
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

H O T Ǎ R Â R E A  nr. 67/2020 
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații aflate în domeniul 

public al județului Vaslui 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5295/08.04.2020  al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

județean nr. 5296/08.04.2020; 
- Raportul de evaluare nr. 2723/31.03.2020 întocmit de SC TRUSTEVAL SRL; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și 

disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, 
prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană; Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes județean; 

în conformitate cu: 
- art. 861, art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 108 lit. c), art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 297 alin. (1)       

lit. d) și  art. 332–348 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – (1) Se aprobă închirierea, prin licitație publică, pe o perioadă de 10 
(zece) ani, a unor spații cu destinația de birouri, aflate în domeniul public al județului 
Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
      (2) Releveul acestor spații este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
      (3) Se însușește Raportul de evaluare nr. 2723/31.03.2020, întocmit de                
SC TRUSTEVAL SRL, înregistrat la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 4938/01.04.2020, 
prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     (4) Prețul de pornire al licitației este de 12,06 lei/mp/lună. 
Art.2. – Se aprobă documentația de atribuire prevăzută în anexele 4 – 7 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. – Se mandatează președintele Consiliului Județean Vaslui, să semneze 

contractul de închiriere, în forma prevăzută în anexa nr. 6 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
 



 
 
Art.4. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 

președintelui consiliului județean și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 

Art.5.  – Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.  

 
Vaslui, 13 aprilie 2020 

 
 
 

       PREȘEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu 
 
 

           Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                       Anexa nr. 1 

                                                                                      la Hotărârea nr. 67/2020 
 
 

Datele de identificare 
ale spațiilor propuse pentru a fi închiriate, parte din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. 

General Ion Rășcanu 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Locul situării 
imobilului 

supus 
vânzării 

Persoana 
juridică 

care are în 
proprietate 

imobilul 

Persoana 
juridică 

care are în 
administrare 

imobilul 

Caracteristicile tehnice, 
valoare contabilă, CF 

 

0 1 2 3 4 

1 

Spațiu, parte 
din imobilul 
situat în str. 
General Ion 
Rășcanu, 

Vaslui 

Județul 
Vaslui 

Consiliul 
Județean 

Vaslui 

1. Valoare contabilă = 38.104 lei 
2. Spațiu format din: 
- Birou nr. 2 - 9,69 mp 
- Birou nr. 4 - 15,07 mp 
- Birou nr. 5 - 15,71 mp 
- Birou nr. 6 - 9,93 mp  
- Birou nr. 7 - 16,14 mp 
- Birou nr. 8 - 16,38 mp 
- Birou nr. 10 - 23,12 mp 

Suprafață totală = 106,04 mp 
Carte funciară nr: 

- 79331-C1 UAT Vaslui 
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                                                                                                     Anexa nr. 4 
la Hotărârea nr. 67/2020 

 
CAIET DE SARCINI 

pentru închirierea unui/unor spațiu/spații aflat/aflate în domeniul public al județului 
Vaslui 

 
I. Informații generale privind obiectul închirierii 

a. Descrierea și identificarea bunului care urmează a fi închiriat 
Imobilul din incinta căruia se va închiria spațiul se află în municipiul Vaslui, strada 

General Ion Rășcanu este compus din 7 birouri, două holuri și o magazie. 
Cele două holuri de acces vor reprezenta spații comune și nu vor fi aplicate taxe 

de închiriere pentru ele. 
Se vor scoate la licitație doar spațiile de birouri din acest imobil, în număr de 

șapte, conform tabelului: 
Nr. Crt Denumire Suprafață utilă (m.p.) 
1 Birou nr. 2  9,69 
2 Birou nr. 4  15,07 
3 Birou nr. 5  15,71 
4 Birou nr. 6  9,93 
5 Birou nr. 7  16,14 
6 Birou nr. 8  16,38 
7 Birou nr. 10  23,12 
TOTAL SUPRAFAȚĂ 106,04 m.p. 

NOTĂ: SE VA LICITA PENTRU FIECARE BIROU ÎN PARTE, EXISTÂND POSIBILITATEA CA UN 
SINGUR OFERTANT SĂ ÎNCHIRIEZE DOAR UN BIROU SAU ÎNTREG SPAȚIUL.  

 
b. Destinația bunurilor ce fac obiectul închirierii 
Spațiile prevăzute la punctul a), ce fac obiectul prezentei licitații, vor fi utilizate 

în conconcordanță cu destinația actuală, cea de birouri, fără a fi posibilă schimbarea 
acesteia. 

 
II. Condiții generale ale închirierii 

a. Regimul bunurilor; 
 În momentul de față imobilul din care fac parte birourile ce sunt scoase la licitație 
pentru închiriere face parte din domeniul public al județului Vaslui.  

Odată cu valorificarea prin închirierea acestor spații-birouri, beneficiarii sunt obligați să 
își intabuleze dreptul de închiriere în cartea funciară.  

b. Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare; 



 Chiriașii vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale celorlalte acte normative aflate în vigoare 
referitoare la protecția mediului. 

c. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență; 
 Nu este cazul. 

d. Interdicția subconcesionării/ închirierii bunurilor; 
 Subconcesionarea sau închirierea bunurilor către terți este interzisă. 

e. Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de autoritatea contractantă; 
 Ofertanții câștigători au obligația ca, la semnarea contractului, să constituie, în 
favoarea Consiliului Județean Vaslui, o garanție care se stabilește la nivelul contravalorii a 
două chirii, conform art 334 alin (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Această garanție, ca și 
garanția de participare, în cuantum de 200 lei, se vor achita contul IBAN – 
RO90TREZ6565006XXX000252. 

În cazul necâștigării licitației, garanția de participare se restituie, la cerere, prin 
casieria Consiliului Județean Vaslui sau prin virament în contul IBAN al beneficiarului. 
 Participantului, a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare, i se va scădea garanția de 
participare din garanția contractului stabilită la nivelul contravalorii a două chirii, urmând să 
plătească doar diferența.  

Dacă contractul de închiriere nu se încheie, exclusiv din culpa ofertantului declarat 
câștigător, acesta va pierde garanția de participare.  

f. Condițiile speciale impuse de natura bunurilor 
 Nu este cazul. 

 
III. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele 

 Ofertele se redactează în limba română. 
 Ofertanții transmit ofertele lor până la data de ________________, ora _______ în 
două plicuri sigilate conform documentației de atribuire, cu mențiunea pe plic „Ofertă 
închiriere spații – birouri, str. General Ion Rășcanu, Vaslui”. 

Ofertele se depun în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior, la 
registratura Consiliului Județean Vaslui, pâna la data de ____________________, ora 
________. 

 Pe plicul exterior se va regăsi mențiunea „„Ofertă închiriere spații – birouri, str. 
General Ion Rășcanu, Vaslui”. 

 Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta și 
va trebui să conțină: 

a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de 
ofertant, fără îngoșări, ștersături sau modificări; 

b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, astfel:  
- pentru persoane juridice – certificat constatator și dovada că are îndeplinite la zi 

toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către 
bugetul consolidat al statului și către bugetul local; 



- pentru persoane fizice – copie după actul de identitate și dovada că are îndeplinite 
la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor 
către bugetul consolidat al statului și către bugetul local; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
 Pe plicul interior,care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 
ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 
  
 Criteriile de atribuire ale contractului de închiriere vor fi: 
a) cel mai mare nivel al chiriei – 40 puncte 
 Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acordă punctajul maxim, respectiv 40 
de puncte. Pentru o valoare ofertată mai mică decât cea mai mare valoare ofertată se va 
aplica regula de trei simplă astfel: punctaj necunoscut_x = valoare ofertată/valoare maximă 
ofertată x 40, rezultând punctajul necunoscut_x, aferent ofertei mai mici. 
b) capacitatea economico-financiară a ofertanților – 35 puncte 
 Ofertantul trebuie să prezinte dovada că are acces la disponibilități bănești, resurse 
reale negrevate de datorii pentru 2 luni de derulare a contractului, în valoare egală cu 
cuantumul a 2 chirii raportate la prețul ofertat lei/mp/lună (document emis de unități 
bancare/declarații bancare corespunzătoare). La calculul acestora ofertantul va lua în 
considerare propunerea financiară din formularul de ofertă. 
 Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 2 luni de derulare a 
contractului se acordă punctaj maxim – 35 pct. 
 Pentru un nivel al disponibilităților bănești mai mic decât maximul se va aplica regula 
de trei simplă astfel: punctaj necunoscut_x = valoare ofertată/valoare maximă ofertată x 
35, rezultând punctajul necunoscut_x. 
c) protecția mediului înconjurător - declarația privind respectarea reglementărilor 
naționale de mediu – 25 puncte. 
 

IV. Clauzele referitoare la încetarea contractului închiriere 
Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații: 
a) la expirarea duratei stabilite în contract, în măsura în care părţile nu convin, în scris, 

prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de lege; 
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

proprietar; 
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere de către 

proprietar, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului; 
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere de către 

chiriaș; 
e) chiriașul poate denunța unilateral contractul de închiriere la dispariţia, dintr-o cauză de 

forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilităţii obiective a chiriașului de a-l 
exploata, prin renunţare, numai cu notificarea proprietarului cu 30 de zile înainte, fără 
plata unei despăgubiri; 

f) schimbarea destinației bunului după închiriere atrage rezilierea de drept a contractului; 
g) neîndeplinirea cumulativă a condițiilor privind solicitarea acordului prealabil al 

proprietarului și al tuturor autorizațiilor/avizelor cerute de lege pentru realizarea 



investițiilor/amenajărilor, prin rezilierea de drept a contractului, fără punerea în întârziere 
și fără nici o altă formalitate. 

 
La încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, chiriașul este obligat să restituie 

proprietarului, în deplină proprietate, bunul închiriat, în mod gratuit și liber de orice 
sarcini. 

V. Condiții de participare 
 Poate participa la procedura de închiriere prin licitație publică orice persoană fizică 
sau juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare; 
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele 

solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de 
atribuire; 

c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a 
contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local; 

d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare. 
 
Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la 

o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-
teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă 
proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei 
respective drept câștigătoare la licitație. 

 
 În vederea participării la licitație, ofertantul trebuie să achite: 

1. Taxa de participare la licitație, în valoare de 50 lei; 
2. Garanția de participare la licitație, în valoare de 200 lei; 
3. Caietul de sarcini, în valoare de 20 lei. 

 
Taxa de participare la licitație, garanția de participare și caietul de sarcini se vor achita 

la casieria Consiliului Județean Vaslui sau în conturile IBAN astfel: 
–  garanția de participare - în cont IBAN RO90TREZ6565006XXX000252; 
- taxa de participare și caietul de sarcini - în contul IBAN RO97TREZ65621330250XXXX; 
 
Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini nu se restituie. 
În cazul necâștigării licitației, garanția de participare se restutie, la cerere, prin casieria 

Consiliului Județean Vaslui sau prin virament în contul IBAN al beneficiarului. 
  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

                               Anexa nr. 5 
                                                                                       la Hotărârea nr.67/2020 

 
FIȘA DE DATE A PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE 

a birourilor, în suprafață totală de 106,04 mp. 
 
 

A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 

 Denumirea autorității contractante: 
- Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui 

 Codul Fiscal al autorității contractante este 3394171. 
 Adresa și datele de contact ale autorității contractante: 

- Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, localitatea Vaslui, județul Vaslui. 
- Telefon: 0235/361089 – interior 113 
- Fax: 0235/361090, e-mail: patrimoniu@cjvs.eu 

 
B. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE 

 
 Ofertanții interesați care participă la licitația publică pentru închirierea birourilor 
identificate conform anexei nr. 2 la HCJ nr._____/2020 privind aprobarea închirierii, prin 
licitație publică, a unor spații aflate în domeniul public al județului Vaslui, în suprafață 
totală de 106,04 m.p., parte din imobilul situat str. General Ion Rășcanu, municipiul Vaslui, 
aflat în proprietatea județului Vaslui, organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, vor depune până la data de _______, ora _________, la Registratura 
Generală a Consiliului Județean Vaslui oferta pentru închirierea biroului/birourilor 
nominalizate în anunțul de licitație. 
 Anunțul de licitație se va trimite spre publicare, în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe 
pagina de internet a consiliului județean ori prin alte medii ori canale publice de 
comunicații electronice, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru 
depunerea ofertelor și va cuprinde obligatoriu următoarele informații: 

1. informații generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 

2. informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat; 

3. informații privind documentația de atribuire: 
3.1  modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentației de atribuire; 



3.2  denumirea și datele de contact ale compartimentului din cadrul autorității 
contractante  de la care se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire; 

3.3  costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației, dacă este cazul; 
3.4  data limită pentru solicitarea clarificărilor. 

4. informații privind ofertele: 
4.1 data limită de depunere a ofertelor; 
4.2 adresa la care trebuie depuse ofertele; 
4.3 numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 

5. data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor; 
6. instanța competentă în soluționarea litigiilor și termenele pentru sesizarea 

instanței; 
7. data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 

publicării. 
 
 Forma de licitație folosită de organizator este licitația publică, conform art. 363 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Autoritatea contractantă are obligația de a pune documentația de atribuire la 
dispoziția persoanei interesate, în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la primirea 
solicitării scrise în acest sens. 
 Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât 
respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei de maxim 4 zile să nu conducă la 
situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 5 zile 
lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 
 Clarificările solicitate cu privire la conținutul documentației de atribuire vor fi 
transmise către persoanele interesate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 
solicitării, atât cât solicitantului, cât și celorlalte persoane care au obținut documentația de 
atribuire, luându-se măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat 
clarificările respective. 
 La licitație se pot înscrie persoane fizice/juridice care îndeplinesc cumulativ 
condițiile art. 339 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Ofertele se redactează în limba română și se vor depune la sediul autorității 
contractante în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. 
  
 Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta și 
va trebui să conțină: 

a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de 
ofertant, fără îngoșări, ștersături sau modificări; 

b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, astfel:  
- pentru persoane juridice – certificat constatator și dovada că are îndeplinite la zi 

toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către 
bugetul consolidat al statului și către bugetul local; 



- pentru persoane fizice – copie după actul de identitate și dovada că are îndeplinite 
la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor 
către bugetul consolidat al statului și către bugetul local; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
 

 Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau 
denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 
 
 După primirea ofertelor, în perioada anunțată și înregistrarea acestora, plicurile 
închise și sigilate vor fi predate Comisiei de evaluare, la data fixată pentru deschiderea lor, 
dată prevăzută în anunțul de licitație. Componența și modul de lucru al comisiei sunt 
prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Ședința de deschidere a plicurilor este publică. 
 Pe parcursul procedurii de licitație, comisia de evaluare poate propune autorității 
contractante solicitarea oricăror clarificări și completări necesare, pentru demonstrarea 
conformității ofertei cu cerințele solicitate. 
 După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare 
elimină ofertele care nu respectă prevederile art. 336 alin. (2) – (5) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după 
deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute 
la art. 336 alin. (2) – (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
În caz contrar autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o 
nouă licitație, conform prevederilor din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare 
întocmește procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei ofertelor. 
 Sunt considerate oferte valabile (calificate), ofertele care îndeplinesc criteriile de 
valabilitate prevăzute în caietul de sarcini. 
 În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele 
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii 
acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toţi 
membrii comisiei de evaluare. 
 În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus, comisia de 
evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității 
contractante. 
 În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestui raport, autoritatea 
contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au 
fost excluse, indicând motivele excluderii.  
 Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea 
procesului-verbal în care se va preciza rezultatul analizei ofertelor de către toți membrii 
comisiei de evaluare și de către ofertanți. 



 
 Criteriile de atribuire ale contractului de închiriere vor fi: 
a) cel mai mare nivel al chiriei – 40 puncte 
 Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acordă punctajul maxim, respectiv 40 
de puncte. Pentru o valoare ofertată mai mică decât cea mai mare valoare ofertată se va 
aplica regula de trei simplă astfel: punctaj necunoscut_x = valoare ofertată/valoare maximă 
ofertată x 40, rezultând punctajul necunoscut_x, aferent ofertei mai mici. 
b) capacitatea economico-financiară a ofertanților – 35 puncte 
 Ofertantul trebuie să prezinte dovada că are acces la disponibilități bănești, resurse 
reale negrevate de datorii pentru 2 luni de derulare a contractului, în valoare egală cu 
cuantumul a 2 chirii raportate la prețul ofertat lei/mp/lună (document emis de unități 
bancare/declarații bancare corespunzătoare). La calculul acestora ofertantul va lua în 
considerare propunerea financiară din formularul de ofertă. 
 Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 2 luni de derulare a 
contractului se acordă punctaj maxim – 35 pct. 
 Pentru un nivel al disponibilităților bănești mai mic decât maximul se va aplica regula 
de trei simplă astfel: punctaj necunoscut_x = valoare ofertată/valoare maximă ofertată x 
35, rezultând punctajul necunoscut_x. 
c) protecția mediului înconjurător - declarația privind respectarea reglementărilor 
naționale de mediu – 25 puncte. 
 
 În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, 
departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire 
care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va 
face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai 
mare după acesta. 
 Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-
verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.  
 În baza procesului-verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu 
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura 
de atribuire, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe 
care îl transmite autorității contractante.  
 Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui 
ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.   
 Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 20 de 
zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire. 
 Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:  
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;  
b) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;  
c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;  
d) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;  



e) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată 
câştigătoare; , 
f) durata contractului; 
g) nivelul chiriei; 
h) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei;  
i) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;  
j) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 
 Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile 
referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 
zile lucrătoare de la emiterea acestora. 
 În cadrul comunicării mai sus menționate, autoritatea contractantă  are obligația 
de a informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate, precum și 
ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare, asupra 
motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 
 Ofertanții excluși de la atribuire pot contesta deciziile Comisiei de evaluare, în 
termen de 3 zile lucrătoare, de la data luării la cunoștință, la autoritatea contractantă. 
 Comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin dispoziția președintelui, va 
răspunde contestatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației. 
 Aceasta va analiza toate documentele întocmite de către comisia de evaluare și va 
verifica respectarea dispozițiilor legale care reglementează procedura vânzării. La 
verificarea documentelor, comisia de soluționare a contestațiilor va avea în vedere 
aspectele contestate de către contestator cu privire la respectarea dispozițiilor legale 
referitoare la: 

a. modul de alcătuire a comisiei de evaluare; 
b. incompatibilitatea membrilor comisiei de evaluare; 
c. condițiile de întrunire legală a comisiei de evaluare; 
d. respectarea întocmai a modului de evaluare a ofertelor, în funcție de criteriul de 

selecție prevăzut în documentația privind organizarea și desfășurarea procedurii de 
închiriere; 

e. modul de luare a deciziilor în cadrul comsiei de evaluare; 
f. modul de întocmire a raportului comisiei de evaluare. 

 
 În cazul unui răspuns negativ la contestația depusă de către ofertantul respins, 
acesta se poate adresa instanței judecătorești competente, potrivit prevederilor legislației 
privind contenciosul administrativ. 
 În cazul în care licitația publică se anulează ca urmare a contestațiilor obiective 
ale unor ofertanți (fapt ce va fi notificat tuturor participanților) sau nu a condus la 
desemnarea unui câștigător, se va consemna această situație într-un proces-verbal și se va 
organiza o nouă licitație. 
 Pentru organizarea celei de-a doua licitații se va relua procedura organizării primei 
licitații.  
 Dacă în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nici o 
ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitație. 



 
C. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR 

 Ofertele se redactează în limba română și se elaborează în conformitate cu 
prevederile documentației de atribuire. 
 Ofertele se depun la sediul autorității contractante sau la locul precizat în anunțul 
de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de 
către autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se 
data și ora. 
 Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
 Oferta va fi depusă  într-un singur exemplar. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să 
fie semnat de către ofertant. 
 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă, de la începerea procedurii 
până la stabilirea ofertei câștigătoare. 
 Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-
limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii. 
 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina 
persoanei interesate. 
 Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau 
după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 
 Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru 
deschiderea acestora. 
 
 Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta și 
va trebui să conțină: 

a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de 
ofertant, fără îngoșări, ștersături sau modificări; 

b) Acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, astfel:  
- Persoane juridice – Certificat constatator și dovada că are îndeplinite la zi toate 

obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul 
consolidat al statului și către bugetul local; 

- Persoane fizice – Copie după actul de identitate și dovada că are îndeplinite la zi 
toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către 
bugetul consolidat al statului și către bugetul local; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
 
 Pe plicul interior,care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau 
denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.  
 
 D. INFORMAȚII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE APLICAT PENTRU STABILIREA 
OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE 
 
Criteriile de atribuire ale contractului de închiriere vor fi: 

a) cel mai mare nivel al chiriei – 40 puncte 



 Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acordă punctajul maxim, respectiv 40 
de puncte. Pentru o valoare ofertată mai mică decât cea mai mare valoare ofertată se va 
aplica regula de trei simplă astfel: punctaj necunoscut_x = valoare ofertată/valoare 
maximă ofertată x 40, rezultând punctajul necunoscut_x, aferent ofertei mai mici. 
b) capacitatea economico-financiară a ofertanților – 35 puncte 
 Ofertantul trebuie să prezinte dovada că are acces la disponibilități bănești, resurse 
reale negrevate de datorii pentru 2 luni de derulare a contractului, în valoare egală cu 
cuantumul a 2 chirii raportate la prețul ofertat lei/mp/lună (document emis de unități 
bancare/declarații bancare corespunzătoare). La calculul acestora ofertantul va lua în 
considerare propunerea financiară din formularul de ofertă. Pentru cel mai mare nivel 
al disponibilităților bănești pentru 2 luni de derulare a contractului se acordă punctaj 
maxim – 35 pct. 
 Pentru un nivel al disponibilităților bănești mai mic decât maximul se va aplica regula 
de trei simplă astfel: punctaj necunoscut_x = valoare ofertată/valoare maximă ofertată x 
35, rezultând punctajul necunoscut_x. 
c) protecția mediului înconjurător - declarația privind respectarea reglementărilor 

naționale de mediu – 25 puncte. 
 

 E. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC 

1. Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, închirierea, executarea, 
modificarea și încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit legislației privind contenciosul 
administrativ. 

2.  Acțiunea în justiție se introduce de autoritatea contractantă la instanța 
competentă de contencios administrativ de la sediul său. 

 
 E. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
 Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contract. 
 Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității. Acesta 
trebuie să conțină: 

a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de 
sarcini; 

b) alte clauze contractuale stabilite de părți prin acordul comun. 
 Forma și conținutul-cadru al contractului de închiriere sunt prezentate în anexa nr. 
6 la prezenta hotărâre. 
 Contractul de închiriere se semnează numai după împlinirea unui termen de 20 de 
zile calendaristice de la data la care autoritatea contractantă a informat ofertanții despre 
deciziile referitoare la atribuirea contractului. 
 Ofertantul se consideră informat la data recepționării scrisorii recomandate cu 
confirmare de primire, care conține acceptarea ofertei sale. 



 Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul poate atrage după 
sine plata daunelor-interese. 
 În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, 
procedura de licitație se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condițiile 
legii, cu păstrarea valabilității caietului de sarcini. 
 În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul 
declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță 
majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are 
dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este 
admisibilă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                          Anexa nr. 6 
                                                                                       la Hotărârea nr.67/2020 

 
 

CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE 
 

 
Art. 1. Părțile contractante 
1.1. Județul Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel mare, nr. 79, având 
contul IBAN nr. RO02TREZ65621A300530XXXXX deschis la Trezoreria Vaslui, cod fiscal 
3394171, telefon 0235/361096, fax 0235/361090, reprezentat legal de domnul Dumitru 
Buzatu – președinte, în calitate de proprietar, pe de o parte,  

și 
1.2. ____________________________, reprezentată prin __________________________ cu 
sediul în _____________________________________, având cod IBAN 
____________________________,  înregistrat la Registrul Comerțului _________________, 
sub nr. _______________, din ________________, cod fiscal ______________, 
telefon/fax_______________________, în calitate de chiriaș, pe de altă parte, 
 în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
și al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. ____/___.___.2020 privind aprobarea 
închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu aflat în domeniul public al județului Vaslui, 

 
încheie prezentul contract de închiriere. 
 
Art. 2. Obiectul contractului de închiriere 
2.1. Obiectul contractului de închiriere îl constituie biroul/birourile 
nr._____________________, în suprafață totală de ____________m.p., parte din imobilul 
situat în municipiul Vaslui, str. General Ion Rășcanu. 
2.2. Predarea-primirea spațiului se va face pe bază de protocol, care va fi anexă la 
prezentul contract. 
2.3. Este interzisă subconcesionarea/închirierea, în tot sau în parte, către o terță 
persoană, a bunului închiriat. 
2.4. Bunul închiriat revine de plin drept, gratuit și liber de orice sarcini proprietarului, la 
încetarea contractului de închiriere. 
2.5. Bunurile proprii, care au aparținut chiriașului și au fost utilizate de acesta pe durata 
contractului, la încetarea acestuia, rămân în proprietatea acestuia. 
 
Art. 3. Termenul 



3.1. Durata închirierii este de 10 ani și intră în vigoare începând de astăzi, 
______________, data semnării contractului. 
3.2. Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul de voință al părților, încheiat 
în formă scrisă, prin act adițional, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata 
sa inițială. 
 
Art. 4. Chiria 
4.1. Chiria este de ____________ lei/mp/lună. Aceasta va fi plătită lunar, până la data de 
25 a lunii în curs pentru luna anterioară. 
4.2. Plata chiriei se face în contul IBAN RO02TREZ65621A300530XXXXX sau la casieria 
autorității contractante. 
4.3. Pentru neplata chiriei/executarea cu întârziere a acestei obligații, chiriașul datorează 
penalități de 0,04%/zi de întârziere, calculate la valoarea chiriei restante. 
4.4. Neplata chiriei, precum și orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea 
obligațiilor contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau dreptul beneficiarului 
la reținerea contravalorii acesteia din garanție. Titularul dreptului de închiriere este obligat 
să reîntregească garanția. 
4.5. Neplata chiriei/a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul închiriat pentru o 
perioadă de un an duce la rezilierea contractului de plin drept, fără nici o notificare privind 
punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri chiriașului și fără intervenția instanței. 
 
Art. 5. Drepturile și obligațiile părților 
5.1. Chiriașul are următoarele drepturi și obligații; 

5.1.1. să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele și actele 
juridice săvârșite; 

5.1.2. să solicite proprietarului reparațiile necesare pentru menținerea bunului în 
stare corespunzătoare de folosință sau contravaloarea reparațiilor care nu pot fi 
amânate; 

5.1.3. să execute la timp și în condiții optime lucrări de întreținere curente și 
reparații normale ce îi incumbă, în vederea menținerii bunului închiriat în starea 
în care l-a primit în momentul închirierii contractului; 

5.1.4. să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a 
contractului de închiriere, în starea tehnică și funcțională avută la data preluării, 
mai puțin uzura aferentă exploatării normale; 

5.1.5. chiriașul are obligația înscrierii dreptului de închiriere în sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară; 

5.1.6. să plătească chiria în cuantumul și la termenul prevăzut în contract. 
 

5.2. Proprietarul are următoarele drepturi și obligații: 
5.2.1. să predea bunul pe bază de proces-verbal în termen de maxim 30 de zile de la 

semnarea contractului; 
5.2.2.  să încaseze chiria, în conformitate cu dispozițiile contractului de închiriere; 
5.2.3. să se asigure că la semnarea contractului a fost achitată garanția de către 

titularul dreptului de închiriere conform prevederilor art. 334 alin. (5) din 



O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulerioare; 

5.2.4. să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toata durata 
închirierii, potrivit destinației sale și să suporte cheltuielile reparațiilor necesare 
în acest scop; 

5.2.5. să controleze executarea obligațiilor titularului dreptului de închiriere și 
respectarea condițiilor închirierii; 

5.2.6. să asigure folosința netulburată a bunului pe tot timpul închirierii. 
 

Art. 6. Modificarea contractului 
6.1. Modificarea prezentului contract se face prin act adițional încheiat între părțile 

contractante. 
6.2. Chiriașul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de 

închiriere, cu notificarea prealabilă a proprietarului, din motive excepționale legate de 
interesul național sau local, după caz. 

6.3. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de închiriere îi aduce un 
prejudiciu, proprietarul are dreptul să primească în mod prompt o despăgubire 
adecvată și efectivă. 

6.4. În caz de dezacord între proprietar și chiriaș cu privire la valoarea despăgubirii, 
aceasta va fi stabilită de instața judecătorească competentă. 

6.5. Dezacordul dintre proprietar și chiriaș cu privire la despăgubiri nu poate să constituie 
un temei pentru chiriaș care să conducă la sustragerea de la obligațiile sale 
contractuale. 

 
Art. 7. Încetarea contractului de închiriere 
7.1. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații: 
a) la expirarea duratei stabilite în contract, în măsura în care părţile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de lege; 
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 
către proprietar; 
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere de către 
proprietar, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriașului; 
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere de către 
chiriaș; 
e) chiriașul poate denunța unilateral contractul de închiriere la dispariţia, dintr-o cauză de 
forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilităţii obiective a chiriașului de a-l 
exploata, prin renunţare, numai cu notificarea proprietarului cu 30 de zile înainte, fără 
plata unei despăgubiri; 
f) schimbarea destinației bunului după închiriere atrage rezilierea de drept a contractului; 
g) neîndeplinirea cumulativă a condițiilor privind solicitarea acordului prealabil al 
proprietarului și al tuturor autorizațiilor/avizelor cerute de lege pentru realizarea 
investițiilor/amenajărilor, prin rezilierea de drept a contractului, fără punerea în întârziere 
și fără nici o altă formalitate; 
h) decesul chiriașului/dizolvarea persoanei juridice, după caz. 



 
7.2. La încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, chiriașul este obligat să 
restituie proprietarului, în deplină proprietate, bunul închiriat, în mod gratuit și liber de 
orice sarcini. 
 
Art. 8. Răspunderea contractuală 
8.1. Nerespectarea/executarea cu întârziere de către părțile contractante a obligațiilor 

cuprinse în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală. 
8.2. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de 

executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine 
în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligației respective a fost cauzată de forța majoră, astfel cum este definită în lege. 

8.3. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți producerea 
evenimentului în termen de maxim 5 zile de la data consumării evenimentului de forță 
majoră. 

8.4. Dovada producerii evenimentului de forță majoră revine părții care o invocă, într-un 
interval de cel mult 30 zile calculate de la data consumării acestuia și se face prin 
intermediul certificatului eliberat de către autoritatea competentă, potrivit legii. 
Neîndeplinirea obligației de aducere la cunoștință și de dovedire a evenimentului de 
forță majoră în termenul și condițiile stabilite face inoperantă cauza exoneratoare de 
răspundere. 

8.5. Pe durata producerii evenimentului de forță majoră și ulterior, părțile sunt obligate să 
depună toate diligențele necesare reducerii și înlăturării efectelor negative produse de 
evenimentul respectiv. 

8.6. Nerespectarea prevederilor contractuale, în mod culpabil, dă dreptul proprietarului să 
rezilieze de drept contractul. 
 
 

Art. 9. Notificări 
9.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în scris sau pe email, la 
adresa/sediul prevăzut în prezentul contract de închiriere. 

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data 
menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. 

9.3. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau prin fax, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare. 
 

Art. 10. Litigii 
 În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce decurg din executarea, modificarea și 
încetarea prezentului contract de închiriere, precum și a celor privind acordarea de 
despăgubiri nu este posibilă pe cale amiabilă, soluționarea acestora se realizează potrivit 
prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.  



 
Art. 11. Definiții 

11.1. Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de închiriere, se înțelege orice 
eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. 

11.2. Prin caz fortuit se înțelege un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat 
de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 
 

Art. 12. Clauze finale 
12.1. Responsabilitățile de mediu revin în exclusivitate chiriașului, începând de la preluarea 

bunului până la încetarea contractului de închiriere. De asemenea, chiriașul are 
obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate acordurile și avizele impuse de legislația 
mediului.  

12.2. Prezentul contract de închiriere, împreună cu anexa care face parte integrantă din 
cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre 
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

12.3. Prezentul contract de închiriere a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din 
care 2 (două) pentru proprietar și unul pentru chiriaș. 

 
 

PROPRIETAR, 
JUDEȚUL VASLUI 

Președinte 
 

Dumitru Buzatu 

 
 

CHIRIAȘ, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Anexa nr. 7 
     la Hotărârea nr.67/2020 

Formular F1 

    OFERTANTUL 
  _____________________ 
    (denumirea/numele) 

INFORMAȚII GENERALE 

1. Denumirea/Numele Prenumele: _____________________________________

2. Codul fiscal/CNP: __________________________________________________

3. Adresa: __________________________________________________________

4. Telefon: _________________________________________________________

Fax: _______________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________

Ofertant, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 



 
 
 
 
Formular F2 
 
 

   OFERTANT 

 

DECLARATIE  DE PARTICIPARE 

 
Subsemnatul, ______________________________, reprezentant împuternicit al 

________________________________________(denumirea/ numeleofertantului) 

 

Declar pe propria răspundere că doresc să particip la licitaţia publică 
organizată în vederea atribuirii contractului de închiriere a biroului/birourilor nr. 
________________________, în suprafață totală de __________m.p., parte din 
imobilul situat în municipiul Vaslui, str. General Ion Rășcanu. 

  
Declar că am luat la cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, 

condiţiile respingerii candidaturii, condiţiile de pierdere a garanţiei de participare 
la licitaţie, prevăzute în documentaţia de licitaţie şi ne asumăm responsabilitatea 
pierderii lor în condiţiile stabilite. 

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. 

Oferta noastră este valabilă pe parcursul procedurii de licitație, în condiţiile 
în care autoritatea contractantă nu decide altfel. 

 

DATA        OFERTANT 

___________      ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Formular F3 
 
 
 

        OFERTANT 
__________________ 
 (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
 
Catre, 

JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI 
Str. Ștefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, județul Vaslui 

 
 

Domnilor, 
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul, 

________________________________, reprezentant legal al 
______________________________________, mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și 
cerintele cuprinse în documentația mai sus menționată, să închiriez biroul/birourile 
prevăzute în documentația de atribuire astfel: 

 
Denumire Suprafață utilă (m.p.) PREȚ/MP 
Birou nr. 2  9,69  
Birou nr. 4  15,07  
Birou nr. 5  15,71  
Birou nr. 6  9,93  
Birou nr. 7  16,14  
Birou nr. 8  16,38  
Birou nr. 10  23,12  

NOTĂ: SE VA TRECE PREȚUL ÎN DREPTUL BIROULUI PE CARE DORIȚI SĂ ÎL ÎNCHIRIAȚI 
2. Mă angajez să mentin această ofertă valabilă până la expirarea perioadei de 

valabilitate, conform documentației de atribuire. 
3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreună 

cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 



Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia în conformitate cu prevederile documentaţiei de 
închiriere. 

Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, refuzul nostru, în calitate de ofertant declarat căștigător, de a încheia 
contractul, atrage după sine plata daunelor interese a căror cuantum se stabilește ca fiind 
echivalentul a patru chirii la valoarea adjudecată. 

 
Data _____/_____/_____ 

 
          Semnătura                 ____________________________________ 
                                                    (denumirea/numele ofertantului) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Formular F4 
 
 
 

   Ofertant 
   _____________________ 

                  (denumirea/numele                                
 

Declaratie privind respectarea reglementărilor  
naționale de mediu 

 
                 

 
   Subsemnatul, ____________________________________________, reprezentant legal 
al________________________________________________________, cu domiciliul 
_____________________________________________________________________________, 
participant la licitaţia publică organizată în vederea atribuirii contractului de închiriere a 
biroului/birourilor nr. _________________ în suprafață de _____________m.p., parte din 
imobilul situat în municipiul Vaslui, str. General Ion Rășcanu, DECLAR PE PROPRIA 
RÃSPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã, ulterior 
închierii contractului de închiriere, voi respecta reglementãrile nationale de mediu si 
standardele UE în domeniu. 
 
 
Data _________________ 
 
          
 
Semnătura                 ____________________________________ 
                                                    (denumirea/numele ofertantului) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Formular F5 
 
 
 

NOTIFICARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Acest document explica cand si de ce va colectam datele cu caracter personal, cum le 

folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si 
care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu o asemenea prelucrare conform legii. 

 
1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului 

Operatorul datelor este Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, Direcția 
Economică, Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului,  cu sediul în 
municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79, județul Vaslui, cod poștal 730168, 
reprezentat prin președinte Dumitru Buzatu, este operator de date cu caracter personal. 

În calitate de operator, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Consiliul 
Județean Vaslui va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu 
dispozițiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și 
în conformitate cu prevederile prezentei Note de informare. 

Principiile și regulile stabilite de Regulament privesc un drept fundamental al 
persoanei – dreptul la protecția datelor personale, garantat de art.8 al Cartei Drepturilor 
Fundamentale a UE și art. 16 al Tratatului UE.  

Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră 
personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite (articolul 13 GDPR). 
2. Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrării prin mijloace automatizate 
și manuale sunt: numele și toate prenumele din actul de identitate; data și locul nașterii 
(localitatea, județul); codul numeric personal; seria și numărul actului de identitate; adresa 
de domiciliu/reședință; adresa la locul de muncă; numărul de telefon la locul de muncă; 
numărul de telefon la domiciliu/telefon mobil; e-mail; informații legate de codul IBAN; 
informații legate de persoana juridică pe care o reprezentați; înregistrări video captate de 
camerele de supraveghere montate în locuri vizibile. 
 
3. Scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii 
3.1 Scopurile prelucrarii 
 - asigurarea transparenței procedurilor de licitație; 
 - asigurarea dreptului de a participa la licitații; 
 - organizarea comisiilor de evaluare; 
 
 



 
 
 
3.2 Temeiul legal al prelucrarii 
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
  
4. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 
 - Ofertanții participanți la procedurile de licitație; 
 - Membri comisiilor de evaluare a ofertelor; 
  
5. Transferul catre terte tari si masuri de siguranță 
 Nu este cazul. – ANUNT ATRIBUIRE MOF. 
 
6. Perioada stocarii datelor/Criteriile determinarii perioadei de stocare 
 - conform Legii arhivelor nr. 16/1996; 
  
 
7. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, cu privire la datele cu 
caracter personal 

Pentru îndeplinirea scopurilor specificate mai sus ne sunt necesare datele 
dumneavoastră personale complete, actualizate şi corecte. Refuzul dumneavoastră 
determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege şi realizării 
intereselor legitime ale Consiliului Județean Vaslui  şi ale dumneavoastră.  

În vederea realizării scopurilor menţionate, Consiliul Județean Vaslui va prelucra 
datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor 
Consiliului Județean Vaslui, până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul 
dumneavoastră legal, veţi manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere.  

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în 
scopurile pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul 
dumneavoastră legal nu vă manifestaţi dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, 
aceste date vor fi arhivate de către Consiliul Județean Vaslui pe durata de timp prevăzută 
de lege. 

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele 
abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de 
lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. 

Operatorul (Consiliul Județean Vaslui) va depune toate eforturile pentru a va proteja 
datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor 
masuri de securitate adecvate, in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, 
divulgarii, copierii, modificarii sau amplasarii/depozitarii neautorizate, precum si a altor 
riscuri similare. 

Principiile care stau la baza prelucrării datelor cu caracer personal sunt 
legalitatea, scopul bine determinat, confidențialitatea, pertinența, exactitatea, 
consimțământul dumneavoastră, informarea, stocarea și securitatea. 



- legalitatea – prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu bună-
credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

- scopul bine determinat - datele cu caracter personal destinate a face obiectul 
prelucrării sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;  

- confidențialitatea - persoanele care prelucrează, în numele Consiliului 
Județean Vaslui, date cu caracter personal au prevăzut în fișa postului o clauză de 
confidențialitate; 

- pertinența - datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării 
sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și 
ulterior prelucrate;  

- exactitatea - datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării 
sunt exacte și, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile necesare 
pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt 
colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie șterse sau rectificate; 

- consimțământul dumneavoastră - orice prelucrare de date cu caracter 
personal, poate fi efectuată numai dacă dumneavoastră v-ați dat consimțământul în mod 
expres și neechivoc pentru acea prelucrare; 

-  informarea - prin intermediul prezentei Note de informare vi se aduc la 
cunoștință, atât faptul ca vi se vor prelucra datele cu caracter personal și scopul prelucrării, 
cât și drepturile pe care le aveți în contextul prelucrării datelor cu caracter personal; 

- stocarea - datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării sunt 
stocate într-o formă care să permită identificarea dumneavoastră pe durata necesară 
realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate;  

- securitatea - măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite 
astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal 
procesate. Pentru a proteja datele personale de distrugerea accidentală sau ilegală, de 
pierderea sau alterarea acestora și de accesul unor persoane neautorizate, Consiliul 
Județean Vaslui utilizează măsuri de securitate tehnice organizatorice. Datele 
dumneavoastră personale vor fi utilizate numai în scopurile declarate în prezenta Notă 
informativă.  

Consiliul Județean Vaslui își asumă obligația de a vă asigura drepturile prevăzute 
în Regulamentul (UE) 2016/679, și anume: 

¨ Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal (dreptul de acces - 
articolul 15 GDPR) 

Vă permite să obțineți o conformitate a faptului că instituția noastră prelucrează 
sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. 

¨ Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor 
incomplete (dreptul de rectificare, articolul 16 GDPR) 

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter 
personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când 
acestea sunt incomplete. 

¨ Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de 
ștergere - articolul 16 GDPR) 



Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă 
privesc în următoarele situații: 

- datele cu caracter personal au fost făcute publice - transmiterea informațiilor 
referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori; 

- datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 
care au fost prelucrate; 

- datele dumneavoastră personale au fost prelucrate ilegal: 
- prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar 

acesta a fost retras. 
¨ Dreptul de a vă retrage consimțământul (dreptul de retragere a 

consimțământului - articolul 7 GDPR) 
Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor 

cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului 
dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului 
acordat înainte de de retragere. 

¨ Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la 
restricționare a procesării - articolul 18 GDPR) 

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor 
cu caracter personal care vă privesc, în următoarele cazuri, precum: 

- dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce permite 
verificarea exactității acelor date; 

- datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal; 
- dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea 

utilizării lor. 
¨ Dreptul de a primi datele dumneavoastră personale (dreptul la 

portabilitatea datelor – articolul 20 GDPR) într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit 
și de a solicita transmiterea acestora unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor 
s-a efectuat în baza consimțământului dumneavoastră, iar prelucrarea datelor cu character 
personal s-a efectuar prin mijloace automate. 

¨ Dreptul de a vă opune prelucrării datelor (dreptul la obiecție, articolul 21 
GDPR) 

Presupune ca, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu 
caracter personal, din motive legate de situația particulară în care vă aflați. 

¨ Dreptul de a depune o plângere la noi sau la Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dreptul de a depune o plângere 
la o autoritate de supraveghere - articolul 77 GDPR) 

· Dreptul de a vă adresa justiției. 
 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru întrebări suplimentare cu 
privire la această Notă de informare sau în legătură cu utilizarea de către Consiliul Județean 
Vaslui a datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați, alegând oricare din 
modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa 



postată sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul de 
telefon și scopul cererii.  

 
Ne puteti contacta:  
¨ Persoana responsabilă de aplicarea și respectarea prevederilor Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 26 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/45/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor, desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 386/07.06.2018, este domnul OCHIANU GHEORGHE, consilier superior în 
cadrul Direcției economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, e-mail 
dpo@cjvs.eu; ( articolul 37 GDPR) 

- printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa: str. Ștefan cel Mare, nr. 79, 
parter, Vaslui, județul Vaslui;  

- Telefonic: 0235 361 089, interior 220 și interior 223. 
 

Prin urmare, subsemnatul/a         ,, 
domiciliat/ă în localitatea     , strada     
   , județul    , în calitate de 
_____________________________________________________________________________  
declar că am fost informat (ă) în legătură cu prelucrarea datelor mele personale de 
către Consiliului Județean Vaslui cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, 
nr.79, email: consiliu@cjvs.eu, în scopul menţionat în prezenta notă de informare, în 
conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  

De asemenea, declar că sunt informat asupra drepturilor mele prevăzute de 
legislaţia specifică pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 
 

Nume, prenume:__________________________ 
                          Semnătura, 

 
Data: ______/______/_________ 

 


