


















SECJIUNEA II 

Caiet de sarcini 

Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit pentru stabilirea conditiilor de inchiriere a unui 
teren cu o suprafata de 5000 mp, aflat Tn domeniul privat al ora�ului, cuprins Tn CF nr. 
55156 Cristuru Secuiesc, sub nr. cadastral 55156. 

Art.1.0biectul prezentului caiet de sarcini o constituie un teren cu o suprafata de 
5000 mp, aflat Tn domeniul privat al ora�ului, cuprins Tn CF nr. 55156 Cristuru Secuiesc, sub 
nr. cadastral 55156. 

Art.2.Termenul Tnchirierii este de 10 ani, cu Tncepere de la data Tncheierii 
contractului de Tnchiriere cu posibilitate de prelungire cu acordul paftilor. 

Art.3.La licitatie poate participa, in numar nelimitat, orice persoaná juridicá de drept 
privat, care desfa�oara activitati sportive fara scop lucrativ. 

Art.4. Pretul de pornire la licitatie este 500 lei/luna. Pasul de strigare este de 5 lei. 
Plata chiriei se va face lunar, pana la ultimul zi de lucru a lunii, prin ordin de plata sau 

numerar la caseria primáriei sau in contul nostru deschis la Trezoreria orasului Cristuru 
Secuiesc nr. R029TREZ35521070250XXXXX, cod fiscal 4367647. 

Chiria va fi indexatá anual (01 ianuarie anul in curs) Tn functie de indicele de inflatie 
comunicat de Directia de Statisticá. 

intarzierile la plata chiriei se vor sanctiona cu penalitati de 0,50% /zi de intarziere la 
suma datoratá, urmand ca pentru Tntarzierile la platá a chiriei lunare ce depásesc 3 luni sa 
se procedeze la retragerea Tnchirierii fará a fi necesará interventia instantelor judecatoresti 
(pact comisoriu expres). 

Garantia de participare la licitatie depusá de ofertantul castigator, se retine de locator 
paná la expirarea contractului de inchiriere. in cazul Tn care chiria datorata de locatar pentru 
prima luná depáseste valoare garantiei depuse, locatarul va achita diferenta aferenta la 
data incheierii contractului de Tnchiriere. 

Aceastá garantie se va restitui locatarului la data expirárii contractului de inchiriere in 
cazul in care chiria a fost achitat la zi. 

Art.5.Dezvoltarea imobilului (orice modificare) prin contributia locatarului se va putea 
executa numai prin aprobarea prealabilá a locatorului. 

Pentru modificárile ce vor fi executate, locatarul trebuie sá procure toate avizele si 
autorizatiile necesare. 

Art.6.Motivul de ordin legislativ, economic, financiar si social care impune Tnchirierea 
unor bunuri, este: 
- administrarea eficientá a domeniului privat al orasului Cristuru Secuiesc pentru atragerea 
de venituri suplimentare la bugetul local.

Art. 7.Locatorul are urmátoarele obligatii: 
a.- sá predea locatarului bunul Tnchiriat pe baza unui proces verbal de predare/primire. 
b.- sá asigure folosinta bunului inchiriat Tn tot timpul contractului, garantand locatarul contra 
pierderii totale sau partiale a bunului din vina exclusivá a locatorului, contra viciilor ascunse 
ale bunului ori pentru cauzá de evictiune 

Art.S. Locatarul are urmatoarele obligatii: 
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