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I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1. Municipiul..'. Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, judeţul Bacău, având contul
RO28TREZ06 I 5006XXX000234 deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337,
reprezentant prin PRIMAR LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, mandatat să reprezinte
interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, în calitate de locator, pe de o
parte

ŞI 

2. S.C. RETEA CAFE SRL, cu sediul în localitatea BACĂU, str. Constantei nr 3/C25,
înregistrată în ONRC BACAU, CIF/CUI 40525484, cont. RO83BTRLRONCRT0485760001
deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată de RETEA MONICA, în calitate ele locatar.

li. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. I. Obiectul contractului îl constituie procurarea folosinţei bunului, prin închiriere, 
respectiv spaţiul în suprafaţă utilă de 35,20 m p , situat pe Insula de Agrement din municipiul 
Bacău, str.l.L.Caragiale fn (Anexa împrumuturi vanzari)-Obiectivul 3.1. 

Bunul respectiv este proprietate publică a municipiului Bacău, înscris în C.F./nr cadastral 
65819/65814. 

A1t. 2. Spaţiul este dat în folosinţă chiriaşului în vederea desfăşurării activităţii de vanzare 
produse alimentare si nealimentare. 

Art. 3. Predarea primirea obiectului închirierii se face pe bază de proces-verbal de predare
primire, anexă la prezentul contract, în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii garantiei. 

111. TERMENUL

A1t. 4. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de 15.11. 
2022 până la data de 15.11.2027 

A1t. 5. La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părţilor, prin act 
adiţional, pentru o perioadă stabilită de comun acord. 

IV. PREŢUL CHIRIEI, MODALITĂŢI DE PLATĂ. GARANŢII

Art. 6. Preţul chiriei este stabilit la 131 lei/mp/lună, stabilit în şedinţa de licitaţie din data de 
21.10.2022 

Garanţia, în valoare de 9222,40 lei, stabilită la nivelul valorii a două chirii, a fost constituită 
cu chitanta seria 20297/BC2022 nr.131723 şi chitanta seria 20297/2022 nr.137471 va fi păstrată în 
contul de garanţii pînă la finalizarea contractului. 

Art. 7. Preţul stabilit la a,1.6 va fi indexat anual cu rata inflaţiei, fără a fi necesar acordul 
explicit al păr1ilor contractante. 














