
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Tnchirierii prin licitatie publica a

in suprafata de 25,26 m.p., situat tn Municipiul Campina,
str.Sg. Maj. Erou Grigore Nicolae, nr.4

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.104/21 iulie 2017 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina si a d-lui Pitigoi Ioan
- Adrian - Viceprimarul Municipiului Campina, prin care propun aprobarea
mchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 25,26 m.p., situat m
Municipiul Campina, str.Sg.Maj.Erou Grigore Nicolae, nr.4;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.105/21 iulie 2017, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.106/21 iulie 2017, promovat de Serviciul

administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe flnantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.107/21 iulie
2017;^

In conformitate cu prevederile:
- art.36, alin.(2), lit."c" $i alin.(5), lit."a" din Legea nr.215/2001 privind

administra|ia publica locala, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea

nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Aproba inchirierea prin licita{ie publica a terenului in suprafata de
25,26 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Sg.Maj.Erou Grigore Nicolae, nr.4, in
vederea amplasarii/edificarii unui spatiu comercial pentru vanzare de produse
alimentare si nealimentare.

(2) - Terenul mentionat la art.l, alin.(l), se identifica prin schiJa de
plan, ANEXA nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) - Termenul de inchiriere este de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire
cu acordul par^ilor, pentru aceeasi perioada de timp, o singura data.

Art.2. - Pre{ul minim de pornire a licita{iei este de 10 lei/mp/luna (fara
T.V.A.).



Art.3. - Cu organizarea $i desfa$urarea licitatiei se va ocupa comisia stabilita
prin H.C.L. nr.97/28 iulie 2016.

Art.4. - Prezenta hotarare isi pierde valabilitatea daca m termen de 180 zile
calendaristice nu s-a fmalizat inchirierea.

^

Art.5. - Inchirierea se va realiza m baza contractului de inchiriere, ANEXA
nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Directieijuridice;
- Serviciului administrarea domeniului public sj privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Componen{ei Comisiei stabilita prin H.C.L. nr.97/28 iulie

2016.

Pre$edinte de $edin{a,
Consi

dl.Ionif

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Mo^jOveanu Elena

Campina, 27 iulie 2017
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ANEXA nr.2
la H.C.L. nr.ll2/27 iuIie 2017

Pre$ed

CONTRACT DE INCHI
Nr. /

CAPITOLUL I: PARJILE
Art.l
MunicipiuI Campina, cu sediul in B-dul Culturii, nr.l8, CUI - 2843272,

cont IBAN RO45TREZ52224510220XXXXX, deschis la Trezoreria Campina,
reprezentat prin Primar - ing.Tiseanu Horia Lauren{iu si jr.Moldoveanu Elena -
secretarul Municipiului Campina, in calitate de locator si

S.C. cu sediul in , reprezentata de
, in calitate de locatar,

in baza H.C.L. nr. / , de comun acord inteleg sa incheie
prezentul contract de inchiriere.

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2 (1) - Obiectul contractului il reprezinta inchirerea terenului in suprafata

de 25,26 m.p., situat in MunicipiuI Campina, str.Sg.Maj.Erou Grigore Nicolae, nr.4,
in vederea amplasarii/edificarii unui spatiu comercial pentru vanzare de produse
alimentare si nealimentare.

(2) - Folosin{a efectiva a terenului inchiriat incepe cu data de ,
pe baza procesului - verbal de predare-primire, incheiat intre locator si locatar.

CAPITOLUL III: DESTINAJIA
Art.3.(l) - Terenul inchiriat va fi folosit de chiria$ in vederea

amplasarii/edificarii unui spatiu comercial pentru vanzare de produse alimentare si
nealimentare.

(2) - DestinaJia terenului inchiriat nu va putea fi schimbata fara
consim{amantul scris al locatorului.

CAPITOLUL IV: DURATA
Art.4.(l) - Termenul de inchiriere este de 5 (cinci) ani, incepand cu data de

(2) - Cu 30 de zile inainte de expirarea contractului, la cererea
chiria$ului, locatorul poate prelungi contractul, pentru aceeasi perioada de timp, o
singura data.

CAPITOLUL V: CHIRIA
Art.5. - Chiria lunara este de lei/mp/luna (fara T.V.A.) si se plateste

pana in ultima zi a lunii, pentru luna in curs.

CAPITOLUL VI: CONJINUTUL CONTRACTULUI
Art.6. - Obligafiile chiria$ului sunt:
- sa achite chiria la termenele convenite;
- sa foloseasca terenul numai conform destina^iei sale;



- sa exploateze terenul inchiriat ca un bun proprietar;
- sa restituie locatorului terenul inchiriat la termenul stabili

contractului;
- sa respecte prevederile Legii nr.50/1991 privind aut(

lucrarilor de construc{ii, republicata, modificata si completata.

Art.7. - ObIigafiiIe locatorului sunt:
- sa predea terenul, pe baza de proces - verbal;
- sa asigure folosin{a terenului inchiriat pe toata durata prezentului contract;
- sa garanteze pe chiria$ de evic{iunea provenita din fapta sa sau din faptele

ter^ilor, cat $i pentru viciile care fac improprie folosinta terenului conform
destina{iei sale.

CAPITOLUL VII: RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.8. (1) - In cazul m care chiria^ul nu achita proprietarului chiria datorata la

termenele prevazute in prezentul contract, el datoreaza 0,01% cu titlul de penalitati
de intarziere din chiria datorata, pentru fiecare zi de intarziere, mcepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate
inclusiv.

.̂

(2) - In cazul in care chiria$ul folose$te terenul contrar destina{iei
stabilite, contractul de inchiriere se reziliaza si datoreaza suma de 1.500 lei, cu titlu
de daune interese.

(3) - Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat in toate cazurile de
proprietar.

(4) - Neindeplinirea, in parte sau in tot, a condi{iilor stabilite prin
prezentul contract $i la termenele fixate, da dreptul locatorului, ca fara soma{ie sau
judecata sa considere contractul reziliat.

CAPITOLUL VIII: INTERDICJIA SUBINCHIRIERII SAU
CEDARII TERENULUI

Art.9.(l) - Este absolut interzisa subinchirierea sau cedarea sub orice forma,
totala sau parJiala a terenului inchiriat.

(2) -Terenul este destinat exclusiv uzului titularului de contract.
(3) - Introducerea unei ter{e persoane pe terenul inchiriat, sub forma de

asociere, colaborare, reprezentare, etc., se considera ca o subinchiriere. sJ atrage
dupa sine rezilierea contractului $i plata de daune interese in valoare de 1.500 lei.

CAPITOLUL IX: IMBUNATAJIRI
Art.lO. - Orice imbunata^iri, transformari sau instala{ii s-ar face de chiria?,

raman bunuri ca$tigate terenului inchiriat din momentul executarii lor, fara ca prin
aceasta sa le poata opune drept compensa^ie pentru stricaciunile facute sau pentru
alte sume datorate de el locatorului ca daune interese pentru violarea dispozi{iunilor
din acest contract. Ele nu se vor putea face decat cu autoriza{ia scrisa a
proprietarului. Totodata, proprietarul poate cere $i readucerea terenului in stare
ini{iala.

CAPITOLUL X: FORJA MAJORA
Art.ll.(l) - For^a majora exonereaza de raspundere par^ile, in cazul

neexecutarii par^iale sau totale a obligaJiilor asumate prin prezentul contract.
(2) - Prin forJa majora se in$elege un eveniment independent de voinJa

par^ilor, imprevizibil $i insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului sj care
impiedica par{ile sa execute total sau par|ial obliga^iile asumate.



,^

(3) - Partea care invoca for{a majora are obligatia sa
cunostin{a celeilalte par{i, m scris, in maximum 5(cinci) zile de la
dovada for{ei majore se va comunica in maximum
aparitie.

(4) - Data de referin{a este data stampilei postei de
(5) - Partea care invoca for{a majora are

cunostin{a celeilalte par{i incetarea cauzei acesteia in maximum 15(cincisprezece)
zile de la mcetare.

(6) - Daca aceste imprejurari si consecin^ele lor dureaza mai mult de
6 (sase)Juni, fiecare partener poate renun{a la executarea contractului pe mai
departe. In acest caz, nici una din par^i nu are dreptul de a cere despagubiri de la
cealalta parte, dar ele au mdatorirea de a-$i onora toate obliga{iile pana la aceasta
data.

CAPITOLUL XI: INCETAREA CONTRACTULUI
Art.l2. - Contractul de inchiriere mceteaza in cazurile urmatoare:
- expirarea termenului stipulat in contract;
- denun{area unilaterala a contractului de catre locatar;
- rezilierea contractului in cazul neexecutarii obliga^iilor contractuale de catre

una din par^i;
- savar$irea de fapte culpabile de catre locatar;
- pieirea.

CAPITOLUL XII: CLAUZA DE NESCHIMBARE
Art.l3.(l) - Prezentul contract con^ine un numar de 13(treisprezece) capitole

$i un numar de 14 (patrusprezece) articole, ultimul capitol fiind intitulat
"Solutionarea litigiilor" si are un articol.

(2) - Par^ile cunosc conJinutul contractului si ale prezentei clauze si
semneaza.

(3) - Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decat cu
acordul par{ilor, consemnat intr-un act adi{ional.

CAPITOLUL XIII: SOLUJIONAREA LITIGIILOR
Art.l4. - Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv

referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiin^area lui, se va solu{iona
pe cale amiabila sau de catre instan{elejudecatoresti competente.
Prezentul contract s-a incheiat astazi in exemplare.

LOCATOR, LOCATAR,
Municipiul Campina,

Reprezentat de
PRIMAR,

ing.Tiseanu Horia Laurenfiu

SECRETAR,
jr.Moldoveanu Elena

DIRECTORJURIDIC,
jr.Anton IuIian



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
V I C E P R I M A R
Nr.69.104/21 iulie2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina
si ec.Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimarul Municipiului Campina, m conformitate cu
prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei publice locale,
republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare si
Func{ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintam la Aparatul
permanent al Consiliului local proiectuI de hotarare privind aprobarea
inchirierii prin licita{ie publica a terenului in suprafata de 25,26 m.p., situat in
Municipiul Campina, str.Sg.Maj.Erou Grigore Nicolae, nr.4.

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a expirarii
contractului de inchiriere pentru terenul m suprafata de 20,00 m.p. pe care este
amplasat si functioneaza, in incinta Spitalului Municipal Campina, un spatiu
comercial pentru vanzarea de produse alimentare si nealimentare specifice unitatilor
sanitare.

In sedinta de mchirieri din data de 4 mai 2017 s-a hotarat prelungirea
contractului de inchiriere aflat in vigoare la acel moment pana la data de
15 aug.2017, data pana la care se demareaza procedura de promovare a unui proiect
de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a terenului sus mentionat.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si alin.(5), lit."a" si art.ll5, alin.(l),

lit."b", coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia
publica locala, republicata, modificata si completata.

ing.Tiseanu^Hpria Laurentiu
tw^- -

VICEPRIMAR,
ec.Pitigoi Ioan - Adrian

edit.B.L.

Cod FP-06-02, ver.l


