
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică  

a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor 

imobile aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 21218/15 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, şi de avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, art. 120 și art. 123 alin. 1 şi 2 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 1777-1823 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare); 

- art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 28 alin. 3 şi art. 67 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile 

aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba, conform anexei – parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 178/2010. 

       Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Bibliotecii 

Judeţene Lucian Blaga Alba, Centrului de Cultură Augustin Bena Alba, Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare 

Mediu Alba, Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia, Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo, Teatrului de Păpuşi 

Prichindel Alba Iulia, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.                 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                   

Nr. 350 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 350/23 noiembrie 2017 

 

  

   

Regulamentul de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile  

aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba 

 

 

 

CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale 

 

 Art. 1. Prezentul regulament reglementează modul de închiriere a bunurilor imobile 

construcţii sau terenuri, aflate în proprietatea publică sau privată a Judeţului Alba, aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Alba sau a instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Alba, cărora le-a fost constituit dreptul de administrare asupra acestora, prin act 

administrativ. 

 Art. 2. (1) Închirierea se face în baza unui contract de închiriere, prin care Județul Alba, 

prin Consiliul Județean Alba sau instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Alba – în 

calitate de locator, transmite pentru o perioadă determinată, unei alte persoane (fizică sau juridică) 

– numită locatar, dreptul și obligația de folosință a unui bun imobil, în schimbul unei chirii. 

  (2) Calitatea de locatar (chiriaș) o poate avea orice persoană fizică sau juridică, 

română sau străină, în condițiile legislației naționale și ale prezentului regulament. 

  (3) Sumele obținute prin închirierea bunurilor imobile proprietate publică sau 

privată a Județului Alba se vor face venit la bugetul Județului Alba. 

  (4) Modul de calcul și modul de plată a chiriei se stabilesc în conformitate cu 

prevederile art. 5 din prezentul regulament. 

 Art. 3. Principiile care stau la baza atribuirii și încheierii contractului de închiriere a 

bunurilor imobile aflate în proprietatea publică sau privată a Județului Alba, sunt următoarele: 

 a.) transparența, principiu potrivit căruia vor fi puse la dispoziția tuturor celor interesați 

informațiile referitoare la aplicarea procedurii pentru închirierea bunurilor; 

 b.) tratamentul egal pentru toți ofertanții, principiu potrivit căruia criteriile de atribuire a 

contractului de închiriere vor fi aplicate într-o manieră nediscriminatorie pentru toți potențialii 

ofertanți; 

 c.) proporționalitate, principiu care presupune ca orice măsură stabilită de 

autoritatea/instituția publică să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului de închiriere; 

 d.) libera concurență, principiu potrivit căruia vor fi asigurate toate condițiile pentru ca 

orice ofertant, să aibă dreptul de a participa la licitația publică în vederea închirierii bunurilor 

proprietate publică sau privată a Județului Alba, în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor 

la care România este parte 

 Art. 4. (1) Închirierea bunurilor imobile proprietate publică a Judeţului Alba, va fi realizată 

de către titularii dreptului de administrare asupra acestora, în funcţie de situațiile pe care le 

consideră oportune și în interesul realizării unei eficiente administrări a imobilelor respective. 

  (2 )  Ofertanţii pot participa la licitaţie, fie în nume propriu, fie prin 

reprezentanţi împuterniciţi. 

  (3) Închirierea se va face în mod obligatoriu prin licitaţie publică, organizată de 

către titularul dreptului de administrare, pe baza unei documentații de atribuire a contractului 

de închiriere întocmită de către titularul dreptului de administrare - organizatorul licitaţiei 

publice și aprobată de Consiliul Județean Alba prin hotărâre, pe baza propunerii unei 

comisii de specialitate constituită la nivelul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, sau după caz, la nivelul instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba. 

  Art. 5. Sumele obţinute din închirierea bunurilor imobile, proprietate publică a Judeţului 

Alba, constituie venit la bugetul Judeţului Alba, după cum urmează : 

   100% din chiria lunară - în cazul în care titularul dreptului de administrare este 

Consiliul Judeţean Alba; 



   50% din chiria lunară - în cazul în care titular al dreptului de administrare este o 

instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, căreia i-a fost constituit dreptul de 

administrare asupra bunurilor, prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

Art. 6. Instituţiile publice care au în administrare construcţiile şi terenurile aflate în 

proprietatea publică a Judeţului Alba, vor respecta prevederile noului Regulament privind 

procedura de organizare a licitaţiei publice pentru închirierea construcţiilor şi terenurilor aflate în 

domeniul public al Judeţului Alba. 

 Art. 7. În sensul, prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

 a.) atribuirea contractului de închiriere - etapă în cadrul Procedurii de închiriere în 

care se încheie contractul de închiriere cu licitantul câştigător; 

 b.) bunuri imobile - terenurile şi clădirile sau bunuri-spaţii din clădiri cuprinse în 

domeniul public al Judeţului Alba; 

 c.) contract de închiriere - contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure 

celeilalte părţi, numită locatar (chiriaş), folosinţa unui bun mobil pentru o anumită perioadă, în 

schimbul unui preţ, denumit chirie; 

 d.) iniţierea procedurii de închiriere - etapă în cadrul Procedurii de închiriere, în care 

titularul dreptului de administrare elaborează Referatul de oportunitate şi-l supune aprobării 

Consiliului Judeţean Alba; 

 e.) licitaţie publică - procedura de atribuire a contractului de închiriere în care titularul 

dreptului de administrare analizează şi evaluează ofertele depuse şi stabileşte oferta câştigătoare; 

 f.) licitaţie publică deschisă cu strigare - etapă în cadrul Procedurii de închiriere prin 

care comisia de licitaţie stabileşte oferta câştigătoare; 

 g.) ofertant - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat sau public care a depus 

oferta în termenul de depunere a ofertelor indicat în invitaţia de participare; 

 h.) ofertă - actul juridic prin care o persoană fizică sau juridică îşi manifestă voinţa de a se 

angaja din punct de vedere juridic într-un contract de închiriere; 

 i.) procedura de închiriere – etapele care trebuie parcurse de titularul dreptului de 

administrare și de ofertant în vederea atribuirii și încheierii contractului de închiriere; 

 j.) proprietar – Județul Alba; 

 k.) propunere financiară - partea ofertei care cuprinde informaţii cu privire la preţ sau tarif; 

 l.) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini; 

 m.) titular al dreptului de administrare – persoana juridică de drept public care, fie 

administrează ope legis bunurile, fie i-a fost constituit dreptul de administrare asupra acestora, 

prin act administrativ, în speță Consiliul Judeţean Alba sau instituţiile aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba. 

 Art. 8. (1) În scopul ținerii evidenței documentelor și informațiilor cu privire la 

desfășurarea procedurilor de închiriere și la derularea contractelor de închiriere, în Regulamentul 

privind circulația documentelor aprobat prin dispoziție/decizie de către conducătorul 

autorității/instituției publice care are în administrare bunurile imobile, vor fi cuprinse reglementări 

cu privire la evidențierea în: 

 a.) Registrul „Oferte de închiriereˮ, care cuprinde date și informații referitoare la derularea 

procedurilor prealabile încheierii contractelor de închiriere; 

 b.) Registrul „Contracte de închiriereˮ, care cuprinde date și informații referitoare la 

derularea și monitorizarea contractelor de închiriere.  

 

CAPITOLUL 2 Inițierea procedurii de închiriere 

 

 Art. 9. Inițierea procedurii de închiriere aparține titularului dreptului de administrare. 

 Art. 10. În scopul închirierii bunurilor imobile proprietate publică sau privată a Judeţului 

Alba, conducătorul autorității/ instituţiei publice, în a cărei administrare se află aceste bunuri 

(președintele Consiliului Județean Alba/directorul general/directorul executiv/manager), va 

numi, prin decizie, sau, după caz, dispoziţie, o comisie de evaluare compusă din cel puţin 5 

membri.   

 Art. 11. (1) Componența comisiei este valabilă pentru toate procedurile de închiriere inițiate 

de administratorul bunurilor imobile, conducătorul autorității/instituției publice având competența 

de a modifica componența comisiei de la caz la caz, sau de a emite o dispoziție/decizie individuală 

pentru fiecare procedură de închiriere. 



  (2) Din componența comisiei, în mod obligatoriu, fac parte: câte un reprezentant 

din compartimentele juridic, financiar - contabil, administrarea domeniului public şi 

privat/administrativ, tehnic, sau după caz alţi specialişti din cadrul autorității/instituției publice 

care au experiență și au atribuții cu privire la administrarea bunurilor. 

  (3) Comisia de evaluare astfel constituită va întocmi: 

 a.) referatul de oportunitate (nota justificativă); 

 b.) raportul de evaluare a prețului; 

 c.) caietul de sarcini; 

 d.) modelul contractului de închiriere. 

 Art. 12. Referatul de oportunitate (nota justificativă) va cuprinde în mod obligatoriu 

următoarele elemente: 

 a.) descrierea bunului imobil care urmează a fi închiriat, cu precizarea datelor de identificare 

ale bunului imobil (identificare prin carte funciară și număr topografic; amplasament - situare 

administrativă prin indicarea adresei, vecinătăților, coordonatelor; caracteristicilor și specificațiilor 

tehnice; relevee; planuri de situație; eventuale sarcini de care este grevat bunul, etc); 

 b.) activitățile pentru care se propune aprobarea închirierii bunului; 

 c.) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică procedura de 

închiriere; 

 d.) nivelul minim al chiriei de la care va fi pornită licitația, precum și modalitatea de calcul 

și de indexare a acesteia; 

 e.) durata minimă și maximă a închirierii (minim 1 an, maxim 5 ani), cu posibilitatea 

prelungirii prin act adițional; 

 f.) alte considerații care fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere. 

 Art. 13. (1) Raportul de evaluare a chiriei/preţului pe metru pătrat aferent 

construcţiei/terenului care urmează a face obiectul licitaţiei publice, va fi efectuat pe baza unui 

studiu de piaţă, urmând a fi aprobate tarife de închiriere pe metru pătrat pentru spaţiile 

proprietate publică sau privată, prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

  (2) Raportul de evaluare a chiriei/preţului pe metru pătrat aferent 

construcţiei/terenului, va fi întocmit şi actualizat cel puţin o dată pe an, urmând a fi aprobat 

prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

  (3) La stabilirea chiriei/prețului pe metru pătrat va fi avută în vedere acoperirea 

cheltuielilor de administrare, întreținere și reparații, recuperarea investiției în funcție de durata 

normală stabilită potrivit prevederilor legale. 

  (4) Chiria/prețul pe metru pătrat se poate diferenția pe categorii de 

zone/localități/situare administrativă în cadrul localității, precum și în funcție de importanța 

socială a activității pentru desfășurarea căreia urmează a fi folosit imobilul, de amplasarea 

acestuia în corpul de clădire, de dotările de care beneficiază bunul, etc. 

 Art. 14. Caietul de sarcini va cuprinde cel puţin date referitoare la:  

 a.) cadrul legal și actele administrative care stau la baza documentației de atribuire; 

 b.) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare; 

 c.) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii, conform prevederilor art. 11 lit. 

a din prezentul regulament; 

 d.) destinația, condițiile și regimul de exploatare a bunului închiriat, respectiv, natura 

activităților care pot fi desfăşurate în imobilul ce face obiectul închirierii; 

 e.) obiectivele de ordin economic, social și de mediu, urmărite de titularul dreptului de 

administrare; 

 f.) criteriul de selecție utilizat – prețul cel mai mare oferit; 

 g.) prețul minim de pornire a licitației, respectiv chiria minimă; 

 h.) durata închirierii; 

 i.) posibilitatea prelungirii duratei contractului prin act adițional; 

 j.) interdicția subînchirierii; 

 k.) condiții privind participarea şi calificarea ofertanţilor; 

 l.) garanţii de participare şi de bună execuţie; 

 m.) reguli formale de prezentare și depunere a ofertei; 

  n.) perioada de valabilitate a ofertei; 

 o.) obligativitatea exploatării în regim de continuitate și permanență a bunului; 

 p.) obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare; 

 q.) modalitatea de plata a utilităților; 



 r.) alte date relevante din prezentul regulament privind procedura de organizare a 

licitaţiei publice pentru închirierea imobilelor. 

 Art. 15. Modelul de contract de închiriere va cuprinde cel puțin date privind: părțile 

contractante; obiectul și prețul contractului; modul de ajustare a prețului; durata contractului de 

închiriere și posibilitatea de prelungire; documentele contractului; modalitatea de plată a 

utilităților consumate; drepturile şi obligaţiile părţilor în perioada de derulare a contractului, 

stabilite în funcţie de specificul activităţilor care urmează a fi desfăşurate în imobilul închiriat; 

clauze referitoare la cuantumul și plata garanției de bună execuție a contractului, ce trebuie 

să reprezinte un procent între 5% și 10% din valoarea contractului pentru un an de zile, 

precum și modalitatea de constituire a acesteia, respectiv în termen de maxim 15 zile de la data 

semnării contractului, printr-un instrument de garantare bancară sau într-un cont distinct deschis 

la unitățile Trezoreriei Statului, la dispoziția locatorului – instituția organizatoare; clauze 

referitoare la reținerea garanției de participare în cazul neconstituirii garanției de bună execuție 

în termenul solicitat, cu obligarea constituirii, în continuare, a acesteia până la primirea efectivă 

a imobilului, spre închiriere, printr-un proces verbal de predare a amplasamentului, în acest 

sens; clauze referitoare la încetarea/rezilierea contractului; soluţionarea litigiilor; prevederi 

referitoare la plata de penalităţi/despăgubiri pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

contractuale; forța majoră, etc. 

 Art. 16. Documentația de atribuire a contractului de închiriere care cuprinde: referatul de 

oportunitate (nota de fundamentare, raportul de evaluare a prețului, caietul de sarcini, planul de 

amplasament al construcției/terenului care face obiectul procedurii de închiriere, conținutul 

anunțului de închiriere prin licitație publică, modelul contractului de închiriere, vor fi supuse 

aprobării Consiliului Județean prin hotărâre. 

  

CAPITOLUL 3 Organizarea și desfășurarea licitației 

Secțiunea 1 Comisia de evaluare a ofertelor 

 

  Art. 17. (1) Comisia de evaluare a ofertelor se va numi prin dispoziție/decizie a 

conducătorului autorității/instituţiei publice – titulară a dreptului de administrare şi va fi formată 

din minim 5 persoane, respectiv: 

  preşedintele şi secretarul comisiei, din partea autorității/instituţiei publice care 

organizează procedura de închiriere construcţii/terenuri prin licitaţie; 

  un membru, având studii de specialitate juridice, din partea autorității/instituţiei 

publice care organizează procedura de închiriere construcţii/terenuri prin licitaţie; 

  un membru, desemnat din cadrul compartimentului administrativ, financiar – 

contabil sau achiziţii, din partea instituţiei publice care organizează procedura de închiriere 

construcţii/terenuri prin licitaţie; 

  un membru, desemnat din partea U.A.T. - Judeţul Alba, în calitate de titular al 

dreptului de proprietate. 

   (2) Prin decizia conducătorului autorității/instituţiei care organizează licitaţia, 

vor fi nominalizaţi şi membrii de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor. 

Art. 18. (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, 

autoritatea/instituţia organizatoare are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita 

situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei 

neloiale. 

   (2) Membrii comisiei de licitație nu au dreptul de a fi ofertant sau asociat, sub 

sancţiunea excluderii din procedura de licitație. 

    (3) Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a ofertelor 

următoarele persoane: 

 persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris 

al unuia dintre ofertanţi/asociaţi ori persoane care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere a unuia dintre ofertanţi/asociaţi; 

 soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte 

din consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia dintre ofertanţi/asociaţi; 

 persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor; 

 persoane care, în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul instituţiei 

organizatoare, se află în situaţia existenţei unui conflict de interese, astfel cum este acesta 



reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

     (4) În acest sens membrii comisiei de licitație vor semna o declarație pe 

propria răspundere cu privire la compatibilitatea lor în raport cu calitatea de membru al 

comisiei, precum și cu privire la imparțialitatea și confidențialitatea asupra datelor și 

informațiilor conținute în oferte. 

 Art. 19. (1)  Instituţia organizatoare are obligaţia să precizeze în anunţul de închiriere 

numele persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul instituţiei. 

     (2) În situația în care unul din membrii comisiei de evaluare a ofertelor se află în 

imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, ori se află în conflict de interese, acesta va fi înlocuit 

de către un membru de rezervă. 

 Art. 20. (1) Comisia de evaluare a ofertelor lucrează legal în prezența tuturor membrilor 

săi, în cazul absenței motivate a membrilor titulari, aceștia urmând a fi înlocuiți de membrii 

supleanți. 

    (2) Deciziile comisiei de evaluare a ofertelor vor fi luate cu votul majorității 

membrilor săi și vor fi supuse aprobării conducătorului autorității/instituției publice care a 

organizat licitația. 

 Art. 21. Atribuțiile comisiei de selecție a ofertelor sunt următoarele: 

 a.) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare de către ofertanți, inclusiv a 

termenului în care au fost depuse documentele licitației; 

 b.) deschiderea ofertelor; 

 c.) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme, în conformitate cu prevederile art. 

30 din prezentul regulament  și indicarea motivelor care au stat la baza respingerii acestora; 

 b.) întocmirea procesului verbal privind analiza cererilor de închiriere și a documentației 

anexate acestora în vederea desemnării persoanelor care îndeplinesc condițiile de participare la 

licitație; 

 c.) desemnarea ofertei câștigătoare; 

 d.) elaborarea propunerii de amânare/reluare/anulare a licitației. 

 

Secțiunea 2 Publicitatea licitației 

 

  Art. 22. (1) Anunţul privind închirierea va fi publicat de către autoritatea/ instituţia 

publică care administrează construcţiile/terenurile licitate, cel puţin într-o publicaţie de circulaţie 

locală sau naţională, precum şi pe site-ul propriu al instituţiei și se va afișa atât la sediul propriu, 

cât şi la sediul Consiliului Judeţean Alba, cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită pentru 

licitaţie. 

     (2) Anunţul de închiriere prin licitaţie publică va cuprinde cel puţin următoarele 

informaţii: 

    a.) denumirea şi adresa autorității/instituţiei publice care organizează licitaţia; 

   b.) obiectul licitaţiei şi durata închirierii; 

   c.) procedura aplicată pentru încheierea contractului de închiriere; 

   d.) adresa şi datele de contact unde se pot obţine relaţii şi informaţii despre imobilele ce 

urmează a fi închiriate şi despre condiţiile de participare şi documentele pe care trebuie să le 

depună cei interesaţi pentru participare la licitaţie; 

   e.) locul, data și ora limită de depunere a cererii și documentației solicitate; 

   f.) condițiile de participare; 

   g.) preţul de pornire a licitaţiei, reprezentând prețul total rezultat din înmulțirea prețului pe 

metru pătrat cu suprafața totală a imobilului propus spre închiriere; 

   h.) salturile vor fi în cuantum de minim 10% din preţul de pornire a licitației; 

   i.) cuantumul şi forma garanţiei de participare; 

   j.) locul, data şi ora desfăşurării licitaţiei pentru închirierea construcţiilor/terenurilor, 

precum şi datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii, în caz de neadjudecare; 

   k.) termenul de semnare a contractului de închiriere; 

   l.) numele persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul instituției organizatoare; 

   m.) alte date/informaţii relevante. 



    (3) Documentele de participare la procedura de licitaţie pentru închirierea 

imobilelor se primesc la registratura instituției organizatoare, cu minim 3 zile înaintea datei 

stabilite pentru desfăşurarea licitaţiei publice. 

     

Secțiunea 3 Condiţii de participare și calificare a ofertanților la licitaţie 

 

     Art. 23. La procedura de licitaţie pentru închirierea imobilelor poate participa orice 

persoană juridică sau fizică autorizată, română sau străină, care va prezenta, în mod 

obligatoriu, până la data finală de depunere stabilită prin documentaţia de atribuire a 

contractului de închiriere, cel puţin următoarele documente: 

 a.) cerere de participare la licitaţie, semnată şi ştampilată de ofertant; 

 b.) dovada achitării garanţiei de participare, fie prin chitanţă eliberată de casieria instituţiei 

publice, fie prin ordin de plată sau virament în contul bancar indicat de instituţie prin 

documentaţia de închiriere, fie prin scrisoare de garanţie bancară sau orice alt instrument de 

garantare bancară, asigurator pentru o sumă totală ce însumează chiria pentru cel puţin trei luni 

aferentă construcţiei/terenului, prin raportare la preţul de pornire al licitaţiei. Garanţia de 

participare trebuie să fie valabilă minim 30 de zile începând cu data limită de depunere a 

documentelor de licitaţie la registratura instituţiei organizatoare. În cazuri motivate, la 

solicitarea instituţiei organizatoare, ofertantul va asigura prelungirea valabilităţii garanţiei de 

participare în termenul solicitat; în caz contrar, oferta îşi pierde valabilitatea, fiind respinsă; 

 c.) certificatul constatator (în original sau copie semnată şi ştampilată pentru 

„conformitate cu originalul”) din care să rezulte coduri CAEN de desfăşurare a activităţii pentru 

care se solicită închirierea construcţiilor/terenurilor, pentru persoanele juridice sau copie a 

documentelor care atestă autorizarea în cazul persoanelor fizice. Informaţiile cuprinse în 

documentele solicitate trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. La 

solicitare, ofertantul declarat câștigător va prezenta, pentru conformitate, 

documentul/documentele în original/copii legalizate; 

 d.) declaraţie notarială din care să rezulte că operatorul economic nu se află în procedură 

de insolvenţă/faliment sau reorganizare judiciară şi că ofertantul sau asociaţii acestuia, dacă este 

cazul, nu au comis infracţiuni sau abateri de natură economică; 

 e.) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 

impozitelor şi taxelor către stat (certificat de atestare fiscală), inclusiv cele locale (certificat 

de impozite şi taxe locale), formulare tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care 

ofertantul este rezident – original sau copii semnate şi ştampilate pentru “conformitate cu 

originalul” de către reprezentantul legal al ofertantului, din care să reiasă că ofertantul nu are 

datorii scadente în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a 

ofertelor. De asemenea, la solicitare, ofertantul declarat câștigător va prezenta, pentru 

conformitate, documentul/documentele în original/copii legalizate; 

 f.) declaraţie pe propria răspundere privind cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani; 

 g.) declaraţie pe propria răspundere referitoare la condiţiile de muncă şi respectarea 

protecţiei muncii, precum şi respectarea normelor legale de securitate şi prevenire a incendiilor; 

 h.) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că, nici unul din membrii 

consiliului de administraţie/organ de conducere ale ofertantului sau asociaţii acestuia, dacă este 

cazul, nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv și nu se află în relaţii 

comerciale cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul instituţiei organizatoare; 

 i.) propunerea financiară, în care prețul oferit va fi cel puțin egal cu prețul de pornire a 

licitației. 

 Art. 24. Nu vor fi admişi/calificaţi pentru participarea la licitaţie, ofertanţii care: 

  nu fac dovada achitării garanţiei de participare; 

  nu prezintă documentele stabilite prin documentaţia de atribuire a contractului de 

închiriere; 

  înregistrează datorii faţă de bugetul de stat şi bugetul local, reprezentând obligaţii 

exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, respectiv datorii 

scadente în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor; 

  prezintă documente cu termen de valabilitate expirat, neconforme, nesemnate şi 

neştampilate sau documente incomplete, prin raportare la documentaţia de atribuire a 

contractului de închiriere şi prevederile legale în vigoare; 

  se află în procedură de insolvenţă/faliment sau reorganizare judiciară; 



  ofertantul sau asociaţii participanţi au comis fapte de natură infracţională ori abateri 

de natură economică. 

 

Secțiunea 4 Prezentarea ofertei 

 

  Art. 25. Oferta va fi astfel prezentată încât să rezulte că sunt îndeplinite, în totalitate, 

cerinţele solicitate prin documentaţia de atribuire a contractului de închiriere. Oferta se va 

prezenta astfel încât să se asigure posibilitatea verificării, punct cu punct, a corespondenţei 

acesteia cu cerinţele prevăzute prin documentaţia de atribuire a contractului de închiriere. 

 Art. 26. Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul ofertat în lei şi trebuie să conţină 

maxim 2 zecimale, atât în propunerea financiară iniţială, cât şi în propunerea financiară 

îmbunătăţită, în urma finalizării licitației. 

 Art. 27. (1) Oferta se va depune într-un exemplar original şi o copie. Plicurile interioare 

trebuie să fie marcate după cum urmează: 

 1. documente de calificare, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care 

se va scrie DENUMIREA şi ADRESA ofertantului, precum şi menţiunea DOCUMENTE 

DE CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE; 

 2. propunerea financiară, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va 

scrie DENUMIREA şi ADRESA ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE 

FINANCIARĂ ORIGINAL, respectiv COPIE; 

(2) Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând 

corespunzător plicurile cu ORIGINAL şi, respectiv COPIE. La rândul lor, plicurile conţinând 

documentele de calificare şi propunerea financiară, se vor introduce într-un plic exterior, închis 

corespunzător şi netransparent. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu ADRESA instituţiei 

organizatoare şi cu menţiunea ÎN ATENŢIA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR 

şi va fi însoţit de o scrisoare de înaintare în care se precizează intenţia participării la 

procedura de licitație. Dacă plicul exterior nu este marcat şi închis corespunzător, instituţia 

organizatoare nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Art. 28. (1) Ofertele se vor depune la registratura de la sediul administrativ al 

organizatorului, până la data indicată de acesta prin documentaţia de atribuire a contractului de 

închiriere. 

    (2) Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica documentele care 

însoţesc oferta, după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea 

excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere şi a pierderii 

garanţiei de participare. 

    (3) Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica propunerea financiară, 

după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor şi până la data efectivă a licitaţiei, sub 

sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere şi a 

pierderii garanţiei de participare. 

 

Secțiunea 5 Organizarea procedurii de licitaţie 

   

 Art. 29. (1) Şedinţa de licitaţie este condusă de preşedintele comisiei de evaluare a 

ofertelor, în ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, şi numai în cazul în care participă 

la procedura de licitaţie minim 2 ofertanţi din cei declarați  admişi, ca urmare a verificării 

documentelor depuse. 

     (2) Participanţii la procedura de licitație, desemnaţi din partea ofertanţilor, vor 

prezenta o delegaţie/împuternicire în acest sens, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al 

persoanei fizice/juridice participante. 

     (3) Preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor anunţă obiectul licitaţiei şi 

durata închirierii, face prezenţa participanţilor la licitaţie şi constată dacă sunt îndeplinite 

condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate. 

      (4) Preşedintele anunţă preţul de pornire a licitaţiei, respectiv preţul de la care se 

porneşte strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare aprobate prin documentaţia de licitaţie. 

      (5) Comisia de evaluare a ofertelor va analiza documentele de calificare depuse 

de către ofertanţi şi va întocmi un proces verbal de analiză, precum şi lista cu ofertanţii care au 

îndeplinit toate condiţiile de participare (respectiv au depus documentele de calificare în 

forma solicitată prin documentaţia de atribuire a contractului de închiriere) şi au fost 



declarați admişi, pentru licitaţie sau, după caz, propunerea de anulare a procedurii de licitaţie 

în situaţia neîndeplinirii condiţiilor de desfăşurare a acesteia, respectiv să existe minim 2 

ofertanţi care îndeplinesc cerinţele de participare la prima organizare a procedurii de licitaţie 

şi la prima repetare a acesteia sau minim un ofertant care îndeplineşte cerinţele de participare la 

cea de-a doua repetare a procedurii de licitaţie sau la următoarele repetări. 

        (6) Preşedintele comisiei de licitaţie deschide propunerile financiare ale 

ofertanților declarați admiși în cadrul şedinţei de licitaţie. 

 Art. 30. (1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele cazuri: 

 a.) a fost depusă după data și ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită 

în invitația de participare; 

 b.) nu este însoțită de garanția de participare conform documentației de închiriere; 

 c.) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de 

calificare stabilite prin documentele de închiriere; 

 d.) oferta inițială prezintă un preț mai mic decât prețul minim de pornire. 

      (2) Oferta este declarată neconformă în următoarele cazuri: 

 a.) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini; 

 b.) conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de titularul dreptului 

de administrare care sunt dezavantajoase pentru acesta, iar ofertantul nu renunță la clauzele 

respective. 

 Art. 31. Lista cu ofertanţii declaraţi admişi se va publica pe site-ul instituţiei 

organizatoare, înainte cu o zi lucrătoare de data anunţată pentru licitaţie. 

 Art. 32. (1) Participanţii la licitaţie îşi vor prezenta oferta de preţ prin strigări, ofertă care 

trebuie să respecte condiţiile de salt menţionate la deschiderea licitaţiei, astfel cum au fost 

stipulate prin documentaţia de atribuire a contractului de închiriere. 

     (2) După fiecare strigare, preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor anunţă, cu 

voce tare şi în mod clar, suma oferită de licitanţi. 

      (3) În cazul în care, dacă după a treia strigare a ultimei oferte, nu se strigă 

o sumă mai mare, preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor anunţă adjudecarea licitaţiei în 

favoarea participantului la licitaţie care a oferit ultima sumă. 

       (4) După anunţarea câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, 

se declară închisă licitaţia, după care se procedează la întocmirea procesului verbal de licitație, 

act prin care se consemnează modul de desfăşurare a licitaţiei şi rezultatul procedurii (respectiv 

ofertantul câştigător şi suma cu care s-a adjudecat licitaţia), proces verbal care se semnează de 

către comisia de licitaţie, precum şi de către participanţii la licitaţie. 

 Art. 33. La cererea participanţilor, se va asigura câte o copie după procesul verbal de 

licitaţie. 

 Art. 34. În cazul în care nu s-au prezentat minim 2 participanţi la licitaţie sau în cazul în 

care nici un ofertant, din cei doi minim eligibili, nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se 

va relua, prin repetare, la o dată ulterioară stabilită prin decizia conducătorului instituţiei 

organizatoare, încheindu-se, în acest sens, un  proces - verbal de constatare. 

 Art. 35. Dosarul privind documentele premergătoare încheierii contractului de 

închiriere se păstrează la sediul instituţiei publice organizatoare a licitaţiei şi se arhivează după 

cel puţin 5 ani de la data finalizării contractului de închiriere. 

 

Secțiunea 6 Repetarea procedurii de licitaţie publică pentru închiriere 

 

  Art. 36. Procedura de licitaţie se va repeta în următoarele situaţii: 

   nu au întrunit condiţiile de calificare minim 2 oferte; 

   nu s-au prezentat la licitație minim 2 ofertanți dintre cei declarați calificați; 

   nici un ofertant participant la licitație nu a oferit cel puţin preţul de pornire; 

   în cazul în care ofertantul declarat câştigător nu s-a prezentat, în termenul stabilit, 

pentru semnarea contractului de închiriere. 

 Art. 37. Repetarea licitaţiei se va face după: 

 a.) minim 10 zile de la data încheierii procesului - verbal de analiză în cazul nu au 

îndeplinit condiţiile de calificare minim 2 oferte; 

 b.) minim 10 zile de la data încheierii procesului - verbal al licitației organizate 

anterior în cazul în care nu s-au prezentat la licitaţie minim 2 ofertanţi dintre cei declaraţi 

calificaţi sau în cazul în care nici un ofertant participant la licitaţie nu a oferit cel puţin preţul de 



pornire; 

 c.) minim 10 zile de la data comunicată pentru încheierea contractului de închiriere, în 

cazul în care ofertantul declarat câştigător nu s+a prezentat în termenul stabilit, pentru semnarea 

contractului de închiriere.. 

 Art. 38. (1) La prima repetare a licitaţiei, în documentaţia de atribuire a contractului de 

închiriere, preţul de pornire se va stabili prin majorarea cu cel puțin 3% a preţului iniţial, iar 

procedura de licitație se va desfășura conform prevederilor art. 29-32 din prezentul Regulament. 

     (2) În cazul în care, nici de această dată, nu se întrunesc condiţiile stipulate la 

punctul 6.1, licitaţia se va relua din nou, după minim alte 10 zile, iar preţul va fi majorat cu cel 

puțin 5% faţă de cel de la prima licitaţie (preţul de pornire a licitației iniţial). 

     (3) Dacă la această a doua repetare a procedurii de licitație se prezintă: 

 a.) minim 2 (doi) ofertanți declarați calificați, procedura de licitație se va desfășura 

conform prevederilor art. 29-32 din prezentul Regulament; 

 b.) un ofertant care îndeplineşte toate condiţiile de participare prevăzute prin documentaţia 

de atribuire a contractului de închiriere şi oferă preţul majorat cu cel puţin 5% faţă de preţul de 

pornire inițial, acesta va fi declarat câştigător; 

c.) nici un ofertant care să îndeplinească condițiile de participare prevăzute prin 

documentaţia de atribuire a contractului de închiriere, procedura se va relua în condițiile 

punctului 6.4, fără a se mai aplica o altă majorare a prețului. 

Art. 39. (1) După desemnarea şi anunţarea câştigătorului de către preşedintele comisiei de 

evaluare a ofertelor, se declară închisă licitaţia şi se procedează la întocmirea procesului verbal 

de şedinţă, document care se semnează de către comisia de licitaţie şi de către participanţii la 

licitaţie. 

   (2) În procesul verbal de licitaţie se va consemna, obligatoriu, modul de 

desfăşurare a şedinţei de licitaţie, preţurile oferite, ofertantul câştigător şi suma cu care s-a 

adjudecat licitaţia. 

    (3) Instituţia organizatoare a procedurii de licitaţie are obligaţia de a asigura 

păstrarea documentelor premergătoare încheierii contractului de închiriere, pe o perioadă de cel 

puţin 5 ani de la data încetării contractului de închiriere. 

 

CAPITOLUL 4  Contractul de închiriere 

 

 Art. 40. (1) Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de închiriere în maxim 

10 zile de la data adjudecării licitaţiei şi întocmirii procesului verbal de licitaţie. 

     (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzută la  alin. 1 are drept consecinţă 

pierderea  garanţiei  de participare. 

      (3) În cazul participanţilor care nu au fost declaraţi câştigători, garanţia de 

participare va fi restituită în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data licitaţiei, sub 

condiția angajării că nu vor depune contestație asupra procedurii de licitație. 

      (4) În cazul ofertantului declarat câștigător, garanția de participare va fi 

restituită după constituirea garanției de bună execuție. 

 Art. 41. Contractul de închiriere se încheie între titularul dreptului de administrarea a 

bunului imobil – instituţia publică care a organizat procedura de licitaţie, şi câştigătorul 

licitaţiei. 

 Art. 42. (1) Contractantul (locatarul) va fi obligat la plata chiriei, prin modalitatea 

stabilită de către locator potrivit documentaţiei şi contractului de închiriere. 

      (2) După împlinirea fiecărui an, valoarea chiriei stabilită prin procedura de 

licitaţie va fi actualizată potrivit formulei: 

V = V(0) x C(A) 

în care: 

V     - reprezintă valoarea actualizată a chiriei; 

V(0) - reprezintă valoarea chiriei stabilită prin procedura de licitaţie;  

C(A) - reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat, 

      (3) Actualizarea chiriei se va face conform indicilor statistici elaboraţi de 

Institutul Naţional de Statistică, prin raportare la data încheierii contractului, și numai în cazul 

în care coeficientul de actualizare, ce urmează a fi aplicat, este unul pozitiv și reprezintă o 

creștere. 

  Art. 43. (1) Durata minimă  a unui contract de închiriere pentru imobilele care fac 



obiectul prezentului regulament este de un an, iar durata maximă nu poate depăşi 5 (cinci) 

ani, cu posibilitatea prelungirii, cu aprobarea conducerii Consiliului Judeţean Alba pentru cel 

mult aceeaşi perioadă, sub condiţia îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 

   (2) Prelungirea  contratelor  de  închiriere  este  permisă  numai  dacă  sunt  

întrunite,  cumulativ, următoarele condiţii: 

   locatarul a achitat chiria la termenele contractuale convenite; 

   locatarul a respectat şi a îndeplinit celelalte clauze contractuale; 

   locatarul nu este înregistrat cu debite la bugetul de stat şi bugetul local; 

   locatarul nu a fost sancţionat, pe perioada derulării contractului de închiriere, prin acte 

ale organelor abilitate, ca urmare a controlului desfăşurat de acestea, asupra modului în care îşi 

desfăşoară activitățile în imobilul închiriat; 

   locatarul nu se află în procedură de dizolvare ori lichidare, după caz; 

   locatarul nu se află în procedură de insolvenţă; 

   locatarul prezintă dovada solvabilităţii; 

   locatarul nu şi-a modificat, pe parcursul derulării contractului de închiriere, 

profilul/obiectul de activitate desfășurat în imobilul închiriat, în raport cu cel avut la data 

participării la procedura de licitaţie şi semnării contractului de închiriere, confirmat și prin 

certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului. 

  Art. 44. La împlinirea termenului de închiriere, bunurile imobile, pentru care nu se 

operează prelungirea contractului prin act adiţional, vor putea fi închiriate, din nou, prin 

licitaţie publică, organizată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile prezentului regulament 

şi cu dispoziţiile legale în vigoare. 

  Art. 45. Încetarea contractului de închiriere intervine în următoarele situaţii: 

  a.) la expirarea duratei de valabilitate a contractului de închiriere; 

  b.) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 

către locator, cu cel puţin 30 zile anterior eliberării spaţiului; 

  c.) în cazul nerespectării/neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către locatar, precum 

și orice alte cauze care se datorează vinei/culpei locatarului, prin reziliere de către locator, cu 

plata unei despăgubiri în sarcina locatarului, astfel cum se stabilește prin contractul de închiriere; 

  d.) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul 

imposibilităţii justificate a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 

  e.) modificarea/încetarea activităţilor prevăzute în obiectul contractului de închiriere; 

  f.) orice alte cauze care nu se datorează vinei/culpei uneia dintre părţi; 

  g.) alte cauze de încetare a contractului de închiriere, fără a aduce atingere cauzelor 

şi condiţiilor reglementate de lege. 

 

CAPITOLUL 5  Procedura de contestare 

 

 Art. 46. (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes 

legitim printr-un act al instituției organizatoare, prin încălcarea dispozițiilor legale și 

administrative în vigoare, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea instituției 

organizatoare de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, mai 

întâi pe cale administrativă, iar ulterior, la instanțele judecătorești competente. 

     (2) În sensul prevederilor alin. 1, prin persoană vătămată se înţelege orice 

operator economic care: 

 - are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de licitație; 

 - a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al instituției 

organizatoare, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul 

stabilit a unei contestații privind respectiva procedura de licitație. 

     (3) În sensul prevederilor alin. 1, prin act al instituției organizatoare se înţelege 

orice act administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce 

efecte juridice, neîndeplinirea în termenul stabilit a unei obligaţii prevăzute de prezentul 

regulament, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în 

legătură cu sau în cadrul procedurii de licitație. 

 Art. 47. (1) Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care apreciază că nu 

s-au respectat, în totalitate, dispoziţiile legale şi regulamentare referitoare la organizarea şi 

desfăşurarea licitaţiei. Contestaţiile se depun la registratura de la sediul instituţiei publice care a 

organizat licitaţia, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data încheierii licitaţiei. 



     (2) Instituţia publică organizatoare a licitaţiei este obligată să soluţioneze 

contestaţia în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea acesteia, prin comisia de 

soluționare a contestațiilor numită prin decizia/dispoziția conducătorului instituției, comisie din 

care va face parte și un reprezentant al U.A.T. - Județul Alba. 

 Art. 48. (1) După primirea unei contestaţii, comisia de soluționare a contestațiilor are 

dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare, ca urmare a celor 

formulate prin contestaţie. 

     (2) Autoritatea/instituția organizatoare va comunica măsurile de remediere 

adoptate, atât contestatorului, cât și celorlalţi ofertanți participanți la procedura de licitație, în 

termen de maxim 2 zile de la data  p\n[ la care vor putea fi depuse contesta’ii. 

      (3) După soluționarea contestației, în cazul în care persoana vătămată 

intenționează introducerea unei cereri în fața instanțelor de judecată, aceasta va notifica instituția 

organizatoare cu privire la intenția sa. 

       (4) Lipsa notificării prevăzute la alin. 1 nu împiedică introducerea cererii în 

faţa instanţelor de judecată. 

       (5) Notificarea prevăzută la alin. 1 nu are ca efect suspendarea de drept a 

procedurii de licitație. 

 

CAPITOLUL 6 Forţa majoră 

 

 Art. 49. (1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

    (2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul regulament, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

     (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 

majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

     (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. 

      (5) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 

celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

       (6) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 

mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 

procedurii de licitaţie sau a contractului, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte 

daune-interese. 

 

CAPITOLUL 7  Comunicări 

 

 Art. 50. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 

regulament ori a viitorului contract de închiriere, trebuie să fie transmisă în scris. 

        (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, 

cât şi în momentul primirii. 

 Art. 51. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 

în scris a primirii comunicării. 

 

CAPITOLUL 8  Alte dispoziţii 

 

 Art. 52. Contractele de închiriere încheiate cu nerespectarea prevederilor din 

documentaţia de atribuire referitoare la preţ, durată şi destinaţie sau alte elemente tehnice şi 

financiare sunt lovite de nulitate. 

 Art. 53. Locatarii sunt obligaţi la plata utilităţilor consumate, prin modalitatea stabilită 

de către locator potrivit documentaţiei şi contractului de închiriere. 

 Art. 54. (1) Pentru efectuarea de lucrări de modernizare, consolidare, reabilitare sau 

reparaţii curente este necesar acordul titularului dreptului de proprietate – U.A.T. – Judeţul 

Alba, care va fi solicitat de către locator (titularul dreptului de administrare), în numele 

locatarului (chiriaşului), în baza unei cereri prin care se va indica tipul lucrărilor şi estimarea 

contravalorii acesteia, la care se va anexa un certificat de urbanism informativ. 

     (2) Tot plusul de valoare care rezultă din lucrările efectuate în spaţiul 

închiriat, revine, de drept, proprietarului bunului. 



 Art. 55. (1) Locatarii sunt obligaţi să respecte prevederile legale în vigoare privind 

normele generale de apărare împotriva incendiilor. 

       (2) De asemenea, dispoziţiile legale referitoare la protecţia mediului, cad în 

sarcina locatarilor. 

 

CAPITOLUL 9  Dispoziţii finale 

 

 Art. 56. Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor bunurilor imobile construcţii și 

terenuri proprietate publică a Judeţului Alba. 

 Art. 57. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare 

aplicabile în materia închirierii. 

 Art. 58. Orice modificare care va fi adusă contractelor de închiriere se va face numai prin 

încheierea unui act adițional, în condițiile prezentului regulament și a legislației în vigoare în 

domeniul închirierii. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


