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Anexa I 
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ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLiCĂ 

ÎNCHIRIERE 28 DE BUNURI PROPRIETATE PUBLiCĂ 

1. Informaţ ii general e privind autoritatea contractantă, În special denumirea, codul de 

identificare fi sca lă, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail , persoană de contact: 

Admin i straţia Domeniului Public Sector 2 cu sediul În Bucureşt i , sector 2, Şoseaua Electroni cii , 

număru l 44, te lefon: 02 1.252.77. 12/ 021.252.77.89 int .2 12, fax: 021.252.79.77, e-mai l: 

office@adp2.ro, Cod fiscal 4266260. 

2. In formaţii generale privind obiectul procedurii de l icitaţie pub l ică, În special descrierea ş i 

identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate: Conform Hotărâ rii Consiliului Local al 

Sectorului 2 numărul 248/27.07.2022 ş i În baza Ordonanţei de U rgenţă a Guvernului numărul 

57/03.07.20 19 privind Codul adm inistrativ, obiectul procedurii este Închirierea a 28 de bunuri 

imobile, situale pe raza Sectorului 2, aparţinând domeniul public al Mun icipiului Bucureşt i , afl ate în 

administrarea Administraţie i Domeniului Public Sector 2, după cum urm ează: 

1) Teren minifotbal , cu suprafaţa de 1250 mp, din Parcul Plumbuita 1, situat pe Şoseaua 

Colent ina, numărul 57 - 61, sector 2, Bucureşti , Înscris În C.F. cu IH. 216 11 6 Parc Plumbuita I cu 

Nr. Cadaslral 2 16116, În vederea desfăşurăr ii de activ ităţ i sportive specifice. 

2) Căsuţa din lemn, cu suprafala de 6 mp, bun ex istent În Parcul C inema Floreasca, situat pe 

Strada Mihaillvanovici Glinka nr. 6, sector 2, Bucureşti , Înscris în C.F. cu nr. 232462 Parc Ci nema 

Floreasca cu Nr. Cadastral 232462, În vederea desfăşurăr ii de act i v i tăţ i comercia le: vânzare produse 

al imentare ş i nea limentare, cu excepţia băutur il o r a lcoo lice ş i ţ i gărilor. 

3) Căsuţa din lem n, cu suprafaţa de 6 mp, bun existent În Parcul Florilor, situat pe Şoseaua 

Pantelimon nr. 285 A, sector 2, Bucureşti , Înscris În C.F. cu nr. 234289 Parc Flo rilor cu N r. Cadastral 

234289, În vederea desfăşură ri i de activităţ i comerciale: vânzare produse a limentare ş i nea limentare, 

cu excepl ia băutur ilor alcoo lice şi ţ i gărilo r. 

4) Căsuţa din lemn, cu suprafaţa de 6 mp, bun existent În Parcul loanid, situat pe Strada 

Dumbrava Roşie numărul 7, sector 2, Bucureşti , Înscris În C.F. cu nr. 232674 Parc loanid cu Nr. 

Cadaslra l 232674, în vederea desfăşurări i de act i v ităţi comerciale: vânzare produse a limentare ş i 

neali mentare, cu excepţia băuturilor alcoo lice ş i ligări l or. 

5) Căsula din lemn , cu suprafaţa de 6 mp, bun ex istent În Parcul Obor, situal pe Strada 

Chiristig iilor numărul 2, sector 2, Buc ureşti , Înscris În C.F. cu nr. 233544 Parc Obor cu Nr. Cadast ral 

233544, În vederea desfăşurării de activ ităţ i comerciale: vânzare produse a li mentare ş i nealimentare, 

cu excepţ ia băuturi lor alcoolice ş i ţigări lor. 
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6) Căsuţa din lemn numărul 1, cu suprafaţa de 6 mI' , bun existent în Parcu l Morari lor, situat pe 

Şoseaua Pantel im on, numărul 3 12, sector 2, Bucureşti , însc ris în C. F. cu nr. 233272 Parc Morarilor 

cu Nr. CadastraI 233272, în vederea desfăşură rii de ac ti v it ăţ i comerciale: vânzare produse a li mentare 

ş i nea limentare, cu excepţ ia băutu r il or alcoolice ş i ţ i gă ri lor. 

7) Căsuţa din lemn număru l 3, cu suprafaţa de 6 mI', bun existent în Parcu l Morari lor, s ituat pe 

Şoseaua Pante li mon, număru l 3 12, sector 2, Bucureşti , înscris în C.F. cu nr. 233272 Parc Morarilo r 

cu Nr. CadastraI 233272, în vederea desfăşurări i de act iv i tăţ i comerc iale: vânzare prod use alimentare 

ş i nea limentare, cu excepţia băuturi lor alcoolice ş i ţ i gărilor. 

8) Căsuţa din lem n numărul 4, cu suprafaţa de 6 mp, bun ex istent în Parcu l Morar ilor, s ituat pe 

Şoseaua Pante limon, numărul 3 12, sector 2, Bucureşti , înscris în C.F. cu IU. 233272 Parc Morari lor 

cu Nr. CadastraI 233272, în vederea desfăşurării de act i v ităţ i comercia le : vânzare produse al imentare 

ş i nea limentare, cu excepţia băuturilor alcoo lice ş i ţi gărilor. 

9) Căsuţă din lemn, cu suprafaţa de 6 mp, bun ex istent în Parcul Motodrom, situat pe Şoseaua 

Fundeni, număru l 23 1, sector 2, Bucureşt i , înscris în C.F. cu IU. 233270 Parc Motodrom cu Nr. 

Cadastral 233270, în vederea desfăşurări i de activi tăţi comerciale: vânzare produse alimentare ş i 

nealimentare, cu excepţia băutur ilo r alcoo lice ş i ţ i gă ril or. 

10) Căsuţa din lemn număru l 1, cu suprafaţa de 6 mp, bun ex istent în Parcul Naţiona l , situat pe 

Bulevardu l Basarabia, numărul 35 - 37, sector 2, Bucureşti , însc ris în C.F. cu IU. 21620 1 Parc 

Naţ iona l cu N r. Cadastral 2 1620 1, în vederea desfăşurării de act iv ităţ i comercia le: vânzare produse 

al imentare ş i nealimentare, cu excepţia băuturil or alcooli ce ş i ţigărilo r. 

I I) Căsuţa din lemn număru l 2, cu suprafaţa de 6 mI', bun ex istent în Parcul Naţ iona l , situat pe 

Bu levardul Basarabia, numărul 35-37, sector 2, Bucureşt i , înscris în C.F. cu nr. 2 1620 I Parc 

Naţ iona l cu Nr. Cadastral 2 1620 1, în vederea desfăşură rii de activ ităţ i comerciale: vânzare produse 

al imentare ş i nea li mentare, cu excepţia băuturilo r alcoo lice ş i ţ i găr i l or. 

12) Căsuţa din lemn numărul 3, cu suprafaţa de 6 mp, bun ex istent în Parcul Naţiona l , situat pe 

Bu levardu l Basarabia, n umărul 35-37, sector 2, Bucureşti , înscris în C.F. cu nr. 2 1620 I Parc 

Naţiona l cu Nr. Cadastra l 2 1620 1, în vederea desfăşurăr i i de act iv ităţi comerciale: vânzare produse 

alimentare ş i nealimentare, cu excepţia băuturi l or alcoo li ce ş i ţi gă ri l o r. 

13) Căsuţa din lemn număru l 4, cu suprafaţa de 6 mI', bun ex istent În Parcul Naţ iona l , situat pe 

Bulevardu l Basarabia, numărul 35-37, sector 2, Bucureş ti , în scri s în C. F. cu nr. 2 1620 1 Parc 

Naţ iona l cu Nr. Cadastral 2 16201 , în vederea desfăşură rii de activităţ i comerciale: vânzare prod use 

alimentare ş i nealim entare, cu excepţia băutur il or alcoo lice ş i ţi găr il or. 

14) Căsuţa din lemn numărul 1, cu suprafaţa de 6 mp, bun existent în Parcul Plumbu ita 1, situat 

pe Şoseaua Colentina numărul 57 - 6 1, sector 2, Bucureşti , înscris în C.F. cu nr. 2 1620 1 Parc 

Naţiona l cu N r. Cadastra l 2 16116, în vederea desfăşurăr ii de acti v i tăţi comercia le: vânzare produse 

al imentare ş i nealimentare, cu excepţia băuturilor alcool ice ş i ţigă rilor. 
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15) Căsuţa din lemn numărul 2, cu s uprafaţa de 6 mp, bun ex istent în Parc ul Plumbuita 1, s ituat 

pe Şoseaua Co lentina numărul 57 - 6 1, sector 2, Bucureş ti , înscris în C.F. cu nr. 2 16201 Parc 

Naţiona l cu Nr. Cadastra l 2 16 11 6, în vederea desfăş ură rii de activ ităţ i comerc ia le: vâ nzare produse 

a limentare ş i nealimentare, cu excepţia bă uturilo r a lcoo lice ş i ţigărilo r. 

16) Căsuţa d in lemn numărul 1, cu suprafaţa de 6 mp, bun existent în Parcul Plumbu ita 2, situat 

pe Şoseaua Colentina numărul 63-65, sector 2, Bucureşti , înscris în C.F. cu nr. 232259 Parc 

Plumbuita 2 cu Nr. Cadastral 232259, în vederea desfăşură ri i de ac ti v ităţi comerc ia le: vânzare 

produse a limentare ş i nea li mentare, cu excepţi a băuturilor a lcoolice ş i ţi gărilo r. 

17) Căsuţa din lemn numărul 2, cu s uprafaţa de 6 mp, bun ex istent în Parcul Plumbuita 2, s ituat 

pe Şoseaua Co lent ina numărul 63-65, sector 2, Bucureşti , înscris în C.F. cu nr. 232259 Parc 

Plumbuita 2 cu Nr. Cadastra1 232259, în vederea des făşură rii de act iv i t ăţi comerc ia le: vânzare 

produse a limentare ş i nea limentare, cu excepţ ia băuturilor a lcoo lice ş i ţi gă rilo r. 

18) Căsuţa di n lemn, cu suprafaţa de 6 mp, bun ex istent în Parcul Sfântu l Pantelimon, situat pe 

Strada C iocâr1ie i, numărul 18, secto r 2, Bucureşti , înscri s în C.F. cu nr. 2 11 717 Parc Sfântul 

Pante limo n cu Nr. Cadastral 2 11 7 17, în vederea desfăşurării de activ ităţi comerc ia le: vânzare 

produse a limentare ş i nea limentare, cu excepţi a bă uturilo r a lcoolice ş i ţ igărilo r. 

19) Căsuţa din lemn numărul 1, cu suprafaţa de 6 mp, bun ex istent în Parcul Te i, situat pe 

Bulevardul Lacul Te i numărul 145- 15 1, sector 2, Bucureşti , înscris în C.F. cu nr. 2334 12 Parc Tei 

cu Nr. Cadastra l 233412, în vederea desfăşurării de act iv ităţ i comerc ia le: vânzare produse a lim entare 

ş i nealimentare, cu excepţ ia băuturilor a lcoolice ş i ţ i găril or. 

20) Căsuţa din lemn numărul 2, cu suprafaţa de 6 mp, bun ex istent în Parcul Te i, s ituat pe 

Bulevardul Lacul Te i numărul 145- 15 1, sector 2, Bucureşti , înscris în C. F. cu nr. 2334 12 Parc Tei 

cu N r. Cadastra l 2334 12, în vederea desfăşurării de activ it ăţi comerc iale: vânzare produse a limentare 

ş i nea limenta re, cu excep ţ i a băuturilo r a lcoolice ş i ţ i gărilo r . 

2 1) Căsu ţa din lemn numărul 3, cu suprafaţa de 6 mp, bun ex istent în Parcul Tei, s ituat pe 

Bulevardul Lacul Te i numărul 145- 15 1, sector 2, Bucureş ti , înscri s în C.F. cu nr. 2334 12 Parc Tei 

cu Nr. Cadastra l 233 41 2, în vederea desfăş urării de activ ităţi comerc iale: vânzare produse a limentare 

ş i nealimentare, cu excepţia băuturilo r a lcoo lice ş i ţi gă ril or. 

22) Căsuţa din lemn numărul 4, cu s uprafaţa de 6 mp, bun ex istent în Parcul Te i, s ituat pe 

Bulevardul Lacul Te i numărul numărul 145- 15 1, sector 2, Bucureşti , înscris în C. F. cu nr. 2334 12 

Parc Te i cu Nr. Cada stra i 2334 12, în vederea desfăşură rii de activ ităţ i comerc ia le: vânzare produse 

alimentare ş i nea lim entare, cu excepţ i a băuturilo r a lcoo lice ş i ţ i gă rilo r. 

23) Căsu ţa din lemn numărul 1, cu s uprafaţa de 15 mp, bun ex istent în Parcul Naţi ona l , situat pe 

Bulevardul Basarabia, numărul 35-37, sector 2, Bucureşti , înscris în C. F. cu nr. 2 16201 Parc 

Naţiona l cu Nr. Cadastra l 2 16201 , în vederea desfăş ură rii de ac tiv ităţ i comerc ia le: vânzare produse 

a limentare ş i nea limentare, cu excepţ i a băuturilo r a lcoo lice ş i ţ i gă rilo r. 
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24) Căsuţa din lemn numărul 2, cu suprafaţa de 15 mp, bun ex istent În Parcul Naţiona l , s ituat pe 

Bulevardul Basarabia, numărul 35-37, sector 2, Bucureşti , Înscri s În C. F. cu nr. 2 1620 1 Parc 

Naţional cu Nr. Cadastral 2 1620 1, În vederea desfăşurării de activităţ i comercia le: vânzare produse 

al imentare ş i nea limentare, cu excepţ i a băuturilor alcoo lice ş i ţigăr il or. 

25) Căsuţa din lemn numărul 1, cu suprafaţa de 15 mp, bun ex istent În Parcu l Plumbuita I situat 

pe Şoseaua Colentina numărul 57-6 1, sector 2, Bucureş ti , Înscris În C.F. cu nr. 2 16 11 6 Parc 

Plumbuita I cu Nr. Cadastral 2 16116, În vederea desfăşură rii de activ ităţi comerc ial e: vânzare 

produse alimentare ş i nea limentare, cu excepţia băuturil o r alcoo lice ş i ţigări l or. 

26) Căsuţa din lemn nr. 2, cu suprafaţa de 15 mp, bun ex istent În Parcul Plumbu ita I situat pe 

Şoseaua Colentina numărul 57-6 1, sector 2, Bucureşti , Înscris În C.F. cunr. 2 16116 Parc Plumbuita 

I cu Nr. Cadastral 216 116, În vederea desfăşurării de acti v ităţi comerciale: vânzare produse 

alimentare ş i nea limentare, cu excepţia băuturil or alcoo li ce şi ţigărilor. 

27) Căsuţa din lemn cu suprafaţa de 15 mp, bun ex istent În Parcul Plumbuita 2, situat pe Şoseaua 

Colentina numărul 63-65, sector 2, Bucureşti , Înscri s În C.F. cu nr. 232259 Parc Plumbuita 2 cu Nr. 

Cadas!ral 232259, În vederea desfăşurării de activităţi comerciale : vânzare produse alimentare ş i 

nealimentare, cu excepţia băuturilor alcool ice ş i ţigăril or. 

28) Imobil (Gheţărie) cu funcţiunea de restaurant, cu suprafaţă utilă de 332 mp, ex istent În Parcul 

Naţiona l situat pe Bu levardul Basarabia, numărul 25-35, sector 2, Bucureş ti , imobil Înscris În C.F. 

cu nr. 225 127 cu Nr. Cadastral 225 127, În vederea desfăşură rii de activităţi comerc ia le: Restaurant. 
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3. Informaţ ii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini . 

3. 1. Modalitatea sau modalitaţi l e prin ca re persoane le interesate pot intra în poses ia unui exe mplar 

al documentaţiei de atr ibuire. Se poate procura la cerere de la sediul Administraţ i e i Domeniului 

Public Sector 2: Municipiul Bucureşti , sector 2, Şoseaua Electronic ii , numărul 44. 

3.2. Denumirea ş i datele de contact ale servic iului /compal1imentului din cadrul in stituţi ei de la care 

se poate obţi ne un exemplar din documentaţia de atr ibuire: Serviciul Control ş i Administrare 

Domeniu Public din cadrul Administraţie i Domeniu lui Public Sector 2: Municipiul Bucureş ti , sector 

2, Şoseaua Electronici i numărul 44, telefon: 02 1.252.77. 12/ 02 1.252.77.89 int. 2 12. 

3.3. Costul ş i condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazu l, potrivit 

prevederilor O.U.G. Ilr. 57/2019 privind Codul administrativ: 25 de lei, se poate achita cu numerar, 

la casieria Administraţiei Domeniului Public Sector 2. 

3.4. Data-limită pentru so licitarea clarificari lor: 19.0 1.2023, ora 16.30. 

4. Informaţii privind ofertele Se poate depun e doar o s ingură ofertă pentru bunullicitat. 

4.1. Data- limită de depunere a ofertelor: 27.0 1.2023 , ora 14.00. 

4. 2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Administraţiei Domeniului Public Sector 2: 

Municipiul Bucureşti , sector 2, Şoseaua Electronicii nr. 44, program de luni până jo i Între orele 8.00-

16.00, vineri Între orele 8.00-14.00. 

4.3. Numărul de exemplare În care trebui e depusă fiecare ofertă: Fiecare ofertă trebuie depusă Într

un exemplar în două plicuri s ig ilate, unul exterior ş i unul interior. 

5. Data ş i locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofe rtelo r: 01 .02.2023, ora 

10.00, în Sala Administrat iv I de la sediul Administraţie i Domeniului Public Sector 2: Municipiul 

Bucureşti , sector 2, Şoseaua Electronicii numărul 44. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon ş i /sau adresa de e-ma il ale in stanţe i competente În 

soluţionarea litig iilor apărute ş i term ene le pentru ses izarea in stanţe i: Tribuna lul Bucureş ti - Secţia a 

II -a Contencios Administrativ ş i Fisca l cu sediul în Bulevardul Unir ii , nr.37, sector 3, Telefon 

(ce ntra l ă): 021.408.36.00; 021.408.37.00, e-mail : trb-grefiersefs2caf@just.ro, fax: 021.408.37.81. 

7. Data transmiterii anunţului de licitalie către ins tituţiile abi litate, în vederea publicării : 

28. 12.2022. 
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FIŞA DE DATE A LICITAŢIEI PUBLICE 

PENTRU INCHIRIEREA A 28 DE BUNURI IMOBILE 

APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC DIN SECTORUL 2 

Ofertanţi i au obligaţ i a de a analiza cu atentie prezenta documentaţie de atr ibuire si de a pregăti 

oferta, conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractua le conţinute in aceasta 

documentaţie. 

CAP. 1. INFORMATII GENERALE 

1.1 Organizatorul licitatiei : 

Administraţia Domeniului Pub lic Sector 2, cu sedi ul in Bucuresti, sector 2, Şoseaua Electronicii 

nr. 44, telefon: 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax : 021.252.79.77, e·mail: office@adp2.ro, Adresa 
website: www.adp2.ro 

1.2 Obiectul licitatiei publice 

închirierea prin licitaţie publică şi adjudecarea la cel mai mare pret oferit a urmatoarelor 

categorii de buuuri imobile aflate in administrarea sa: 

» Teren minifotbal cu suprafata de 1250 mp, situat in Parcul Plumbuita 1, avand 

caracteristicile mentionate in caietul de sarcini: 

· pretul de pornire a licitatiei: I euro/mp/luna inclusiv TV A; sub acest nivel nicio oferta nu va 

putea fi acceptata; 

· garantia de participare la licitatie: 2500 euro (contravaloarea a doua ch irii lunare - 2 x 

euro/mp/luna x 1250 mp); 

> Căsuţă din lemn, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul C inema Floreasca, având 

caracteristicile menţionate În ca ietu l de sarc ini : 

preţul de pornire a licitaţiei: 27 euro/mp/lună inclusiv TVA; sub acest nivel nicio 

ofertă nu va fi acceptată ; 

garanţ i a de participare la lic it aţ i e: 324 euro (contrava loarea a două chiri i lunare -

2 x 27 e uro/mp/lună x 6 mp); 

> Căsuţă din lemn, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Florilor, având caracteristicile 

mentionate în ca ietu l de sarci ni : 

preţul de pornire a licitatiei : 23 euro/mp/lună inc lusiv TVA; sub acest nivel nicio 

ofertă nu va fi acceptată ; 

garantia de participare la licitatie: 276 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 23 euro/mp/lună x 6 mp); 
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» Căsuţă din lemll, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul loanid, având caracterist icile 
menţionate În caietul de sarcini: 

preţul de pornire a l icitaţ i e i: 27 euro/mp/lună inclusiv TV A; sub acest nivel nicio 
ofeltă nu va fi acceptată ; 

garanţ ia de participare la li citaţie: 324 euro (contrava loarea a două chirii lunare -

2 x 27 euro/mp/lună x 6 mp); 

» Căsuţă din lemn, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Obor, având caracterist ici le 
menţionate În ca ietul de sarcini : 

preţul de pornire a li c itaţie i : 24 euro/mp/lună inc lusiv TV A; sub acest nive l nicio 
ofertă nu va fi acceptată ; 

garanţ ia de participare la licitaţie: 288 euro (contravaloarea a do uă ch iri i lunare -

2 x 24 euro/mp/l ună x 6 mp); 

» Căsuţa din lemn nr. 1, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Morarilor, având 

caracteristici le menţionate În ca ietul de sarcini: 

preţu l de pornire a li c itaţ i ei: 23 euro/mp/lună inc lusiv TVA; sub acest nivel nicio 

ofertă nu va fi acceptată; 

garanţ i a de participare la li c itaţ i e: 276 euro (co ntravaloarea a două chirii lunare -
2 x 23 euro/mp/llInă x 6 mp); 

» Căsuţa din lemn nr. 3, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Morarilor, având 

caracteristicile menţionate În caietul de sarcini : 

preţu l de pornire a li c itaţi e i : 23 euro/mp/lună inclusiv TVA; sub acest nivel nicio 

ofertă nu va fi acceptată ; 

garanţ ia de participare la licitaţi e: 276 euro (contravaloarea a două chirii lunare -
2 x 23 e llro/mp/lună x 6 mp); 

» Căsuţa din lemn nr. 4, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Morarilor, având 
caracteristicile menţionate În ca ietul de sarcini : 

pretul de pornire a lic itaţi e i : 23 euro/mp/lună inclusiv TV A; sub acest nivel ni cio 

ofeltă nu va fi acceptată; 

garanţ i a de participare la li c i taţ i e: 276 euro (co ntrava loarea a două chirii lunare -
2 x 23 eu ro/mp/lună x 6 mp); 

» Căsuţa din lemn, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Motodrom, având caracteristicile 

menţionate În caietu l de sarc ini : 

preţul de pornire a li c i taţiei: 21 euro/mp/lună inclusiv TVA ; sub acest nive l nicio 

ofertă nu va fi acceptată ; 

garanţia de participare la l icitaţie: 252 euro (contravaloarea a două chirii lunare -
2 x 21 euro/mp/lună x 6 mp); 

» Căsuţa din lemn nr. 1, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Naţional, având 

caracteristicile menţ ionate În caietul de sarcini: 

preţul de pornire a li citaţ i ei : 23 euro/mp/lună inclusiv TVA ; sub acest nivel nicio 
ofertă nu va fi acceptată ; 

garanţia de part ic ipare la licitaţie : 276 euro (contravaloarea a două chirii lunare -
2 x 23 euro/mp/lună x 6 mp); 
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~ Căsuţa din lemn nr. 2, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Naţional, având 

caracteri sticile menţionate În caietul de sarc ini : 
preţul de pornire a licitaţiei: 23 euro/mp/lună inclus iv TVA; sub acest nive l nicio 

ofertă nu va fi acceptată ; 

garanţia de participare la licitatie: 276 euro (contrava loarea a două chirii lunare -

2 x 23 euro/mp/lună x 6 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 3, cu suprafata de 6 mp, situată În Parcul Naţional, având 

caracteristicile menţionate În caietul de sarcini : 

preţul de pornire a li c itaţi e i : 23 euro/mp/lună inclusiv TV A; sub acest nivel nicio 

ofertă nu va fi acceptată; 
garantia de participare la licitatie : 276 euro (contravaloarea a două chiri i lunare -

2 x 23 euro/mp/lună x 6 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 4, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Naţional, având 

caracteristici le menţionate În caietul de sarcini: 

preţul de pornire a li citaţiei: 23 euro/mp/lună inclusiv TVA; sub acest nivel ni cio 

ofel1ă nu va fi acceptată ; 

garanţia de participare la li citaţ i e: 276 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 23 e uro/mp/l ună x 6 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 1, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Plumbuita 1, având 

caracteristici le menţionate În caietu l de sarcini: 

preţul de pornire a licitaţiei: 23 euro/mp/lună inclusiv TVA; sub acest nivel nicio 

ofertă nu va fi acceptată; 
garanţia de participare la licitaţie: 276 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 23 eu ro/mp/lună x 6 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 2, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Plumbuita 1, având 

caracteristicile menţionate în caietul de sarcini : 

preţu l de pornire a li c itaţiei: 23 euro/mp/lună inclusiv TV A; sub acest nive l nicio 

ofertă nu va fi acceptată ; 

garantia de participare la licitat ie: 276 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 23 eu ro/mp/lună x 6 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 1, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Plumbuita 2, având 

caracteristicile menţionate În caietul de sarcini: 

preţu l de pornire a licitaţiei : 23 euro/mp/lună inclusiv TVA; sub acest nive l nicio 

ofertă nu va fi acceptată ; 

garanţia de participare la licitat ie: 276 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 23 e uro/mp/lună x 6 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 2, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Plumbuita 2, având 

caracteri stic il e mentionate În caietul de sarcini : 

preţul de pornire a li c itaţiei: 23 euro/mp/lună inclusiv TV A; sub acest nivel nici o 

ofertă nu va fi acceptată; 
garant ia de part icipare la l icitaţ i e: 276 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 23 euro/mp/lun ă x 6 mp); 
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~ Căsuţa din lemn, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Sfântul Pantelimon, având 

caracteristicile menţionate În caietul de sarci ni : 

preţu l de pornire a li citaţ i e i: 22 euro/mp/l ună inclusiv TVA; sub acest nivel nicio 

ofertă nu va fi acceptată; 
garanţia de part ic ipare la li citaţie: 264 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 22 euro/mp/lună x 6 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 1, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Tei, având caracteristici le 

menţionate în caietul de sarcini: 

preţu l de pornire a li c itaţi ei: 27 euro/mp/lună inclusiv TV A; sub acest nive l nic io 

ofertă nu va fi acceptată ; 

garanţ i a de participare la li citaţie: 324 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 27 euro/mp/lună x 6 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 2, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Tei, având caracteristicile 

menţionate în caietul de sarc ini : 

preţul de pornire a li c i taţiei: 27 euro/mp/lună inc lusiv TVA; sub acest nivel nicio 

ofel1ă nu va fi acceptată ; 

- garanţia de participare la licitaţie : 324 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 27 euro/mp/lună x 6 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 3, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Tei, având caracteristicile 

menţionate în ca ietu l de sarcini : 

preţul de pornire a licitaţiei: 27 euro/mp/ l ună inclusiv TVA; sub acest nive l nicio 

ofertă nu va fi acceptată; 
garanţia de participare la li citaţie: 324 euro (contravaloarea a două chiri i lunare -

2 x 27 euro/mp/lună x 6 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 4, cu suprafaţa de 6 mp, situată În Parcul Tei, având caracteristici le 

menţionate în caietu l de sarci ni : 

preţu l de pornire a licitaţ i ei: 27 euro/mp/l ună inclusiv TV A; sub acest nivel nic io 

ofel1ă nu va fi acceptată; 
garanţia de participare la li c itaţ i e: 324 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 27 eu ro/mp/lună x 6 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 1, cu suprafaţa de 15 mp, situată În Parcul Naţional având 

caracteristicile menţionate în ca ietul de sarci ni : 

preţul de pornire a li c itaţi e i : 16 euro/mp/ l ună inclusiv TVA; sub acest ni vel nic io 

ofertă nu va fi acceptată ; 

garanţia de participare la licitaţie: 480 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 16 euro/mp/lună x 15 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 2, cu suprafaţa de 15 mp, situată În Parcul Naţional având 

caracteristicile menţionate în caietu l de sarcini: 

preţu l de pornire a licitaţiei: 16 euro/mp/ l ună inclusiv TVA; sub acest ni ve l I1I CIO 

ofertă nu va fi acceptată; 
garanţia de participare la li citaţie: 480 euro (co ntravaloarea a două chirii lunare -

2 x 16 euro/mp/lună x 15 mp); 
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~ Căsuţa din IernII III'. 1, cu suprafaţa de 15 mp, situată îll Parcul Plumbuita 1 având 

caracterist icile menţionate în caietul de sarcini: 

preţul de pornire a lic italie i: 15 euro/mp/lună inclusiv TY A; sub acest nive l nicio 

ofertă nu va fi acceptată; 
garanţia de participare la licitaţi e: 480 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 15 euro/mp/lună x 15 mp); 

~ Căsuţa din lemn nr. 2, cu suprafaţa de 15 mp, situată în Parcul Plumbuita 1 având 

caracteristicile mentionate în caietul de sarcini: 

pretul de pornire a lic itat ie i: 15 euro/mp/lună inclusiv TYA; sub acest nive l IlICIO 

o fertă nu va fi acceptată ; 

garanţia de participare la li citaţie: 480 euro (contrava loarea a două chir ii lunare -

2 x 15 euro/mp/lună x 15 mp); 

~ Căsuţa din lemn cu suprafaţa de 15 mp, situată în Parcul Plumbuita 2, având 

caracteri sticile menţionate în caietul de sarcini : 

pretul de pornire a li c i taţiei: 15 euro/mp/lună inclusiv TY A; sub acest nivel nicIO 

ofeltă nu va fi acceptată ; 

garantia de participare la licitaţie: 480 euro (contravaloarea a două chirii lunare -

2 x 15 euro/mp/lună x 15 mp); 

.:. Imobil (Gheţărie) cu funcţiunea de restaurant, cu suprafaţă utilă de 332 mp, aflat în 

Parcul Naţional situat pe Bd. Basarabia, Ilr. 25-35, sector 2, având caracteristicile mentionate în 

caietul de sarcini : 

- pretul de pornire a licitaţie i: 7,14 euro/mp/lună inclus iv TY A; sub acest nivel nicio o fertă nu va 

putea fi acceptată 
- garantia de participare la li c itaţi e: 4741 euro (contrava loarea a două chirii lunare -

2 x 7, 14 euro/mp/lună x 332 mp) 
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13 Ca lendaru l procedurii de atribu ire a contractelor de Închiriere 

INFORMAŢII DATA/ORA LOCAŢIA 

Trimiterea spre publicare a anunţului de 
li c itaţ ie publică (cu cel puţin 20 de zil e 

19. 12-28. 12.2022 Monitorul Oficial 
ca lendaristice înainte de data l imită pentru 
depunerea ofel1elor) 

Publicarea anunţului de li c itaţ i e pub l ică 
29. 12.2022-

Monitorul Oficial 
04.0 1.2023 

Trimiterea spre publicare pe site-uri le 
Primăriei Sectoru lui 2 ş i A.D.P Sector 2 a 29. 12.2022- Site Primăria Sector 2 
anunţului de li c itaţ i e publică (d upă 04.01.2023 Site A.D.P. Sector 2 
publicarea în Monitorul Oficial) 

Data limită pentru solicitarea c l ar i ficări l o r 19.01.2023/ 
A.D.P. Sector 2, Şoseaua 

de catre ofertanţi ora 16.30 
Electronicii Ilf. 44, sector 2, 
Bucureşti 

Data limită până la care autoritatea 
contractantă (A.D.P. Sector 2) va 

26.0 1.2023/ 
A.D.P. Sector 2, Şoseaua 

răspunde la c larificările solicitate de 
ora 16.30 

Electronicii Ilf. 44, sector 2, 
ofertanţi (cu 5 zile lucrătoare înainte de Bucureşti 

data limită pentru depunerea ofertelor) 

Data limită până la care ofertanţii vor 
constitui garanţia de participare (cu cel 27.0 1.2023/ ora 

virament bancar 
puţin 3 zile lucrătoare înainte de data 14.00 
licitaţie i publice ) 

Termen limită de depunere a ofertelor (cu 
27.01.2023/ ora 

A.D.P. Sector 2, Şoseaua 
3 zile lucrătoare înainte de data li c itaţie i 

14.00 
Electronicii Ilf. 44, sector 2, 

publice) Bucureş ti 

şed inţă publică ăntr-o locaţ ie care 
DATA DESFĂşURĂRII LICITAŢIEI 01.02.2023/ se va anunţa în timp util (sed iul 

PUBLICE ora 10.00 A.D.P. Sector 2 / sediul Primăriei 
Sectorului 2) 

Procesul -verbal al lic itaţ i e întocmit de 
A.D.P. Sector 2, Şoseaua 

În termen de 1 zi Electronicii nr. 44, sector 2, 
secretarul comisiei de evaluare ş i semnat 

luc rătoare de la Bucureş ti 
de membrii comisiei de evaluare ş i de 

data li citaţ i e i 
ofertanţi 

Comunicarea, in scris, a rezu ltatului A.D.P. Sector 2, Şoseaua 
li c itaţi e i publice, atât a ofeltanţi l or în termen de 3 zile Electronicii nr. 44, sector 2, 
declara ţi adm i ş i cât ş i a celor dec l araţi de la adjudecare Bucureş ti 

respinş i 

Termenele pentru 
Tribunalul Bucureşti - Secţia sesizarea 

in stanţelor sunt Contencios Secţia a-II-a Contencios 

Termen de depunere a contestaţ iil o r 
cele stabilite În Administrativ ş i Fiscal cu sediul în 

Legea Bulevardul Unirii , numărul 37, 
Contenciosului sector 3, e-mai l: trb-
Administrativ nr. grefiersefs2caf@just.ro. 
554/2004. 
în termen de 20 
zile lucrătoare de AD.P. Sector 2, Şoseaua 

Încheierea contractelor de închiriere la data comunicării Electronicii nr. 44, sector 2, 
rezultatului Bucureşti 

licitaţi e i 
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1.4. Baza legală 

- Codul administrativ, Artico lul 3 17 care se referă la componenţa comisiilor de eva luare ş i Secţi unea 

a 4-a, de la Art ico lul 332 până la Articolul 348, care se refe ră la închirierea bunurilor aparţinând 

domeniului public al statului sau unităţi l or administrativ-teritoriale; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 248/27.07.2022; 

Principiile care stau la baza selectarii participan ţi l or ş i adjudecării bunurilor im ob ile scoase la 

licitaţi e publică în vederea închirieri i sunt următoarele: 

a) Iranparell!a. respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţ i i l or referitoare la 

apl icarea procedurii pentru închirierea bunurilor imobile aparţinand dom eniului pub lic; 

b) Iratamentul egal pentru toti participanţii , însemnand că toate criteriile de calificare sunt elaborate 

ş i se aplică într-o manieră ned iscriminatorie; 

c) libera cOllcuren/ă, respectiv as igurarea condiţiilor pentru ca orice candidat, pe rsoană fizică sau 

juridică să aibă, potrivit l egis l aţ i e i , dreptul de a participa la lic i taţia publică în vederea închirierii 

bunuri lor proprietate publică afl ate în adm ini strarea! proprietatea Adm i nistraţiei Domeniului Public 

Sector 2. 

Prin prezentarea la li c itaţi e, prevederile documentaţiei de atr ibuire, a le caietului de sarcini si ale 

ce lorlalte documente care privesc li citaţ i a se cons idera acceptate de ofertanţ i . 

CAP. Il . INSTRU CTIUN I PRIVIND ORGANIZAREA SI DE SFASURAREA 

PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

Licitatia va fi de forma" LICITATIE PUBLICĂ". 

11.1 CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE 

Fiecare participant POATE DEPUNE DOAR O SINGURĂ OFERTĂ pentru FIECARE 

dintre bunurile imobile scoase la li citaţie. 

a) Are dreptul de a participa la licitaţie orice pe rsoană fi z i că sau juridică, română sau st răină , 

care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţi i : 

a) a pl ătit toate taxe le privind participarea la li c i taţie , inclusiv garanţia de participare ş i 

achiziţionarea Caietului de sarcini ; 

b) a depus oferta pentru participarea la licitaţie, împreună cu toate documentele so licitate în 

documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de at ribuire; 

c) are îndeplinite la zi toate obligaţ iil e ex igibile de plată a impozite lor, a taxe lor ş i a contribuţiilor 

către bugetu l conso lidat al statului ş i către bugetul local; 

d) nu este în stare de inso l venţă, faliment sau lichidare; 

b) Nu are dreptul să part icipe la li c itaţi e persoana fizică /juridi că care a fost desemnată 

câştigătoare la o li c itaţie publică ante rioară privind bunuri le statu lui sau ale unităţ il or administrativ

teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a pl ătit preţul , din culpă proprie. 

Res tricţi a operează pentru o durată de 3 ani, ca lcu l ată de la desemn area persoanei respective 

drept câştigătoare la l icitaţie. 
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Ofertantii au obligatia de a depune, În vederea participării la licitaţia publică, următoarele 

documente prevăzute În caietul de sarcini: scrisoarea de Înaintare, plicul exterior ş i plicul interior 

introdus în plicul exterior, ambele sigilate (lipite cu scotch). Detaliile referitoare la aceste documente 

sunt menţionate în ca ietu l de sarcini la Capitolul VI. 

ATENTIE: TOATE FORMULARELE VOR FI SEMNATE DE CĂTRE OFERTANT. 

Garantia de participare la licitatie: 

(1) Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare la licitaţie, conform sumei stabilite în 

caietul de sarcini pentru fiecare bun supus licitatiei. Ofertantul va trebui să preci zeze pe documentul 

doveditor al p l ăţii garanţiei de participare pentru care bun a fost depusă garanţia . 

(2) Garanţia pentru participare este necesară pentru a proteja organizatoru l procedurii faţă de riscul 

unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, pe întreaga perioadă derulată până la 

semnarea contractului de închiriere. 

(3) Garanţia pentru participare la lic itaţi e pentru fi ecare bun în parte se constituie virament bancar în 
contul organizatorului licitaţie i (Administratia Domeniu lui Public Sector 2) deschis la Trezoreria 

Sector 2, Cod fiscal 4266260, numărul de cont fiind precizat în ca ietul de sarcini. 

(4) Ofertele care nu sunt însoţ ite de dovada constituirii garanţiei pentru participare vor fi respinse. 

(5) Organizatorul procedurii de li c itaţie are dreptul de a vira garanţia pentru participare în bugetul 

propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre 
următoare l e s ituaţii: 

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabi lită câştigătoare, refu ză să semneze contractul de închiriere în perioada de 
valabilitate a ofertei ; 

(6) Garanţia pentru participare constituită de ofertantu l a cărui ofertă a fost stabi l ită ca fiind 

câştigătoare se restituie la cerere, de către autoritatea contractantă în cel mult 5 zile lucrătoare de la 

data la care ofertantul a făcut dovada constituirii garanţie i de bună execuţie. 

(7) Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabi lite ca fiind 

câştigătoare, se returnează la cerere, de către organizatorul procedurii, în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data semnării procesului-verbal de desemnare a ofertei câştigătoare. 

Pa g. 14118 



11.2 ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA PROCEDURII DE LICITATIE 

11.2.1. ORGANIZAREA PROCEDURII DE LICITATIE 

Anunţu l cu privire la organi zarea l icitaţ i ei publ ice se va publica În Monitorul Oficial, pe s ite-u l 

Primă riei Sectoru lui 2 ş i pe site-ul Administraţiei Domeniu lui Public Sector 2. 

Termenul limită de depunere a documentaţiei de participare la licitaţie este 27.01.2023, ora 

14.00 (cu cel puţin 3 zile Înainte de data l ic i taţiei publice 01 .02.2023), la registratura Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, având sediul pe Şoseaua Electronicii nI'. 44, sector 2, Bucureşti. 

Şedinţa de desfăşurare a Iicitaţiei publice se va desfăşura În data de 01.02.2023, ora 10.00. 

11.2.2. INSTRUCTIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE 

La depunerea scrisoarii de Înaintare, plicului exterior şi pl icul ui interior introd us În pl icul exterior, 

ambele sigilate (l ipite cu scotch) se va proceda astfel: 

- pe plicul exterior sigilat se va specifica: 

LICITAŢIE PUBLICĂ pentru închirierea bunului, ____________ _ 
cu suprafaţă de mp, din sectorul 2, locaţia, ____________ _ 
Denumirea ofertantu lui: -----------------------------------------

Sediul telefon! e-mail pentru persoană j uridică S.C. I. F.I P.F.A. __________ _ 
Domici liu/ telefon! e-mail pentru persoan ă fizică _______ ,--_______ __ 
A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 01.02.2023 ORA 10.00 

pe plicul interior ( mai mic decât cel exterior) se va scrie denumirea ofertantului, sediul 

social, telefon, e-mail ş i ob iectu ll icitaţiei pentru care este depusă oferta, În cazu l persoanelor 

juridice sau denumirea ofertantu lui, domiciliul, telefon, e-mail şi obiectu ll ic i taţ i ei pentru care 

este depusă ofe'1a, În cazul persoanelor fizice, co nform modelului de mai jos: 

OFERTA FINANCIARĂ la licitaţia publică din data de 01.02.2023 pentru închirierea 
bunului , cu suprafaţă de mp, din 
sectorul 2, locaţia--:-:-_______________________ _ 
Denumirea ofertantului: ____ ___________________ _ 

Sediul telefon! e-mai l pentru persoană j u r i dică S.c. I.F. / P.F.A. _________ _ 
Domici liu/ telefon/ e-mai l pentru pe rsoană fizică ,-,--:-::-:-:c.,..-,:-=--,-:-.,-:----- ---

A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 01.02.2023 ORA 10.00 

Documentaţ i a necesară (scrisoarea de Înai ntare, plicul exterior ş i plicu l interior introdus În plicul 

exterior, ambele sigilate (lipite cu scotch» se va depune la Registratura Administraţ i e i Domeniului 

Public Sector 2, la sediul din Şoseaua Electronici i nr. 44, sector 2, Bucureşt i , unde se va inregistra în 

ordinea primirii, precizându-se pe plicul exterior data ş i ora la care a fost depusă. 

Docum entele de cal ificare se redactează În lim ba română ş i se depun Într-un singur exemplar. 

Este ob ligatori u ca toate docum entele de pa.ticipare la l icitaţie să fie semnate ş i ştampi l ate de 

ofertanţi. 

Nu sunt admise completări ulterioare ale documentatiei de calificare. 

Pl icul cu documentele de ca lificare, depus la o a l tă ad resă decât cea stabil i tă sau după expirarea 

datei- limi tă pentru depunere se returnează nedeschis. 
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Ofertele pentru participarea la li citaţ i a publică vor fi redactate în lim ba română ş i se vor depune 

Într-un singur exemplar, la registratura Admini straţiei Domeniului Public Sector 2, până la data ş i ora 

menţionate În ca lendaru l procedurii , urmând a fi înregistrate În ordinea primirii acestora. 

Conţin utul oferte lor va rămâne confidenţ i a l până la data stab ilită pentru deschiderea acestora, 

locatorul unnand a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte, numai dupa această dată. 

Il.2.3. DESFĂSURAREA PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICĂ 

Plicuri le sigi late se predau comisiei de evaluare, În ziua fixată pentru desch iderea lor În şedinţă 
publică prevăzută În anunţul de licitaţie. 

Dupa deschiderea plicurilor exterioare de către preşedintele comisiei de evaluare, comisia de 

eva luare va anali za documentele necesare cal ifi cării ş i va elimina ofertele care nu respectă cond i ţii l e 

de calificare. Secretaru l comisiei de evaluare va Întocmi un proces-verbal În care se va preciza 

rezultatul ana lizei. După semnarea procesului-verbal de ana li ză de către toţi membrii comisiei de 

evaluare ş i de către ofertanţ i , preşedintele comisiei de eval uare va deschide plicurile interioare ale 
ofertelor. 

Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderi le criterii lor de 

atribuire a contractului de închiriere, precizate în caietul de sarcini ş i anume: 

a) cel mai mare nivel al chiriei, peste preţul minim de pornire a lic itaţiei; 

b) capacitatea economico-fi nanciară a ofertanţi lor; 

c) protectia mediului Înconj urător; 

d) condiţi i specifice impuse de natura bunului Închiriat. 

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc cerinţe l e cuprinse criterii le de atribuire a 

contractului de închiriere. 

Oferta caştigătoare este oferta care Întruneşte cel mai mare punctaj În urma ap li că rii criteriilor de 

atribuire. 

În cazu l În care există punctaje egale Între ofertanţ ii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se 

va face în funcţie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, 

iar În cazul ega lităţ ii În continuare, departajarea se va face În funcţie de punctajul obţinut pentru 

criteri ul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. 

Pe parcursul aplicării procedurii de atr ibuire, comisia de evaluare are dreptul să solicite c l arificări 

ş i , după caz, completăr i ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţi i 

ofertei cu cerinţe l e solicitate. 

So licitarea de c l arificăr i este propusă de către com isia de evaluare ş i se transmite de către locator 

ofertanţi lor În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comis ie i de eval uare. 

Ofertanţ ii trebuie să răspundă la so licitarea comisiei de evaluare, În termen de 3 zile lucrătoare de 
la primirea acesteia. 

În urma analizarii oferte lor de către com isia de evaluare, pe baza criteriilor de atr ibuire ş i a 

documentelor de cal ificare, secretarul Întocmeşte un proces-verbal În care menţionează oferte le 

valabile, ofertele care nu Îndeplinesc condiţ iil e prevăzute În caietu l de sarcini şi motivele exc luderii 

acestora din urmă de la procedura de licitaţ i e. Procesul-verbal va fi semnat de către toţi membrii 

comisiei de evaluare şi de către ofertanţi, iar În baza acestuia, În termen de o zi lucrătoare, se va 

Întocmi un Raport al Comisiei de evaluare care va fi semnat de către toţ i membrii com isiei ş i de 

ofertanţi. 

În termen de 3 zile lucrătoare de la data Înregistrării Raportului Comisiei de evaluare, 

locatorul va informa În scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale caror oferte au fost excluse, 
indicand motivele excluderii. 

Prin prezentarea la li c itaţie, prevederile documentaţ i e i de atr ibui re, ale caietului de sarcini si ale 

celorlalte documente care privesc li c itaţ i a se co nsidera acceptate de ofeltanţi . 
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În termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării rezu ltatului licitaliei publice, 

locatorul (Administraţia Domeniului Public Sector 2) va Încheia contracte de Închiriere cu 

ofertanţii ale căror oferte au fost sta bilite ca fiind câştigătoare. 

În cazul în care ofertantii dec larati câş ti gători refuză încheierea contractelor de închiriere sau nu se 

prezintă pentru semnarea contractului în termenul stabilit mai sus, procedura de lic itatie şe va relua. 

În cazul în care în urma publică rii anuntului de licitaţie, a fost depusă doar o singură ofertă pentru 

fiecare dintre bunuri le licitate sau nici o ofertă depusă nu este valabilă , Administraţ i a Domeniu lu i 

Public Sector 2 va anula procednra de licitaţie şi va organiza la o dată ulterioară, O nouă li citat ie 

publică. 

Secretarul comisiei de evaluare va intocmi un procesu l verbal în care va menţiona motive le anul ării 

licitatiei publice, urmând ca procesul verba l să fie semnat de toţ i membrii comis ie i de eva luare. 

Daca din motive obiective, Comis ia de evaluare dec ide până în momentul în care ofertanti i îş i 

prezi ntă ofertele, amânarea sau anularea licitatiei publice, decizia de amânare sau anul are nu poate fi 

atacată de ofertant i. 

CAP. III. DEPUNEREA SI COMPETENTA SOLUTIONĂRII CONTESTATIILOR 

Contestatiile vor fi formulat e în scris ş i se vor depune la Tribunalul Bucureşti - Secţ ia a II -a 

Contencios Adm inistrativ ş i Fiscal cu sediul în Bulevardul Unirii , nr.37, sector 3, Telefon (centrală): 

02 1.408.36.00; 021.408.37.00, e-mai l: trb-grefiersefs2caf@just.ro, fax: 021.408.37.81. 

CAP.IV. ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

Scopul închirierii bunurilor imobi lecare fac ob iectul prezentei licitatii î l co nstitu ie fo l os inţa acestora 

conform destinaţiei. 

Ofertanti i declarati câştigători vor prelua bunurile imobile în starea în care se a flă în momentul 

închirierii ş i au obligaţia pe toata durata contracte lor de închiriere să asigure integritatea bunuri lor 

imobi le ş i a dotări lo r aferente ş i de a le menţine ce l puţin în starea în care au fost primite. 

Prevederile contractului de închiri ere vor putea fi negoc iate de către ADP Sector 2 s i ofertantul care 

a adj udecat li c itaţia , cu exceptia clauze lor referitoare la: 

• obiectul contractului ; 

• durata contractului ; 

• va loarea chiriei s i a garanţi ei contractuale; 

• alte clauze care nu contravin prevederilor prezentei documentaţii de li citaţie . 

Predarea - primirea bunurilor imobile adj udecate se va face În maxim 5 (cinci) zile de la data 

semnării contractului de închiriere. 

Contractu l de închiriere se va încheia pe o perioadă de 3 (trei) ani calendaristici, cu posibi litatea 

prelung irii cu în ca 3 (trei) a ni calendaristici, prin acordul părţilor. 

Valabilitatea contractului de închiriere dec urge de la data semnari i de către părti a procesului -

verbal de predare-primire a bunului imobil adjudecat la licitat ia publică. 

Durata contractu lui de închiriere este de 3 ani calendaristic i, ad ică 1095 (o mie nouăzeci ş i 

cinci ) zile, ziua din care începe să producă efecte j uridice fiind data semnarii Procesu lui Verbal de 

predare-primire a bunului imobil. 
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Prelungirea contractulu i de Închiriere este permisă num ai dacă s unt Întrunite, cumul at iv, 

urm ătoarele cond i ţi i : 

a. locataru l a achi tat chiria la termenele convenite; 

b. locatarul a respectat, fără excepţi i , toate cele la lte clauze contractuale; 

c. locatarul nu este înregistrat cu debite la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurăr il or socia le 

de stat, bugetele fondur ile speciale etc.; 

La Încetarea contractu lui de Închiriere din orice cauză, bunul rev ine locatorului , liber de sarc ini. 

Predarea bunului imobi l de către locatar se face pe baza procesului verbal de predare-primire. În 
caz de neconformare, eliberarea bunului se rea lizează pe ca le administrativă, cheltuielile urm ând să 

fie recuperate de la locatar. 
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