
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea inchirierii prin licita|ie publica a tereri

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

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.651/21 februarie 2018 a
membrilor Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec{ia
mediului, prin care propun aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in
suprafata de 25,26 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Sg.Maj.Erou Grigore
Nicolae, nr.4;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.652/21 februarie 2018, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.653/21 februarie 2018, 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 fmantare 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.68.654/
21 februarie2018;

sv

In conformitate cu prevederile:
- art.36, alin.(2), lit"c" si alin.(5), lit."a" si art.l23, alin.(l) si alin.(2)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 licitaJie 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 schi{a 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.



Art.3. - Cu organizarea si desfa$urarea licita{iei se va ocupa comisia stabilita
prin H.C.L. nr.l86/28 noiembrie 2017.

Art.4. - Prezenta hotarare i$i pierde valabilitatea daca in termen de 180 zile
calendaristice nu s-a fmalizat inchirierea.

^t,

Art.5. - Inchirierea se va realiza in 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 Canipina;
- Direc^iei economice;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Oficiului agricol;
- Componen{ei Comisiei stabilita prin H.C.L. nr.l86/

28noiembrie2017.

Pre$edinte de $edin^a,
Consilier,

dl.Bondoc Viorel -

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Mol4y>yfeanu Elena

Campina, 28 februarie 2018

Nr.33

CodFP-06-01,ver.l
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ANEXA nr.2
la H.C.L. nr.33/28 februarie 2018

Pre$edinte de $edinJa,
Consilier,

dl.Bondoc VioreI -

CONTRACT DE INCHIRIE
Nr. /

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

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

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

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) - Folosim;a efectiva a terenului inchiriat incepe cu data de ,
pe baza procesului - verbal de predare-primire, incheiat intre proprietar si chirias.

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

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

(2) - Destina{ia terenului inchiriat nu va putea fi schimbata fara
consim^amantul scris al proprietarului.

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$ului, proprietarul poate prelungi contractul, pentru aceea$i perioada de timp, o
singura data.

CAPITOLUL V: CHIRIA
Art.5.(l) - Chiria lunara este de lei/mp/luna $i se plate$te pana in ultima

zi a lunii, pentru luna in curs.
(2) - chiria se actualizeaza anual in functie de rata inflatiei.



CAPITOLUL VI: CONJINUTUL CONTRACTULUJ
Art.6. - Obligatiile chiria$ului sunt:
- sa achite chiria la termenele convenite;
- sa achite taxa de folosinta conform Codului Fiscal;
- sa foloseasca terenul numai conform destina{iei sale;
- sa exploateze terenul inchiriat ca un bun proprietar;
- sa restituie proprietaruluui terenul inchiriat la incetarea contractului, liber de

sarcini, pe baza de proces - verbal;
- sa respecte prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii

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

Art.7. - Obligatiile proprietarului sunt:
- sa predea terenul, pe baza de proces - verbal;
- sa asigure folosin{a terenului Tnchiriat 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
destinaJiei sale.

CAPITOLUL VII: RASPUNDEREA CONTRACTUALA
A

Art.8. (1) - In cazul in care chiria$ul nu achita proprietarului chiria datorata la
termenele prevazute in prezentul contract, el datoreaza 1% cu titlu de majorari de
intarziere, din cuantumul chiriei neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna
sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta ^;i
pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(2) - !n cazul in care chiria$ul folose$te terenul contrar destina{iei
stabilite, contractul de inchiriere se reziliaza de drept 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 proprietarului, ca fara soma{ie
saujudecata sa considere contractul reziliat.

CAPITOLUL VIII: INTERDICTIA SUBINCHIRIERII SAU
CEDARII TERENULUI

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

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

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

CAPITOLUL IX: IMBUNATATIRI
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 proprietarului ca daune interese
dispozi{iunilor din acest contract. Ele nu se vor putea face decat cu autoriza^ia'
a proprietarului. Totodata, proprietarul poate cere si readucerea terer '^''
initiaIfi.

CAPITOLUL X: FORTA 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 im;elege un eveniment independent de voinJa

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

(3) - Partea care invoca for$a majora are obliga{ia sa o aduca la
cuno$tin{a celeilalte parJi, in scris, in maximum 5(cinci) zile de la apari{ie, iar
dovada for{ei majore se va comunica in maximum 15(cincisprezece) zile de la
apari^ie.

(4) - Data de referim;a este data $tampilei postei de expediere.
(5) - Partea care invoca fort,a majora are obliga^ia sa aduca la

cuno$tin{a celeilalte par{i incetarea cauzei acesteia in maximum 15(cincisprezece)
zile de la incetare.

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

CAPITOLUL XI: INCETAREA CONTRACTULUI
Art.l2. - Contractul de inchiriere inceteaza in cazurile urmatoare:
- expirarea termenului stipulat in contract;
- denun{area unilaterala a contractului de catre chirias, cu o notificare

prealabila de 30 de zile;
- rezilierea contractului in cazul neexecutarii obliga{iilor contractuale de catre

una din par^i;
- savar$irea de fapte culpabile de catre chirias;
- denuntarea unilaterala de catre proprietar, cand interesul public o impune, cu

o notificare prealabila de 30 de zile.

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" $i are un articol.

(2) - Part,ile cunosc con{inutul contractului ^i ale prezentei clauze ^i
semneaza.

(3) - Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decat cu
acordul part,ilor, consemnat intr-un act adiJional.



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

referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiin{area lu
pe cale amiabila sau de catre instan{ele judecatore$ti competente.

Prezentul contract s-aincheiat astazi in exemplare.

PROPRIETAR, CHIRIAS,
Municipiul Campina,

Reprezentat de
PRIMAR,

ing.Tiseanu Horia Laurenfiu

SECRETAR,
jr.MoIdoveanu Elena

DIRECTORJURIDIC,
jr.Anton Iulian

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.Tudorache FIorentina - Alice

$EF SERVICIUL ADPP,
ing.Crijanovschi Grigore



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.68.651/21 februarie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemna{ii: Clinciu Monica - Iozefma, Enache Dragomir, Dragomir Ion,
Cercel Lucian - Adrian si Pitigoi Ioan - Adrian - consilieri locali ai Municipiului
Campina, membri ai Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie $i protec{ia mediului, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din
Legea nr.215/2001 a administra{iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i
art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al
Municipiului Campina, inaintam la Aparatul permanent al Consiliului local
proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a
terenului in suprafata de 25,26 m.p., situat in MunicipiuI Campina,
str.Sg.Maj.Erou Grigore Nicolae, nr.4.

Consiliul local al Municipiului Campina a adoptat hotararea nr.ll2/27 iulie
2017 prin care a aprobat inchirierea prin licitaJie publica a terenului in suprafata de
25,26 rn.p., situat in MunicipiuI Campina, str.Sg.Maj.Erou Grigore Nicolae, nr.4.

fn termenul de valabilitate a acestui act administrativ s-a organizat mai multe
licitatii publice care, desi au fost adjudecate de catre diverse societati comerciale, nu
s-a incheiat contractul de inchiriere motivat de faptul ca in urma acestor licitatii
pretul a depasit posibilitatile financiare ale castigatorilor.

Prin prezentul proiect de hotarare se reia procedura de inchiriere, in aceleasi
conditii in ceea ce priveste termenul si pretul, stabilite prin H.C.L. nr.ll2/27 iulie
2017*

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

coroborat cu art.45, alin.(3) si art.l23, alin.(l) si alin.(2) din Legea nr.215/2001
privind administra^ia publica locala, republicata, modificata si completata.

Consilieri,
Clinciu Monica - Iozefina
Enache Dragomir

1'

Dragomir Ion W
Cercel Lucian - Adrian
Pitigoi Ioan - Adrian

edit.B.L.
Cod FP-06-02, ver.l


