spatiu apartinand domeniului public al orasului Bals . 
Amplasare :Spatiul se afla amplasat in orasul Bals, strada N.Balcescu nr.14 la     demisolul   
Primariei orasului Bals; 
Suprafata : Spatiul are o suprafata totala de   73,60 mp compusa din : 

bucatarie :      20mp ,  
sala de mese :30,04 mp ,  
hol intrare : 9,94 mp , hol : 10,53 mp  
baie :3,09 mp .  
 

Destinatia actuala: alimentatie publica  
Destinatia viitoare: alimentatie publica  , comert cu produse alimentare;    
 

4.MOTIVELE DE ORDIN LEGISLATIV  , ECONOMIC , FINANCIAR , SOCIAL             
CARE JUSTIFICA INCHIRIEREA 

 
Motivele de ordin legislativ , economic, financiar si social care impun inchirierea  
bunurilor proprietate publica  sunt urmatoarele : 

- potrivit art.119 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu  modificarile si completarile ulterioare, “ Constituie patrimoniu al 
unitatii administrativ teritoriale bunurile mobile si imobile care apartin domeniului 
public al unitatii administrative teritoriale ,domeniului privat al acesteia , precum 



si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial  “   consiliul local al unitatii 
administrativ teritoriale hotarand inchirierea acestor bunuri in conditiile legii. 

- in conformitate cu prevederile art.14 alin(1) din Legea nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare:“ 
Inchirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unitatilor administrative-
teritoriale se aproba dupa caz  prin hotarare  a Guvernului , a consiliului judetean , 
a Consiliului General al Municipiului Bucuresti  sau a consiliului local iar 
contractul de inchiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea 
bunului inchiriat  potrivit specificului acestuia “ , si , 

-  art.15 din Legea 213/1998  :  “Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate 
publica se face prin licitatie publica , in conditiile  legii” .   

 
Prin administrarea eficienta a domeniului public si privat al orasului Bals,    Consiliul 
Local Bals poate obtine venituri suplimentare la bugetul local . 
 
5.MODALITATEA DE ACORDARE A INCHIRIERII 
 

- Procedura de inchiriere se realizeaza  in conformitate cu prevederile Legii 
213/1998 –privind  administratia publica si regimul juridic al acesteia  , art.14(1) 
“:“ Inchirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unitatilor 
administrative-teritoriale se aproba dupa caz  prin hotarare  a Guvernului , a 
consiliului judetean , a Consiliului General al Municipiului Bucuresti  sau a 
consiliului local” , a art.15 “Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate 
publica se face prin licitatie publica , in conditiile  legii” . si a art. 123 alin (1) 
“Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului 
public si privat , de interes local sau judetean , dupa caz , sa fie date in 
administrare regiilor autonome si institutiilor publice , sa fie concesionate ori sa 
fie inchiriate .Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori vanzarea 
bunurilor ce fac parte din domeniul privat , de interes local sau judetean , in 
conditiile legii .Vanzarea , concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica 
, organizata in conditiile legii “. 

 
       6.ELEMENTE DE PRET 
 

      Pretul minim de la care se porneste licitatia este prevazut in Anexa nr. 1     punctul 3 , 
la H.C.L. nr.135 din 23.12.2013 privind stabilirea tarifelor de baza lunare si zilnice pe   
mp   aferente  chiriilor   pentru anul   2014 , respectiv 6,9 lei /mp/luna  , respectiv 508 lei 
/ luna. 
      Chiria se va achita lunar . 

Pentru plata cu intarziere a obligatiilor se datoreaza majorari de intarziere conform 
legislatiei in vigoare . 

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
RADU FLORIAN 

 
 
 



 
 
 
                                                                    
                                                                           Anexa nr.2  la HCL nr. 92/30.09.2014 

 
ROMANIA 

JUDETUL  OLT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS 
Bals , str.Nicolae Balcescu nr.14 ,235100 , Olt 

Tel.0249/450145; Fax 0249/450140 
www.bals.ro 

 
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

Privind  inchirierea spatiului  in suprafata de 73,6 mp situat in orasul Bals , str. Nicolae 
Balcescu , nr.14 , judetul Olt , la demisolul Primariei orasului Bals prin licitatie publica   
 
Procedura : Licitatie publica  
 
 
CUPRINDE : 
 
SECTIUNEA I : CAIET DE SARCINI  
SECTIUNEA II : INSTRUCTIUNI PRIVIND OFERTANTII  
SECTIUNEA III : FORMULARE SI MODEL CONTRACT INCHIRIERE 
 
 
                                                                        SECTIUNEA I 
 
CAIET DE SARCINI 
Privind  inchirierea prin licitatie publica  a spatiului  in suprafata de 73,60 mp situat in 
orasul Bals , str. Nicolae Balcescu , nr.14 , judetul Olt , la demisolul Primariei orasului 
Bals 
 
 
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII: 
Denumire : Spatiu apartinand domeniului public al orasului Bals . 
Amplasare :Spatiul se afla amplasat in orasul Bals, strada N.Balcescu nr.14 la demisolul   
Primariei orasului Bals; 
Suprafata : Spatiul are o suprafata totala de 73,60 mp compusa din bucatarie :20mp , sala de 
mese :30,04 mp , hol intrare : 9,94 mp , hol : 10,53 mp si baie :3,09 mp .  
Destinatia actuala:alimentatie publica  
Destinatia viitoare:alimentative publica  , comert cu produse alimentare;    
2.DURATA INCHIRIERII  
Spatiul va fi inchiriat pe o perioada de 5(cinci ) ani , incepand cu data incheierii contractului . 
3.OBIECTUL INCHIRIERII 
Spatiul in suprafata se 73,6 mp situat la demisolul Primariei orasului Bals va fi inchiriat in 
vederea desfasurarii de activitati comerciale –alimentatie publica avand dotarile necesare 
pentru desfasurarea de astfel de activitati , obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor de 
functionare  fiind de competenta locatarului .  



Prin inchirierea spatiului  mentionat , Consiliul Local Bals are ca scop obtinerea de venituri 
suplimentare la bugetul local . 
4. PROCEDURA  DE INCHIRIERE 
Procedura aplicata : Licitatie publica deschisa cu oferte in plic sigilat. 

4.1. Cadrul legislativ de referinta : 
- Legea nr.215 /2001 a administratiei publice locale , cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia  cu modificarile 
si completarile ulterioare ; 
-Noul Cod Civil 
- orice alte acte normative relative la obiectul caietului de sarcini . 
5.CHIRIA 
5.1.Pretul minim de la care se porneste licitatia este prevazut in Anexa nr. 1 punctul 3 , la 
H.C.L. nr.135 din 23.12.2013 privind stabilirea tarifelor de baza lunare si zilnice pe mp 
aferente  chiriilor pentru anul 2014 , respectiv 6,9 lei /mp/luna . 
5.2.Chiria se va achita pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs . 
5.3.Neplata chiriei la termenul prevazut la punctul 5.1. atrage penalitati de intarziere  de 0,1%  
din  suma datorata pentru fiecare zi de intarziere. Perioada de intarziere a platii nu poate 
depasi 45 de zile. In caz contrar, contractul va fi reziliat de drept, fara notificare si fara cerere 
de chemare in judecata. 
5.4.Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitatii , sau prin ordin de plata  in 
contul RO44TREZ50821A300530XXXX deschis la Trezoreria orasului Bals  . 
5.5.Chiria se va modifica ori de cate ori vor fi prevazute modificari de lege  sau de hotarari 
ale Consiliului Local al orasului Bals . 
6.GARANTII 
6.1.Garantia de participare  la licitatie este in suma de 100 de lei . 
Garantia de participare este necesara pentru a proteja organizatorul procedurii fata de riscul 
unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului  , pe intreaga perioada derulata 
pana la semnarea contractului de inchiriere. 
6.2.Garantia  de participare se achita numerar la casieria Primariei orasului Bals. 
6.3.Restiuirea garantiei de participare  

• Pentru ofertantul castigator garantia de participare  se retine automat  cu titlu de 
garantie de buna executie pana la data semnarii contractului de inchiriere. 

• Pentru ofertantul necastigator garantia de participare se restituie in termen de 5 zile 
lucratoare de la data la care ofertantul a facut dovada constituirii garantiei de 
participare .  

6.4.Garanţia de participare se pierde în următoarele situaţii:  
1.dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;  
2.în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă în termen de 15 de zile 
calendaristice de la data la care locatorul  a informat ofertantul despre alegerea ofertei 
sale, pentru semnarea contractului de inchiriere . 

6.5.Garantia financiara de buna plata se constitue la data semnarii contractului de 
inchiriere si reprezinta contravaloarea a 2(doua ) chirii lunare . 
6.6.Garantia financiara de buna plata a contractului de inchiriere va fi executata de catre 
locator pentru prelevarea majorărilor de întârziere şi sumelor datorate de către locatar ,  în 
baza contractului de inchiriere. Garanţia se va restitui în termen de 5 zile de la încetarea 
contractului de inchiriere , în cazul neutilizării.  
 
7.DREPTURILE  SI OBLIGATIILE  LOCATARULUI  



7.1.Locatarului ii este interzis sa subinchirieze , sa cesioneze sau sa se asocieze cu alte 
personae fizice sau juridice  , sub sanctiunea rezilierii de drept  a contractului  fara somatie  
sau punere in intarziere  si fara interventia instantei judecatoresti . 
7.2.Locatarul are obligatia sa intretina spatiul  inchiriat  , fara a aduce stricaciuni de natura 
materiala  , sa pastreze curatenia si  sa efectueze igienizarea corespunzatoare; 
7.3.Locatarul se obliga sa respecte si  va fi direct raspunzator pe toata durata contractului de 
inchiriere de aplicarea normelor legale privind protectia mediului , protectia si paza impotriva 
incendiilor , a normelor legale privind protectia muncii , precum si orice alte obligatii legale 
ce rezulta  din activitatea  pe care o desfasoara . 
7.4.Lucrarile de imbunatatire si igienizare ale  spatiului comercial cad in sarcina chiriasului , 
fara sa afecteze cuantumul chiriei ; 
7.5.Locatarul se obliga sa ingrijeasca  si sa conserve  spatiul comercial ca un bun proprietar ; 
7.6.La incetarea contractului de inchiriere locatarul are obligatia sa restitue spatiul in starea 
initiala ; 
7.7.Chiriasul are obligatia sa incheie contracte de furnizare cu furnizorii de utilitati (energie 
electrica, gaze naturale, apa, gunoi ) , si  sa obtina toate avizele si autorizatiile de functionare 
; 
7.8.Chiriasul are obligatia de a elibera spatiul in termen de 15 zile de la notificare , in 
conditiile in care apare necesitatea de a utiliza respectivul spatiu pentru desfasurarea in 
conditii optime a activitatii administrative a Primariei orasului Bals. 
8.DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATORULUI  
8.1.Locatorul are dreptul de a inspecta spatiul care face obiectul inchirierii si de a verifica 
respectarea obligatiilor asumate de locatar; 
8.2.Locatorul are obligatia de a instiinta chiriasul cu 15 zile inainte de o eventuala schimbare  
a situatiei spatiului respectiv sau atunci cand nu se cunoaste , in 15 zile  de la producerea  
schimbarii respective  
9.INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 
9.1.Ofertantul castigator va fi notificat despre acceptarea ofertei sale in termen de 5 zile 
calendaristice de la data adjudecarii ; 
9.2.Contractul de inchiriere se incheie in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data 
informarii ofertantului castigator despre acceptarea ofertei sale ; 
10.INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 
10.1.Contractul de inchiriere poate inceta : 
     a) prin acordul partilor; 
     b)la expirarea termenului de inchiriere ; 
     c)inainte de termenul stabilit , prin vointa  unilaterala  a locatorului , in situatia  unei 
modernizari sau reorganizari si schimbarea destinatiei spatiului respectiv. 
     d)in situatia nerespectarii obligatiilor asumate prin contractual de inchiriere.  
 
10.2.Contractul se reziliaza in urmatoarele cazuri : 
     a)rezilierea contractului se poate face  la cererea locatarului cu obligatia degrevarii 
spatiului de orice sarcini ; 
    b)contractul se reziliaza de drept iar spatiul ce face obiectul contractului va fi scos la 
licitatie in situatia in care chiriasul inchiriaza , se asociaza , doneaza , comodateaza , vinde 
sau cesioneaza dreptul de folosinta  asupra spatiului comercial ; 
   c)  in situatia in care pentru nevoi de interes local spatiul inchiriat va fi destinat altor 
scopuri , contractul de inchiriere poate fi reziliat in mod unilateral de catre autoritatea locals , 
dupa instiintarea locatarului , cu 15  zile calendaristice inainte. 
   d)contractul se reziliaza de drept si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau 
faliment  



e)rezilierea de drept a contractului poate intervene si ca urmare a neexecutarii oricarei 
obligatii asumate de partile contractante , din cauze imputabile acesteia ; 
 
11.MODUL DE ACCEPTARE AL OFERTELOR 
11.1.Adjudecarea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare pe baza criteriului                                  
–pretul cel mai mare . 
11.2Valoarea chiriei se va calcula prin inmultirea suprafetei cu pretul oferit /mp . 
 
12. DISPOZITII FINALE  

12.1.Nerespectarea de catre chirias  a conditiilor impuse prin caietul de sarcini si contractul 
de inchiriere  atrage dupa sine rezilierea de drept a contractului de inchiriere (pact comisoriu 
expres). 
12.2. Dupa adoptarea Hotararii Consiliului Local de aprobare a inchirierii spatiului  
mentionat ,  se va transmite spre publicare anuntul de licitatie cu cel putin 20 de zile 
calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.  
Prin inscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se considera insusite 
de catre ofertant . 
 
 

SECTIUNEA A II-A 
INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPANŢI 

 
Privind  inchirierea spatiului  in suprafata de 73,6 mp situat in orasul Bals , str. Nicolae 
Balcescu , nr.14 , judetul Olt , la demisolul Primariei orasului Bals prin licitatie publica 
deschisa 
 
II.1. INFORMAŢII GENERALE  
 
II.1.1.Conditii generale de participare  
La procedura pot participa persoane fizice si persoane juridice romane cu capital autohton, 
strain sau mixt,  si care indeplinesc conditiile de inscriere si calificare solicitate prin 
documentatia de atribuire. 
 
II.1.2.Contractul de inchiriere va fi incheiat intre organizatorul licitatiei si chirias pe o 
perioada de 5(cinci ) ani , incepand cu data semnarii acestuia de ambele parti . 
 
II.1.3.Pretul de pornire a licitatiei : 6,9 lei /mp/luna , respective 508 lei/ luna. 
 
II.1.4. ORGANIZATORUL LICITAŢIEI: 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS 
Bals , str.Nicolae Balcescu nr.14 ,235100 , Olt 
Tel.0249/450145; Fax 0249/450140 
www.bals.ro 
II.2. CALENDARUL LICITAŢIEI  

• Lansarea anunţului publicitar data de ______________________  
• Documentele se pot procura începând cu data de _________________dar nu mai mult 

de 4 zile lucratoare de la primirea unei solicitari in scris din partea oricarei persoane  
interesate ,  de la sediul Primăriei orasului Bals, judetul Olt.  

• Data limita de primire a solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire 
_________________________________        dar nu mai mult de 4 zile lucratoare de 



la primirea unei solicitari in scris , si cu cel putin 4 zile lucratoare inainte de data 
limita de depunere a ofertelor. 

• Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari 
este______________________________________ 

• Termenul limita de depunere a ofertelor  este__________________ora_________ la 
sediul Primăriei orasului 

• Deschiderea ofertelor depuse se va face   în data de________________ 
ora____________în sala de şedinţe a Consiliului Local Bals . 

II.3. INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONŢINUTUL DOCUMENTELOR 
 

II.3.1.Documente de capabilitate pentru stabilirea eligibilitatii ofertei  
 
In vederea participarii la licitatia publica privind inchirierea   , prin licitatie publica deschisa a  
spatiului  in suprafata de 73,6 mp situat in orasul Bals , str. Nicolae Balcescu , nr.14 , 
judetul Olt , la demisolul Primariei orasului Bals  ,  participantii trebuie sa prezinte, in 
mod obligatoriu, urmatoarele documente: 
 
 

• Carte identitate –original sau copie legalizata –pt.persoane fizice 
 
 

• Certificat costatator privind plata impozitelor si taxelor locale ,alte venituri ale 
bugetului local –(original sau copie legalizata ) 

• Certificat constatator privind  indeplinirea obligatiilor de plata  a impozitelor , taxelor si 
contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat ANAF-DGAP-(original sau 
copie legalizata) –pentru persoane juridice 

• Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului  din care sa rezulte ca 
persoana juridica este in functiune-( original sau copie legalizata) 
 

• Imputernicire pentru reprezentantul societatii , daca nu este reprezentantul legal al 
acesteia , 
 

• Dovada achitarii contravalorii documentatiei de atribuire (copie xerox dupa chitanta) – 
in suma de 50 lei . 

• Dovada achitarii contravalorii taxei de participare la licitatie (copie xerox dupa chitanta 
sau OP) –in suma de 100 lei . 

• Dovada achitarii garantiei de participare (copie xerox dupa chitanta sau OP) – in suma 
de 100 lei. 

 
 



 
 
II.3.2 PREZENTAREA OFERTEI  
 
Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana.  
 
3.2.1.Perioada de valabilitate a ofertei  
 
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe o perioada de 90 zile 
de la data licitatiei;  

Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de  valabilitate 
declarata. 
3.2.2. Modul de prezentare a propunerii financiare  
 
Propunerea financiara se va prezenta in lei, iar Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de 
oferta (model formular nr. 2) completat, semnat si stampilat.  
 
3.2.3. Modul si perioada de prezentare a ofertei  
 

Oferta se va depune la sediul Primariei orasului Bals, judetul Olt  – Registratura si va 
contine documentele de calificare (intr-un exemplar) si formularul de oferta (intr-un exemplar 
) . 

 MMFiecare participant poate depune doar o singura oferta .  
M Oferta se va depune in 2 (doua) plicuri (plicul interior  si plicul exterior ), astfel:  

 

In plicul exterior  se introduc DOCUMENTELE DE CAPABILITATE ale ofertantului  , pe 
plicul  exterior  se face mentiunea :  

 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS 
Bals , str.Nicolae Balcescu nr.14 ,235100 , Olt 
Pentru licitatia din ………………………..ora………………privind inchirierea spatiului  
in suprafata de 73,6 mp situat in orasul Bals , str. Nicolae Balcescu , nr.14 , judetul Olt , 
la demisolul Primariei orasului Bals 

       “A NU SE DESCHlDE INAINTE DE DATA SI ORA LICITATIEI” 
 
In plicul interior   se introduce FORMULARUL DE OFERTA , iar acest plic se sigileaza si 
se introduce in plicul exterior , pe plicul interior  se mentioneaza datele de identificare ale 
ofertantului, pentru licitatia din data de_____________________ora _________privind 
inchirierea spatiului  in suprafata de 73,6 mp situat in orasul Bals , str. Nicolae Balcescu 
, nr.14 , judetul Olt , la demisolul Primariei orasului Bals 
Documentele şi cererea de participare se depun la registratura Primăriei  
 

Lamuriri suplimentare pot fi obtinute zilnic la tel. 072 223 9444 –S.I.D.L.A.P. 
 
 
 
 
 



II.4. CRITERII DE A TRIBUIRE  
Criteriul de atribuire a contractului de inchiriere  este "pretul cel mai mare oferit , si 

nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului 
respectiv. 

Locatorul  are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire 
specificat in prezenta documentatie de atribuire. 

Actualizarea (indexarea ) anuala a tarifului de inchiriere  
Pentru primul an se percepe tariful de inchiriere stabilit in urma licitatiei , urmand ca 

in fiecare an de contract tariful sa fie indexat cu indexul de inflatie stabilit de INS , si 
conform tarifului stabilit si aprobat prin HCL privind stabilirea tarifelor si chiriilor pentru 
anul respectiv. 
II.5. INSTRUCTIUNI  PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LICITATIEI  
 
Data organizarii licitatiei  privind   inchirierea spatiului  in suprafata de 73,6 mp situat in 
orasul Bals , str. Nicolae Balcescu , nr.14 , judetul Olt , la demisolul Primariei orasului 
Bals 
  se va face publica  , prin anunt in presa locala si nationala, precum si publicarea pe site-ul 
Primariei Orasului Bals . 
Anuntul de licitatie se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de 
data limita de depunere a ofertelor. 
Pentru desfasurarea procedurii licitatiei este obligatorie participarea a cel putin 3 ofertanti, iar 
dupa desigilarea primului plic al ofertelor sa ramana cel putin 3 oferte valabile, care sa 
intruneasca conditiile prevazute la capitolul II.3.2 din prezenta documentatie . 
In cazul in care nu exista depuse cel putin 3 oferte valabile, procedura se anuleaza si se va 
organiza o noua licitatie. Daca nici la aceasta procedura nu sunt depuse cel putin 3 oferte 
valabile, se procedeaza la anularea licitatiei.  
 
Pentru stabilirea ofertei castigatoare se vor aplica criteriile de atribuire prevazute in capitolul 
II.4 din prezenta documentatie.  
Dupa stabilirea ofertantului castigator, toti ofertantii vor fi informati in scris de catre locator 
despre rezultatul licitatiei . 
Contractul de inchiriere se va incheia cu ofertantul castigator dupa implinirea a 15 zile 
calendaristice de la data realizarii comunicarii rezultatului licitatiei . 
Neincheierea contractului de concesiune intr-un termen de 15 zile de la implinirea termenului 
legal poate atrage plata daunelor-interese de catre partea in culpa.  
 
Orice ofertant sau imputernicit are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor. 
MMOfertele sunt considerate inacceptabile în şedinta de deschidere dacă se încadrează în una 
din următoarele situaţii:  
- ofertele au fost depuse după data şi ora limită sau la altă adresă decât cea menţionată mai 
sus.  
- nu sunt însoţite de garanţia de participare la licitatie si taxa de participare, constituită 
conform documentaţiei de atribuire  
Acestea nu vor fi luate în considerare şi vor fi returnate nedeschise ! 
II.5. MODUL DE OBTINERE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE  
Documentatia de atribuire se obtine de la sediul Primariei Bals  , judetul Olt  dupa depunerea 
unei solicitari in scris din partea persoanei interesate, in vederea obtinerii documentatiei de 
atribuire si achitarii contravalorii acesteia , care este in suma de 50 lei. 
Solicitarea se va inregistra la registratura institutiei .  
II.6. POSIBILITATEA RETRAGERII OFERTEI  



Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai pana la data limita stabilita pentru 
depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.  
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru 
depunerea ofertelor sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura de licitatie . 
 
II.7. DESCHIDEREA OFERTELOR  
Ofertele vor fi deschise in data de __________ ora_____ la sediul Primariei orasului Bals 
Orice ofertant sau imputernicit are dreptul si obligatia de a participa la sedinta de deschidere 
a ofertelor.  
II.8. PRECIZĂRI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE ŞI LIMBA FOLOSITĂ  
ÎN CORESPONDENŢA  ŞI RELAŢIILE ÎNTRE PĂRŢI  

Documentele, notificările, deciziile şi alte comunicări, care trebuie transmise între părţi se vor 
face în forma scrisă sau altă formă care asigură înregistrarea actului, cu excepţia 
documentelor a cărei formă a fost prevăzută prin documentele licitaţiei.  
Toate documentele vor fi întocmite în limba română.  
 
II.9.PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE ŞI PARAFELE NECESARE PENTRU 
DOCUMENTELE OFERTELOR  
 
Documentele depuse de ofertant, vor fi ştampilate şi semnate de persoanele desemnate legal 
pentru fiecare document.  
 
II.10. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAŢIEI 
 

 Anularea licitaţiei poate fi acceptată atunci când:  
- nici unul din documentele prezentate de către ofertanţi nu corespund prevederilor din  
documentele licitaţiei,  
-nu au fost depuse 3(trei) oferte valabile;  
- se constată nereguli importante în derularea licitaţiei care afectează principiul concurenţei 
loiale,  
- în cazul unor contestaţii întemeiate, admise.  
Anularea se face prin hotărârea comună a reprezentanţilor comisiei de licitaţie şi se va 
comunica în scris tuturor participanţilor, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.  
Poate fi exclus din procedura de licitaţie, atât în timpul licitaţiei cât şi ulterior până la 
semnarea contractului de inchiriere ofertantul despre care se dovedeşte că a furnizat 
informaţii false în documentele de calificare.  
 
II.11. DEPUNEREA, SOLUŢIONARE ŞI COMPETENŢA REZOLVĂRII 
CONTESTAŢIILOR  
Participanţii nemulţumiţi de rezultatul licitaţiei pot depune contestaţie conform Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ.  
 
 
II.12. DISPOZITII GENERALE  
Documentele ofertei trebuie sa fie obligatoriu numerotate, semnate si stampilate .  
 

Nu se accepta completarea ofertei dupa deschidere. 
In situatia in care se constata lipsa vreunui document, oferta va fi respinsa . 
Orice ofertant, ce depune o oferta la procedura de licitatie publica pentru  inchirierea 
spatiului  in suprafata de 73,6 mp situat in orasul Bals , str. Nicolae Balcescu , nr.14 , 



judetul Olt , la demisolul Primariei orasului Bals , va fi obligat sa faca dovada ca a achitat 
: 
  - Contravaloarea documentatiei de atribuire   - 50    lei  ; 
   -Taxa de participare                                                    - 100  lei;  

 -Garantia de participare la licitatie                     – 100  lei.  
 

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de 
valabilitate.  
 
 
                                                                                   

        SECTIUNEA A III-A 
                           FORMULARE SI CONTRACT DE CONCESIUNE 
 
Model Formular 1  
Operator economic  
................................  
(denumirea/numele)  
 
 
DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
1.Subsemnatul, (reprezentant împuternicit) al .................................................... (denumirea 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere  prin licitatie 
publica, avand ca obiect,  inchirierea spatiului  in suprafata de 73,6 mp situat in orasul 
Bals , str. Nicolae Balcescu , nr.14 , judetul Olt , la demisolul Primariei orasului Bals 
 din data de____________________(zi/lună/an), organizată de Primaria Bals  , particip şi 
depun ofertă:  
_| în nume propriu;  
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................; 
|_| ca subcontractant al ....................... …..                    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)  
2.Subsemnatul declar că:  
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;  
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în 
anexă.(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)  
3.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de inchiriere sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de inchiriere.  
4.De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  
5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  
Datata azi:__________________  
 



Denumirea ofertantului_____________________________________________reprezentata 
prin  
____________________________________avand functia de___________________  
Semnatura, Stampila  
 
Formular 2  
 
 
FORMULAR  DE    OFERTA 
pentru licitatia publică privind inchirierea spatiului  in suprafata de 73,6 mp situat in 
orasul Bals , str. Nicolae Balcescu , nr.14 , judetul Olt , la demisolul Primariei orasului 
Bals 
 
 
 
 
1.Dupa examinarea anuntului publicitar din data de_____________________ si a caietului de 
sarcini , cat si a instructiunilor pentru ofertanti , pus la dispozitia noastra de catre d-voastra, 
oferim in speranta adjudecarii licitatiei privind inchirierea spatiului  in suprafata de 73,6 
mp situat in orasul Bals , str. Nicolae Balcescu , nr.14 , judetul Olt , la demisolul 
Primariei orasului Bals 
 

                   suma de_____________lei/mp/luna,  
 

2. Ne obligam sa mentinem oferta pentru o perioada de 90 de zile , incepand cu data 
deschiderii ofertelor, respectiv pana la data de ___________si ea va   
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate.  
 
 
 
Datata azi:__________________  
 
Denumirea ofertantului_____________________________________________reprezentata prin  
 
 
 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC ..........................   
(denumirea/numele)  

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
nr. ....... /...........  

 
 
 
 
 
 
 
                                    



 
 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către, 
 

...................................................................................  
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)  

 
            Ca urmare a anunţului de licitatie aparut in ziarul 
____________________________________din data de ,  privind organizarea procedurii 
pentru atribuirea contractului de inchiriere ne exprimam interesul de a participa la licitatie in 
calitate de ofertant , pentru inchirierea   spatiului  in suprafata de 73,6 mp situat in orasul Bals 
, str. Nicolae Balcescu , nr.14 , judetul Olt , la demisolul Primariei orasului Bals 
 
Am luat la cunostinta ca orice omisiune in acest sens va fi sanctionata cu respingerea 
ofertelor depuse . 
 
Am luat cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatilor calificati si 
anexam la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate . 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.  
 
 
 
 
 
Data completării ................................  
 
Cu stimă,  
Ofertant, ................................................ (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 

 

 

 

 

 

 
Ofertantul ………………………………………………. se angajează ca în situaţia în care 
oferta sa va fi declarată câştigătoare să respecte întocmai cerinţele prevăzute în Documentaţia 
de atribuire şi în Caietul de sarcini a contractului de inchiriere a spatiului  in suprafata de 
73,6 mp situat in orasul Bals , str. Nicolae Balcescu nr.14 , judetul Olt , la demisolul 
Primariei orasului Bals 
pe toată perioada de derulare a acestuia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data completării  

………………… …………………………… 
(semnătura autorizată ) 

 
 
 

OPERATOR ECONOMIC  
_____________________  
(denumirea/numele)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul 
în …………………………...…………………………………………………………………, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, 
atribut fiscal ……, reprezentată legal prin 
.....................................................................…………………………………………, în 
calitate ...………………………....………, împuternicim prin prezenta pe 
……………............………………, domiciliat în 
……………...................…………………..............……………..................………………, 
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, 
eliberat de ……………......….........................…………, la data de ………......…, având 
funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. 
……………………, organizată de (autoritatea contractanta) 
…............................................................. în scopul atribuirii contractului de 
……………………………………...............................................………………  
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:  
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 
participarea la procedură;  
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.  
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii.  
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.  
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.  
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  
 
 
Data                Denumirea mandantului  
……………       
 
 
 
        S.C. ………………………………… 
 



 

CONTRACT DE INCHIRIERE 

Nr._________/_________ 

 

 

CAPITOLUL I 

Părţile contractante 

 Primaria Bals cu sediul în localitatea Bals , judeţul Olt str  .Nicolae Balcescu  nr.14, 

cod   fiscal  4286437 , reprezentată prin Ing. Teodosescu Madalin - Ady , având funcţia 

de Primar , în calitate de LOCATOR ,  

şi  

....................................................................................., cu sediul în 

localitatea.......................judeţul/sectorul......................, 

str........................……………….. nr.........., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului sub nr........................din ......................., cont nr..............., deschis la 

................................, cod fiscal  ......................., reprezentată    prin     ........................,    

având    funcţia    de ........................., în calitate de LOCATAR  

 

 au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor 

clauze: 

 

CAPITOLUL II 

Obiectul contractului 

Art. 1. - Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinţa bunului imobil 

....................., situat în ....................................................................................,  

Art. 2.- Locatorul predă 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 părţile contractante, menţionându-se 

totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în 

momentul predării-primirii. 

 

CAPITOLUL III 

Scopul contractului 

Art. 3. - Bunul imobil închiriat este dat în folosinţa locatarului 

pentru..........................................................................................   (destinaţia). 

 

 

CAPITOLUL IV 



Durata contractului 

Art. 4. - Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de ......... luni/ani, cu 

începere de la data de ...................şi până la data de................ 

CAPITOLUL V 

Preţul contractului şi modalităţile de plată 

Art. 5. - Preţul închirierii - chiria - este de..................... lei/m2/lună . 

Art. 6. - Plata chiriei se face lunar, până la sfarsitul lunii curente pentru luna în curs. 
Art.7. – In cazul in care chiriasul nu respecta data scadenta pentru achitarea chiriei , 

acesta va suporta majorari de intarziere in cuantum de 0,1% din  suma datorata pentru fiecare 
zi de intarziere. Perioada de intarziere a platii nu poate depasi 45 de zile , in caz contrar, 
contractul va fi reziliat de drept, fara notificare si fara cerere de chemare in judecata. 

        CAPITOLUL VI 

Obligaţiile părţilor 

SECŢIUNEA 1 

Obligaţiile locatorului 

Art. 8. - Locatorul se obligă: 

a)   să predea bunul imobil închiriat, precum şi toate accesoriile acestuia în starea 

corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat; 

b)  să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului imobil închiriat, fiind 

răspunzător faţă de locatar pentru evictiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului care îi 

împiedică întrebuinţarea. 

Art. 9. - Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica 

dacă acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. 

Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Obligaţiile locatarului 

Art. 10. - Locatarul se obligă: 

a)  să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu 

bună-credinţă şi potrivit destinaţiei care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate 

pagubele produse din culpa sa; 

b)  să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile 

consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat 

c) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce 

îi incumbă, în vederea menţinerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în 

momentul încheierii contractului; 

d) să plătească chiria lunară la termenul stipulat în contract; 

e) să nu tulbure desfăşurarea celorlalte activităţi desfăşurate în cadrul imobilului; 

f)  să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului imobil închiriat, care s-

ar datora culpei sale; 



g) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil 

închiriat şi starea acestuia, la termenul stabilit în contract; 

h) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, 

al locatorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv obţinerea autorizaţiei de 

construcţie; 

i) să 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 uzură; 

j) să răspundă integral pentru deteriorările aduse spaţiului de către persoanele aduse 

de acesta în spaţiu, etc; 

k) să execute la timp şi în condiţii optime reparaţiile locative, de întreţinere a 

imobilului închiriat, inclusiv ale instalaţiilor accesorii acestuia care permit furnizarea 

utilităţilor. 

l) sa elibereze spatiul in urma notificarii prealabile din partea locatorului , in termen 

de 15 zile , daca interesul local impune scimbarea destinatiei spatiului respectiv. 

CAPITOLUL VII 

Răspunderea contractuală, penalităţi şi daune-interese 

Art.11. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor 

prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legii. 

Art.12. - Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,1% asupra sumei 

datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care 

suma a devenit exigibilă. 

Art.13. - Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri proporţionale cu paguba 

suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea parţială sau totală ori pentru îndeplinirea 

defectuoasă a clauzelor contractuale. 

CAPITOLUL VIII 

Rezilierea contractului 

Art. 14. - Neexecutarea/Executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către 

una dintre părţi dă dreptul părţii lezate să ceară rezilierea contractului şi să pretindă daune-

interese, fără notificare prealabilă şi fără a mai fi nevoie de intervenţia unei instanţe de 

judecată. 

Art. 15. -In cazul în care s-a depăşit termenul de plată a chiriei şi a contravalorii 

utilităţilor cu 45 de zile de la data scadenţei sau în cazul nerespectării unei clauze asumate de 

locatar, prezentul contract se consideră desfiinţat de către locator, fără punere în întârziere, 

fără alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată, conform prezentului pact 

comisoriu de gradul IV. 

CAPITOLUL IX 

Forţa majoră 



Art. 16. - Forţa majoră, legal notificată, exonerează de răspundere partea care o 

invocă în condiţiile legii. 

CAPITOLUL X 

Subînchirierea şi cesiunea 

Art. 17. - Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat sau cesiunea 

contractului de închiriere unui terţ este interzisă. 

CAPITOLUL XI 

Incetarea contractului 

Art. 18. - Locaţiunea încetează prin: 

a) acordul de voinţă al părţilor; 

b) expirarea termenului; 

c) pieirea bunului; 

d) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor; 

e) din orice alte cauze prevăzute de lege. 

Art. 19. - La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de 

drept . 

CAPITOLUL XII 

Litigii 

Art. 20. - Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi 

interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest 

lucru nu este posibil, va fi supus spre soluţionare instanţelor române de drept comun. 

CAPITOLUL XIII 

Dispoziţii finale 

Art. 21. - Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. 

Art. 22. - Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act 

adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi. 

Art.23. - Orice comunicare între părţi trebuie expediată la adresele menţionate în 

cap. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu 

confirmarea expedierii acestuia. In situaţia în care comunicarea se face prin poştă, aceasta va 

fi considerată primită la data menţionată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care 

comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată recepţionată în ziua expedierii 

acestuia. 

Art. 24. - Prezentul contract s-a încheiat astăzi..............., 

la ..............................................................................., în (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

Locator,                                                                  Locatar , 

........................................                                     …………………………………. 


