
 

 

 

SECŢIUNEA II 
FIŞA DE DATE A ÎNCHIRIERII 

 
Contractul de inchiriere 
,, Spatiu  amplasat in incinta UAMS Boldesti-Saeni ” 
 
Secţiunea II conţine informaţiile specifice referitoare la aplicarea concretă a procedurii 

pentru atribuirea contractului de închiriere, care sunt destinate potenţialilor ofertanţi 

interesaţi să participe la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de închiriere.  

Fisa de date a închirierii cuprinde informatii si instructiuni privind:  

A. Introducere  

B. Procesul de închiriere  

B.1.Data limită de depunere si ce alte formalitati ce trebuie indeplinite in legatura cu 

participarea la licitatie  

B.2 . Informatii privind modul de elaborare si prezentare a documentelor de calificare;  

B.3 . Informatii detaliate si complete privind criteriul de calificare.  

B.4. Informatii privind criteriul de atribuire.  

 

A. Introducere  
A.1. Denumirea autorităţii contractante: Unitatea de Asistenta Medico Sociala Boldesti-

Scaeni, Judetul Prahova, Cod fiscal: 15572949 Adresa: Calea Unirii nr. 56, cod poştal 

105300. 

Numărul de telefon: 0244/211383; fax: 0244/211341 

E-mail:uams.conta@opticnet.ro  

A.2. Activitatea autoritatii contractante 
Servicii medico-sociale 
A.3. Obiectul contractului de închiriere:  

•natura bunului ce urmează să fie închiriat: Spatiul amplasat incinta UAMS 

Boldesti-Scaeni judetul Prahova (vezi Plansa nr.1),  cladire ce face parte din domeniul 

public  al orasului. 

• descrierea spatiului : spatiul se afla la parterul cladirii, este compus din 2 incaperi nr.67 si 

nr.68, are Sutila = 24,56 mp. Cladirea in care se afla spatiul are nr. cadastral 24220 – C1 si 

este inscrisa in Cartea Funciara a orasului sub nr.  24220 

• destinatia  bunului ce face obiectul inchirierii : pentru cabinet stomatologic. 

•durata contractului de închiriere este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire conform legii, 

cu acordul parţilor.  

A.4. Modul in care se va finaliza procedura  
Finalizarea procedurii se va efectua prin atribuirea unui contract de închiriere sau prin 

anularea procedurii de atribuire şi eventuala initiere ulterioară a unei noi proceduri.  

A.5. Procedura aplicată 



•licitaţie  publica 

A.6. Atribuirea contractului de închiriere 
se realizează în conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative: 

3. OUG nr 57/2019 –privind Codul administrativ. 

 

B. Procesul de închiriere  
Inchirierea se va face cu respectarea prevederilor legale in domeniu si anume: 

Situaţia personala a ofertantului:  
• Are dreptul de a participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica, romana sau 

straina, care indeplineste cumulative urmatoarele conditii: 

a) A platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia de participare; 

b) A depus oferta sau cerere de participare la licitatie, impreuna cu documentele 

solicitatate in Documentatia de atribuire, in termenele specificate; 

c) Are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a 

contributiilor catre bugatul consolidat al statului si catre bugatul local; 

d) Nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare; 

• Nu are dreptul sa participle la licitatie persoana care a fost desemnata castigatoare la o 

licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ – 

teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractual ori nu a platit pretul, din culpa 

proprie. 

 

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărei persoane interesate să prezinte 

documente edificatoare care să dovedeasca forma de înregistrare ca persoană fizică sau 

juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional.  

 

Situatia economica si financiara: ofertantul va depune bilantul contabil pe anul 2018 si 

pe semestrul I al anului 2019  

Forma de prezentare: bilanturile vor fi insotite de dovada depunerii la Directia de Finante. 

 

B.1. Documentele care se solicita in vederea calificării ofertanţilor:  
B.1.1.Documente care dovedesc situaţia personala a ofertantului: 
1.Contract şi/sau statut societate.  

Forma de prezentare: copie  

2.Declaraţie  pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul 2 din 

secţiunea IV.  

Forma de prezentare: original  

3.Certificat constatator privind inmatricularea la Oficiul Registrului Comertului. 

 Forma de prezentare: original sau copie legalizată, 

4.Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor 

către stat si cele locale:  

•Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice, valabil în 

ziua deschiderii ofertei.  

Forma de prezentare: original sau copie legalizată 

 



B.1.2.Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 
 
Pentru persoane juridice si fizice: documente din care sa reiasa obiectul de activitate   

Forma de prezentare: copie. 

B.1.3.Documente care dovedesc situaţia economică şi financiară: se vor prezenta 
bilantul contabil pe anul 2018 si pe semestrul I al anului 2019. 
Forma de prezentare: bilanturile vor fi insotite de dovada depunerii la Directia de Finante 
B.1.4. Documentele justificative privind plata garanţiei de participare şi a caietului 
de sarcini.  
Forma de prezentare: copie.  

B.2. Stabilirea criteriilor de atribuire a contractului de închiriere  
Contractul de inchiriere se va atribui ofertantului care primeste cel mai mare punctaj. 

Punctajul maxim va fi de 100 puncte. Punctajul fiecarui ofertant se va calcula prin suma 

punctajelor pentru cele patru criterii de atribuire pentru care se acorda puncte.   

•Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt urmatoarele: 

- a)Cel mai mare nivel al chiriei, ofertat pe unitatea de suprafaţă  = 40%  ; Nivelul maxim 

al chiriei va primi 40 puncte.  Pentru ceilalti ofertanti se vor acorda puncte astfel: nivel 

chirie  ofertantxi/nivel chirie ofertantmax x 40 puncte = ….puncte; 

- b)Capacitatea economico-financiara a ofertantilor = 40 puncte: ofertantilor care au 

pierderi li se vor acorda 0 (zero) puncte. Ofertantilor care au profit li se vor acorda 

puncte asfel: cel cu cifra de afaceri cea mai mare va obtine 40 de puncte, pentru ceilalti 

ofertanti li se vor acorda puncte astfel : cifra de afaceri ofertantxi/cifra de afaceri 

ofertantmax x 40 puncte = ….puncte; 

- c) Protectia mediului inconjurator = 10%;  Pentru cea mai mare valoare a masurilor 

privind protectia mediului se vor acorda 10 puncte. .  Pentru ceilalti ofertanti se vor 

acorda puncte astfel: nivel valoare  ofertantxi/nivel valoare ofertantmax x 10 puncte = 

….puncte 

- d)Conditii specifice impuse de natura bunului inchiriat = 10%.Pentru cea mai mare 

valoare a masurilor propuse pentru intretinerea si dezvoltarea spatiului respectiv a 

activitatii ce se va desfasura in spatiul inchiriat se vor acorda  10 puncte.  Pentru ceilalti 

ofertanti se vor acorda puncte astfel: nivel valoare  ofertantxi/nivel valoare ofertantmax x 

10 puncte = ….puncte 

-  

•Criteriile de atribuire, odata stabilite, nu pot fi schimbate pe toata durata de aplicare a 

procedurii de atribuire.  

    

B.3. Publicitatea operaţiunii  
B.3.1. Elaborarea şi publicarea anunţului de licitaţie  
In vederea asigurarii transparentei atribuirii contractelor de închiriere, autoritatea 

contractanta, ori de cate ori doreşte să atribuie un contract de închiriere are obligaţia de a 

publica un anunţ de licitaţie. Autoritatea contractantă are obligatia sa precizeze in anuntul 

de licitaţie si in documentaţia de atribuire procedura aplicată pe baza caruia se va atribui 

contractul de inchiriere.  

 

 



Anuntul de licitatie se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un 

cotidian de circulatie nationala si unul de circulatie locala, se publica pe site-ul UAMS si se 

afiseaza anuntul la sediul autoritatii contractante. 

B.3.2.Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire  
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita si de a obtine documentaţia de atribuire.  

Documentaţia de atribuire poate fi obtinuta prin punerea la dispoziţia persoanei 

interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de 

atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. 
B.3.3. Reguli de comunicare si transmitere a datelor  
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se transmita 

in scris.  

Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si in momentul primirii.  

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalitati:  

•prin posta;  

•prin fax;  

•prin e-mail. 

B.3.4. Reguli de participare si de evitare a conflictului de interese  
-Participarea  

•Orice persoană interesată  are dreptul de a participa la procedura de atribuire individual.  

•În cadrul procedurilor de atribuire operatorii economici au calitatea de ofertant, daca depun 

toate documentele solicitate.  

-Incompatibilitati  

Înainte de începerea şedinţei de licitaţie membrii comisiei vor declara dacă se află în situaţii 

de incompatibilitate, respectiv dacă aceştia sau rudele acestora de grad 1 sunt asociaţi, 

acţionari, administratori sau cenzori la o persoană participant la licitaţie.  

B.4. Derularea procedurii de atribuire a contractelor de închiriere  
B.4.1. Termen pentru depunerea de oferte  
Termene acordate pentru depunerea ofertelor  

Pentru depunerea ofertelor se acordă o perioadă de cel putin 20 zile calendaristice de la data 

publicării anunţului de licitaţie.  

B.4.2. Constituirea garanţiei de participare  
•Garantia de participare protejeaza autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual  

comportament necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada derulata pana la 

incheierea contractului de închiriere.  

Cuantumul garantiei de participare  

Garantia de participare se stabileste: in suma fixa, in cuantumul a 2 chirii lunare  

 (tariful minim de pornire a licitaţiei lei/mp/luna x suprafaţa închiriată x 2luni) şi va fi 

menţionată în documentaţie.  

Atentie !  

Modalitati de constituire   

•depunerea sumei la casieria autorităţii contractante.   

 

 

 

 



Restituirea garantiei de participare  

Pentru ofertantul câştigător, garanţia de participare se reţine automat cu titlu de garanţie de 

bună execuţie a contractului, care va fi returnată numai în condiţiile în care acesta nu 

înregistrează debite la data încetării contractului, indiferent de motive.  

Cuantumul astfel stabilit este necesar ca, pe parcursul derulării contractului, locatorul să 

poată acoperi eventualele debite, indiferent de natura lor, inclusiv penalităţi aferente 

acestora.  

Pentru ofertantul necâştigător, garantia de participare se restituie termen de 30 zile de la 

data depunerii cererii la UAMS Boldesti-Scaeni.  

Retinerea garantiei de participare  

Ofertantul pierde garantia de participare, dacă oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză 

să semneze contractul de închiriere în termen de 30 de zile de la data instiintarii ofertantului 

castigator.  

 
B.4.3. Primire oferte  
Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta:  

• prin posta sau  

• prin depunere la sediul autoritatii contractante  

 
B.4.4. Desfaşurarea sedinţei de deschidere  
Ofertele se deschid la data si locul indicate in anuntul de licitaţie si in documentaţia de 

atribuire.  

Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor.  

In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, comisia de licitaţie verifica modul de respectare 

a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc.  

În cazul în care, la data desfăşurării licitaţiei public s-a înscris un singur ofertant, procedura 

de licitaţie se va relua. De asemenea, în situaţia în care, cu toate că s-au înscris doi sau mai 

mulţi ofertanţi, la data şi ora desfăşurării licitaţiei spaţiului respectiv nu sunt cel puţin 2 

(doi) ofertanţi care au documentaţia solicitată completă, licitaţia se repetă.  

În ambele cazuri prezentate mai sus se va organiza etapa a II-a de licitaţie, cu respectarea 

prezentei metodologii.  

În situaţia în care, la etapa a II-a de licitaţie, se prezintă un singur ofertant cu documentaţia 

completă, spaţiul se va putea adjudeca, la preţul ofertat de catre acesta;  

În cadrul şedinţei de licitaţie, se întocmeşte un proces-verbal semnat de membrii comisiei 

de licitaţie şi de către ofertanţii sau reprezentanţii acestora prezenţi la şedinţa de deschidere 

a ofertelor, in care se va consemna modul in care ofertantii au prezentat documentele de 

calificare. In continuare, comisia de evaluare va deschide plicurile interioare cu oferta 

prorpriu-zisa numai a ofertantilor calificati. Ofertantii descalificati vor primi plicurile 

interioare nedesfacute. Dupa analiza ofertelor participantilor calificati, comisia de evaluare 

va intocmi un raport care va fi inaintat ordonatorului de credite cu propunerea de incheiere 

a contractului de inchiriere. Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor 

rezultatul licitatiei. 

B.4.5.Examinare si evaluare oferte  
Comisia de licitaţie are obligaţia de a desfasura activitatile de examinare si evaluare numai 

la sediul autoritatii contractante. Se iau în considerare documentele depuse de ofertant până 



la data şi ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Daca este cazul, comisia de 

evaluare va solicita clarificari.  

 

Respingerea ofertelor  

Se va respinge oferta care nu îndeplineşte condiţiile:  

•a fost depusă după data  şi ora limită de depunere a ofertelor;  

•a fost depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de licitaţie;  

• nu a constituit garantia de participare; 
 

B.4.6. Stabilirea ofertei câştigătoare  
Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de organizare a licitaţiei este cea care 

intruneste cel mai mare punctaj.  

B.4.7. Anularea procedurii de închiriere  
Decizia de anulare se ia, de regula, inainte de data transmiterii comunicării privind 

rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului.  

Procedura de atribuire a contractului se anuleaza atunci cand se constata abateri grave de la 

prevederile legale care afecteaza procedura iar autoritatea contractanta se afla in 

imposibilitatea de a aplica masuri corective. Sau/si 

Nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei,  

În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere, 

autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor ofertanţilor atât 

încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul 

anulării.  

B.4.8. Elaborarea hotărârii privind procedura de atribuire  
Hotărârea procedurii de atribuire trebuie sa cuprinda:  

•denumirea si sediul autoritatii contractante;  

•obiectul contractului de închiriere ;  

•denumirea/numele ofertantului a cărui oferta a fost declarată câştigătoare;  

•dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.  

B.5. Atribuirea contractului de închiriere 
B.5.1. Notificarea rezultatului (semnătura şi stampila)  

B.5.2. Perioada de asteptare  
Contractul de închiriere se semneaza dupa implinirea unui termen de 20 zile calendaristice 

de la data comunicarii rezultatului procedurii. Perioada de asteptare poate fi utilizată de 

persoanele care se simt lezate de un act al autorităţii contractante in legatură cu procedura 

de închiriere, pentru a-l contesta.  

 

B.5.3. Soluţionarea contestaţiilor  
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi numită prin Decizia  Directorului UAMS 

Boldesti-Scaeni. 

Instanţa de judecată are competenta exclusiva in solutionarea:  

•litigiilor privind acordarea de despagubiri;  

•litigiilor aparute dupa incheierea contractului de închiriere.  

Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfaşoară 

cu respectarea principiilor:  



•legalitatii,  

•celeritatii,  

•contradictorialitatii  

•a dreptului la aparare.  

 
Contestaţia  
Contestaţia se formuleaza in scris de catre partea care se considera vatamata.  

Contestaţia trebuie sa contina urmatoarele elemente:  

•numele, domiciliul sau resedinta contestatorului, ori pentru persoanele juridice, denumirea, 

sediul lor si codul unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si 

persoanele care le reprezinta si in ce calitate;  

•denumirea si sediul autoritatii contractante;  

•denumirea obiectului contractului de închiriere si procedura de atribuire aplicata;  

•obiectul contestatiei;  

•motivarea in fapt si in drept a cererii;  

•mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;  

•semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.  

Contestaţiei i se va atasa copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si  

copii dupa alte inscrisuri, daca acestea sunt disponibile.  

Contestaţia va fi transmisa de catre contestator autoritatii contractante în termen de 2 zile 

lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei.  

B.5.4. Semnarea contractului  
Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea 

contractului de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare de  

către comisia de organizare a licitaţiei respectand termenele la la punctul B.5.2.  

B.5.5. Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire  
Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor câştigători rezultatul aplicării 

procedurii în cel mult 3 zile lucrătoare de la data hotararii de adjudecare.  

Anuntul de atribuire va fi transmis spre publicare la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a 

VI-a, in cel mult 20 zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire. 

B.6. Definitivarea dosarului de închiriere 
Dosarul închirierii cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de 

atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii.  

Dosarul de închiriere:  

•se întocmeste şi se pastreaza de către autoritatea contractanta;  

•se întocmeşte pentru fiecare licitaţie organizată,  

•daca este solicitat poate fi pus la dispozitia:  

ƒ -oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu  

fie dezvaluita daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta  

interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera  

concurenta ;  

-organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor,  

contraventiilor sau infractiunilor ;  

-are caracter de document public.  

 



B.7. Derularea contractului  
B.7.1. Intrarea in efectivitate a contractului  
Contractul intră în efectivitate la data semnării procesului verbal de predare-primire a 

spaţiului de către locatar, in termen de maxim 30 zile de la data constituirii garantiei. 

B.7.2. Indeplinirea obligaţiilor asumate  
Parţile trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, de bună credinţă şi la termenele stabilite în 

contractul de închiriere. 

  

B.8. Finalizarea contractului  
Reprezentantii UAMS Boldesti-Scaeni, cat si reprezentantii Primariei au dreptul de a 

inspecta spaţiul  pentru a verifica dacă în locaţia respectiva se desfăşoară activitatea 

prevăzută în contractul de închiriere şi dacă nu au fost aduse spaţiului modificări de 

structură fără avizul primariei.  

Restituirea garanţiei de bună execuţie :  

•Se efectueaza potrivit clauzelor contractuale si dacă nu s-au ridicat pretenţii asupra ei.  

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 

contract.  

C.1. Data limită de depunere şi alte formalităţi ce trebuie îndeplinite în legătură 
cu participarea la licitaţie.  
- Vezi Caietul de sarcini (Sectiunea I). 
 

 

 

Intocmit, 

Voicu Ion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

SECŢIUNEA IV 
FORMULARE 

 
Secţiunea IV conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi 

prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permita comisiei 

de licitaţie examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.  

Fiecare ofertant care participă , la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere are 

obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod 

corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL 1 

 

OFERTANTUL Înregistrat la sediul autorităţii contractante  

 nr. ___________/_______ 

  

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  
CĂTRE : Unitatea de Asistenta Medico Sociala Boldesti-Scaeni, Calea Unirii nr. 56, 

Judetul Prahova 
  
 
Ca urmare a anunţului de licitaţie apărut în ziarul ____________________________ din  

 

data de ...................................., privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului 

de închiriere ,, Spatiu amplasat in incinta UAMS Boldesti-Scaeni’’ne exprimăm prin 

prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant, la licitaţie.  

  

Am luat cunoştinţă de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea ofertei castigatoare si 

anexăm la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate si oferta propriu – zisa.  

 

Data completării ............................  

 

 

CU STIMĂ,  

OFERTANT 

,  

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

(semnătura autorizată)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FORMULARUL 2   

OFERTANTUL  

____________________________________  

(denumirea/numele)  

INFORMAŢII GENERALE  
1.Denumirea/numele:  

2.Codul fiscal:  

3. Codul IBAN şi banca:  

4.Adresa sediului central:  

5.Telefon: Fax: E-mail:  

6.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ___________________________________ 

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)  

7.Obiectul de activitate, pe domenii:  

_________________________________________________________________________ 

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)  

8.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:  

________________________________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax,certificate de inmatriculare/inregistrare)  

9.Principala piata a afacerilor:  

10. Cifra de afaceri pe ultimii 2 ani:  


