
DOCUMENTELE LICITAŢIEI 
 

Colegiul Național ”Petru Rareș”, localitatea Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 4, 

telefon: 0233/213751, fax: 0233/232588, mail: cnpr.pn@gmail.com, organizează licitaţie în 

data de 16.04.2021, ora 10.00 pentru închiriere SALA DE SPORT pentru perioade de timp 

fractionat in afara orelor de curs, astfel: 

luni – vineri dupa ora 15:00 până la ora 21:00 
REPERUL NR. 1 
 
OBIECTUL ÎNCHIRIERII 
 
1. Obiectul închirierii: Spaţiul licitat pentru închiriere consta in SALA DE SPORT, situata in incinta 
scolii. 
2. Suprafaţa spaţiului: 485 mp 
 
3. Amplasament: localitatea Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 4, cod postal: 610101 
4. Obiectul de activitate 
 
In conformitate cu HCL 500/2013 cap.II.1 închirierea se poate face numai in scopul desfasurarii 
unor activitati care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 
 
a) activitatile desfasurate sa nu impiedice si sa nu contravina obiectivelor procesului instructiv-educativ 
si bunelor moravuri; 
b) activitatile desfasurate in acestea sa nu dauneze sanatatii si securitatii elevilor sau cadrelor didactice; 
c) activitatile desfasurate in acestea sa nu serveasca unor interese politice de partid; 
d) in cazul in care se comercializeaza produse alimentare, acestea trebuie sa respecte principiile si 
dispozitiile legale privind alimentatia sanatoasa; 
e) sa aduca venituri. 
 
5. Specificarea utilităţilor de care dispune spaţiul:  
a. Energie termică :  centrală termică 
b. Energie electrică (număr prize şi surse de iluminat): este racordat  
c. Apă potabilă şi canalizare – este racordat. 
 
6. Preţul de pornire al chiriei : valoarea minima ce poate fi ofertata in licitatie este cea 
stabilita in CA al colegiului din data de         90 LEI/ora 
   
 
Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 
 
- Legea învăţământului nr. 1/2011 publicata in MO nr.18/2011. 
 
- Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 



- HCL nr.500/14.11.2013 privind aprobarea Regulamentului-cadru de inchiriere a spatiilor disponibile 
excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a 
municipiului. 
 
- HCL nr.35/2020 privind aprobarea închirierii, prin licitație public, a spațiilor disponibile excedentare 
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț. 
 
- HCL nr.27/25.02.2021 privind administrarea imobilelor proprietate public a municipiului Piatra 
Neamț în care funcționează învățământul preuniversitar de stat . 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Colegiul Național ”Petru Rareș”, localitatea Piatra-
Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 4, telefon: 0233/213751, fax: 0233/232588, mail: 
cnpr.pn@gmail.com. 
 
 
I. CALIFICAREA OFERTANŢILOR 
 

A. Documentele necesare pentru participarea la licitație  
a) pentru persoane juridice: 

 
• Cerere înscriere la licitație (anexa 1); 
• Declarație de participare (anexa 2); 
• Fișa ofertantului (anexa 3); 
• Declarație privind falimentul (anexa 4); 
• Formular de ofertă (anexa5); 
• Copie după certificatul de înregistrare fiscală; 
• Copie după certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului; 
• Copie act constitutiv. 

 
b) pentru persoane fizice: 

 
• Cerere înscriere la licitație (anexa 1); 
• Declarație de participare (anexa 2); 
• Fișa ofertantului (anexa 3); 
• Formular de ofertă (anexa5); 
• Copie act de identitate. 

 
 
B. Prezentarea ofertelor 
 
B.1.  Data şi ora limită pentru depunerea ofertei – data 15.04.2021, ora 14:00; 
  Data şi ora limită pentru depunerea contestațiilor – data 19.04.2021, ora 
14:00. 
  
B.2. Modul de prezentare 
 



 Documentele vor fi dactilografiate, semnate şi ştampilate de către solicitant sau de către o 
persoană împuternicită de acesta. 
 Documentaţia nu va contine rânduri suplimentare, ştersături sau corecturi, cu excepţia celor 
făcute si semnate de către împuterniciţii participanţi. 
 În cazul în care unul din actele solicitate lipseşte din documentaţia prezentată ofertantul 
este descalificat. 
 Informaţiile oferite, dacă se dovedesc false sau inexacte, duc la descalificarea ofertanţilor 
în orice moment. 
 
 
B.3. Sigilarea şi marcarea ofertei: 
 
 Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi un set de copii în plicuri separate, marcând 
corespunzător plicurile cu: „ORIGINAL” şi, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce 
într-un plic exterior, închis corespunzător netransparent. 
 Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta este declarată întârziată. 
 
 Pe plicul exterior se va menţiona: 
 
COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ” PIATRA NEAMȚ, Localitatea PIATRA 
NEAMȚ, Strada Ștefan cel Mare, Numărul 4. 
 
 Organizatorul va refuza primirea documentelor în plicuri deteriorate, desfăcute, cu 
semne distinctive, indiferent din vina cui s-au produs acestea. 
 Solicitantul îşi poate retrage sau modifica documentaţia depusă la cerere, înainte de 
expirarea termenului de depunere. 
 Pentru documentele care nu pot fi depuse în original (ex. CUI, etc) împuternicitul 
ofertantului participant la licitaţie, va avea asupra sa documentele în original pentru confruntare. 
 
 
II. CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE 
 
1. Contractul de închiriere se încheie astfel: 

- Pentru 1 an se percepe chiria stabilită în urma licitaţiei; 

- In cazul prelungirii cu un an, CA al unitatii de invatamant poate cere revizuirea in sus al 

pretului contractului 

2. Activitatea desfăşurată de locatar este în conformitate cu obiectul său de activitate cu 
respectarea tuturor actelor normative incidente şi a obiectului de activitate impus de locator. 
3. Menţionăm ca funcţionarea locatarului în spaţiul respectiv necesită avize din partea: 

- Organelor P.S.I. 
- Centrului de Medicină Preventivă 
- Cabinetului de Protecţia Muncii, 



- Autorizatie de funcţionare de la Primarie şi agenţia de Protecţia Mediului, acte ce vor fi 
aduse dupa încheierea contractului cu societatea care a adjudecat licitaţia. 

4. În perioada închirierii se interzic modificări la partea de construcţii şi instalaţii fără aprobarea 
Locatorului COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ” PIATRA NEAMȚ. 
5. Locatarul este obligat să respecte normele de protecţie a mediului si să asigure curăţenia în 
incintă şi după caz, în spaţiul exterior. 
6. Locatarul este obligat ca pe toată durata închirierii să aibă sediul principal sau filiala în 
localitatea în care se situează spațiul care face obiectul închirierii 
7. Celelalte condiţii de închiriere sunt prevăzute în Contractul de închiriere 
8. Locatorul poate să asigure locatarului contra cost, toate utilităţile, încheindu-se separat 
contract de furnizare a utilităţilor 
 
III. CONDIŢII DE LICITARE 
 
1. Chiria va fi percepută în lei 

2. Persoanele juridice sau fizice care sunt sau au fost în litigiu de orice natură cu 

COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ” PIATRA NEAMȚ nu pot participa la licitaţie. 

 

IV. EVALUAREA LICITANŢILOR 
 

Criteriile de departajare a participanţilor la licitaţie sunt: 

- Cuantumul chiriei 

- Domeniul de activitate 

 
Data şi ora până la care se vor depune ofertele financiare – data 15.04.2021, ora 14:00; 

Data şi ora la care are loc licitaţia – data 16.04.2021, ora 10:00; 

Data la care se anunţă câştigătorul licitaţiei – data 16.04.2021, ora 14:00; 

Termenul de depunere contestaţii – data 19.04.2021, ora 14:00; 

Termenul de confirmare a câştigătorului: data 20.04.2021, ora 14:00. 

 

U. COMUNICAREA CÂŞTIGĂTORULUI LICITAŢIEI 

- Câştigătorul licitaţiei rezultă ad-hoc, urmare a cursului şedintei. 
- Hotărârea de adjudecare va fi aprobată de Consiliul de Administratie al Colegiul Național 
”Petru Rareș”, Piatra Neamț. 
- Comisia de licitaţie analizează contestaţiile în termen de 48 de ore de la data primirii 
acestora şi răspunde în scris contestatarilor. 
- Câştigătorii se vor prezenta în termen de 10 zile de la data aprobării hotărâri de  adjudecare  
a  licitaţiei  la  sediul  Colegiul Național ”Petru Rareș”, Piatra Neamț pentru  încheierea 
contractului de închiriere si pentru încheierea procesului verbal de primire - predare a 
spaţiului. 



- Documentele de licitaţie şi contractele de închiriere şi de furnizare a utilităţilor fac parte 
integrantă din caietul de sarcini. 
 

VI. MODALITATEA DE PLATĂ 
 

Plata obligaţiilor către locator se face în condiţiile stabilite în contractele anexate. 

VII. ALTE CONDIŢII 

1. La încheierea contractului de închiriere participanţii câştigători ai licitaţiei vor prezenta 
dovada deţinerii de cont la unitatea bancară menţionată în contract. 
2. În cazul în care câştigătorul licitaţiei nu se prezintă pentru încheierea contractului de 
închiriere în termenul prevăzut mai sus, COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ” PIATRA 
NEAMȚ îşi rezervă dreptul de a organiza o nouă licitaţie pentru închirierea reperului mentionat 
in caietul de sarcini. 

 

 

 

 

 


