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CAIET   DE    SARCINI 

 
 

Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui număr de 2 căsuțe de 
lemn , cu suprafața construită de 8 mp/căsuță, situate in punctul de vizitare Muzeul 
Trovanților, din satul Costești, aflat în domeniul privat al comunei Costești, județul 

Vâlcea, în vederea desfășurării de activități comerciale. 
 
1.Informaţii generale privind obiectul închirierii 
 
1.1 Descrierea şi idefintificarea 

Bunurile care urmează să fie închiriate sunt căsuțe cu destinaţie comercială, 
executate din material lemnos, toate având suprafața de 8 mp/căsuță. 

Căsuţele de lemn se află în proprietatea privată a comunei Costești și au numerele 
de inventar de la  6 la 7. 

Valoarea de inventar a căsuţelor de lemn este de 9282  lei/căsuță de lemn 
 

1.2 Destinația bunurilor care fac obiectul închirierii 
Bunurile care fac obiectul închirierii vor fi destinate comercializării produselor 

alimentare sau nealimentare, produselor naturale, produselor artizanale (decorațiuni, 
accesorii, ornamente,etc.) produselor din bucătăria cu specific local sau produselor 
specifice sărbătorilor tradiționale (Paște, Crăciun, etc.) , cu precădere specifice din 
Costești sau produse în Costești. 

Prin închirierea căsuţelor de lemn se urmărește: 
- Asigurarea unor servicii comerciale de comerț ambulant la un nivel cât mai ridicat, 

desfășurat pe raza administrativă a comunei Costești 
- Atragerea de venituri suplimentare la bugetul local şi exploatarea cât mai eficientă 

a căsuţelor de lemn. 
 

2. Condiţii generale ale închirierii 
 
2.1 Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de locator pentru închiriere 

Bunurile menţionate la punctul 1.1 aparțin domeniului public al comunei Costești şi 
se află în administrarea Consiliului Local Costești. 

 
2.2 Obligajii privind protecția mediului 

Locatarul are obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare privind protecţia mediului, 
pe toată durata încheierii contractului de închiriere, în conformitate cu destinaţia precizată la 
pct. 1.2. 

 
2.3 Obligativitatea asigurării utilizării în regim de continuitate și permanenţă 

Căsuţele de lemn precizate la pct. 1.1, vor fi utilizate de către locatari în mod 
continuu şi permanent pe toată durata de valabilitate a contractului, fără modificarea 
destinaţiei acestuia, urmând ca restituirea să fie făcută la starea tehnică și funcţională avută 
la data preluării, mai puţin uzura aferentă utilizării normale. 

 
2.4 Interdicţia de subinchiriere a bunului 



Pe toată durata de valabilitate a contractului de închiriere este interzisă 
subînchirierea, concesionarea sau darea în comodat a căsuţelor de lemn. 

 
 

2.5 Durata închirierii 
 Închirierea căsuţelor de lemn se va face pentru o perioadă de 1 an , cu posibilitatea de 
prelungire cu jumătate din perioadă, respectiv 6 luni. 
 Plata chiriei se face lunar până la sfârșitul lunii. 
 
2.6 Prețul minim de pornire la licitaţie 

Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 80 de lei/ lună, iar pasul de supralicitare 
este de 20 de lei. 

 
2.7 Garanţia 

Cuantumul garanţiei constituite este echivalentul contravalorii a două chirii și se va 
achita până în data la care se pot depune ofertele, la sediul primăriei Costești, strada 
Primărie, nr. 6. Pentru ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată 
câştigătoare, garanția se va restitui în urma unei solicitări scrise. 

 
2.8 Modalităţile de obţinere a documentaţiei de atribuire și costul acesteia 

Documentaţia de atribuire se va putea găsi pe pagina de internet al comunei 
Costești, pe suport electronic, la adresa www.comuna-costesti.ro. 

 
3. Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească oferta 
 

Oferta se redactează în limba română şi se depune la sediul primăriei Costești, 
strada Primărie, nr. 6, conform anunţului de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi 
unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă. 

Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta și va 
trebui să conţină: 
-  Cererea de înscriere la licitaţie cu informaţii privind ofertantul, semnată de ofertant, fără 
îngroşări, ştersături sau modificări; 
-  Acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorității 
contractante; 

Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă, într-un singur exemplar 
și semnat de către ofertant. 

Persona interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită 
pentru depunere, stabilite în anunţul licitaţiei. 

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina 
persoanei interesate. 

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

 
4. Criterii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească oferta 

Să aibă incluse în primul plic sigilat documentele precizate la pct. 2.4 din Fişa de 
date a procedurii. 
5. Licitaţie şi încheierea contractului de închiriere 

http://www.comuna-costesti.ro/
http://www.comuna-costesti.ro/


În conformitate cu Fişa de date a procedurii. 
 
6. Clauze de încetare a contractului de închiriere 
 

Contractul de închiriere poate înceta şi înainte de ajungere la termen prin acordul 
ambelor părți. 

Neplata chiriei la termen consideră contractul ca fiind desființat de drept, nefiind 
necesară intervenţia instanţei judecătorești. 

Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de închiriere de către una 
dintre părţi, cealaltă parte poate solicita denunţarea contractului, iar partea în culpă 
datorează celeilalte părți daune- interese. 

Închirierea poate înceta la dispariţia, dintr-o forță majoră, a bunului închiriat sau în 
cazul imposibilității obiective a locatarului de a se folosi de bunurile închiriate, prin 
renunțare, fără plata unei despăgubiri. 

Închirierea poate înceta în alte situaţii prevăzute de lege. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIȘA DE DATE A PROCEDURII  

1. Informații generale privind locatorul 

Denumire oficială: UAT COMUNA COSTEȘTI 
Adresa: Str. Primărie, nr. 6 
Localitate: Costești Cod poștal 

247115 
Țară: România 

Punct de contact: Primăria Costești Telefon: 0250 863330 
E.mail costesti@vl.e-adm.ro Fax: 0250 863330 
Adresa de internet: https://www.comuna-costesti.ro 
Adresa sediului principal al autorității contractante str. Primărie, nr. 6, sat 
Costești, comuna Costești, județul Vâlcea. 
 

2.Instrucţiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de licitație 
 
2.1 Obiectul licitaţiei 

Bunurile care urmează să fie închiriate sunt căsuțe cu destinaţie comercială, 
executate din material lemnos, toate având suprafața de 8 mp/căsuță. 

Căsuţele de lemn se află în proprietatea privată a comunei Costești și au un 
numerele de inventar de la  6 la 7. 

Valoarea de inventar a căsuţelor de lemn este de 9282 lei/căsuță de lemn 
 

2.2 Informaţii privind desfăşurarea licitaţiei 
Datele referitoarela calendarul desfășurării licitaţiei publice se găsesc în anunţul de 

licitaţie, care se publică în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, într-un cotidian de 
circulaţie naţională, într-un cotidian de circulaţie locală şi pe pagina de internet a comunei 
Costești. Forma de licitaţie este licitaţie publică cu plic închis. 

 
2.3 Documente necesare pentru înscrierea la licitaţie 
- Cererea de înscriere; 
- copie de pe cartea de identitate a persoanei fizice participante; 
- copie de pe certificatul de înregistrare fiscal sau  certificatul de producător; 
- certificat constatator privind calitatea de agent economic autorizat înregistrat de ORC din 
care să reiasă obiectul de activitate valabil la data depunerii documentelor; 
- atestat fiscal privind începlinirea obligaţiilor de plată a impozitelor și taxelor locale către 
Comuna Costești, din care să rezulte că nu are datorie faţă de bugetul local; 
- îndeplinirea la zi a obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor 
către bugetul consolidat al statului; 
- declaraţia pe propria răspundere că nu este în stare de insolvenţă, faliment, lichidare; 
- dovada plăţii contravalorii documentaţiei de atribuire …. de lei (copie) 
- dovada plăţii garanţiei (copie); 
- declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului conform căreia documentele depuse 
corespund realităţii şi veridicităţii, conform prevederilor art. 326 din Noul Cod Penal privind 
falsul în declaraţii; 
- plan de prevenire și reducere a cantităţii de deşeuri generate; 
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Lipsa documentelor prezentate mai sus, atrage excluderea ofertantului de la licitaţie, 
în conformitate cu prevederile Codului Administrativ. 

Documente suplimentare în vederea evaluării ofertelor, ale căror lipsă nu se 
sancţionează cu excludere, pot fi: enumerare documente precum bilanţ, protecţia mediului, 
bunurile comercializate etc. 

 
2.4 Condiţiile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească licitantul pentru a fi admis la 
licitaţie 

Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau 
străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
- a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanția; 
- a depus oferta în termenele prevăzute, împreună cu toate documentele solicitate la pct. 
2.3; 
- are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a 
contribuţiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local; 
- nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare; 
- are domiciliul în comuna Costești de cel puțin 1 an calendaristic, persoană fizică 
sau în calitate de administrator persoană juridică; 
 Un participant la licitație nu poate depune ofertă decât pentru o singură 
căsuță, din cele 2 scoase la licitație. 
 În cazul în care nu vor fi depuse suficiente oferte care să îndeplinească 
condiția de calificare privind domiciliul în comuna Costești de cel puțin 1 an 
calendaristic, vor fi admise și  persoane fizice sau juridice din alte localități. 
 
2.5 Desfăşurarea procedurii de licitaţie: 
- Licitaţia publică se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 332- 348 din O.U.G. 
57/ 2019 privind Codul administrativ; 
- Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de 
licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile; 
- După primirea ofertelor, în perioada anunţată și înscrierea lor în ordinea primirii în registrul 
Oferte plicurile închise şi sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, constituită prin 
dispoziţia primarului, la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul publicitar; 
- Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică; 
- După deschiderea plicurilor exterioare comisia de evaluare elimină ofertele care nu 
întrunesc condiţiile prevăzute la art. 336 alin. (2)-(5) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ şi întocmeşte un proces-verbal, în care se menţionează rezultatul deschiderii 
plicurilor respective. 
- După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 
procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei; 
- Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea procesului 
verbal care consemnează operaţiunile descrise la punctul 4 de către toți membrii comisiei 
de evaluare și de către ofertanţi, numai dacă există cel puţin două oferte eligibile (oferte 
care să întrunească condiţiile prevăzute de 336 alin. (2)-(5) din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ); 
- În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, 
secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, 
ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă 
de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de 
evaluare; 



- În cazul în care nu există cel puţin două oferte eligibile, se organizează o nouă licitaţie; 
- Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile 
prevăzute la pct. 5. Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în 
urma aplicării criteriilor de atribuire. 
- În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea 
acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are 
ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în 
funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare 
după acesta. În cazul în care ofertanţii au obţinut punctaj de egalitate pentru toate criteriile 
de atribuire, clasarea acestora se va efectua prin tragere la sorţi efectuată de către 
preşedintele comisiei. 
- Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal 
care trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 
- În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, 
un raport pe care îl transmite autorităţii contractante. 
- În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea 
contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost 
excluse, indicând motivele excluderii. 
- Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a 
fost stabilită ca fiind câștigătoare. Autoritatea contractantă poate să încheie contractul de 
închiriere numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data 
realizării comunicării. 
 
3. Instrucţiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor 
 

Ofertele se redactează în limba română. 
Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în anunţul de 

licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de 
autoritatea contractantă. 

Pe plicul exterior se va specifica obiectul licitaţiei pentru care se depune oferta care 
va avea următorul conţinut: 
- O fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, 
fără îngroșări, ştersături sau modificări; 
- Acte doveditoare privind calităţile și capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorităţii 
contractante; 
- Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

Oferta se va redacta ţinând cont de crieriile de atribuire, precizate la pct. 4. 
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă într-un singur exemplar și 

semnat de către ofertant 
Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită 

pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. 
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina peroanei 

interesate. 
Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după 

expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 
 

4. Elemente de preţ 
Pentru căsuţele de lemn cu suprafață de 8 mp: 



- Preţul de pornire la licitaţie este de 80 de lei/ lună; 
- Pasul de supralicitare este de 20,00 de lei; 
- Preţul ofertat trebuie, în mod obligatoriu să respecte pasul de supralicitare, indiferent de 
oferta propriu-zisă. 
- Plata chiriei se datorează de la data încheierii contractului de închiriere; 
- Chiria lunară va fi stabilită în urma finalizării procedurii de licitaţie, iar preţul de închiriere 
nu va fi mai mic de 80 de lei/ lună pentru o căsuţă de lemn, adică preţul de pornire al 
licitaţiei; 
- Odată cu încheierea contractului se va percepe o garanţie obligatorie, care se stabileşte la 
nivelul contravalorii a unei chirii. 
 
5. Informaţii privind criteriile de atribuire aplicate, pentru stabilirea ofertei. 
 
a) cel mai mare nivel al chiriei: 

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 40% din punctajul total. Valoarea 
minimă ce poate fi ofertată este de 80 de lei/ lună. 

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei pentru bunurile proprietate publică 
licitate. 

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă,conform modelului, care reprezintă 
elemental principal al propunerii financiare. 

Punctajul se calculează astfel: 
> Pentru cel mai mare nivel al chiriei se acordă punctajul maxim de 40 de puncte; 
> Pentru valoarea ofertată mai mică decât cea mai mare valoare ofertată, punctajul se 
calculează astfel: Punctaj valoare ofertată n= valoare ofertată n/ valoare maximă ofertată 
x 40 pct. 
 
b) capacitatea economico- financiară a ofertanţilor: 
 

Ponderea acestui criteriu este de 20% din punctajul total. Ofertantul trebuie să 
prezinte dovada că va avea acces la disponibilităţi băneşti, resurse reale negrevate de 
datorii sau linii de credit pentru o lună de derulare a contractului în valoare egală cu 
cuantumul a unei chirii raportate le preţul ofertat lei/ lună  

Asigurarea de disponibilităţi băneşti se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de 
document emis de unităţile bancare/ declaraţii bancare corespunzătoare prin care se va 
atesta faptul că în cazul atribuirii contractului operatorul poate avea acces la resurse reale 
(sume disponibile în cont). 

Punctajul se calculează astfel:  
Pentru cel mai mare nivel al disponibilităţilor  băneşti se acordă punctajul maxim de 

20 de puncte; 
Pentru un nivel mic decât cel mai mare nivel al disponibilităţilor  băneşti, punctajul se 

calculează astfel: Punctaj valoare ofertată n= valoare ofertă n/ valoare maximă ofertată x 20 
puncte. 

 
c) Protecţia mediului înconjurător: 
 

Ponderea acestui criteriu este de 20 % din punctajul total. În acest sens ofertanţii vor 
întocmi un plan de prevenire şi reducere a cantităţii de deşeuri generate. În acest plan se 
va pune accentul pe modalităţile de prevenire a generării de deşeuri, de ex. hârte/ carton 



evitarea achiziţionării de echipamente/ materiale supra- ambalate), plastic ( evitarea 
articolelor și ambalajelor din materiale plastice, evitarea articolelor de unică folosinţă, etc), 
ulei uzat, etc. 

Cel mai complex şi detaliat plan de prevenire și reducere a cantităţii de deşeuri 
generate va primi punctaj maxim. 

Neprezentarea planului mai sus menţionat duce la neacordarea de puncte pentru 
acest criteriu. 

 
d) Condiţii specifice impuse de natura bunurilor închiriate: 
 

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 20 din punctajul total.  
Ofertantul care va comercializa produse alimentare sau nealimentare, produse 

naturale, produse artizanale (decorațiuni, accesorii, ornamente,etc. ) produse din bucătăria 
cu specific local sau produse specifice sărbătorilor tradiționale (Paște, Crăciun, etc.) , cu 
precădere specifice din Costești sau produse în Costești, va primi punctajul maxim.  

Oferta câştigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării 
criteriilor de atribuire. În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul 
loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de 
atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea 
se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea 
mai mare după acesta. În cazul în care ofertanţii au obţinut punctaj de egalitate pentru toate 
criteriile de atribuire, clasarea acestora se va efectua prin tragere la sorţi efectuată de către 
preşedintele comisiei. 

Ofertanţii au dreptul la încheierea contractului de închiriere pentru căsuţa de lemn 
aleasă în funcţie de punctajul obţinut, în urma punctelor obţinute pe baza ofertei cumulate. 

Astfel ofertantul cu cel mai mare punctaj alege primul amplasamentul dorit, fiind 
urmat în ordine descrescătoare de ceilalţi ofertanți. 

Autoritatea contractană are obligaţia de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor 
de atribuire precizate în documentaţia de atribuire. 

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul atrage după sine plata 
daunelor- interese, căror cuantum se stabilește ca fiind echivalentul a două chirii la 
valoarea adjudecată. În acest caz următorul ofertant declarat câștigător este invitat să 
semneze contractual.  

Neîncheierea contractului în termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării 
comunicării din culpa ofertantului câștigător atrage după sine plata daunelor interese a 
căror cuantum se stabileşte a fiind echivalentul a două chirii la valoarea adjudecată. 

6.Modul de utilizare a căilor de atac 
Litigiile referitoare la atribuirea, încheierea și anularea contractului se vor soluționa 

de instanțele competente în conformitate cu prevederile legale. 
 

 



 



                                        
Contract-cadru de închiriere  

 
 
                 Nr…………………încheiat astazi, ………………….., intre: 
 

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE 
Comuna Costești, cu adresa, strada Primărie nr. 6, sat Costești, comuna Costești, 

județul Valcea , telefon/fax 0250/863330, cod fiscal  2541509, cont trezorerie 
RO10TREZ67421A300530XXXX, deschis la Trezoreria Horezu, reprezentată prin 
Peștereanu Toma – Marius, având funcţia de Primar, în calitate de beneficiar, denumita in 
continuare „Locator", pe de-o parte,  

și 
……………………………………………….., cu sediul social in ……………………….., 
înregistrata Ia Registrul Comerțului cu nr. …………………………, CUI 
……………………….., cont bancar …………………………… deschis la 
……………………………………………, reprezentata de Dl./Dna. 
………………………………………….., in calitate de ……………………………………., numit 
in continuare „Locatar", 
Denumite in continuare „Părțile”, 
      Părțile au convenit încheierea prezentului contract de închiriere (denumit in continuare 
“Contract de închiriere”  , cu respectarea următoarelor clauze: 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1 Închirierea unei căsuțe de lemn de 8 mp, având nr. de inventar ____, conform 
procesului verbal de recepție, fiind în proprietatea privată a Comunei Costești. 
2.2. Destinația căsuţei de lemn este folosirea în scopul desfășurării de activităţi comerciale . 

3. DURATA ÎNCHIRIERII 
3.1 Închirierea căsuţelor de lemn se va face pentru o perioadă de 1 an , cu posibilitatea de 
prelungire cu jumătate din perioadă, respectiv 6 luni. 

4. PREŢUL ŞI PLATA CHIRIEI 
4.1 Preţul chiriei este de ……lei/ lună/ căsuță de lemn și impozitul pe teren aferent căsuţei 
de lemn, conform Codului Fiscal. 
4.2 Chiria, respectiv impozitul pe teren aferent căsuţei de lemn se datorează de la data 
semnării şi încheierii contractului de închiriere. 
4.3 Neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea 
obligaţiilor contractuale de către titularul dreptului de închiriere, duce la  reținerea 
contravalorii acesteia din garanţie. Titularul dreptului de închiriere este obligat să 
reîntregească garanția în termen de 10 zile. 
4.4 Neplata chiriei în termen de două luni consecutive duce la rezilierea unilaterală a 
contractului de închiriere și luarea măsurilor pentru predarea căsuţei de lemn în starea 
inițială. 
4.5 Pentru neplata la termen a chiriei, chiriaşul datorează majorări de întârziere, calculate 
conform creanţelor bugetare. 
4.6 Plata chiriei se va face cel târziu până la sfârșitul  lunii pentru care urmează să fie 
plătită chiria. 
4.7 Părţile au convenit, ca chiriaşul să plătească proprietarului suma de _____lei, 
reprezentând contravaloarea a două chirii, cu titlu de garanție. 
4.8 Garanţia se va constitui în termen de 5  zile de la data încheierii contractului. 



4.9 Prețul chiriei se indexează cu inflația. 
 

5. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR 
 

5.1 Drepturile şi obligațiile locatorului  
 
a) să predea bunul pe bază de proces-verbal, în termenul de 30 de zile de la constituirea 
garanţiei; 
b) să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere; 
c) să beneficize de garanţia constituită de titularul dreptului de închiriere în condiţiile art. 
334 alin.(5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, în caz contrar, autorităţile prevăzute la art. 287 sau titularul dreptului de 
administrare, după caz, sunt obligaţi să restituie garanţia la încetarea contractului; 
d) să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata închirierii, potrivit 
destinaţiei sale, și să suporte cheltuielile reparațiilor necesare în acest scop; 
e) să controleze executarea obligaţiilor titularului dreptului de închiriere şi respectarea 
condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni 
folosinţa bunului de către titularul dreptului de închiriere, starea integrităţii bunului şi 
destinaţia în care este folosit; 
f) să asigure folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii; 
e) locatorul are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice respectarea obligaţiilor 
asumate de chiriaş; 
h) locatorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în cazul în care chiriaşul nu 
respectă prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a acitivăţilor economice 
aprobate de Consiliul Local. 
i) locatorul are dreptul să îndestuleze pretențiile născute în legătură cu executarea 
necorespunzătoare a clauzelor prezentului contract din garanţia constituită cu ocazia 
licitaţiei organizate. 
 
5.1 Drepturile și obligațiile locatarului: 
 
a) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele juridice 
săvârșite; 
b) să plătească chiria, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract; 
c) să constituie garanția în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în caietul de sarcini: 
d) să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosință; 
e) să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreținere curente şi reparații normale 
ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul 
încheierii contractului; 
f) să restituie bunul, pe bază de proces-verbal la încetarea, din orice cauză, a contractului 
de închiriere, în starea tehnică și funcţională avută la data preluării, mai puţin uzura 
aferentă exploatării normale; 
g) să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale 
sau producte; 
h) să nu schimbe destinaţia privind activitatea autorizată fără acordul locatorului; 
î) să respecte normele PSI conform prevederilor legale în vigoare şi să obţină toate avizele 
necesare funcționării; 



j) să notifice, în scris, proprietarul ori de câte ori există cauze de natură să conducă la 
imposibilitatea realizării activităţii, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea 
continuității activităţii; 
k) Să nu subînchirieze, concesioneze, dare în comodat, înstrăineze, ipotecheze sau 
greveze cu sarcini căsuţa de lemn închiriată fără acordul prealabil al proprietarului; 
1) Să plătească pe toată durata închirierii impozitele şi taxele datorate bugetului local 
precum și chiria stabilită la termen; 
m) să întreţină curăţenia pe amplasament şi în zona din jur și să depoziteze gunoiul în 
spațiul destinat acestuia ; 
n) să nu execute lucrări de construcţie, modificare, extindere sau alte lucrări care să ducă la 
schimbarea aspectului vizual a căsuţei de lemn. 
o) să nu amplaseze nici un alt mobilier urban, aparate electronice respectiv instalaţiile 
aferente fără aprobarea proprietarului; 
p) să respecte ordinea şi liniştea publică și să comercializeze numai produse pentru care a 
primit acord de comercializare cu respectarea prevederilor legale; 
q) locatarul are obligaţia de a obţine toate avizele și acordurile necesare funcționării și 
desfăşurării activităţii; 
r) locatarul se obligă să plătească consumul de energie electrică și celelalte costuri ce 
implică desfășurarea  activităţii; 
s) să predea căsuţa de lemn imediat şi necondiţionat în termen de 24 de ore după 
expirarea contractului de închiriere în starea în care a fost închiriată. 
t) în cazul în care căsuţa de lemn nu corespunde străii inţiale predate, chiriașul este obligat 
să o readucă în starea iniţială. În caz contrar chiriașul va suporta toate cheltuielile de 
renovare. 
ț) să solicite prelungirea contractului în termen de 15 zile calendaristice de la expirarea celui 
inițial. 
 

6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 

6.1 Prezentul contract încetează: 
a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea căsuței de lemn; 
b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligaţiilor de 
către cealaltă parte semnatară; 
c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul în alt scop decât cel prevăzut la pct. 2.2; 
d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului; 
 

7. FORŢĂ MAJORĂ 
 
7.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
7.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
7.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, dar fără 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
7.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
7.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 



7.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
 

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
8.1 Locatorul și locatarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
8.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, locatorul și locatarul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 
 

9. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
9.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
 

10.1.Părţile trebuie să respecte normele si obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare, 
privind protecţia datelor cu caracter personal. 
10.2. Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în 
Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale 
persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.  

Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi:  
 - capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau 
transferul informaţiilor personale  
- informarea urgentă, in caz de breşă de date, a tuturor destinatarilor relevanţi, de la 
momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenţia părților, 
- îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea, conform cu Regulamentul 
679/2016. 
10.3. Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care l-au 
încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării, orice prelucrare suplimentară sau în alt scop 
face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părţi. De asemenea 
perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada 
corespondentă realizării obiectului principal al contractului. 
10.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau 
communicate unor terţe părți neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt 
mod. Prin urmare, Părţile vor lua toate măsurile tehnice şi în special organizatorice 
necesare, în ceea ce privește obligaţiile asumate prin această clauză: 
- vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor 
cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal 
- vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor 
- se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor 
au acces numai la datele la care au drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot 
fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în cursul prelucrării sau utilizării şi 
după stocare 



- se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 
eliminate fără autorizaţie în timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil 
să verifice şi să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul 
datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor. 
- se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate 
sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor 
- se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele 
sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract încheiat între Părți 
- se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 
accidentală 
- se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separate 
 

11. DISPOZIȚII FINALE 
 
11.1 Modificarea contractului se face în limitele legislaţiei române, cu acordul părților, prin 
act adiţional, excepție făcând hotărârile Consiliului Local al Comunei Costești, sau alte acte 
normative - legi, hotărâri de Guverm, ordonanţe, ale căror prevederi sunt imperative și nu 
fac obiectul unui act adiţional. 
11.3 Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia. 
11.4 Prezentul contract de constituire a dreptului de uz şi servitute s-a încheiat astăzi_____ 
în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 
 
                 LOCATOR                                                                      LOCATAR 
 
            COMUNA COSTEȘTI 
 
                   PRIMAR 
          Toma Marius PEȘTEREANU 
 
 
VIZĂ JURIDICĂ 
 
VIZĂ CFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANUNȚ LICITAȚIE CU OFERTĂ ÎN PLIC ÎNCHIS, ÎNCHIRIERE CĂSUȚE DE 
LEMN PENTRU ACTIVITĂȚI COMERCIALE 

 
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:  

Primăria Comunei Costești, județul Vâlcea, cod fiscal 2541509, Comuna Costești, 
sat. Costești, strada Primărie, nr. 6, județul Vâlcea, persoană de contact Cioranu Victor 
Aurel, telefon 0724779239. 
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat:   

Închiriază 2 căsuțe de lemn , cu suprafața construită de 8 mp/căsuță, situate in 
punctul de vizitare Muzeul Trovanților, din satul Costești, aflat în domeniul privat al comunei 
Costești, județul Vâlcea, în vederea desfășurării de activități comerciale având număr CF 
35197 și număr cadstral 35197 

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din  data de 27.04.2022. 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la 
sediul primăriei din Comuna Costești, sat. Costești, strada Primărie, nr. 6, județul Vâlcea, în 
perioada 09.07.2022-20.07.2022 , în zilele lucrătoare între orele 9,00-15,00. 
        3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, 

de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cu 
publicul a Primăriei Costești din Comuna Costești, sat. Costești, strada Primărie, nr. 6, 
județul Vâlcea. 
         3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei, se poate 
achita cu numerar la caseria Primăriei Costești din Comuna Costești, sat. Costești, strada 
Primărie, nr. 6, județul Vâlcea. 
         3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18 iulie 2022, ora 12.00.  
4. Informaţii privind ofertele 
        4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25 iulie 2022, ora 12.00.  
        4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Costești din Comuna Costești, 
sat. Costești, strada Primărie, nr. 6, județul Vâlcea. 
       4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar  

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  27 iulie 
2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Costești din Comuna Costești, sat. Costești, strada 
Primărie, nr. 6, județul Vâlcea. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Vâlcea , strada Scuarul Revoluției, nr. 1,  tel. 0250739120, fax: 0250732207, 
email: tr.valceacivil2@just.ro, în termenele stabilite de lege. 
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
30.06.2022 
 
 
 
 
 

mailto:tr.valceacivil2@just.ro
mailto:tr.valceacivil2@just.ro


 
 
 
 
 

FIŞA OFERTANTULUI 
aferentă procedurii de închiriere, prin licitaţie publică deschisă cu plic închis, a 

căsuțelor de lemn aflate în proprietatea privată a comunei Costești 
 
 
 

1) Ofertant _____________________________________________ 

2) Sediul societăţii /persoană fizica autorizată/___________________________________ 

3) Telefon_____________________________________________ 

4) Reprezentant legal_____________________________________________ 

5) Funcţia_____________________________________________ 

6) Cod fiscal_____________________________________________ 

7) Nr. Înregistrare la Registrul Comerţului_______________________________________ 

8) Nr. Cont_____________________________________________ 

9) Banca_____________________________________________ 

10) Capitalul social (mil. lei) _____________________________________________ 

11) Cifra de afaceri (mil. lei) _____________________________________________ 

12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale- dacă este cazul___________________________ 

13) Certificatele de înmatriculare a sucursalelor locale____________________________ 

 
 
 
 
Data_____________                  Ofertant_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.S. 
 
 
 
 



 
 
 
 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE 
aferentă procedurii de închiriere, prin licitaţie publică deschisă cu plic închis,  

a căsuțelor de lemn aflate în proprietatea privată a comunei Costești 
 
 
 
 

Către,___________________________________________________ 

 

Urmare a anunţului publicitar apărut în publicaţia__________ din data de ______ 

Prin prezenta,_____________________________________________________ 

                                         (denumirea/numele și prenumele ofertantului) 

manifest intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru închiriere, prin 

licitaţie publică cu plic închis, a căsuțelor de lemn cu destinaţie comercială, proprietatea 

privată a comunei Costești, organizată la data __________ora _____________de către 

Primăriei Comunei Costești. 

Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare Ia licitaţie, a condiţiilor pentru 

încetarea contractului, a condiţiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanţiei de participare 

a licitaţie, prevăzute în Documentaţia de atribuire şi îmi asum responsabilitatea pierderii lor 

în condiţiile stabilite. 

La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru şedinţa publică în numele 

meu va participa (unde nu participă titularul) dl.______________  posesor al CI/Bl Seria 

____nr ,______________împuternicit prin Procura Notarială nr. ____ din data de___. 

emisa de____să mă reprezinte şi să semneze actele încheiate cu această ocazie. 

 

 

 

 

Data ____                                                                               Ofertant____ 

L.S. 

 



DECLARAȚIE ȘI ACORD PENTRU PRELUCRAREA  
DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 
 

               Subsemnatul(a) __________________________________________ 

            (se inserează numele persoanei juridice/persoană fizica autorizată/ persoană fizica) 

 

în calitate de participant la procedura de licitaţie publică pentru 

închirierea________________________________________________________________ 

organizată de Primăria Comunei Costești în data de_______________________________ 

declar pe proprie răspundere că : 

a) nu sunt în stare de dizolvare/lichidarefinsolvenţă/faliment, activităţile mele nu sunt 

suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o 

situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 

prevăzute Ia lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România ; 

d)  declar pe proprie răspundere că documentele depuse corespund realităţii şi veridicităţii, 

conform prevederilor art. 326 din Noul Cod Penal privind falsul în declaraţii. 

e) declar pe proprie răspundere că prin această declarație îmi dau consimțământul pentru 

prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei 

comunei Costești. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

          Data________________________                   Ofertant______________________ 

 

L.S. 

 



 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
aferentă procedurii de închiriere, prin licitaţie publică deschisă cu plic închis, a 

căsuțelor de lemn aflate în proprietatea privată a comunei Costești 
 
 
 

Cu privire la căsuţa de lemn cu destinaţie comercială, situate in punctul de vizitare 

Muzeul Trovanților, din satul Costești, aflat în domeniul privat  al comunei Costești, județul 

Vâlcea , ce urmează a fi închiriate în data _________de orele _______la sediul PRIMĂRIEI 

COSTEȘTI  sat. Costești, strada Primărie, nr. 6, județul Vâlcea. 

 Oferta mea de închiriere pentru căsuţa de lemn, la licitaţie este de ________lei/lună. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data_________________________                      Ofertant_________________________ 
 
 

L.S. 
 

 
 


