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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind unele m„suri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu
∫i gospod„rire a apelor, ce con˛in obiective de investi˛ii Ón infrastructura de mediu
ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale, care se vor executa Ón perioada 2007—2009
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului nr. 40/2006
pentru aprobarea ∫i finan˛area programelor multianuale prioritare de mediu ∫i gospod„rire a apelor, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 61/2007,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Finan˛area obiectivelor de investi˛ii incluse
Ón programul prev„zut la art. 2 lit. c) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea ∫i finan˛area
programelor multianuale prioritare de mediu ∫i gospod„rire
a apelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 61/2007, se asigur„ din bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile, Ón procent de
85% pentru obiectivele de investi˛ii prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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(2) Lista obiectivelor de investi˛ii aferente programului
multianual prev„zut la alin. (1) este cuprins„ Ón anex„.
Art. 2. — Œn anul 2007 fondurile necesare finan˛„rii
programului multianual prev„zut la art. 1 alin. (1) se
asigur„ din bugetul aprobat Ministerului Mediului ∫i
Dezvolt„rii Durabile, de la capitolul 74.01 îProtec˛ia
mediului“, titlul 51 îTransferuri Óntre unit„˛i ale administra˛iei
publice“, articolul 51.02 îTransferuri de capital“.

Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile,
Attila Korodi
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 465.

ANEX√
LISTA

D

Nr.
crt.

es

obiectivelor de investi˛ii aferente programelor multianuale prioritare de mediu ∫i gospod„rire a apelor
Denumirea programului/subprogramului

Autoritatea beneficiar„

1.

Reabilitarea re˛elelor de canalizare menajer„, pluvial„ ∫i a sta˛iei de epurare
Ón sta˛iunea Geoagiu-B„i, ora∫ul Geoagiu, jude˛ul Hunedoara

Consiliul Local al Ora∫ului
Geoagiu, jude˛ul Hunedoara

2.

Re˛ea de canalizare menajer„ ∫i pluvial„, comuna Rapoltu Mare,
jude˛ul Hunedoara: Rapoltu Mare, Bob‚lna, Boiu, Folt, Rapoltet,
jude˛ul Hunedoara

Consiliul Local al Comunei
Rapoltu Mare, jude˛ul
Hunedoara

3.

Canalizare ∫i sta˛ie de pompare Simeria, jude˛ul Hunedoara

Consiliul Local al Ora∫ului
Simeria, jude˛ul Hunedoara

4.

Canalizarea apelor menajere ∫i realizarea unei sta˛ii de epurare
Ón localitatea Pui, comuna Pui, jude˛ul Hunedoara

Consiliul Local al Comunei Pui,
jude˛ul Hunedoara

5.

Canalizare menajer„ Ón localit„˛ile Baru ∫i Petros, comuna Baru,
jude˛ul Hunedoara

Consiliul Local al Comunei
Baru, jude˛ul Hunedoara

6.

Lucr„ri prioritare de extindere a re˛elei de alimentare cu ap„ ∫i canalizare,
precum ∫i construirea unei sta˛ii de epurare Ón municipiul Miercurea-Ciuc,
jude˛ul Harghita

Consiliul Local al Municipiului
Miercurea-Ciuc, jude˛ul
Harghita

7.

Lucr„ri prioritare de reabilitare re˛ele ap„ potabil„ ∫i de extindere a re˛elelor
de canalizare Ón municipiul Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna

Consiliul Local al Municipiului
Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul
Covasna
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crt.

Denumirea programului/subprogramului

Autoritatea beneficiar„

Lucr„ri prioritare de extindere a re˛elelor de alimentare cu ap„ ∫i canalizare
Ón municipiul T‚rgu Secuiesc, jude˛ul Covasna

Consiliul Local al Ora∫ului
T‚rgu Secuiesc, jude˛ul
Covasna

9.

Lucr„ri prioritare de extindere a re˛elelor de canalizare Ón Miercurea Nirajului,
jude˛ul Mure∫

Consiliul Local al Ora∫ului
Miercurea Nirajului, jude˛ul
Mure∫

10.

Lucr„ri prioritare de reabilitare par˛ial„ a sistemului de alimentare
cu ap„ potabil„, canalizare ∫i sta˛ia de epurare Ón ora∫ul B„ile Tu∫nad,
jude˛ul Harghita

Consiliul Local al Ora∫ului
B„ile Tu∫nad, jude˛ul Harghita

11.

Lucr„ri prioritare de extindere ∫i reabilitare a re˛elelor de alimentare cu ap„
∫i canalizare Ón localitatea Ale∫d, jude˛ul Bihor
Prioritatea I

Consiliul Local al Municipiului
Ale∫d, jude˛ul Bihor

12.

Lucr„ri prioritare de extindere ∫i reabilitare a re˛elelor de alimentare cu ap„
∫i canalizare Ón localitatea Beiu∫, jude˛ul Bihor
Prioritatea I

Consiliul Local al Municipiului
Beiu∫, jude˛ul Bihor

13.

Lucr„ri prioritare de extindere ∫i reabilitare a re˛elelor de alimentare cu ap„
∫i canalizare Ón localitatea Marghita, jude˛ul Bihor
Prioritatea I

Consiliul Local al Ora∫ului
Marghita, jude˛ul Bihor

14.

Lucr„ri prioritare de extindere ∫i reabilitare a re˛elelor de alimentare cu ap„
∫i canalizare Ón localitatea Salonta, jude˛ul Bihor
Prioritatea I

Consiliul Local al Ora∫ului
Salonta, jude˛ul Bihor

15.

Lucr„ri prioritare de extindere ∫i reabilitare a re˛elelor de alimentare cu ap„
∫i canalizare Ón localitatea ™tei, jude˛ul Bihor
Prioritatea I

Consiliul Local al Ora∫ului
™tei, jude˛ul Bihor

16.

Lucr„ri prioritare de extindere ∫i reabilitare a re˛elelor de alimentare cu ap„
∫i canalizare Ón comuna Grajduri, jude˛ul Ia∫i

Consiliul Local al Comunei
Grajduri, jude˛ul Ia∫i

17.

Sistem de alimentare cu ap„, canalizare ∫i sta˛ie de epurare, comuna
Movileni, jude˛ul Ia∫i

Consiliul Local al Comunei
Movileni, jude˛ul Ia∫i

18.

Lucr„ri prioritare de extindere ∫i reabilitare a re˛elelor de alimentare cu ap„
∫i canalizare Ón localitatea Au∫eu, jude˛ul Bihor

Consiliul Local al Comunei
Au∫eu, jude˛ul Bihor

19.

Lucr„ri prioritare de extindere ∫i reabilitare a re˛elelor de alimentare cu ap„
∫i canalizare Ón localitatea Vadu Cri∫ului, jude˛ul Bihor

Consiliul Local al Comunei
Vadu Cri∫ului, jude˛ul Bihor

20.

Lucr„ri prioritare de extindere ∫i reabilitare a re˛elelor de alimentare cu ap„
∫i canalizare Ón localitatea Pomezeu, jude˛ul Bihor

Consiliul Local al Comunei
Pomezeu, jude˛ul Bihor

21.

Lucr„ri prioritare de extindere ∫i reabilitare a re˛elelor de alimentare cu ap„
∫i canalizare Ón localitatea Rieni, jude˛ul Bihor

Consiliul Local al Comunei
Rieni, jude˛ul Bihor

22.

Lucr„ri prioritare de extindere ∫i reabilitare a re˛elelor de alimentare cu ap„
∫i canalizare Ón localitatea Nucet, jude˛ul Bihor

Consiliul Local al Ora∫ului
Nucet, jude˛ul Bihor

23.

Lucr„ri prioritare de extindere ∫i reabilitare a re˛elelor de alimentare cu ap„
∫i canalizare Ón localitatea C‚mpani, jude˛ul Bihor

Consiliul Local al Comunei
C‚mpani, jude˛ul Bihor

24.

Sistem integrat de canalizare ∫i epurare pentru ora∫ul T‚rgu Frumos,
jude˛ul Ia∫i

Consiliul Local al Ora∫ului
T‚rgu Frumos, jude˛ul Ia∫i

25.

Re˛ea de canalizare ∫i sta˛ie de epurare, comuna Costache Negri,
jude˛ul Gala˛i

Consiliul Local al Comunei
Costache Negri, jude˛ul Gala˛i
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8.

N O T √:

Œn conformitate cu Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competen˛ele
de aprobare a documenta˛iilor tehnico-economice ale obiectivelor de investi˛ii noi, documenta˛iile tehnico-economice
aferente obiectivelor de investi˛ii din anex„, incluse Ón programul prev„zut la art. 2 lit. c) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 40/2006 pentru aprobarea ∫i finan˛area programelor multianuale prioritare de mediu ∫i gospod„rire a apelor, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 61/2007, au fost aprobate astfel:
1. pozi˛iile 1—5 prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivelor de investi˛ii cuprinse Ón îProiectul nr. 3 — Modernizarea infrastructurii de ap„ ∫i ap„ uzat„ Ón bazinul Cri∫, Ón
jude˛ul Vaslui ∫i Ón municipiul Ploie∫ti“ din cadrul Memorandumului aprobat Ón ∫edin˛a Guvernului din 12 ianuarie 2006
pentru aprobarea unor Ómprumuturi de p‚n„ la 1.441.000.000 euro Ón perioada 2006—2009, pentru finan˛area investi˛iilor
prioritare de mediu ∫i gospod„rire a apelor, cu modific„rile ulterioare;
2. celelalte pozi˛ii — prin hot„r‚ri ale consiliilor locale beneficiare.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU SPORT

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de Ónchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului,
aflate Ón administrarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport

ce

Œn temeiul prevederilor art. 1410—1453 din Codul civil;
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 80 alin. (3) ∫i (4) din Legea educa˛iei fizice ∫i sportului nr. 69/2000, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza dispozi˛iilor art. 6 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Referatul Direc˛iei patrimoniu, investi˛ii ∫i achizi˛ii publice, administrativ nr. 1.008 din 6 aprilie 2007,
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Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 4. — Se abrog„ ordinul pre∫edintelui Agen˛iei
Na˛ionale pentru Sport pentru aprobarea Metodologiei
Ónchirierii bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile
temporar, aflate Ón patrimoniul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Sport, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Se aprob„ Procedura de Ónchiriere a bunurilor
imobile din domeniul public al statului, aflate Ón
administrarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport, prev„zut„ Ón
anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ Contractul-cadru de Ónchiriere a
bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate Ón
administrarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport, prev„zut Ón
anexa nr. 2.

fiz
i

pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport emite urm„torul ordin:
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Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Octavian Ioan Atanase Bellu
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Bucure∫ti, 7 mai 2007.
Nr. 200.
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ANEXA Nr. 1

Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport
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de Ónchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate Ón administrarea

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare
Art. 1. — Prezentele norme reglementeaz„ procedura de
Ónchiriere a bunurilor imobile, respectiv terenuri ∫i baze
sportive, din domeniul public al statului, aflate Ón
administrarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport, prin institu˛iile
publice din subordine, precum ∫i a celor aflate Ón folosin˛a
gratuit„ a structurilor sportive de utilitate public„.
Art. 2. — Contractul de Ónchiriere se poate Óncheia,
dup„ caz, cu orice persoan„ fizic„ sau juridic„, rom‚n„ ori
str„in„.
Art. 3. — Persoanele juridice sau persoanele fizice pot
realiza, Ón interes privat, construc˛ii pe terenurile apar˛in‚nd
domeniului public al statului, aflate Ón administrarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Sport, numai cu respectarea prevederilor
legale privind autorizarea execut„rii lucr„rilor de construc˛ii
∫i a reglement„rilor privind documenta˛iile urbanistice
aprobate, cu avizul prealabil al Agen˛iei Na˛ionale pentru
Sport.

Art. 4. — Bazele sportive din domeniul public al statului,
aflate Ón administrarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport, pot
fi Ónchiriate numai pentru realizarea de activit„˛i sportive ∫i
activit„˛i complementare acestora.
CAPITOLUL II
Defini˛ii
Art. 5. — Œn sensul prezentelor norme, termenii ∫i
expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
a) contract de Ónchiriere — contractul prin care o
persoan„, numit„ locator, se oblig„ s„ asigure unei alte
persoane, numit„ locatar, folosin˛a temporar„, total„ sau
par˛ial„, a unui bun Ón schimbul unei sume de bani, numit„
chirie;
b) bunuri imobile — terenuri ∫i baze sportive din
domeniul public al statului, aflate Ón administrarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Sport;
c) baz„ sportiv„ — orice amenajare, instala˛ie sau
construc˛ie destinat„ organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii activit„˛ii de
educa˛ie fizic„ ∫i sport;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 8. — Caietul de sarcini con˛ine Ón mod obligatoriu
urm„toarele:
a) datele de identificare ale titularului dreptului de
administrare sau de folosin˛„ gratuit„;
b) descrierea bunului imobil care face obiectul Ónchirierii;
c) condi˛iile de Ónchiriere;
d) obiectivele de ordin economic ∫i social, dup„ caz,
urm„rite de titularul dreptului de administrare sau de
folosin˛„ gratuit„;
e) criteriul de selec˛ie utilizat, respectiv pre˛ul;
f) cerin˛e privind calificarea ofertan˛ilor, respectiv:
— Ónregistrarea la oficiul registrului comer˛ului;
— cifra de afaceri minim„ pe anul anterior celui Ón care
se ini˛iaz„ procedura;
— cazierul fiscal;
— s„ nu se afle Ón litigiu cu titularul dreptului de
administrare sau de folosin˛„ gratuit„;
g) destina˛ia bunurilor care fac obiectul Ónchirierii;
h) interdic˛ia subÓnchirierii sau cesion„rii bunului f„r„
acordul titularului dreptului de administrare sau de folosin˛„
gratuit„;
i) durata Ónchirierii;
j) posibilitatea prelungirii duratei contractului de Ónchiriere
pe baz„ de act adi˛ional;
k) chiria minim„;
l) clauze referitoare la Óncetarea contractului;
m) cuantumul garan˛iei de participare — minimum
3 chirii lunare;
n) facilit„˛i suplimentare;
o) perioada de valabilitate a ofertei.
Art. 9. — Referatul de oportunitate ∫i caietul de sarcini
Óntocmite de titularul dreptului de administrare sau de
folosin˛„ gratuit„ Ón dou„ exemplare se Ónainteaz„ ∫i se
Ónregistreaz„ la Direc˛ia patrimoniu, investi˛ii ∫i achizi˛ii
publice, administrativ din cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Sport Ón vederea aviz„rii acestora.
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CAPITOLUL III
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d) baz„ material„ sportiv„ — totalitatea terenurilor ∫i
spa˛iilor, precum ∫i amenaj„rile, instala˛iile ∫i construc˛iile
care sunt destinate organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii activit„˛ii de
educa˛ie fizic„ ∫i sport;
e) activit„˛i comerciale asociate activit„˛ii sportive — orice
activit„˛i privind comercializarea ∫i realizarea de expozi˛ii
pentru materiale, echipamente ∫i instala˛ii sportive, comer˛ul
cu am„nuntul de b„uturi nealcoolice ∫i produse alimentare
ambalate;
f) titularii dreptului de administrare — unit„˛i din
subordinea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport, respectiv
direc˛ii pentru sport jude˛ene, cluburi sportive, complexuri
sportive na˛ionale, Institutul Na˛ional de Cercetare pentru
Sport ∫i Centrul Na˛ional de Formare ∫i Perfec˛ionare a
Antrenorilor;
g) titularii dreptului de folosin˛„ gratuit„ — federa˛iile
sportive na˛ionale ∫i alte structuri sportive de utilitate
public„ ce pot avea Ón patrimoniu dreptul de folosin˛„
gratuit„ asupra bunurilor imobile care deservesc activitatea
sportiv„;
h) ini˛ierea procedurii de Ónchiriere — prima etap„ Ón
cadrul procedurii de Ónchiriere, Ón care titularul dreptului de
administrare sau de folosin˛„ gratuit„ elaboreaz„ ∫i
transmite Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport referatul de
oportunitate ∫i caietul de sarcini;
i) avizarea documenta˛iei de Ónchiriere — etap„ Ón cadrul
procedurii de Ónchiriere, prin care se avizeaz„ de c„tre
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport referatul de oportunitate ∫i
caietul de sarcini;
j) licita˛ia public„ — etap„ Ón cadrul procedurii de
Ónchiriere, Ón care titularul dreptului de administrare sau de
folosin˛„ gratuit„, dup„ caz, analizeaz„ ∫i evalueaz„
ofertele depuse ∫i stabile∫te oferta c‚∫tig„toare;
k) atribuirea contractului de Ónchiriere — etap„ Ón cadrul
procedurii de Ónchiriere, Ón care se Óncheie contractul de
Ónchiriere cu ofertantul c‚∫tig„tor.
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Etapele procedurii

D

SECﬁIUNEA A
Ini˛ierea procedurii de Ónchiriere

Art. 6. — Titularul dreptului de administrare sau de
folosin˛„ gratuit„, dup„ caz, ini˛iaz„ procedura de Ónchiriere,
prin Óntocmirea referatului de oportunitate ∫i a caietului de
sarcini, denumite Ómpreun„ documenta˛ia de Ónchiriere.
Art. 7. — (1) Referatul de oportunitate cuprinde Ón mod
obligatoriu urm„toarele date:
a) descrierea bunului care urmeaz„ a fi Ónchiriat;
b) motivele de ordin economic ∫i social, dup„ caz, care
justific„ Óncheierea contractului de Ónchiriere;
c) precizarea expres„ a activit„˛ii pentru care se solicit„
Óncheierea contractului de Ónchiriere;
d) durata Ónchirierii;
e) nivelul minim al chiriei propuse;
f) alte considera˛ii ce fundamenteaz„ oportunitatea
Óncheierii contractului de Ónchiriere.
(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi
pornit„ licita˛ia se realizeaz„ pe baza expertizei gradului de
folosin˛„ al bunului imobil.

SECﬁIUNEA B
Avizarea documenta˛iei de Ónchiriere

Art. 10. — Referatul de oportunitate ∫i caietul de sarcini
se verific„ ∫i se analizeaz„ de c„tre comisia constituit„ Ón
acest scop prin ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale
pentru Sport. Propunerile comisiei se Ónainteaz„
vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport Ón vederea
aviz„rii documenta˛iei de Ónchiriere.
Art. 11. — (1) Termenul de analizare ∫i avizare a
documenta˛iei de Ónchiriere este de 25 de zile de la data
Ónregistr„rii acesteia la Direc˛ia patrimoniu, investi˛ii ∫i
achizi˛ii publice, administrativ.
(2) Œn situa˛ia Ón care comisia de analiz„ ∫i avizare a
referatelor de oportunitate ∫i a caietelor de sarcini
consider„ c„ este necesar„ completarea documenta˛iei de
c„tre titularul dreptului de administrare sau de folosin˛„
gratuit„, se va acorda un termen de maximum 10 zile Ón
vederea complet„rii cu datele/actele solicitate.
Art. 12. — Termenul pentru transmiterea avizului privind
documenta˛ia de Ónchiriere c„tre titularul dreptului de
administrare sau de folosin˛„ gratuit„ este de 5 zile de la
data acord„rii acestuia.
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(2) Solu˛ionarea contesta˛iilor se face Ón termen de
3 zile lucr„toare de la data Ónregistr„rii de c„tre o comisie
constituit„ Ón acest scop, iar rezultatul se comunic„ celor
Ón cauz„.
(3) Din comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor nu pot
face parte persoanele care au analizat ∫i evaluat ofertele.
Œn cazul Ón care nu se poate constitui o nou„ comisie Ón
cadrul institu˛iei organizatoare a licita˛iei, contesta˛ia va fi
Ónaintat„ Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport.

ce

(4) Œn situa˛ia Ón care contesta˛ia este fondat„, comisia
prev„zut„ la alin. (2) anuleaz„ hot„r‚rea comisiei de
evaluare.
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Atribuirea contractului de Ónchiriere
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Art. 20. — Œn termen de 15 zile de la Ómplinirea
termenului de contestare sau de la solu˛ionarea irevocabil„
a contesta˛iei, dac„ o asemenea cale de atac a fost
formulat„, titularul dreptului de administrare sau de folosin˛„
gratuit„ are obliga˛ia de a Óncheia contractul de Ónchiriere,
Ón form„ scris„, cu ofertantul a c„rui ofert„ a fost stabilit„
ca fiind c‚∫tig„toare.
Art. 21 — Refuzul ofertantului declarat c‚∫tig„tor de a
Óncheia contractul de Ónchiriere Ón termen de 15 zile atrage
dup„ sine re˛inerea garan˛iei de participare la licita˛ie.
Art. 22. — Œn situa˛ia Ón care ofertantul declarat
c‚∫tig„tor refuz„ Óncheierea contractului de Ónchiriere,
titularul dreptului de administrare sau de folosin˛„ gratuit„
poate Óncheia contractul de Ónchiriere cu ofertantul clasat
pe locul urm„tor.
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Art. 13. — (1) Titularul dreptului de administrare sau de
folosin˛„ gratuit„ are obliga˛ia de a transmite spre
publicare, Ón cel pu˛in un ziar de circula˛ie na˛ional„, cu cel
pu˛in 20 de zile Ónainte de data fixat„ pentru organizarea
licita˛iei, un anun˛ de participare care cuprinde urm„toarele
date:
a) denumirea titularului dreptului de administrare sau de
folosin˛„ gratuit„;
b) condi˛iile de participare;
c) cuantumul ∫i forma garan˛iei de participare;
d) descrierea succint„ a bunului care urmeaz„ a fi
Ónchiriat;
e) data, adresa ∫i ora limit„ a depunerii ofertelor, data
∫i locul deschiderii acestora;
f) modul de ob˛inere a documentelor licita˛iei, pre˛ul ∫i
modalit„˛ile de plat„ a acestora.
(2) Ofertele se depun cu cel pu˛in 24 de ore Ónainte de
data organiz„rii licita˛iei.
Art. 14. — (1) Ofertele depuse se analizeaz„ ∫i se
evalueaz„ de c„tre o comisie numit„ Ón acest scop prin
decizie/hot„r‚re a conduc„torului titularului dreptului de
administrare sau a titularului dreptului de folosin˛„ gratuit„,
dup„ caz, denumit„ Ón continuare comisia de evaluare.
(2) Comisia de evaluare este alc„tuit„ dintr-un num„r
impar de membri.
(3) Atribu˛iile comisiei de evaluare sunt:
a) verificarea Óndeplinirii condi˛iilor de participare de
c„tre ofertan˛i, inclusiv a termenului Ón care ofertele au fost
depuse;
b) deschiderea ofertelor;
c) stabilirea ofertelor neeligibile sau neconforme ∫i a
motivelor care stau la baza respingerii acestora;
d) verificarea ofertei Ón corela˛ie cu cerin˛ele caietului de
sarcini;
e) Óntocmirea hot„r‚rii de evaluare prin care se
stabile∫te oferta c‚∫tig„toare;
f) Ón cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de
anulare a licita˛iei.
(4) Comisia este legal Óntrunit„ numai Ón prezen˛a
tuturor membrilor, iar deciziile se iau numai cu votul
majorit„˛ii membrilor.
(5) Deciziile comisiei se valideaz„ de conduc„torul
titularului dreptului de administrare sau de folosin˛„ gratuit„.
Art. 15. — Dac„ p‚n„ la expirarea termenului limit„ de
depunere a ofertelor nu se depun cel pu˛in dou„ oferte,
titularul dreptului de administrare sau folosin˛„ gratuit„ reia
procedura de atribuire a contractului de Ónchiriere de la
etapa public„rii anun˛ului de participare.
Art. 16. — Œn situa˛ia Ón care, dup„ deschiderea
ofertelor, nu sunt cel pu˛in dou„ oferte care Óndeplinesc
cerin˛ele din caietul de sarcini, procedura de licita˛ie se
reia de la etapa public„rii anun˛ului de participare.
Art. 17. — Œn situa˛ia Ón care dup„ repetarea procedurii
de licita˛ie se prezint„ o singur„ ofert„ care Óndepline∫te
cerin˛ele caietului de sarcini, contractul se atribuie titularului
acestei oferte.
Art. 18. — Rezultatul licita˛iei se comunic„ Ón termen de
7 zile tuturor participan˛ilor la licita˛ie.

a

Licita˛ia public„

Art. 19. — (1) Contesta˛iile se formuleaz„ Ón termen de
3 zile lucr„toare, calculate de la data comunic„rii
rezultatului licita˛iei, ∫i se depun Ón acela∫i loc unde s-au
depus ofertele.
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CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale
Art. 23. — (1) Contractul de Ónchiriere ∫i actele
adi˛ionale la acesta se transmit, Ón termen de 15 zile de la
data Óncheierii, Direc˛iei patrimoniu, investi˛ii ∫i achizi˛ii
publice, administrativ din cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Sport Ón vederea verific„rii respect„rii cerin˛elor din caietul
de sarcini.
(2) Contractele de Ónchiriere Óncheiate cu nerespectarea
prevederilor din caietul de sarcini, referitoare la pre˛, durat„
∫i destina˛ie, sunt lovite de nulitate.
Art. 24. — Titularul dreptului de administrare sau de
folosin˛„ gratuit„ are obliga˛ia de a asigura p„strarea
documentelor care stau la baza Óncheierii contractului de
Ónchiriere timp de 5 ani de la data Óncet„rii contractului.
Art. 25. — Titularul dreptului de administrare sau de
folosin˛„ gratuit„, Ón calitate de locator, are obliga˛ia
Ónregistr„rii contractului de Ónchiriere Óncheiat pe o durat„
mai mare de 3 (trei) ani Ón cartea funciar„ a imobilului.
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ANEXA Nr. 2

CONTRACT DE ŒNCHIRIERE-CADRU

CAPITOLUL I
P„r˛ile contractante
.................................................................................., cu sediul Ón localitatea ..............................., jude˛ul/sectorul ........,
(titularul dreptului de administrare/folosin˛„)

str. ............ nr. ......, cont .............. nr. ............, deschis la ............., cod fiscal nr. ........, reprezentat/reprezentat„ prin
...................., av‚nd func˛ia de ................................................, Ón calitate de locator,
∫i
............................................, cu sediul Ón localitatea ..............., jude˛ul/sectorul .............., str. ....... nr. .....,
Ónregistrat„ la Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului sub nr. ............... din ..................., cont nr. ............, deschis la
...................., cod fiscal ..................., reprezentat„ prin .................., av‚nd func˛ia de .............., Ón calitate de locatar,
au convenit Óncheierea prezentului contract de Ónchiriere, cu respectarea urm„toarelor clauze:

rm

ăr

ce

fiz
i

or

el

an

rs
o

pe

a

ii
g

CAPITOLUL III
Scopul contractului
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Art. 3. — Bunul imobil Ónchiriat este dat Ón folosin˛a
locatarului pentru ......................................................... .
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(destina˛ia)

CAPITOLUL IV
Durata contractului
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Art. 1. — Locatorul se oblig„ s„ asigure locatarului
folosin˛a bunului imobil ............, situat Ón ................., av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa nr. 1, care face
parte integrant„ din prezentul contract de Ónchiriere-cadru.
Art. 2. — Locatorul pred„ locatarului bunul imobil
Ónchiriat la data de ................. . Predarea-primirea bunului
Ónchiriat se va consemna Ón procesul-verbal de predareprimire care va fi Óncheiat, datat, semnat ∫i ∫tampilat de
p„r˛ile contractante, men˛ion‚ndu-se totodat„ starea fizic„ a
imobilului, dot„rile ∫i utilit„˛ile de care acesta beneficiaz„ Ón
momentul pred„rii-primirii.

se exercit„ f„r„ a st‚njeni folosin˛a bunului imobil de c„tre
locatar.
VI. 2 Obliga˛iile locatarului
Art. 9. — Locatarul se oblig„:
a) s„ Óntrebuin˛eze, pe toat„ durata Ónchirierii, bunul
imobil ca un bun proprietar, cu bun„-credin˛„ ∫i potrivit
destina˛iei care rezult„ din contract, purt‚nd r„spunderea
pentru toate pagubele produse din culpa sa;
b) s„ suporte, pe toat„ durata contractului, cheltuielile
referitoare la utilit„˛ile consumate pentru folosin˛a bunului
imobil Ónchiriat, respectiv ..............;
c) s„ pl„teasc„ impozitele ∫i taxele locale;
d) s„ execute la timp ∫i Ón bune condi˛ii lucr„rile de
Óntre˛inere ∫i repara˛ii normale ce-i incumb„, Ón vederea
men˛inerii bunului imobil Ónchiriat Ón starea Ón care l-a primit
Ón momentul Óncheierii contractului;
e) s„ pl„teasc„ chiria la termenul stipulat Ón contract ∫i
contravaloarea utilit„˛ilor Ón termen de 15 zile de la data
recep˛ion„rii facturii de c„tre locatar;
f) s„ nu tulbure desf„∫urarea activit„˛ilor sportive Ón
bunul imobil — baza sportiv„;
g) s„ r„spund„ pentru distrugerea total„ sau par˛ial„ a
bunului imobil Ónchiriat, care s-ar datora culpei sale;
h) s„ permit„ locatorului s„ controleze modul Ón care
este utilizat bunul imobil Ónchiriat ∫i starea acestuia, la
termenul stabilit Ón contract;
i) s„ nu aduc„ modific„ri bunului imobil Ónchiriat dec‚t
cu acordul prealabil, Ón scris, al locatorului ∫i cu
respectarea legisla˛iei Ón vigoare, respectiv ob˛inerea
autoriza˛iei de construc˛ie;
j) s„ restituie bunul imobil la expirarea/Óncetarea
contractului Ón starea Ón care l-a primit, conform procesuluiverbal de predare-primire, lu‚ndu-se Ón considerare gradul
normal de uzur„;
k) s„ r„spund„ integral pentru deterior„rile aduse
spa˛iului de c„tre persoanele aduse de acesta Ón spa˛iu,
precum prepu∫ii, vizitatorii etc.;
l) s„ execute la timp ∫i Ón condi˛ii optime repara˛iile
locative, de Óntre˛inere a imobilului Ónchiriat, inclusiv ale
instala˛iilor accesorii acestuia care permit furnizarea
utilit„˛ilor.
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CAPITOLUL II
Obiectul contractului
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Art. 4. — Prezentul contract de Ónchiriere-cadru se
Óncheie pe o perioad„ de .......... luni/ani, cu Óncepere de la
data de ................. ∫i p‚n„ la data de ............. .
CAPITOLUL V
Pre˛ul contractului ∫i modalit„˛ile de plat„
Art. 5. — Pre˛ul Ónchirierii — chiria — este de ..........
lei/m2/lun„/f„r„ TVA.
Art. 6. — Plata chiriei se face lunar, Ón cel mult 15 zile
de la recep˛ionarea facturii de c„tre locatar.
CAPITOLUL VI
Obliga˛iile p„r˛ilor
VI.1. Obliga˛iile locatorului
Art. 7. — Locatorul se oblig„:
a) s„ predea bunul imobil Ónchiriat, precum ∫i toate
accesoriile sale Ón starea corespunz„toare destina˛iei Ón
vederea c„reia a fost Ónchiriat;
b) s„ garanteze pentru lini∫tita ∫i utila folosin˛„ a
bunului imobil Ónchiriat, fiind r„spunz„tor fa˛„ de locatar
pentru evic˛iune ∫i pentru viciile ascunse ale lucrului.
Art. 8. — Locatorul poate s„ controleze periodic,
respectiv la data de .......... a fiec„rei luni, bunul imobil
Ónchiriat ∫i dac„ acesta este folosit conform scopului pentru
care a fost Óncheiat contractul de Ónchiriere. Acest control

CAPITOLUL VII
R„spunderea contractual„, penalit„˛i ∫i daune-interese
Art. 10. — Pentru neÓndeplinirea sau Óndeplinirea
necorespunz„toare a obliga˛iilor prev„zute Ón prezentul
contract, p„r˛ile r„spund potrivit prevederilor legii.
Art. 11. — Neplata la termen a chiriei atrage o
penalizare de 0,3% asupra sumei datorate, pentru fiecare
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CAPITOLUL VIII
Rezilierea contractului
Art. 13. — Neexecutarea/executarea necorespunz„toare
a obliga˛iilor asumate de c„tre una dintre p„r˛i d„ dreptul
p„r˛ii lezate s„ cear„ rezilierea contractului ∫i s„ pretind„
daune-interese.
Art. 14. — Œn cazul Ón care s-a dep„∫it termenul de
plat„ a chiriei ∫i a contravalorii utilit„˛ilor cu 90 de zile de
la data scaden˛ei sau Ón cazul nerespect„rii unei clauze
asumate de locatar, prezentul contract se consider„
desfiin˛at de c„tre locator, f„r„ punere Ón Ónt‚rziere, f„r„
alte formalit„˛i ∫i f„r„ interven˛ia vreunei instan˛e de
judecat„, conform prezentului pact comisoriu de gradul IV.

Art. 18. — La expirarea termenului pentru care a fost
Óncheiat, contractul Ónceteaz„ de drept, tacita reconduc˛iune
nu opereaz„, put‚nd fi prelungit numai prin acordul p„r˛ilor.
CAPITOLUL XII
Litigii
Art. 19. — Orice litigiu izvor‚t din Óncheierea,
executarea, modificarea, Óncetarea ∫i interpretarea clauzelor
prezentului contract se va solu˛iona pe cale amiabil„, iar
dac„ acest lucru nu este posibil, va fi supus spre
solu˛ionare instan˛elor rom‚ne de drept comun.
CAPITOLUL XIII
Dispozi˛ii finale
Art. 20. — Legea aplicabil„ prezentului contract este
legea rom‚n„.
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zi de Ónt‚rziere, Óncep‚nd cu prima zi care urmeaz„
aceleia Ón care suma a devenit exigibil„, f„r„ ca majorarea
s„ poat„ dep„∫i totalul chiriei restante.
Art. 12. — Partea Ón culp„ se oblig„ s„ pl„teasc„
desp„gubiri propor˛ionale cu paguba suferit„ de cealalt„
parte pentru nerespectarea par˛ial„ sau total„ ori pentru
Óndeplinirea defectuoas„ a clauzelor contractuale.
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Art. 21. — Orice modificare a prezentului contract se
poate face numai prin act adi˛ional semnat ∫i ∫tampilat de
ambele p„r˛i.
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Art. 16. — SubÓnchirierea Ón tot sau Ón parte a bunului
imobil Ónchiriat sau cesiunea contractului de Ónchiriere unui
ter˛ este permis„ numai cu acordul p„r˛ilor.
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CAPITOLUL X
SubÓnchirierea ∫i cesiunea

Art. 22. — Orice comunicare Óntre p„r˛i trebuie
expediat„ la adresele men˛ionate Ón cap. I, prin scrisoare
recomandat„ cu confirmare de primire, prin curier sau prin
fax, cu confirmarea expedierii acestuia. Œn situa˛ia Ón care
comunicarea se face prin po∫t„, aceasta va fi considerat„
primit„ la data men˛ionat„ pe confirmarea de primire, iar Ón
cazul Ón care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi
considerat„ recep˛ionat„ Ón a doua zi lucr„toare de la data
expedierii acestuia.

rs
o

Art. 15. — For˛a major„, legal notificat„, exonereaz„ de
r„spundere partea care o invoc„ Ón condi˛iile legii.
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CAPITOLUL IX
For˛a major„
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Art. 23. — Anexele fac parte integrant„ din contract ∫i
se Óncheie Ón acela∫i num„r de exemplare ca ∫i contractul.
Art. 24. — Prezentul contract s-a Óncheiat ast„zi .........,
la ........., Ón 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru
fiecare parte ∫i un exemplar pentru Agen˛ia Na˛ional„
pentru Sport.
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Art. 17. — Loca˛iunea Ónceteaz„ prin:
a) acordul de voin˛„ al p„r˛ilor;
b) expirarea termenului;
c) pieirea bunului;
d) rezilierea pentru neexecutarea obliga˛iilor;
e) din orice alte cauze prev„zute de lege.
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CAPITOLUL XI
Œncetarea contractului

Locatar,
..............................

D

es

Locator,
............................
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