Înregistrată la sediul autorității contractante (..................., România)
Nr. ______/_____________________
OFERTANTUL
(denumirea/numele)

________________________________________

Adresa:________________________________________________
Telefon: ______________________
Fax: __________________________
E-mail: ________________________
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: ____________________________
Ca urmare a Anuntului privind Închirierea prin licitație publică cu plic închis a
spațiului aparținând …………………………situat în
Noi
____________________________________________________________________,
vă transmitem, alăturat, următoarele documente care însoțesc oferta:
Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, un (1) exemplar original și un (1)
exemplar în copie, fiecare conținând:
- Documente de calificare
- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară.
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele
dumneavoastră.
Data completării :[ZZ.LL.AAAA]
Cu stimă,
[Nume ofertant],
(numele, semnătura autorizată și ștampilă)

FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumire…………………………………………………….
2. Cod fiscal: ……………………………………………………
3. Adresa sediului central………………………………………..
4. Telefon:. …………………………………………………….
5. Fax …………………………………………………….
6. E-mail …………………………………………………….
7. Certificat de înmatriculare/Înregistrare …………………………………………
8. Obiect de activitate, pe domenii…………………………………………………….
9. Birourile filialelor/sucursalelor locale daca este cazul…………………………
10. Cont de trezorerie……………………….deschiz la …………………

Data completării ……………………………
_______________
Nume, prenume
_______________
funcție
_______________
(sematura autorizata si stampila

FORMULARUL 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
_____________________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie
prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art.
181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr.
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau
finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea
nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a
fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare
ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi
a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii
asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.
(se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................

FORMULARUL 4
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)
1.
Subsemnatul/a……………………,
în
calitate
de
…………………….(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant),
la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub
sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din
capitalul subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși
și nici o persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere
sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu
participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin,
până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere
sau de supervizare ai Comunei Livezeni;
c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un
interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă
situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe
parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în
cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu
avem acţionari ori asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu
funcţii de decizie în cadrul Comunei Livezeni, implicate în procedura de atribuire;
e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Comunei Livezeni și care sunt
implicate în procedura de atribuire.
Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii:
Primar Bányai István, viceprimar Orbán Sándor, consilieri Hangan Aurelia, Ács
Sándor, László Árpád, Toldi Gyöngyike, Moldován Antal-János, Dobos Levente
Szilveszter, György Alexandru, Balizs Erzsébet, Vultur Ioan-Cristian, Ilea Gelu
Victor, Ceadeș Cristian, Csiki Imre Sándor, Tătar Iuliu.
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe
parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în
cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de
achiziţie publică.

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta,
orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Comunei
Livezeni cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULARUL 5
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)...............................................................
[se
inserează
numele
operatorului economic persoana juridică], în calitate de ofertant la achizitie de de
............................................................................................................................, , la data
de ............................., organizată de Comuna Livezeni, declar pe proprie răspundere
că:
1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor
la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1)
si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din
Legea 98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau
în încetarea activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu
procedura în cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în
cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al
unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni
comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la
solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere
sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității
contractante, să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații
eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante
privind excluderea din procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )

Formular nr.6– Model Împuternicire de participare la şedinţa de deschidere
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)
IMPUTERNICIRE
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire),
cu sediul in ……………………………..(adresa operatorului economic), inmatriculată la
Registrul Comertului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal ….....,reprezentată
prin………………………, in calitate de ………………………………., imputernicim prin
prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat in
…………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP
…………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, avand
functia de ………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire
„…………………………”, organizată de
in scopul atribuirii contractului.
In indeplinirea mandatului său, imputernicitul va avea următoarele drepturi si obligatii:
1. Să semneze toate actele si documentele care emană de la subscrisa pe parcursul si/sau in urma
desfăsurării procedurii.
2. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare in timpul
desfăsurării procedurii.
3. Să depună in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei
cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însotită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice
decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.

Data completarii …………

………………………………..
(Specimenul de semnatura al
persoanei imputernicite)
(ştampila şi semnătură autorizată în original)

Denumirea mandantului
S.C. ………………………………
reprezentată legal prin
___________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Functie)
___________________________

FORMULARUL 7
Operator economic
.............................................
(denumirea/numele ofertant)
OFERTA FINANCIARĂ
Către __________________________________________
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ................ ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse
în documentația mai sus menționată, să inchiriem pentru suma de ...................lei/luna (cifre și
litere) Ron la care se adaugă ..................... (cifre și litere) Ron, valoarea TVA.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabila pentru o durata de ________
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data _____/_____/_____

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa

nr.

2

la Hotărârea Consiliului Local Livezeni nr. 25 din 08.03.2017
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
(– CADRU –)
1. Părţile contractante
Comuna Livezeni, cu sediul în __________________________________________________,
telefon ____________, cod fiscal _____________, având contul _____________________,
deschis la Trezoreria________________________________________, reprezentată prin primar
__________________________________________, în calitate de locator, pe de o parte,
şi
__________________________________________________________, cu domiciliul/sediul în
localitatea _______________________, judeţul/sectorul_________________, str. ____________
nr. ______, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr.______________,
cont nr. ___________________________, deschis la_________________, cod fiscal
________________, reprezentată prin ____________________, având funcţia
de _____________________, în calitate de locatar,
au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:
2. Obiectul contractului
2.1. Locatorul închiriază, iar locatarul ia în chirie bunul ................................., situat în
........................................................................................, având datele de identificare prevăzute în
anexa, care face parte integrantă din prezentul contract de închiriere.
2.2. Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat, în termen de cel mult 10 zile de la data
semnării prezentului contract și a constituirii granției de bună execuție. Predarea-primirea bunului
închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare primire, care va fi încheiat, datat, semnat
de părţile contractante, menţionându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de
care acesta beneficiază în momentul predării primirii.
3.1. Bunul închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru desfăşurarea activităţilor
_______________________ (conform destinaţiei stabilite prin documentaţia de licitaţie)
3. Durata contractului
3.1. Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de .................... ani, cu începere de la
data încheierii Procesului verbal de predare-primire.
4. Preţul contractului şi modalităţile de plată
4.1. Preţul închirierii - chiria - este de ....................... lei/lună, pe care locatarul se obligă să o
plătească locatorului. Acestei valori i se va aplica o actualizare la începutul fiecărui an
calendaristic, reprezentând rata inflației, actualizare care se va aproba prin hotărârea Consiliului
local Livezeni și va fi cuprinsă într-un act adițional la contractul de închiriere.
4.2. Plata chiriei se va efectua lunar în baza unei facturi emise de locator, pe care locatarul se
obligă să o ridice personal de la sediul locatorului. În cazul în care locatarul nu se va prezenta să
ridice factura la data la care plata chiriei devine scadenta, factura îi va fi opozabilă chiar dacă
locatorul nu i-o va comunica sau dacă locatarul nu o va ridica după data scadenţei.
4.3. Plata chiriei se face lunar, până pe data de _______a lunii curente pentru luna în curs, în
numerar sau prin ordin de plată în contul locatorului menționat la punctul 1 din prezentul
contract.
4.4. (1) Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult
5(cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere, garanţia de bună execuţie a
contractului.
(2) Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi egal cu valoarea unei chirii lunare, respectiv de
__________ lei.

(3) Locatorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie , în limita
prejudiciului creat, ori de câte ori locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.
5. Obligaţiile locatorului
5.1. Locatorul se obligă:
a) să predea bunul, liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen
de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere;
b) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat;
5.2. Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta
este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se
exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar.
6. Obligaţiile locatarului
6.1. Locatarul se obligă:
a) să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi
potrivit destinaţiei, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
b) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru
folosinţa bunului închiriat.
c) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă,
în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii
contractului;
d) să plătească chiria lunară la termenul și în condițiile stipulate în contract;
e) să nu schimbe destinația imobilului fără acordul scris al locatorului;
f) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat, care s-ar datora culpei
sale;
g) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul închiriat şi starea acestuia;
h) să nu aducă modificări bunului închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu
respectarea legislaţiei în vigoare;
i) să restituie bunul la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform
procesului-verbal de predare-primire;
j) să răspundă integral pentru deteriorările aduse bunului de către persoanele aduse de acesta în
spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.
6.2. Orice amenajări sau îmbunătăţiri vor fi efectuate de locatar bunului închiriat cu aprobarea
locatorului și vor rămâne la încetarea contractului de închiriere în proprietatea locatorului.
Condițiile în care se vor putea face amenajari vor fi stabilite de comun acord, de catre ambele
parti, în cadrul acordului expres obtinut de la proprietar, înaintea începerii lucrărilor.
7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
7.1. (1) În cazul neplăţii chiriei la termen, locatorul va percepe penalitaţi de întârziere în cuantum
de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la suma datorată.
(2) La expirarea scadenţei, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate
prealabilă în acest sens.
(3) În cazul neachitării chiriei în termen de 60 de zile de la data scadenţei, contractul este reziliat
de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această
situaţie locatarul datorează locatorului daune - interese, în cuantum egal cu valoarea garanţiei de
bună execuţie a contractului.
7.2. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a solicita rezilierea cu plata de daune-interese.
7.3. În cazul în care locatarul nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul şi cuantumul
specificat la clauza 4.4, locatorul este îndreptăţit să-i fixeze acestuia un termen de conformare. În
situaţia nerespectării acestui termen, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară
punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această situaţie locatarul datorează
locatorului daune - interese, în cuantum egal cu valoarea garanţiei de bună execuţie a
contractului.

7.4. În cazul în care locatarul nu respectă obligaţiile prevăzute la clauza 6.1 lit. a), b) c), e) şi h)
locatorul este îndreptăţit să-i fixeze acestuia un termen de conformare. În situaţia nerespectării
acestui termen, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau
orice formalitate prealabilă. În această situaţie locatarul datorează locatorului daune - interese, în
cuantum egal cu valoarea garanţiei de bună execuţie a contractului.
7.5. Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri proporţionale cu paguba suferită de cealaltă
parte pentru nerespectarea parţială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor
contractuale.
8. Forţa majoră.
8.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
8.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
8.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
8.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
8.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
9. Subînchirierea şi cesiunea
9.1. Cedarea drepturilor rezultând din prezentul contract, subînchirierea totală sau parţială, sau
utilizarea acestor drepturi în cadrul unei asocieri în participaţiune, este interzisă.
10. Încetarea contractului
10.1. Locaţiunea încetează prin:
a) expirarea termenului contractului;
b) pieirea sau avarierea bunului de aşa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuinţat conform
destinaţiei ;
c) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor asumate în contract;
d) prin acordul scris al ambelor părţi;
e) în cazul în care interesul public o impune;
f) din orice alte cauze prevăzute de lege.
10.2. Proprietarul îşi rezervă dreptul de a modifica sau rezilia în mod unilateral contractul de
închiriere, în situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes public, după o
prealabilă notificare a locatarului ( minim 30 de zile).
10.3. La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita
relocaţiune nu operează, putând fi prelungit numai prin acordul părţilor, pentru o perioada care nu
depășește durata inițială a contractului de închiriere.
11. Litigii
11.1. Litigiile de orice fel decurgând din încheierea și executarea prezentului contract sunt de
competența instanțelor judecătorești, în condițiile legii.
12. Dispoziţii finale
12.1. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.
12.2. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat de
ambele părţi.
12.3. (1) Orice comunicare între părţi trebuie expediată la adresele menţionate la punctul 1, prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea
expedierii acestuia. În situaţia în care comunicarea se face prin poştă, aceasta va fi considerată
primită la data menţionată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin
fax, aceasta va fi considerată recepţionată în ziua expedierii acestuia.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..............., la ................, în (două) exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
Locator,

Locatar,

Comuna Livezeni
prin
PRIMAR

Vizat1
Compartiment financiar contabil

1

Vizele se vor aplica pe fiecare pagină a contractului

