
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Domnești nr. 50 din 27.04.2016

CAIET DE SARCINI

Privind închirierea prin licitație public deschisă a terenului intravilan situat în comuna 

Domnești, județul Ilfov, 10.367,30 mp, NC 1069, CF 746, tarla 13/2, autostrada București-

Pitești, km 13

1. OBIECTUL INCHIRIERII

Obiectul închirierii îl reprezintă terenul intravilan situat în comuna Domnești, județul 

Ilfov, 10.367,30 mp, nc 1069, cf 746, tarla 13/2, autostrada București-Pitești, km 13, 

aparținând domeniului public al Comunei Domnești. 

Vecinătăți:

-N-Bretea acces autostradă

-E- ADP Sector 6

-S- Stanciu Rareș

-V- Drandea Marin

Accesul se poate face din Stada Comerțului.

Terenul beneficiază de utilități complete.

Chiriașul va avea în vedere la exploatrea spațiilor închiriate respectarea și îndeplinirea

următoarelor cerințe:

∑ Securitatea serviciilor furnizate/prestate;

∑ Continuitatea serviciilor din punct de vedere calitativ și cantitativ;

∑ Adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunității locale;

∑ accesul liber la servicii și la informațiile necesare;

∑ tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate.

Desfășurarea activitățiilor specific pentru administrarea bunurilor închiriate trebuie să

asigure:



- satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale 

și creșterea calității vieții;

- administrarea și gestionarea spațiilor închiriate în interesul chiriașului și a

comunității locale;

- funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și

eficiență economică a spațiilor închiriate;

- ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai 

serviciilor prestate;

- dezvoltarea și modernizarea spațiilor închiriate în corelare cu planurile și

documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate;

- aplicarea principilor economiei de piață și ale liberei concurențe;

- protejarea domeniului public și punerea în valoare a acestuia;

- protecția și conservarea mediului natural și construit în conformitate cu

reglementările legale în vigoare;

- protecția sănătății și igienei publice în conformitate cu reglementările

specifice în vigoare.

OBIECTIVELE LOCATORULUI

- atragerea la bugetul local de fonduri suplimentare rezultate în urma

administrării optime de specialitate conform chiriei prevăzute în contractul

de închiriere;

- utilizarea adecvată ap atrimoniului comunei;

- atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale

comunităților locale precum și ridicarea gradului de civilizație și confort al 

acestora;

- administrarea eficientă a domeniului public și privat al comunei Domnești

pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

- trecerea responsabilității pentru modul de gestionare a bunului închiriat, în

sarcina chiriașului (inclusiv cele de mediu);

- degrevareabugetului local de cheltuieli privind administrarea și întrețierea

bunului închiriat.



2. CONDIȚII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII 

2.1 Bunul este bun propriu al comunei, are categoria de folosință intravilan și va fi folosit pentru

scopul pentru care a fost închiriat. 

2.2 Pe parcursul exploatării bunului se vor respecta normele de protecție a mediului impuse de 

legile în vigoare. 

2.3 Imobilul închiriat va fi folosit în regim de continuitate și permanență pentru scopul în care a 

fost închiriat, eventualele schimbări de destinație sunti nterzise. 

2.4 Bunul închiriat nu va putea fi subînchiriat; dreptul de închiriere asupra bunului se transmite

în caz de succesiune.

2.5 Bunul se închiriază pe perioada de minim 5 ani – maxim 10 ani, în conformitate cu legislația

în vigoare. 

2.6 Chiria minimă de pornire a licitației este 0,64 lei/mp/lună. 

3. CONDIȚIILE DE VALABILITATE A OFERTEI 

3.1. Oferta va fi transmisă (depusă) pană la data de ___________, ora ___ ,riscurile legate de 

transmiterea ofertei, inclusive forta majoră, cad în sarcina persoanei interesate. 

3.2. Oferta va fi transmisă în două plicuri închise și sigilate, unul exterior care va conține

documentele prevăzute în instrucțiunile pentru ofertanți și unul interior care va conține oferta

propriu-zisă semnată de ofertant. 

3.3. Oferta este valabilă pe toată perioada desfășurării licitației și este confidențială până la 

deschidere de către comisia de evaluare. 

3.4. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare nivel a chiriei, iar în caz 

de egalitate a ofertei se va trece la supralicitare prin strigare începând de la valoarea înscrisă în

formularul de ofertă. 

3.5. Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă s-au depus cel puțin două oferte

valabile. 

4. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

4.1. Contractul de închiriere încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia. 



4.2. In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către 

locator, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, iar in caz de dezacord

fiind competent instanta de judecată. 

4.3. In cazul nerespectării obligațiilor contractuale ale chiriașului, obligații prevăzute în

contractul de închiriere, prin reziliere de către locator, în termen de 30 de zile de la notificare, cu 

obligația predării bunului închiriat liber de sarcini. 

4.4 La dispariția dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității

obiective a chiriașului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri. 

4.5 La încetarea din orice cauză a contractului de închiriere, bunul care a făcut obiectul

contractului va fi returnat locatorului liber de sarcini. 

4.6.Denunţarea unilaterală a contractului se poate face numai cu respectarea unui preaviz de 15 

zile. 

4.7.În cazul rezilierii contractului înainte de termenul minim de închiriere, prevăzut în caietul de 

sarcini, din cauza locatarului, acesta va plăti locatorului contravaloarea chiriei pentru durata

minimă de închiriere.

5. CHELTUIELI DE INSTITUIRE A ÎNCHIRIERII: 

-Garanția de participare în cuantum de 7962,09 lei

-Taxa de participare în cunatum de 50 lei


