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Nr. 63/12.04.2021                                                                         Proiect  

                                                                             Avizat secretar general UAT Nădlac 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 

din ______2021 

privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de teren, situate în  

intravilanul orașului Nădlac,  din parcela nr.top. 4055/8/2/2/1, evidențiate în C.F. 
nr.303568 Nădlac, proprietatea privată a orașului Nădlac 

 

 
          Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

______/2021, 

Având în vedere: 

- inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu 
nr. 2660 din data de 12.04.2021  

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei nr. 

2661 din data de 12.04.2021 
- prevederile art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

actualizată 

- prevederile art. 463(2) și (3) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, actualizată 
- prevederile art.108. lit.c), ale art.129(1) și (2) lit.c) alin (6) lit.b), art.334-346 din 

Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

- Extras CF nr. 303568 Nădlac 

- avizul _____ al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi 
de disciplină 

- avizul _____ al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi 

turism, administraţie publică locală 
- avizul _____ al Comisiei pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și 

familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 

     În temeiul prevederilor art. 139(1), lit.g), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, actualizată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenului intravilan, în 

suprafață de 100 mp, din parcela nr. top. 4055/8/2/2/1, evidențiată în CF. nr.303568 

Nădlac, situată în orașul Nădlac, județul Arad, proprietatea privată a orașului Nădlac. 
Art.2. Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenului intravilan, în 

suprafață de 60 mp, din parcela nr. top. 4055/8/2/2/1, evidențiată în CF. nr.303568 

Nădlac, situată în orașul Nădlac, județul Arad, proprietatea privată a orașului Nădlac. 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


2 

 

 
 

Art.3. Durata închirierii este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, prin act 

adițional, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al orașului Nădlac.  

Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică a 
terenului intravilan, în suprafață de 100 mp, din parcela nr. top. 4055/8/2/2/1, 

evidențiată în CF. nr.303568 Nădlac conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  
Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică a 

terenului intravilan, în suprafață de 60 mp, din parcela nr. top. 4055/8/2/2/1, 

evidențiată în CF. nr.303568 Nădlac conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă contractul de închiriere al imobilelor menționate la art.1-2 

conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă suma de 2 euro/mp/lună, ca preț minim de pornire a licitației, 
pentru închirierea imobilelor prevăzute la art.1- 2.  

Art.8. Sumele încasate din închirierea imobilelor prevăzute la art.1-2 se fac venit 

la bugetul local al orașului Nădlac. 
Art.9. Planul de identificare a imobilelor prevăzute la art.1-2 reprezintă Anexa 

nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.10. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 
și se comunică către: 

- Compartimentul  Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei 

- Instituția Prefectului- Județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios 
 

 

Inițiator 
Primar UAT Nădlac 
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  Anexa nr.1 la H.C.L. nr________/2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAAIIEETT  DDEE  SSAARRCCIINNII  
 

PPRRIIVVIINNDD    ÎÎNNCCHHIIRRIIEERREEAA  TTEERREENNUULLUUII  ÎÎNN  SSUUPPRRAAFFAAȚȚĂĂ  DDEE  110000  MMPP,,  ÎÎNNSSCCRRIISS  ÎÎNN  CCFF  NNrr  330033556688  

NNĂĂDDLLAACC,,  AAVVÂÂNNDD  NNRR..  CCAADDAASSTTRRAALL//TTOOPPOOGGRRAAFFIICC  44005555//88//22//22//11,,  ÎÎNN  SSUUPPRRAAFFAAȚȚĂĂ  DDEE  44449977  MMPP,,  

SSIITTUUAATT  ÎÎNN  IINNTTRRAAVVIILLAANNUULL  OORRAAȘȘUULLUUII  NNĂĂDDLLAACC  ȘȘII  AAFFLLAATT  ÎÎNN  DDOOMMEENNIIUULL  PPRRIIVVAATT  AALL  

OORRAAȘȘUULLUUII  JJUUDDEEȚȚUULL  AARRAADD  
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Date generale 

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în conformitate cu legislația în vigoare și precizează condițiile 

minime în care se desfășoară licitația publică pentru închirierea terenului, în suprafață de 100 mp, 

înscris în CF nr. 303568 Nădlac, având nr.topografic 4055/8/2/2/1, în suprafață de 4497 mp, situat în 

intravilanul orașului Nădlac, Județul Arad, aflat în proprietatea privată a orașului Nădlac.  

 

Date privind autoritatea contractantă 

Denumire: Oraș Nădlac 

Cod de identificare fiscală: 3518822 

Adresa: str.1Decembrie, nr.24, jud.Arad 

Localitatea: Nădlac 

Cod poștal: 315500 

Tel.: +40 257474325 

Fax: +40 257473300 

E-mail: office@primaria-nadlac.ro 

 

Cap. I  Obiectul caietului de sarcini 

 

Art.1. Obiectul caietului de sarcini îl constituie închirierea terenului în suprafață de 100 mp, înscris în 

CF nr.303568 Nădlac, având nr.cadastral/topografic 4055/8/2/2/1, în suprafață de 4497 mp, situat în 

intravilanul orașului Nădlac, Județul Arad, aflat în proprietatea privată a orașului Nădlac.  

Terenul aparține domeniului privat al orașului Nădlac.  

Este interzisă subînchirierea terenului  

Art.2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de bunuri proprietate privată aparținând UAT 

Nădlac sunt: 

a). transparența – punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere de bunuri; 

b). tratamentul egal – aplicarea într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a 

criteriilor de atribuire a contractului de închiriere de bunuri; 

c). proporționalitatea – orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și 

corespunzătoare naturii contractului; 

d). nediscriminarea – aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de 

naționalitatea participanților, la procedura de atribuire a contractului de închiriere de bunuri, potrivit 

condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte. 

Autoritatea publică are obligația de a asigura protejarea acelor informații care îi sunt comunicate de 

către persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial , în măsura, în care în mod obiectiv, dezvăluirea 

informațiilor în cauză, ar prejudicia intersele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce 

privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. 

 

CAP.II  Criterii de calificare și de selecție documente solicitate 

 

Art.3.(1) Închirierea terenului descris mai sus se va realiza prin licitație publică deschisă, organizată 

potrivit legii. 
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         (2) Anunțul de licitație trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

a). fișa de informații generale: denumire participant, codul de identificare fiscală, sediu/adresa, datele 

de contact, persoana de contact, cont bancar de trezorerie; 

b). act constitutiv al societății, certificat de înregistrare la Registrul comerțului; 

c). dovada ca nu se află în litigiu cu Consiliul local al orașului Nădlac, respectiv primăria orașului 

Nădlac; 

d). certificat fiscal prin care să ateste faptul că nu are datorii bugetare față de Direcția Generală a 

Finanțelor Publice, precum și față de orașul Nădlac. Certificatele fiscale vor fi eliberate de instituțiile 

abilitate din localitatea de reședință a participantului și vor fi depuse în forma originală; 

e). actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de împuterniciți ai 

participanților și nu de către aceștia personal; 

f). informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și 

identificarea bunului care urmează să fie închiriat; 

g). xerocopii după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini (50 lei), a taxei de participare (50 lei) 

și a garanției depuse (500 lei); 

h). informații privind data limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele; 

i). Avizul Șefului Direcției Teritoriale a Poliției de Frontieră competente, conform prevederilor 

art.45(1) din Ordonanța de Urgență nr. 105/2021, privind frontiera de stat a României. 

 

CAP.III  Durata închirierii 

 

Art.4. Terenul situat în orașul Nădlac, aparținând domeniului privat, se închiriază pe o durată de 5 ani, 

cu începere de la data încheierii contractului, cu drept de prelungire prin act adițional, aprobat prin 

hotărâri ale Consiliului Local al orașului Nădlac, însă dacă nici una dintre părți nu denunță contractul 

de închiriere cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care  a fost încheiat, valabilitatea 

acestuia se prelungește de drept pentru fiecare an în care nu s-a solicitat în mod expres rezilierea. 

Art.5. Conform art. 341(26) din OUG nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ, actualizată, autoritatea 

publică poate să încheie contractul numai după îndeplinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de 

la data comunicării deciziei de atribuire. 

 

CAP.IV  Elemente de preț 

 

Art.6. Prețul de pornire al licitației pentru terenul în cauză este de 2 euro/mp/lună, saltul de 

supralicitare fiind stabilit la 0,2 euro, iar plata chiriei se face după semnarea contractului de închiriere, 

dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia. 

Art.7. Modalitatea de achitare a chiriei, cuantumul penalităților în caz de nerespectare a obligațiilor de 

plată vor fi prevăzute în contractul de închiriere. 

Art.8. Garanția de participare la licitație este obligatorie, și poate fi plătită la Compartimentul Impozite 

și Taxe din cadrul primăriei orașului Nădlac, sau cu O.P. în contul RO56TREZ0215006XXX018894 

deschis la Trezoreria Municipiului Arad. După adjudecare, chiriașul va depune garația de participare în 

contul chiriei.  
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CAP.V  Organizarea și desfășurarea licitației 

Art.9. (1) Licitația publică este procedura la care orice persoană fizică sau juridică interesată are 

dreptul de a depune oferta în condițiile respectării prevederilor documentației de atribuire. Închirierea 

terenului se va face prin licitație publică cu strigare, în data de ______2021, orele 10,00 la sediul 

primăriei orașului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24. 

           (2) Licitația se inițiază prin publicarea unui anunț de către Primăria orașului Nădlac, într-un 

cotidian de circulație locală și pe pagina de internet. 

           (3)Anunțul de licitație, precum și Dispoziția privind desemnarea comisiei de licitație privind 

închirierea  terenului, se semnează de către primarul orașului Nădlac.  

           (4) Nu pot participa la licitație, în calitate de chiriași, membrii comisiei de evaluare, membrii 

comisiei de licitație și nici soțul, soția, frații, copiii și părinții acestor membrii 

           (5) Comisia de licitație va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu ofertanţii 

acceptaţi, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate, până în preziua licitaţiei, 

adică, ______2021, ora 12,oo, documentele de participare. 

           (6) Ședința este condusă de președintele comisiei de licitație 

           (7) Anunțul trebuie să cuprindă cel puțin elementele prevăzute la art.3(2) din prezentul caiet de 

sarcini. 

           (8) Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de 

data limită de depunere a ofertelor.  

           (9) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire 

numai după ce achită taxa de participare. 

           (10) Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o 

solicitare în acest sens, într-un exemplar, pe hârtie, contra cost.   

           (11) Autoritatea publică are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire de către 

persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens și a plătit taxa de participare. 

        (12) În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum doi 

participanţi la licitaţie, preşedintele comisiei anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa participanţilor la 

licitaţie şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de 

publicitate. 

            (13) Preşedintele anunţă preţul de la care se porneşte strigarea, cu precizarea salturilor de 

supralicitare. În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în cazul în care 

nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta în aceleaşi condiţii, 

încheindu-se proces-verbal de constatare. Repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 10 

zile de la data precedentei. Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigare, ofertă care 

trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. Preşedintele comisiei anunţă tare 

şi clar suma oferită de licitant. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se licitează o sumă mai mare, 

preşedintele comisiei anunţă adjudecarea licitaţiei de către participantul care a oferit ultima sumă. 
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CAP.VI  Dreptul ofertantului de a solicita clarificări 

 

Art.10.(1). După obţinerea documentaţiei de atribuire, ofertantul are dreptul să solicite clarificări 

despre elementele cuprinse în aceasta, până cel târziu cu 5 zile înainte de data desfăşurării procedurii 

de selecţie, ora 12,oo.  

           (2). Solicitările vor fi transmise la sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, 

Județul Arad, cod poştal 315500.  

           (3). Primăria oraşului Nădlac are obligaţia de a răspunde la orice clarificare solicitată într-un 

interval de timp care să nu depăşească de regulă, 3 zile lucrătoare de la solicitare.  

           (4). Răspunsul la solicitare se va transmite tuturor ofertanţilor care au obţinut documentaţia de 

atribuire, fără a dezvălui identitatea celui care a solicitat respectivele clarificări.  

 

CAP.VII DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.11.(1). După anunţarea câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, se declară închisă 

licitaţia, în urma căreia se întocmeşte procesul-verbal care se semnează de către comisia de licitaţie şi 

de către participanţi 

        (2). Procesul-verbal cu documentele privind organizare licitaţiei se arhivează la sediul primăriei 

oraşului Nădlac 

        (3). Participanţii pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispoziţiile 

legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei; contestaţiile se depun la sediul primăriei, în 

termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, iar primăria este obligată să soluţioneze contestaţia în 

termen de 5 zile de la depunerea acesteia 

        (4).Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de închiriere, în termen de 20 zile de 

la data licitaţiei, sub sancţiunea pierderii garanţiei de participare la licitaţie.   

 

 

 

Compartiment Administrarea Patrimoniului Local 

Insp. Aldea Ioan 
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     Anexa nr.2 la H.C.L. nr________/2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAAIIEETT  DDEE  SSAARRCCIINNII  
 

PPRRIIVVIINNDD    ÎÎNNCCHHIIRRIIEERREEAA  TTEERREENNUULLUUII  ÎÎNN  SSUUPPRRAAFFAAȚȚĂĂ  DDEE  6600  MMPP,,  ÎÎNNSSCCRRIISS  ÎÎNN  CCFF  NNrr..  330033556688  

NNĂĂDDLLAACC,,  AAVVÂÂNNDD  NNRR..  CCAADDAASSTTRRAALL//TTOOPPOOGGRRAAFFIICC  44005555//88//22//22//11,,  ÎÎNN  SSUUPPRRAAFFAAȚȚĂĂ  DDEE  44449977  MMPP,,  

SSIITTUUAATT  ÎÎNN  IINNTTRRAAVVIILLAANNUULL  OORRAAȘȘUULLUUII  NNĂĂDDLLAACC  ȘȘII  AAFFLLAATT  ÎÎNN  DDOOMMEENNIIUULL  PPRRIIVVAATT  AALL  

OORRAAȘȘUULLUUII  JJUUDDEEȚȚUULL  AARRAADD  
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Date generale 

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în conformitate cu legislația în vigoare și precizează condițiile 

minime în care se desfășoară licitația publică pentru închirierea terenului, în suprafață de 60 mp, 

înscris în CF nr. 303568 Nădlac, având nr.cadastral/topografic 4055/8/2/2/1, în suprafață de 4497 mp, 

situat în intravilanul orașului Nădlac, Județul Arad, aflat în proprietatea privată a orașului Nădlac.  

 

Date privind autoritatea contractantă 

Denumire: Oraș Nădlac 

Cod de identificare fiscală: 3518822 

Adresa: str.1Decembrie, nr.24, jud.Arad 

Localitatea: Nădlac 

Cod poștal: 315500 

Tel.: +40 257474325 

Fax: +40 257473300 

E-mail: office@primaria-nadlac.ro 

 

Cap. I  Obiectul caietului de sarcini 

 

Art.1. Obiectul caietului de sarcini îl constituie închirierea terenului în suprafață de 60 mp, înscris în 

CF nr.303568 Nădlac, având nr.cadastral/topografic 4055/8/2/2/1, în suprafață de 4497 mp, situat în 

intravilanul orașului Nădlac, Județul Arad, aflat în proprietatea privată a orașului Nădlac.  

Terenul aparține domeniului privat al orașului Nădlac.  

Este interzisă subînchirierea terenului  

Art.2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de bunuri proprietate privată aparținând UAT 

Nădlac sunt: 

a). transparența – punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere de bunuri; 

b). tratamentul egal – aplicarea într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a 

criteriilor de atribuire a contractului de închiriere de bunuri; 

c). proporționalitatea – orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și 

corespunzătoare naturii contractului; 

d). nediscriminarea – aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de 

naționalitatea participanților, la procedura de atribuire a contractului de închiriere de bunuri, potrivit 

condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte. 

Autoritatea publică are obligația de a asigura protejarea acelor informații care îi sunt comunicate de 

către persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial , în măsura, în care în mod obiectiv, dezvăluirea 

informațiilor în cauză, ar prejudicia intersele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce 

privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. 
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CAP.II  Criterii de calificare și de selecție documente solicitate 

 

Art.3.(1) Închirierea terenului descris mai sus se va realiza prin licitație publică deschisă, organizată 

potrivit legii. 

         (2) Anunțul de licitație trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

a). fișa de informații generale: denumire participant, codul de identificare fiscală, sediu/adresa, datele 

de contact, persoana de contact, cont bancar de trezorerie; 

b). act constitutiv al societății, certificat de înregistrare la Registrul comerțului; 

c). dovada ca nu se află în litigiu cu Consiliul local al orașului Nădlac, respectiv primăria orașului 

Nădlac; 

d). certificat fiscal prin care să ateste faptul că nu are datorii bugetare față de Direcția Generală a 

Finanțelor Publice, precum și față de orașul Nădlac. Certificatele fiscale vor fi eliberate de instituțiile 

abilitate din localitatea de reședință a participantului și vor fi depuse în forma originală; 

e). actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de împuterniciți ai 

participanților și nu de către aceștia personal; 

f). informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și 

identificarea bunului care urmează să fie închiriat; 

g). xerocopii după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini (50 lei), a taxei de participare (50 lei) 

și a garanției depuse (500 lei); 

h). informații privind data limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele; 

i). Avizul Șefului Direcției Teritoriale a Poliției de Frontieră competente, conform prevederilor art.  

45(1) din Ordonanța de Urgență nr. 105/2021, privind frontiera de stat a României. 

 

CAP.III  Durata închirierii 

 

Art.4. Terenul situat în orașul Nădlac, aparținând domeniului privat, se închiriază pe o durată de 5 ani, 

cu începere de la data încheierii contractului, cu drept de prelungire prin act adițional, aprobat prin 

hotărâri ale Consiliului Local al orașului Nădlac, însă dacă nici una dintre părți nu denunță contractul 

de închiriere cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care  a fost încheiat, valabilitatea 

acestuia se prelungește de drept pentru fiecare an în care nu s-a solicitat în mod expres rezilierea. 

Art.5. Conform art. 341(26) din OUG nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ, actualizată, autoritatea 

publică poate să încheie contractul numai după îndeplinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de 

la data comunicării deciziei de atribuire. 

 

CAP.IV  Elemente de preț 

 

Art.6. Prețul de pornire al licitației pentru terenul în cauză este de 2 euro/mp/lună, saltul de 

supralicitare fiind stabilit la 0,2 euro, iar plata chiriei se face după semnarea contractului de închiriere, 

dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia. 

Art.7. Modalitatea de achitare a chiriei, cuantumul penalităților în caz de nerespectare a obligațiilor de 

plată vor fi prevăzute în contractul de închiriere. 
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Art.8. Garanția de participare la licitație este obligatorie, și poate fi plătită la Compartimentul Impozite 

și Taxe din cadrul primăriei orașului Nădlac, sau cu O.P. în contul RO56TREZ0215006XXX018894 

deschis la Trezoreria Municipiului Arad. După adjudecare, chiriașul va depune garația de participare în 

contul chiriei. 

 

CAP.V  Organizarea și desfășurarea licitației 

 

Art.9. (1) Licitația publică este procedura la care orice persoană fizică sau juridică interesată are 

dreptul de a depune oferta în condițiile respectării prevederilor documentației de atribuire. Închirierea 

terenului se va face prin licitație publică cu strigare, în data de ______2021, orele 10,00 la sediul 

primăriei orașului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24. 

           (2) Licitația se inițiază prin publicarea unui anunț de către Primăria orașului Nădlac, într-un 

cotidian de circulație locală și pe pagina de internet. 

           (3) Anunțul de licitație, precum și Dispoziția privind desemnarea comisiei de licitație privind 

închirierea terenului, se semnează de către primarul orașului Nădlac.  

           (4) Nu pot participa la licitație, în calitate de chiriași, membrii comisiei de evaluare, membrii 

comisiei de licitație și nici soțul, soția, frații, copiii și părinții acestor membrii 

           (5) Comisia de licitație va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu ofertanţii 

acceptaţi, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate, până în preziua licitaţiei, 

adică, ______2021, ora 12,oo, documentele de participare. 

           (6) Ședința este condusă de președintele comisiei de licitație 

           (7) Anunțul trebuie să cuprindă cel puțin elementele prevăzute la art. 3(2) din prezentul caiet de 

sarcini. 

           (8) Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de 

data limită de depunere a ofertelor.  

           (9) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire 

numai după ce achită taxa de participare. 

           (10) Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o 

solicitare în acest sens, într-un exemplar, pe hârtie, contra cost.   

           (11) Autoritatea publică are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire de către 

persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens și a plătit taxa de participare. 

        (12) În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum doi 

participanţi la licitaţie, preşedintele comisiei anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa participanţilor la 

licitaţie şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de 

publicitate. 

            (13) Preşedintele anunţă preţul de la care se porneşte strigarea, cu precizarea salturilor de 

supralicitare. În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în cazul în care 

nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta în aceleaşi condiţii, 

încheindu-se proces-verbal de constatare. Repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 10 

zile de la data precedentei. Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigare, ofertă care 

trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. Preşedintele comisiei anunţă tare  
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şi clar suma oferită de licitant. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se licitează o sumă mai mare, 

preşedintele comisiei anunţă adjudecarea licitaţiei de către participantul care a oferit ultima sumă. 

 

CAP.VI  Dreptul ofertantului de a solicita clarificări 

 

Art.10.(1). După obţinerea documentaţiei de atribuire, ofertantul are dreptul să solicite clarificări 

despre elementele cuprinse în aceasta, până cel târziu cu 5 zile înainte de data desfăşurării procedurii 

de selecţie, ora 12,oo.  

           (2). Solicitările vor fi transmise la sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, 

Județul Arad, cod poştal 315500.  

           (3). Primăria oraşului Nădlac are obligaţia de a răspunde la orice clarificare solicitată într-un 

interval de timp care să nu depăşească de regulă, 3 zile lucrătoare de la solicitare.  

           (4). Răspunsul la solicitare se va transmite tuturor ofertanţilor care au obţinut documentaţia de 

atribuire, fără a dezvălui identitatea celui care a solicitat respectivele clarificări. 

 

CAP.VII DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.11.(1). După anunţarea câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, se declară închisă 

licitaţia, în urma căreia se întocmeşte procesul-verbal care se semnează de către comisia de licitaţie şi 

de către participanţi 

             (2). Procesul-verbal cu documentele privind organizare licitaţiei se arhivează la sediul 

primăriei oraşului Nădlac 

             (3). Participanţii pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au respectat 

dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei; contestaţiile se depun la sediul 

primăriei, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, iar primăria este obligată să soluţioneze 

contestaţia în termen de 5 zile de la depunerea acesteia 

             (4).Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de închiriere, în termen de 20 zile 

de la data licitaţiei, sub sancţiunea pierderii garanţiei de participare la licitaţie.   

 

 

Compartiment Administrarea Patrimoniului Local 

Insp. Aldea Ioan 
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                                                                                                                         Anexa nr.3 la HCL nr.______2021 

 

 

CCOONNTTRRAACCTT    DDEE    ÎÎNNCCHHIIRRIIEERREE  

  

I. PĂRŢILE  C0NTRACTANTE 

 

Art.1. Încheiat între, Oraş  Nădlac, cu sediul în Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24, Jud. Arad, tel. 

0257/474325 fax 0257/473300, cod fiscal 3518822 cont nr. RO97TREZ02121A300530XXXX  deschis 

la Trezoreria Municipiului Arad, prin reprezentant legal, dl primar Ioan-Radu Mărginean, în calitate de 

proprietar,     

 

   şi 

 

       Dl/D-na/S.C._______________, cu sediul/domiciliul/reședința,/punctul de lucru  în__________, str. 

_________, nr. _______, Judeţul _______, numărul de ordine în Registrul comerțului_________, având 

CUI: __________, reprezentată prin Dl/D-na _____________, domiciliat(ă) în ________________, str. 

_________, nr. ________, Judeţul ________,  identificată cu CI seria _________nr. ________, eliberată 

de _____________, la data de __________, având CNP ___________________,  în calitate de chiriaş. 

 

         În baza acordului ambelor părți s-a încheiat prezentul contract de închiriere cu respectarea 

dispozițiilor art. 1270 și ale art.1777-1835 din Noul Cod Civil – Legea nr. 287/2009:       

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 2. Obiectul contractului de închiriere este terenul în suprafață de _____ mp, situat în orașul Nădlac, 

Județul Arad,  evidențiat în C.F. Nr. 303568 Nădlac, având nr. cadastral/topografic 4055/8/2/2/1, în 

suprafață de 4497 mp. 

Contractul se încheie în baza procesului verbal de desfășurare și adjudecare a licitației publice, 

înregistrat sub nr.____/___/2021.  

 

III. DURATA 

Art.3. Contractul se încheie pentru o perioadă  de 5 ani, cu începere de la data de _________2021, până 

la data de _________2021, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul ambelor părţi, cu notificarea 

prealabilă în scris de către partea contractantă interesată, cu cel puțin 60 zile înaintea expirării duratei 

contractului. 

Art.4. Chiria este de ________euro/mp/lună. Plata chiriei se face lunar, până în data de 10 a lunii, 

pentru luna precedentă. 

 

IV.  PLATA CHIRIEI 

Art.4 (1). Plata chiriei se va face la Compartimentul Impozite – Taxe din cadrul primăriei oraşului 

Nădlac, sau în contul RO97TREZ02121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad. 

          (2) Neplata chiriei, sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii, conduce la calcularea 

majorărilor de întârziere, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 Art.5. Locatarul are următoarele obligaţii: 

            a. să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunului care face 

obiectul închirierii 

           b. să plătească chiria 
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           c. să achite impozitele şi taxele locale  

           d. pentru neplata la termen a sumelor aferente impozitelor şi taxelor locale, locatorul poate 

rezilia contractul de închiriere, fără alte formalităţi, chiriaşul fiind obligat să elibereze şi să predea 

terenul închiriat şi să achite toate obligaţiile de plată rezultate din contract. 

          e. să exploateze bunul închiriat ca un bun proprietar, evitând degradarea lor 

          f. să asigure funcţionarea în deplină siguranţă a instalaţiilor şi să obţină toate avizele prevăzute 

de lege şi normativele în vigoare 

          g. să răspundă de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu, dacă nu va dovedi că incendiul a 

provenit din caz fortuit, forţă majoră sau dintr-un defect de construcţie ori din vecinătatea imobilului; 

Dotarea spaţiilor închiriate cu mijloace de stingere a incendiilor este în sarcina chiriaşului. 

          h. să apere bunul închiriat împotriva oricărei atingeri provenite de la un terţ asupra proprietăţii 

sau posesiei bunului; 

          i. chiriaşul are obligaţia de a restitui bunul închiriat, după expirarea contractului de închiriere, în 

deplina proprietate, liber de orice sarcină, pe bază de proces - verbal. 

          j. în cazul în care chiriaşul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să 

conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt proprietarului, în vederea 

luării măsurilor ce se impun. 

         k. să înceapă activitatea după trecerea a 30 (treizeci) de zile de la semnarea procesului verbal de 

predare-primire a obiectului închirierii 

         l. să mențină curățenia în limita amplasamentului 

Art.6. Locatorul are următoarele obligaţii : 

         a. să predea terenul  pe bază de proces-verbal, odată cu semnarea contractului de închiriere. 

         b. să garanteze chiriașului folosinţa terenului închiriat pe toată durata contractului 

Neîndeplinirea, în parte sau în tot, a condiţiilor stabilite prin contract şi la termenele fixate, dă dreptul 

proprietarului, ca fără somaţie de judecată să considere contractul reziliat. 

 

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 Art.7.  În cazul în care chiriașul nu achită proprietarului chiria datorată la termenul prevăzut, dă dreptul 

proprietarului, ca fără somație de judecată să considere contractul reziliat. 

Art.8. În caz de schimbare a destinației sau de cedare a folosinței terenului de către chiriaș, contractul de 

închiriere se reziliază de drept. 

      Neîndeplinirea, în parte sau în tot, a condiţiilor stabilite prin contract şi la termenele fixate, dă 

dreptul proprietarului, ca fără somaţie de judecată să considere contractul reziliat. 

 

VII. SUBÎNCHIRIEREA 

Art.8. Subînchirierea  terenului este posibilă cu acordul Consiliului local Nădlac, solicitarea în acest 

sens fiind necesar să fie depusă în prealabil în scris la registratura primăriei orașului Nădlac. 

 

VIII. FORŢA MAJORĂ 

Art.9. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de 

voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după  încheierea contractului şi care împiedică 

părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

      Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în 

maximum 5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariţie. 

      Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.  

      Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei 

acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 
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Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(șase) luni, fiecare partener poate 

renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere 

despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

 

 

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

Art. 10. Contractul de închiriere încetează în cazurile următoare: 

   a. expirarea termenului stipulat în contract; 

   b. denunțarea unilaterală a contractului de către chiriaș; 

   c. în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţare unilaterală de către    

administrator; 

   d. în cazul neexecutării obligaţiilor contractuale de către una din părți; 

   e. săvârșirea de fapte culpabile de către chiriaș ; 

   f. în cazul în care chiriaşul va intârzia plata chiriei cu mai mult de 90 de zile, faţă de termenul prevăzut  

      în prezentul contract 

   g.  în cazul imposibilităţii obiective a chiriaşului de a exploata bunul închiriat, prin renunţare fără plata  

       unei despăgubiri. 

 

X. CLAUZA DE NESCHIMBARE 

Art. 11. Prezentul contract conţine un număr de 11 capitole şi un număr de 12 articole, ultimul capitol 

fiind intitulat “ SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ”, conţinând un singur alineat. 

Părţile cunosc conţinutul contractului şi al prezentei clauze şi semnează. 

Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decât cu acordul părţilor, consemnat într-un act 

adiţional autentificat, anexă a prezentului contract. 

 

XI.  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Art.12. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, 

interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se 

ajunge la un consens, părțile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

      Prezentul contract s-a încheiat astăzi _______2021, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

              

 

          PROPRIETAR,                                     CHIRIAŞ, 

         ORAŞ  NĂDLAC  

                   prin                                                                                               

              PRIMAR  

 IOAN-RADU MĂRGINEAN                                     

 

 

 

 

Întocmit 

insp. Compartiment APL 
Aldea Ioan 

 

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=27
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=27


  

  
       
Nr.2661/12.04.2021 
 
 

R E F E R A T 
 

                  Către, 
                                    CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 
 
        Subsemnatul Aldea Ioan, inspector în cadrul Compartimentului Administrarea 
Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, 
     Având în vedere: 

- prevederile art.334-346, ale art. 362(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, actualizată, conform căruia ,,bunurile proprietate privată a 
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, 
concesionate ori închiriate”. 

- extras CF nr. 303568 Nădlac, având nr. cadastral/topographic 4055/8/2/2/1, în 
suprafață totală de 4497 mp; 

- Contractul nr. 13340/10.11.2008, privind închirierea terenului, înscris în C.F. nr. 9577 
Nădlac, din parcela nr.top. 4055/8/2/2/3, în suprafață de 244 mp, D-nei Roszkoș 
Sanda, la prețul de 2 euro/mp/lună.  

- prevederile art.183 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, 
actualizată; 

- prevederile art. 463(2) și (3) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, 
actualizată; 

- necesitatea de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local ale orașului Nădlac, în 
scopul finanțării cheltuielilor publice locale, în condițiile legii; 

- Prevederile art.129(1) și (2) lit.c), alin. (6) lit.b), ale art.108. lit.c), din Ordonanța de 
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată; 

 
PROPUN: 

 
1. Închirierea prin licitație publică, a terenului intravilan, în suprafață de 100 mp, înscris în 

C.F. nr.303568 Nădlac, având nr.cadastral/topografic 4055/8/2/2/1, în suprafață de 
4497mp, situat în orașul Nădlac, Județul Arad și aflat în proprietatea privată a orașului 
Nădlac. 
2. Închirierea prin licitație publică, a terenului intravilan, în suprafață de 60 mp, înscris în 

C.F. nr.303568 Nădlac, având nr.cadastral/topografic 4055/8/2/2/1, în suprafață de 
4497mp, situat în orașul Nădlac, Județul Arad și aflat în proprietatea privată a orașului 
Nădlac. 
3. Durata închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire, prin act adițional, 

aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al orașului Nădlac.  
4. Aprobarea Caietelor de sarcini privind vânzarea terenurilor.  
5. Aprobarea modelului de  contract de închiriere. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


  

6. Aprobarea sumei de 2 euro/mp/lună, ca preț minim de pornire a licitației, pentru 
închirierea terenului.  
 
 

Compartiment APL 
Insp. Aldea Ioan 



  

  
       
 
 
Nr.2660/12.04.2021 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE : 
 
 

Ioan - Radu Mărginean, primarul orașului Nădlac, 
Având în vedere : 

 Referatul nr. 2661/12.04.2021 al Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local 
din cadrul primăriei orașului Nădlac, referitor la închirierea unor suprafețe de teren 
situate în  intravilanul orașului Nădlac, înscrise în C.F. nr.303568, Nădlac, având nr. 
cadastral/topografic 4055/8/2/2/1, în suprafață totală de 4497 mp, aflate în 
proprietatea privată a orașului Nădlac 

 extras C.F. nr. 303568 Nădlac, având nr. cadastral/topografic 4055/8/2/2/1, în 
suprafață totală de 4497 mp 

 prevederile art.129(1),(2) lit.c), alin. (6) lit. b), ale art. 108 lit c), art.334-346, ale art. 
362(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, 
conform căruia …,,bunurile proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate” 

 necesitatea de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local ale orașului Nădlac, în 
scopul finanțării cheltuielilor publice locale, în condițiile legii 

 
 

PROPUN: 
 

 
         Consiliului local al orașului Nădlac, supunerea spre aprobare a Proiectului de hotărâre 
privind închirierea unor suprafețe de teren situate în intravilanul orașului Nădlac ( 100 mp, 
respectiv 60 mp, înscrise în C.F. nr.303568, Nădlac, nr. cadastral/topografic 4055/8/2/2/1, 
în suprafață totală de 4497 mp, aflate în proprietatea privată a orașului Nădlac. 
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