
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA  

                     PROIECT 
 

                 HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii,  a unui spaţiu, 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în incinta Şcolii 
Gimnaziale „Elena Farago” Craiova, str. Elena Farago, nr.19 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 29.05.2014; 

Având în vedere raportul nr.73597/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii,  a unui spaţiu, 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în incinta Şcolii 
Gimnaziale „Elena Farago” Craiova, str. Elena Farago, nr.19;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Legii nr.1/2011 – Legea 
educaţiei naţionale, modificată;          

În temeiul art.36 alin.2  lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art.123, art.45, alin.3, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă 3 

ani, a spaţiului din localul A, compus din 8 săli de clasă, în suprafaţă totală 
de 540 mp., aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, din 
incinta Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova, situat în  str. Elena 
Farago, nr.19, aflat în administrarea acesteia,  identificat conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea spaţiului identificat la art.1, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru închiriere, se stabileşte în 
conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.214/2007 privind tarifele de bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă 
destinaţie din fondul locativ de stat, indexat cu rata inflaţiei. 

Art.4.  Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” din municipiul Craiova, îi revine cota parte 
de 50% din chiria încasată pentru închirierea terenului prevăzut la art.1, iar 
cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.5.  Se împuterniceşte directorul Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova să 
semneze contractul de închiriere pentru spaţiul prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi Şcoala Gimnazială „Elena Farago” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
            INIŢIATOR, AVIZAT, 
               PRIMAR, SECRETAR, 



    Lia-Olguţa VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 
Municipiul Craiova 

Primăria Municipiul Craiova                                                                                              
Direcţia Patrimoniu          
Serviciul Patrimoniu  

Nr.73597 /19.05.2014                                                                                            
 
 

                                                                                                Se  aprobă, 
                                                                                                  PRIMAR, 

                                                             Lia-Olguţa Vasilescu 
                                                                                                
  
 
 

1. RAPORT, 
 

 
Prin adresa nr.69688/13.052014, înregistrată la Primăria Municipiului 

Craiova, Şcoala Gimnazială „Elena Farago” din Craiova, solicită aprobarea Consiliul 
Local al al Municipiului Craiova  privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii a 
unui număr de 8 săli de clasă din localul A situat în Craiova, Str. Elena Farago nr.19             
totodată este transmis către Primăria Municipiului Craiova  şi  Acordul Consiliului 
de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Elena Farago”  privind solicitarea sus 
menţionată.  
       Şcoala Gimnazială „Elena Farago”  din Craiova este o instituţie de învăţâmânt 

preuniversitar de stat  coordonată de Ministerul Educatiei Naţionale  prin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, a cărei activitate  se desfasoară în 
2(două) imobile situate în Craiova, Str. Elena Farago nr.19, localul A şi 
nr.53 localul B. Imobilul situat în Craiova, Str. Elena Farago nr.19  cu 
denumirea localul A , aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  
fiind identificat la poziţia 206 din Anexa 3 la H.C.L. nr.182/2009 pentru 
modificarea şi completarea H.G. nr. 141/2008 privind inventarul bunurilor 
care  aparţin  domeniului public al Municipiului Craiova. 

   În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, O.G. nr.30/2000 şi în 
temeiul  Hotărârii Consiliul Local al  Municipiului Craiova nr.96/2001, a 
fost încheiat între  Consiliul Local al al Municipiului Craiova şi Şcoala 
Gimnazială „Elena Farago”Craiova (fosta Şcoală nr.33), Protocolul de 
Predare-Pimire înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu 
nr.11494/18.04.2001 având ca obiect predarea şi respectiv primirea 
clădirilor şi terenurilor în care îşi desfăşoară activitatea. , 

  Prin Hotărârea nr.174/31.07.2001 a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, bunul ce  figurează în Anexa nr.1 la poziţia 13 a fost dat în 
administrarea  unităţii de învăţământ respectiv în administrarea Şcolii 
Gimnaziale „Elena Farago”-fostă Şcoala nr.33 .  

 Localul A al Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” este amplasat în partea de 



nord-vest a Municipiului Craiova, având regimul de înălţime 
S.tehnic+P+3Et conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
 
         În prezent la parterul clădirii şi pe  cele 3(trei) etaje se  află  spaţii cu destinaţia 
de sălii de clasă şi  laboratoare, unitatea de învăţământ funcţionând într-o singură 

tură. Conducerea Şcoalii Gimnaziale „Elena Farago” solicită aprobarea  
închirierii prin licitaţie publică a 6(şase) săli de clasă la Et III, a 54 mp/ 
clasă şi cele 2(două) laboratoare, de chimie-Parter, de informatică- Et I , a 
câte 108 mp/ laborator, toate însumând 540 mp suprafaţă de închiriat; iar 
aceasta să se efectueze în scop educativ specifice destinaţiei actuale a 
spaţiului, fără a afecta sau perturba procesul de învăţământ  al Şcoalii 
Gimnaziale „Elena Farago” dim  Craiova. 

  Referitor la solicitarea înregistrată cu numărul 69688/13.05.2014, la 
Primăria Municipiului Craiova, de Şcoala Gimnazială „Elena Farago” din 
Craiova  mai facem următoarele  precizări : 

        Ca titular al dreptului de administrare , Şcoala Gimnazială „Elena Farago” 
din Craiova  are posesia, folosinţa şi poate dispune de acestea în condiţiile 
legii şi a protocolului astfel încheiat. În situaţia în care bunurile primite spre 
administrare sunt /devin disponibile, în sensul ca acestea, în întregul lor sau 
părţi componente, în anumite perioade din timpul unui an, nu sunt folosite 
pentru procesul instructiv-educativ organizat de titularul dreptului de 
administrare, se poate solicita  autorităţii locale (proprietarului) aprobarea 
închirierii spaţiului.  

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr.1/2011 -Legea educaţiei 
naţionale, modificată prin Legea nr.206/27.06.2013, alin. (1) Unităţile de invăţămant 
de stat pot detine in administrare bunuri proprietate publică, alin.(2) Terenurile si 
cladirile unitătilor de educatie timpurie, de învăţământ prescolar, scolilor primare, 
gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învatamant din cadrul 
acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de 
către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept 
proprietatea acestora si sunt administrate de catre consiliile de administraţie, conform 
legislatiei în vigoare, alin. (6).  

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată, modificată şi completată, „autonomia locală priveşte 
organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea 
resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, 
după caz”, a dispoziţiilor  art. 10 din acelaşi act normativ „autorităţile administraţiei 
publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi 
de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale”, a dispoziţiilor  art. 123 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - alin(1) Consiliile locale 
şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de 
interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi 
instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu 
privire la cumpararea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 



privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii şi alin (2) Vânzarea, 
concesionarea si închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile 
legii”.De asemenea,potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările 
ulterioare “(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unitătilor 
administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului a Consiliului 
Judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a Consiliului Local, iar 
contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului 
închiriat, potrivit specificului acestuia.(2) Contractul de închiriere se poate încheia, 
după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul 
dreptului de proprietate sau de administrare. 
  Faţă de cele prezentate, în conformitate  cu prevederile art.14 ale Legii nr. 

213/1998 privind proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia, 
modificată şi completată, în temeiul   art. 4 alin. 2 ,art 10,  art 36, alin2, lit.c 
coroborat cu alin5, lit.a, art.123 din Legea nr.215/2001, republicată, privind  
administraţia  publică locală,   propunem spre aprobare consiliului local 
al municipiului Craiova: 

      1.Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 (trei) ani, 
a spaţiului din Localul A, a unui număr de 8 clase, în suprafaţă totală de 540 
mp  spaţiu ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, aflat în 
administrarea Şcoalii Gimnaziale „Elena Farago”din Craiova, situat în 
incinta acesteia, Str.  Elena Farago nr. 19, identificat conform  Anexei nr.1 
la prezentul raport. 

2. Şcoala Gimnazială „Elena Farago”din Craiova are obligaţia de a vira lunar la 
bugetul local al Municipiului Craiova 50%  din suma ce rezultă din închirierea 
spaţiilor de la punctul 1. 

3. Aprobarea Caietului de Sarcini în vederea închirierii spaţiului în suprafaţă 
totală de 540 mp precizat la punctul 1,   Anexa nr.2 la prezentul raport. 

   4.Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.214/2007, referitoare la   
aprobarea tarifelor de bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă destinaţie 
din fondul locativ de stat ,indexat cu rata inflaţiei. 

   5.Împuternicirea conducerii Şcolii Gimnaziale „Elena Farago”din Craiova  să 
semneze   contractul de închiriere  pentru spaţiul  prevăzut la punctul 1 din 
prezentul raport.  

 
 

         Director Executiv 
            Cons. Juridic                                                               Şef Serviciu,                                                                
       Ionuţ Cristian Gâlea                                                 Cristina   Daniela Radu 
                                                               
 
                   
                                                                      Intocmit,                                                   
                                                               Victor Costache 
             



                                                                                                                                                                                                                                         
ANEXA nr. 2 

 
CAIET DE SARCINI  

PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 
 A 8 SĂLI DE CLASĂ,  din Localul A  

la Şcoala Gimnazială „Elena Farago”din Craiova , 
 Str.  Elena Farago nr. 19 

 
 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII: 

     1.1 Denumire : Spaţiul aflat  in administrarea Şcolii Gimnaziale „Elena 
Farago” din Craiova.  

    1.2 Amplasare: Spaţiul se află amplasat in incinta Şcolii Gimnaziale „Elena 
Farago” din Craiova. ,  Str.  Elena Farago nr. 19. 

     1.3 Suprafaţa: Spaţiul care se închiriază are o suprafaţă utilă de 540 mp. 
     1.4 Descriere :Spaţiul se află in incinta , Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” din 

Craiova. ,  Str.  Elena Farago nr. 19, Local A, 6 (şase) săli de clasă la Et.III şi 2 
(două) laboratoare, unul la Et I şi celălalt la Parter. 

     1.5 Destinaţie initială : Spatiu – săli de clasă şi laboratoare.  
     1.6 Destinatie viitoare : Spatiu - săli de clasă şi laboratoare.    

 2. DURATA INCHIRIERII 
     2.1 Spaţiul va fi inchiriat pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea prelungirii 

valabilitatii contractului, cu acordul ambelor părţi, prin act aditional. 
3.OBIECTUL INCHIRIERII 

 Spaţiul  in suprafaţă de 540 mp situat in incinta  Şcolii Gimnaziale „Elena 
Farago” din Craiova. ,  Str.  Elena Farago nr. 19. va fi inchiriat ca si spatiu, în 
scop educativ, activităţi specifice de învăţământ . Lucrările ulterioare pentru 
amenajare, igienizare şi desfăşurarea  activităţii,  cad in sarcina locatarului cu 
obligaţia obţinerii tuturor avizelor si autorizaţiilor de funcţionare. 

 
  4. CHIRIA 
     4.1 Preţul minim de la care porneşte licitaţia este prevăzut de H.C.L.al  

Municipiului Craiova nr.214/2007, indexat la zi cu rata inflaţiei. 
     4.2 Chiria se va achita până la data de 5 (cinci) ale fiecarei luni pentru luna in 

curs. 
    4.3 Neplata chiriei in termenul prevăzut la punctul 4.2 atrage plata majorarilor 

de intârziere in cuantum de 1%pentru fiecare zi de intârziere . 
     4.4 Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unităţii de învăţământ, 

sau prin ordin de plată in contul locatorului . 
     4.5 Chiria se va modifica ori de câte ori vor fi prevăzute modificări de lege sau 

de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 5. GARANTII 
     5.1   Garanţia de participare este in suma de 100  lei.  
     5.2 Garanţia de participare se depune la casieria unităţii de învăţământ. 

Ofertantul are obligaţia de a face dovada efectuării acestei plăţi. 
     5.3 Garanţia de participare nu va fi restituită. 
     5.4 Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui până la data 

semnării contractului de inchiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe 2 



(două) luni consecutive. 
5.5 Garanţia de bună execuţie se va depune într-un cont de garanţii deschis de 

ofertant la dispoziţia unităţii de învăţământ . 
5.6  Garanţia de bună execuţie se va elibera/restitui  în cel mult 14 zile de la data  

expirării perioadei de valabilitate a contractului de inchiriere cu conditia 
îndeplinirii de către locatar a obligaţiilor asumate prin contract. 

5.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul  
a fost prelungit, garanţia de bună execuţie se va restitui in termen de 14 zile 
de la expirarea perioadei de valabilitate a actului aditional cu condiţia 
îndeplinirii de către locatar a obligaţiilor asumate prin contract. 

5.8  In cazul in care locatarul nu-şi indeplineşte obligaţiile de plată si/sau 
deteriorează spaţiul transmis in folosinţă, locatorul va reţine locatarului din 
garanţia de bună execuţie a contractului, contravaloarea chiriei nechitate şi 
contravaloarea daunelor provocate. 

 6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATARULUI  
6.1 Locatarului ii este interzis să subinchirieze spaţiul , sub sanctiunea rezolvirii 

de drept  a contractului, fara somatie sau punere in intarziere si fara 
interventia instantei judecatoresti , unitatea de învăţământ avand dreptul sa 
dezafecteze spatiul inchiriat  si sa dispună aducerea acestuia in stare iniţială 
pe cheltuiala exclusivă a locatarului. 

6.2 Cesionarea sau asocierea locatarului  cu alte persoane fizice sau juridice  se 
poate face numai cu acordul prealabil al unităţii de învăţământ şi încheerea 
Actului adiţional privind modificările intervenite la  contractul iniţial. 

6.3  6.2 Locatarul are obligaţia efectuării curăţeniei in spaţiul    ce face obiectul  
contractului de inchiriere   

     6.3 Locatarul se obligă sa respecte si va fi direct raspunzator pe toată durata 
contractului de inchiriere de aplicarea normelor legale privind protecţia 
mediului, protecţia si paza impotriva incendiilor , a normelor legale privind 
protecţia muncii,  precum si orice alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea 
pe care o desfasoară. 

     6.4 Lucrarile de imbunatăţire si igienizare ale spaţiului comercial  cad in 
sarcina chiriaşului fără să afecteze cuantumul chiriei. 

     6.5 Locatarul se obligă se îngrijească si să conserve spaţiul închiriat  ca un bun 
proprietar. 

     6.6 Locatarul se obligă să utilizeze spaţiul  numai pentru activitatea stabilită – 
activităţi de învăţămînt. 

     6.7 La incetarea contractului de inchiriere locatarul are obligaţia să restituie 
spaţiul cu Proces-Verbal de Predare-Primire in starea în care se găseşte cu 
acordul prealabil al unităţii de învăţământ sau aducerea luiîn starea  iniţială 
cum a fost preluat. 

6.8 Chiriasul are obligatia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor de 
functionare . 

6.9 Chiriaşul are obligaţia de a elibera spaţiul  in termen de 30 zile calendaristice 
de la notificări, fără a punere in intarziere, in condiţiile in care există, un plan 
de modernizare a imobilui din care face parte şi spaţiul închiriat. 

 
 7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATORULUI 
     7.1 Locatorul are dreptul să inspecteze spaţiul ce face obiectul contractului de 



inchiriere si să verifice respectarea obligaţiilor asumate de locatar fără 
activitatea acestuia. 

     7.2 Locatorul are obligatia de a instiinta chiriasul cu 30 zile calendaristice 
inainte de o eventuală schimbare a situaţiei spaţiului respectiv, sau atunci când 
nu se cunoaşte, in 30 zile calendaristice  de la producerea schimbării 
respective. 

 8. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 
     8.1 Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale in termen 

de 5 zile de la data adjudecarii licitaţiei. 
     8.2 Contractul de inchiriere se incheie in termen de maxim 45 zile 

calendaristice de la data informarii ofertantului câştigator despre acceptarea 
ofertei sale . 

 9. INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 
     9.1 Contractul de inchiriere poate inceta : 
   a. prin acordul ambelor parţi; 
   b. la expirarea termenului de inchiriere; 
   c. înainte de termenul stabilit, prin voinţa unilaterală a locatorului , in situaţia 

unei  modernizări sau reorganizării a activităţii unităţii de învăţământ;  
   d. în situaţia nerespectării obligaţiilor asumate prin contract; 
    e.  în cazul în care se constată că terenul pe care se află amplasată constructia - 

cantină este  solicitat in baza Legii nr. 10/2001 republicată si Legea nr. 
247/2005, contractul de   inchiriere incetează de drept, cu condiţia notificării 
prealabile a locatorului, înainte  cu 30 de zile calendaristice; 

      9.2 Contractul se reziliază in urmatoarele cazuri: 
 a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligaţia 
degrevării  spaţiului de orice sarcini; 
 b. contractul se reziliază de drept iar spaţiul  ce face obiectul contractului va fi 
scos la licitaţie in situaţia in care chiriaşul inchiriază, donează, comodatează, 
vinde  dreptul de folosinţă asupra spaţiului  ori  subînchiriază, in totalitate sau 
partial, dreptul de folosinţă asupra spaţiului de învăţământ închiriat; 
c. in situaţia in care se asociază sau cesionează dreptul de folosinţă fără acordul 
unităţii de învăţământ; 
c. in situaţia in care pentru nevoi de interes naţional sau local, spaţiul  inchiriat 
va fi destinat altor scopuri , contractul de inchiriere poate fi reziliat in mod 
unilateral de către unitatea de învăţământ, după înştiinţarea locatarului, inainte cu 
30 de zile calendaristice; 

             d. contractul se reziliaza de drept şi in cazul in care locatarul este in lichidare 
voluntară  sau in faliment;  

 e. contractul poate fi reziliat de catre locator, dacă locatarul nu demarează 
obţinerea tuturor avizelor necesare pentru functionare; 

            f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarii 
oricarei obligaţii asumate de părţile contractante, din cauze imputabile 
acesteia; 

 10. MODUL DE ACCEPTARE AL OFERTELOR  
     10.1 Adjudecarea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare pe baza 

criteriului – pretul cel mai mare oferit; 
      10.2 Valoarea chiriei se va calcula prin înmulţirea suprafeţei cu preţul oferit/mp 

 11.CONDITII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE 



INDEPLINEASCA OFERTA 
     Pentru a fi considerate valabile, ofertele trebuie sa conţină cel putin urmatoarele 

documente: 
- copie a certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerţului, a 

actului constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante si de pe 
certificatul de inregistrare fiscală; 

-  dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea  certificatelor de 
atestare fiscală eliberate de organele fiscale competente (Direcţia Impozite si  
Taxe Locale, Direcţia Generală a Finanţelor Publice);  

- certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (valabil maxim 30 
de zile de la eliberării şi valabil la data organizării şedinţei de deschidere a 
ofertelor); 

-  copie B.I. /C.I. ale reprezentanţilor legali ai ofertantului; Copie xerox a ultimului 
bilanţ contabil; 

- dovada achitării caietului de sarcini; 
- dovada constituirii garantiei de participare la licitatie; 
- oferta trebuie depusă la adresa si până la data şi ora limită de depunere stabilite 

in anunţul procedurii; 
-   ofertantul trebuie să îndeplinească prevederile O.U.G. nr. 54/2006, cu 

completările şi    modificarile prevazute  de Legea nr. 22/2007 privind conflictul 
de interese; 

      -    imputernicire pentru participare la licitaţie – dacă este cazul; 
- ofertantul are obligaţia de a elabora si depune oferta in conformitate cu 

prevederile documentaţiei de atribuire; 
- ofertantul va semna si stampila fiecare filă cuprinsă in dosarul de participare la 

licitaţie; 
- neparticiparea la licitaţie a ofertanţilor care au depus documentele de participare 

in        termenul stabilit atrage dupa sine pierderea garanţiei de participare la 
licitaţie 

   -   comisia de licitaţie, în urma analizării documnetelor depuse va respinge ofertele 
facute de ofertanţii care înregistrează pierdere conform rezultatelor financiare 
depuse de ofertant; 

    12. DISPOZIŢII FINALE 
12.1 Documentele licitaţiei se pun la dispoziţia ofertanţilor contracost. 

         Costul unui set de documente  este de  50 lei; 
    12.2 Data limita de depunere a ofertelor este ..................2014, ora........ 
     12.3 Ofertele vor fi inregistrate la sediul Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” din 

Craiova. ,  Str.  Elena Farago nr. 19  într-un registru cu regim special; 
 

 13.INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA 
PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU INCHIRIERE 

 13.1  DATE GENERALE 
 Închirierea are loc la inţiativa  Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova, ca 

urmare a solicitărilor conducerii Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” care 
doreşte desfasurarea unor activităţi în scop educaţional. 

 13.2 0BIECTUL CONTRACTULUI 
 Inchirierea spatiului – 8 săli de clasă in suprafata totală de 540 mp, identificat 

conform  releveului spatiului – anexă la Caietul de sarcini, se va realiza prin 



licitatie publica, care va avea loc la sediul Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” 
din Craiova ,  Str.  Elena Farago nr. 19 , in data de ....................... , ora ........ 

 13.3 CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI 
     - garanţia de participare este in sumă de 100 lei; 
    - garanţia de participare se depune la casieria unităţii de învăţământ. Ofertantul 

are obligatia de a face dovada efectuării acestei plăţi;   
  - garanţia de participare nu va fi restituită; 
    - garanţia de bună executie se va constitui până la data semnarii contractului 

de inchiriere şi va reprezenta contravaloarea chiriei pe 2 (două) luni 
consecutive; 

    - garanţia de bună executie se va depune intr-un cont de garanţii deschis de 
ofertant la dispoziţia  Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” din Craiova; 

 13.4 PROCEDURA 
-Licitaţie publică; 
 13.5 LEGISLAŢIA APLICATĂ:  
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii cu 
modificările  şi completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, cu modificările  şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 22/2007 pentru aprobarea OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publica; 
 13.6 INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI 

PREZENTARE A OFERTELOR 
 
 Ofertele se redactează in limba română. Ofertele se depun la sediul Şcolii 

Gimnaziale „Elena Farago” din Craiova ,  Str.  Elena Farago nr. 19,  în 2 
(două) plicuri inchise si sigilate, netransparente, unul exterior si unul interior, 
care vor conţine documentele prevazute si care se inregistrează în ordinea 
primirii lor in registrul cu regim special, precizandu-se data si ora depunerii;  

Ofertele vor fi transmise pana la data de ....................., ora ....... ,  într-un singur 
exemplar original. Orice operator economic, persoană fizică sau juridică are 
dreptul de a participa la procedura licitaţie, cu excepţia celor care se află sub 
incidenţa art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, iar aceştia vor fi excluşi 
din procedură. Pentru a fi considerată valabilă, oferta trebuie să conţină cel 
putin urmatoarele documente: 

− act doveditor privind achitarea garanţiei de participare la procedura de licitaţie 
(chitanta, ordin de plat, filă c.e.c., etc.); 

− act doveditor privind intrarea în posesia documentaţiei de atribuire (chitanţa, ordin 
de plată, filă c.e.c , etc.); 

− declaraţia pe propria raspundere completată in conformitate cu prevederile art. 180 
din O.U.G. nr. 34/2006, precizată  în formularul nr. 1; 

− declaraţie pe proprie răspundere privind neincadrarea in situaţiile prevazute la art. 
181 din O.U.G. nr. 34/2006, completată în conformitate cu formularul nr. 2; 

− certificatele constatatoare valabile la data depunerii ofertei privind îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurari sociale catre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat si bugetul local; 



− capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a ofertantului; 
 Pe plicul exterior se va inscrie: denumirea licitaţiei publice deschise pentru 

care este depusă oferta, spaţiul - cantină care urmează a fi inchiriat prin 
licitatie publică din data de ........................ ora......... 

 
 Plicul exterior va trebui să conţină : 

- Fişa de informaţii privind ofertantul : Denumire , cod fiscal , sediul , telefon / fax 
, obiectul de activitate; 

Declaraţie de participare semnată de ofertant, fară ingroşări, ştersături sau modificări  
după modelul : 
“Subsemnatul __________________reprezentant al ___________________declar pe 

propria răspundere că informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si înţeleg că locatorul  are dreptul de a solicita orice alte informaţii, in 
scopul verificării si confirmării declaraţiilor şi documentelor care însoţesc 
oferta. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________. 
 
       Data                                                                           Semnatura ”  
 
 
Acte doveditore privind calităţile si capacităţile ofertantului : 
a) Copie xerox a certificatului   unic de inregistrare la Registrul Comerţului ; 
b) Copie  xerox a actului constitutiv ; 
c) Copie B.I. /C.I. ale reprezentanţilor legali ai ofertantului ; 
d)  Dovada achitării la casieria Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” din Craiova ,  Str.  

Elena Farago nr. 19, a contravalorii caietului de sarcini si a instrucţiunilor privind 
organizarea si desfăsurarea procedurii de licitaţie in valoare de  50 lei; 

e) Dovada achitării la  casieria  Şcolii Gimnaziale „Elena Farago”Craiova  a garanţiei 
de participare la licitaţia publică în valoare de 100lei; 

f) Copie xerox a ultimului bilanţ contabil;  
g) Dovada achitării datoriilor către bugetul de stat si bugetul local, atestată prin 

Certificat fiscal ( Certificat fiscal eliberat de Direcţia Finanţelor Publice si Certificat 
fiscal eliberat de Primăria Municipiului Craiova -  Direcţia Impozite si Taxe ) 
original sau copie legalizată; 

h) Certificat Constatator pentru licitaţie  emis de Oficiul Registrului Comertului 
original sau copie legalizată; 

 Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se va inscrie numele sau 
denumirea ofertantului, sediul acestuia sau domiciliul după caz, telefon de 
contact. 

 Toate documentele depuse in plicurile exterior si interior vor fi semnate de 
către administrator, imputernicitul legal (persoana îndreptaţită să reprezinte 
ofertantul din punct de vedere legal) si se va inscrie vizibil si lizibil numele si 
calitatea acestuia. 

 Oferta reprezintă angajamentul ferm in conformitate cu documentele licitatiei . 
 Oferta se va completa dupa modelul ce se constituie anexă la prezentele 

proceduri.  
 Ofertele se depun la locul si in termenul anunţat.  
 Ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită sau primite şi înregistrate 



după termenul limita de primire prevazut in anunţul publicitar vor fi excluse de 
la licitaţie si vor fi inapoiate ofertanţilor, fără a fi deschise . Riscurile legate de 
transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad in sarcina persoanei interesate. 
Conţinutul ofertelor trebuie sa rămânaă confidenţial până la data stabilită 
pentru deschiderea acestora. 

Data limită pentru depunerea ofertelor........................ora......... 
Nu sunt admise oferte alternative. 
 
 13.7 LICITAŢIA  
 Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare intr-un ziar de interes naţional, 

local si se afişează la sediul Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” din Craiova cu 
cel puţin 20 (douăzeci) de zile calendaristice înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor. Orice persoana interesată are dreptul de a solicita si de a 
obţine prezentele instrucţiuni si caietul de sarcini, precum si de a solicita 
clarificările necesare.  

 Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă in urma publicării 
anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. 

 Dacă după desemnarea ofertelor valabile, se constată ca cel putin două oferte 
sunt de valoare egală, se trece la procedura licitaţiei cu strigare pentru aceste 
oferte dupa cum urmează: 

Presedintele comisiei de evaluare, va conduce licitaţia cu strigare astfel: 
-dacă se oferă preţul de pornire al licitaţiei care este preţul ofertei valabile, preşedintele 

comisiei de licitaţie va creşte preţul cu câte un pas de licitatie (valoarea pasului 
se stabileşte inainte de începerea licitaţiei cu strigare), până când unul dintre 
ofertanţi acceptă preţul astfel majorat si nimeni nu oferă un preţ mai mare. 

-In cursul şedinţei de licitaţie, ofertanţii au dreptul să anunţe prin strigare, un preţ egal 
sau mai mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei. 

-Adjudecarea licitaţiei se va face in favoarea ofertantului care oferă cel mai mare preţ. 
-Preşedintele comisiei de licitaţie anuntă adjudecatarul, declară închisă şedinţa de 

licitaţie si întocmeşte procesul-verbal de licitaţie cu strigare, semnat de 
membrii comisiei de licitaţie, de adjudecatar si de ceilalţi ofertanţi.   

 In cazul in care in urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel putin 3 
(trei) oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o nou licitaţie. În 
cazul in care nu  au fost depuse cel putin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a 
doua licitaţii publice, se va decide iniţierea procedurii de negociere directă.  

  Şcoala Gimnazială „Elena Farago”procedează la publicarea anunţului 
negocierii directe cu cel putin 20 (douăzeci) de zile înainte de data la care va 
avea loc negocierea.  Pentru negocierea directă va fi pastrată  documentaţia de 
atribuire aprobată pentru licitaţie. 

 Plicurile inchise si sigilate se predau, de către registratura  Şcolii Gimnaziale 
„Elena Farago”, comisiei de evaluare la data si ora prevazută  în anunţul 
publicitar, care va proceda la deschiderea licitaţiei, respectiv la deschiderea 
plicurilor exterioare în şedinta publică şi va analiza documentele conţinute de 
acestea, eliminand ofertele care nu contin totalitatea documentelor si a datelor 
prevazute. Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitaţie este necesar 
ca după deschiderea plicurilor exterioare, cel putin 3 (trei) oferte să 
îndeplinească  condiţiile prevazute.   

 Dupa analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare 



intocmeşte procesul-verbal in care se va menţiona rezultatul analizei. 
Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-
verbal de catre toţi membrii comisiei de evaluare si de către ofertanţi. Comisia 
de evaluare va trece  la deschiderea plicului interior si va da citire ofertei pe 
care o va afisa la loc vizibil.  Sunt considerate oferte valabile, ofertele care 
îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute in documentaţia de atribuire. 

 În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretarul acesteia întocmeste un procesul-verbal în care 
menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de 
valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura licitaţiei. 
Procesul-verbal se semnează de catre toţi membrii comisiei de evaluare. In 
baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte un raport pe care il 
transmite directorului  Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova. 

 
 Comisia are dreptul de a exclude din licitatie : 
1)   Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse 

de un administrator judiciar sau activitaţile comerciale sunt suspendate ori fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similară cu cele 
anterioare , reglementate prin lege ;  

2)  Nu şi-a indeplinit obligaţiile de plata a impozitelor , taxelor si contribuţiile de 
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat 
sau la bugetul local ; 

3)  In cazul in care a deţinut si alte contracte de inchiriere cu Şcoala Gimnazială „Elena 
Farago” Craiova sau autorităţile publice locale si are restanţe la plată; 

4)  Prezintă informatii false in legatură cu situaţia proprie . 
       Stabilirea ofertei caştigatoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza 

criteriului preţul  cel mai mare oferit pe metru patrat . 
  Pretul de pornire este  determinat in baza Hotararii Consiliului Local 

Municipal Craiova nr.214/2014. 
Comisia de licitaţie are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplineşte o 

cerinţă din documentaţia de licitaţie sau  instrucţiuni.   
 Secretarul comisiei de evaluare întocmeste raportul de evaluare  care cuprinde 

desemnarea ofertei câştigatoare, ofertanţii ale caror oferte au fost excluse, 
indicand motivele excluderii,  raport care va fi semnat de către toti membrii 
comisiei de evaluare si va fi înaintat conducerii Şcolii Gimnaziale „Elena 
Farago” in vederea incheierii contractului de inchiriere.  

 Contractul de inchiriere se incheie in termen de 45 zile calendaristice de la 
data informarii ofertantului câştigator despre acceptarea ofertei sale şi dacă nu 
s-au înregistrat contestaţii. 

 In termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data comunicării rezultatului 
licitaţiei publice deschise ofertanţii desemnaţi necastigatori pot face contestaţii 
cu privire la modul in care au fost respectate dispoziţiile din prezentele 
instrucţiuni privind procedura de inchiriere.Contestatiile  se depun la sediul  
Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova,  Str.  Elena Farago nr. 19. 

 Conducerea Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” va înainta toate contestaţiile 
către comisia de evaluare ce este obligată să analizeze fiecare contestaţie şi să 
comunice raspunsul tuturor participanţilor la procedura de licitaţie sau 
negociere directă, după cum este cazul. 



 In cazul în care nu mai sunt trei oferte valabile, Conducerea Şcolii Gimnaziale 
„Elena Farago” Craiova, va anula licitaţia şi se va organiza o nouă procedură 
de licitaţie publică .  

 Toţi ofertanţii participanţi la procedura de închiriere vor fi înştinţaţi printr-o 
comunicare scrisă, asupra rezultatului de atribuire a contractului de închiriere, 
iar ofertantul castigator va fi înştiinţat că trebuie să se prezinte in termen de cel 
mult 5(cinci) zile lucrătoare, de la data acestei comunicări  pentru incheierea 
contractului de inchiriere si constituirea garantiei de buna execuţie, care va 
reprezenta contravaloarea chiriei pe 2 (două) luni consecutive.  

 In situaţia in care procedura de licitaţie nu conduce la semnarea unui contract 
cu castigatorul licitaţiei, se va repeta procedura de licitaţie. 

 Modul de constituire a garantiei de bună execuţie a contractului, se face prin 
depunerea in contul de garanţii deschis la dispoziţia Şcolii Gimnaziale „Elena 
Farago” din Craiova.  

 Nedepunerea garanţiei de bună execuţie, de către câştigătorul procerurii de 
atribuire a contractului, până la data semnării contractului de inchiriere, dă 
dreptul Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova să organizeze o nouă 
procedură de atribuire a contractului de închiriere. 

 Chiria va fi achitată lunar până la sfârşitul lunii pentru luna în curs. În cazul 
nerespectării acestui termen  se vor percepe majorari de întarziere in 
cuantumul stabilit de prevederile legale în vigoare pentru fiecare zi de 
întarziere .  

 Chiria se va modifica  ori de cate ori vor fi prevazute modificari de lege sau de 
hotarari ale  Consiliului Local Municipal Craiova . 

 Neplata chiriei timp de două luni consecutive, dă dreptul Şcolii Gimnaziale 
„Elena Farago” din Craiova. , de a rezilia contractul de inchiriere, precum si 
obligaţia din partea chiriaşului de a elibera amplasamentul imediat . 

 In cazul in care beneficiarul contractului de inchiriere nu lasă amplasamentul  
liber  in termenul notificat, conducerea Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” 
Craiova va evacua bunurile chiriaşului si va organiza o noua procedură de 
atribuire a contractului de închiriere. 

 
 13.8  REGULI  PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 
 Pe parcursul aplicării procedurii de contractului de închiriere organizatorul are 

obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să 
determine apariţia unui conflict de interese a membrilor comisie de evaluare. 
Nerespectarea prevederilor se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare.  

Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de licitatie are dreptul de a 
fi ofertant. 

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a 
ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de 
licitatie.  

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor 
următoarele persoane:  
  a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, 

persoană fizică;  
  b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care 



fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de 
supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice;  

  c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul 
subscris al unuia dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre 
ofertanţi;  

 d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe 
parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor. 

 
 
 13.9 INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR DE 

ATAC 
 
 Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu procedura de atribuire a 

contractului de închiriere se realizează potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ ,nr. 554/2004 cu modificările ulterioare. Acţiunea 
în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a 
cărui jurisdicţie se află sediul locatorului. Împotriva hotărârii tribunalului se 
poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, 
conform prevederilor legale.  

 
 
  
..............................................................................................................................................

............ 
 
 
 
                                               FORMULAR  OFERTĂ 
 
       Pentru  inchirierea  spatiului  situat in  Craiova Str.  Elena Farago nr. 19. , in 

suprafata  de 540 mp, in vederea desfasurarii unor activitati de învăţământ  , 
ofer un tarif de ............................lei /mp/lună  

 
 
 

 
       OFERTANT  
    (Denumirea firmei si numele reprezentantului in clar,  
                 Stampila si semnatura reprezentantului)  
 
 
                                                        FORMULARUL NR. 1 
 
Art. 180. - Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata 

pentru atribuirea contractului de închiriere orice ofertant/candidat despre care 
are cunostinţă că, in ultimii 5 (cinci) ani, a fost condamnat prin hotărâre 
definitivă a unei instanţe judecatoreşti, pentru participare la activitaţi ale unei 



organizţtii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă si/sau pentru spălare de 
bani. 

 
                                                                      FORMULARUL NR. 2 
 
 Art. 181. - Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură 

pentru atribuirea contractului de închiriere orice ofertant/candidat care se află 
in oricare dintre urmatoarele situatii: 

 a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un 
judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele 
anterioare, reglementata prin lege; 

 b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre 
situatiile prevazute la lit. a); 

 c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor 
de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general 
consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in 
tara in care este stabilit; 

 d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greseli in materie profesionala; 

 e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre 
autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor 
prevazute la lit. a)-d). 
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