ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA SIEUT
'
CONSILIU 'LOCAL
NR. 4157din 21.12.2021
STUDIU DE OPORTUNITATE
privind concesionarea prin licitatie publica a suprafe\ei de 4 mp din suprafata totala a terenului situat
1n intravilanul localitatii $ieut, 1nscris 1n CF 25830 $ieut, Nr. cadastral 25830,
apa~inand domeniului public al comunei $ieut
Prezentul studiu de oportunitate este intocmit in conformitate cu prevederile:
• Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative;
• Hotararea Consiliului Local al comunei $ieut nr. 18/1999 privind 1nsu~irea inventarului domeniului public al
comunei $ieut, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

(

Capitolul I.
Prezentare generala
Terenul care face obiectul concesionarii este 1nscris 1n CF 25830 $ieut, Nr. cadastral 25830, apa~inand
domeniului public al Comunei $ieut, 1n suprafata totala de 1807 mp amplasat 1n intravilanul comunei $ieut,
respectiv: - 4 mp. teren platforma betonata, situat 1n spatele Sediului administrativ al Primariei comunei $ieut
Terenul apartine domeniului public a lcomunei $ieut ~i este liber de sarcini.
Din suprafata totala, se va concesiona doar suprafata de 4 mp, 1n scopul amenajarii unor constructii
provizorii 1n vederea amplasarii unor echipamente de telecomunicatii ce deservesc localitatile componente
comunei $ieu\.
Se propune realizarea de construc\ii care sa se 1ncadreze 1n zona adiacenta. Activitatea desfasurata va
cuprinde toate dotarile necesare pentru a se incadra 1n normele functionale moderne.

Obiectivele concedentului:
• valorificarea terenului concesionat;
• atragerea la bugetul Consiliului local de fonduri suplimentare rezultate in urma administrarii optime a
terenului, prin incasarea redeventei prevazute 1n contractul de concesiune;
• atragerea capitalului privat 1n actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, precum ~i
ridicarea gradului de civilizatie ~i conforta acesteia;
• dezvoltarea durabila a comunei.
Capitolul II.
Motive de ordin economic, financiar social
lnitiativa concesionarii are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potentialul maxim atat din
punct de vedere al concedentului cat ~i al concesionarului.
Din punctual de vedere al autoritatii locale, identificam trei componente majore care justifica initierea
procedurii de concesionare a terenului ~i anume aspectele de ordin economic, aspectele de ordin social ~i
aspecte de ordin financiar.
Din punct de vedere economic ~i social nu poate fi neglijat impactul economic general de atragerea
capitalului privat 1n actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale precum ~i ridicarea gradului
de civilizatie ~i contort a acesteia, pentru o dezvoltare durabila prin cre~terea gradului de acces la sistemul
informational
si' de telecomunicatii.
'
Din punct de vedere financiar se preconizeaza atragerea de venituri suplimentare la bugetul local prin
stabilirea taxei pe teren, care se datoreaza de concesionar 1n conditii similare impozitului pe teren conform
prevederilor Codului Fiscal, prin incasarea redeventei prevazute 1n contractul de concesiune precum ~i alte sume
1ncasate pentru eliberarea autorizatiilor necesare.

.
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Capitolul Ill.
lnvestitii pe care concesionarul este obligat sa le realizeze, obligatiile privind r9t,ct a med~i1u,§1
termene de realizare
) \
lnvestitiile ce se var realiza au ca destinatie amenajarea unor constructii provizo 'i in ve~ere a pl~ arii
unor echipamente de telecomunicatii ce deservesc localitatile componente comunei $ieut.
·\ / \' Jc,
Amplasarea constructiilor ~i functionarea ulterioara a obiectivului se va face cu aplicarea leg1slatiei in
vigoare privind protectia factorilor de mediu. Nu se var desfa~ura activitati in zona susceptibile a polua aerul, apa
~i solul. lnvestitiile necesare vizeaza constructia efectiva a spatiului cat ~i racordarea la utilitati ~i sistematizari
vertical necesare acceselor.
Durata maxima pentru realizarea investiliilor precizate este de 1an de la emiterea autorizatiei de
construire.

l
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Capitolul IV.
Nivelul minim al redeventei
Redeventa minima este de 1000 lei, pentru stabilirea acesteia autoritatea publica locala a avut in vedere
urmatoarele criterii:
a) proportionalitatea redeventei cu beneficiile obtinute din exploatarea bunului
b) valoarea de piata a bunului care face obiectul concesiunii;
c) corelarea redeventei cu durata concesiunii.
La stabilirea redeventei minime, s-a avut in vedere valoarea de piata a imobilului rezultata in urma
intocmirii unui raport de evaluare de catre un evaluator autorizat, privind concesionarea suprafetei de 4 mp teren
platforma betonata, situat in spatele Sediului administrativ al Primariei comunei $ieut.
Capitolul V.
Modalitatea de acordare a concesiunii
Procedura aplicata in vederea concesionarii va fi licitatie publica cu oferta in plic inchis, conform
prevederilor art. 363 alin (1) respectiv art. 336 alin.(3) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019- privind Codul
administrativ.
Pot participa la licitatie toate persoanele fizice ~i juridice interesate, romane sau straine care se
incadreaza in conditiile impuse prin Documentatia de licitatie, aprobata de Consiliul local $ieut.
Comisia de licitatie va fi alcatuita dintr-un numar impar de membri ~i va fi compusa din consilieri, precum
~i angajati din cadrul aparatului propriu al Primariei $ieut.
Capitolul VI.
Durata estimata aconcesiunii
Pentru a asigura un nivelul de rentabilitate propunem o durata a concesiunii de 20 de ani. Contractul de
concesiune poate fi prelungit prin acordul de vointa al pa~ilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata
insumata sa nu depa~easca 49 de ani.
Capitolul VII.
Termene previzibile
Concedentul poate sa incheie contractul de concesiune de bunuri proprietate publica numai dupa
implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii ofertantilor, despre decizia de
atribuire a contractului de concesiune.

4

Anexa nr. 2
la HCL nr.3 din 27.01 .2022

NOTA DE CALCUL CONCESIUNE TEREN ~IEUT

DENUMIRE: TEREN AFERENT SEDIU PRlMARIE ~I CONSILIU LOCAL
SUPRAFATA: l.807 ~

POZITIA iN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC: 200
DATA EVALUARII: 31.12.2018

VALOARE: 34.300 LEI
Avfuldu-se

m vedere

Articolul 17 din Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii, actualizata prin Legea 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea ~i completarea unor acte normative, in cadrnl c!lreia se
menlioneaza ca "Limita minima a pretului concesiunii (chiriei) se stabile~te, dupa caz, prin hotl\r§rea
Consiliului Judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucur~ti sau a Consiliului Local, astfel
inc§t sli asigure recuperarea 1n 25 de ani a pretului de viinzare al terenului, in conditii de piatli, la
care se adauga costul lucdirilor de infrastructura aferente", pentru a obpne nivelul minim al
concesiunii, pomind de la pretul pietei, valoarea de piata a activului mentionatli mai sus o 1mplirtim
la 25 de ani.

Valoare concuiune(t.hlrlcVao= 34.300 lei/ 25 ani = 1.372 lei/an (pentru 1.807 mp)
Valoare unitarii conccslunc(chlrle)lan= 1.372 lei/an/ l.807 mp= 0,76 leVmp/an (pentru 1 mp)

Evaluator:

CUGIR
17.01.2022
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DEUMITARE A JMOBJLULUJ
Sc.-,r., l:S00
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knexa nr. 3
la HCL r/J~3,ai /27.01 :f~22~. /)
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
,,=:\~x
concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 4 mp din suprafata totala a terenului situat n l~travilanul lo9311tatii
$ieut, inscris in CF 25830 $ieut, Nr. cadastral 25830, apa~inand domeniului public al C~ unei $ieut

CONTINUT:
I. lnformatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax
~i/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;
II. lnstructiuni privind organizarea ~i desfa~urarea procedurii de concesionare;
Ill. Caietul de sarcini;
IV. lnstructiuni privind modul de elaborare ~i prezentare a ofertelor;
V. lnfOFmatii detaliate ~i complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei ca~tigatoare,
precum ~i ponderea lor;
VI. Anularea licitatiei;
VII. lnstructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
VIII. lnformatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii - Contractul cadru de concesiune
I

(

I. INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL
CONCEDENT: COMUNA SIEUT
SEDIUL: Comuna $ieut, Sat $ieut, nr. 197, Judetul Bistrita-Nasaud,
COD FISCAL: 4247372
TELEFON 0263-261179; FAX 0263-261179
Organizarea licitatiei se face de catre Comisia de licitatie numita prin HCL nr. _ _ _ _ __
I

I

II. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

A. Procedura licitatiei publice

(

1. Concedentul are obligatia sa publice anuntul de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, intr-un
cotidian de circulatie nationala, intr-unul de circulatie locala 9i pe site-ul Primariei $ieut.
2. Anuntul se trimite spre publicare cu eel putin 20 de zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea
ofertelor.
3. Documentatia de atribuire se ridica contra cost de la sediul Primariei $ieut. Persoanele interesate pot solicita
clarificari iar reprezentantii concedentului au obligatia de a le transmite raspunsul intr-o perioada ce nu depa9e9te 4
zile lucratoare. Pentru comunicarea clarificarilor, persoana interesata va pune la dispozitie adresa, nr. fax 9i e-mail-ul
sau va preciza in scris daca dore 9te o alta modalitate de comunicare (ex: sa ridice personal corespondenta).
4. Ofertele se depun la sediul concedentului, intr-un singur exemplar, in doua plicuri inchise 9i sigilate, unul exterior
9i unul interior, care var contine documentele solicitate de concedent. Pe plicuri va fi trecut obiectul concesiunii
pentru care se depune oferta. Dupa primirea ofertelor, in perioada anuntata 9i inscrierea lor in ordinea primirii in
registrul .,intrari-ie9iri", plicurile inchise 9i sigilate var fi predate comisie de evaluare, constituita prin hotararea
consiliului local.
5. Procedura de licitatie se desfa9oara numai daca in urma publicarii anuntului de licitatie au fast depuse eel putin
doua oferte. $edinta de deschidere a plicurilor este publica.
6. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea
documentelor 9i datelor cerute in .,lnstructiuni privind modul de elaborare 9i prezentare a ofertelor" 9i intocme9te un
proces verbal in care se mentioneazarezultatul analizei. Pentru continuarea desfa9urarii procedurii de licitatie este
necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare eel putin 2 oferte sa intruneasca conditiile de participare.
5
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7. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului ve ~
mn aza
operatiunile deschise la pct. 4 de catre toti membrii comisie de evaluare ~i de catre oferta] , riufu~i daca ~ ·sta~ el
put!n 2 oferte valabile.
n• \ /
'
8. In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatei nu au fast depuse eel pu,i(l doJa oferte alaBjle,
concedentul va anula procedura ~i va organiza o noua procedura de licitatie, cu aceea~i 'cfocumenta\ie. ih oazul
organizarii unei noi licita\ii, procedura este valabila in situatia in care a fast depusa eel pu\in o oferta valabila:'
9. Criteriile de atribuire a contractului de concesiune este sunt:
• eel mai mare nivel al redeventei;
• capacitatea economico-financiara a ofertantilor;
• protectia mediului inconjurator;
• condi\ii specifice impuse de natura bunului concesionat.
Pentru determinarea ofertei ca~tigatoare, comisia de evaluare aplica criteriile de atribuire prevazut in documentatie.
10. in cazul egalitatii pretului oferit de 2 sau mai multi participanti admi~i, comisia va solicita acestora sa faca o noua
oferta, in plic inch is.
11. in urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, secretarul comisiei intocme~te un proces verbal in care
mentioneaza ofertele valabile, oferta declarata ca~tigatoare, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate ~i
motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.
12. in baza procesului verbal care indepline~te condi\iile prevazute la pct. 7, in termen de o zi, comisia de evaluare
intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele
esentiale ale ofertelor depuse ~i motivele alegerii ofertantului ca~tigator sau, in cazul in care nu a fast desemnat nici
un ca~tigator, cauzele respingerii pe care ii comunica concedentului.
13. Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile lucratoare informeaza in scris cu
confirmare de primire, ofertan\ii ale caror oferte au fast excluse indicand motivele excluderii ~i ofertantul declarat
ca~tigator.
14. Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricaror
clarificari ~i completari necesare.
15. in termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentu o transmite ofertan\ilor
vizati.
16. Ofertan\ii trebuie sa raspunda la solicitarea concendentului in termen de 4 zile lucratoare de la primirea acesteia.
17. in cazul in care licitatia publica nu a condus la desemnarea unui ca~tigator se va consemna aceasta situatie intrun proces verbal ~i se va organiza o noua licitatie.
18. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condus la desemnarea unui ca~tigator aceasta se va consemna intr-un
proces verbal care va constitui temeiul pe baza caruia comisia de evaluare va recurge la reluarea procedurii de
licita\ie.

(
Garantii
1.ln vederea participarii la licitatie ofertantii sunt obligati sa depuna garantia de participare la licita\ie.
2. Garantia de participare este in cuantum de 50 lei ~i se va achita la caseria Primariei $ieut sau prin virament
bancar in contul: Comuna $ieut, cod fiscal 4347372, RO32TREZ1015006XXX000204 - deschis la Trezoreria Bistrita,
cu specificatia la obiectul platii.
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Ill. CAIETUL DE SARCINI

' ,i\ } ,

Capitolul I - Principii generale
";\ \111'.
Licitatia se va desfa9ura 1n conformitate cu prevederile legale 1n vigoare, respectiv Ordo anta de Urgenta nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
/

(

Capitolul II - Obiectul concesiunii
2.1.Concesionarea, prin licitatie publica cu oferta 1n plic 1nchis, a suprafetei de 4 mp din suprafata totala a terenului
situat 1n intravilanul localitatii $ieut, 1nscris 1n CF 25830 $ieut, Nr. cadastral 25830, apa~inand domeniului public al
Comunei Sieut.
'
'
Terenul care face obiectul concesionarii este 1nscris 1n CF 25830 $ieut, Nr. cad astral 25830, apa~inand domeniului
public al Comunei $ieut, 1n suprafata totala de 1807 mp amplasat 1n intravilanul comunei $ieut, respectiv: - teren
platforma betonata, situat 1n spatele Sediului administrativ al Primariei comunei $ieut
2.2. Scopul concesiunii:
Din suprafata totala, se va concesiona doar suprafata de 4 mp teren platforma betonata, situat 1n spatele Sediului
administrativ al Primariei comunei $ieut, 1n scopul amenajarii unor constructii provizorii 1n vederea amplasarii unor
echipamente de telecomunicatii ce deservesc localitatile componente comunei $ieut.
2.3.Situatia juridica: Terenul apartine domeniului public al comunei $ieut ~i este liber de sarcini.
2.4.Conditii de mediu - Concesionarul poarta 1ntreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale 1n
domeniul protectiei mediului.
Capitolul 111- Motivatia concesionarii
3.1 .0portunitatea concesionarii acestui teren este motivata din punct de vedere juridic de art. 308 alin (2) 9i (3) din
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
3.2. Concesionarea terenului, din punct de vedere financiar, determina o sursa de venituri pentru bugetul local, prin
plata redeventei stabilita prin licitatie publica organizata 1n conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.

(

Capitolul IV· Obliga\iile concesionarului/concedentului:
4.1. Obliga\iile concesionarului:
1. Concesionarul are obligatia obtinerii tuturor avizelor/autorizatiilor necesare realizarii investitiei, 1n
conformitate cu prevederile legale, pe cheltuiala sa. Concesionarul se obliga sa administreze 9i sa exploateze
obiectul concesiunii cu diligenta maxima pe toata durata contractului.
2. Concesionarul este obligat sa exploateze 1n mod direct bunul care face obiectul concesiunii. Pe toata
durata contractului, concesionarul nu va schimba obiectul concesiunii, a9a cum a fast stabilit la Cap. 2 al caietului de
sarcini.
3. Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
4. Concesionarul are obligatia sa respecte legile romane pe toata durata concesiunii 1n toate actiunile pe
care le 1nteprinde pentru realizarea contractului.
5. Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa 9i penalitatile/majorarile calculate de concedent 1n caz
de nerespectare a termenelor de plata.
6. Concesionarul are obligatia sa plateasca taxele 9i impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de
legislatia 1n domeniu.
7. Concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercitiului functiunii organelor de
politie, salvare, protectie civila, aparare nationala 9i alte asemenea.
8. Concesionarul are obligatia de a permite accesul proprietarului bunului concesionat, la solicitarea acestuia
din urma, pentru executarea oricaror lucrari de inreres public pe care acesta le considera a fi necesare.
7
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9. Concesionarul este obligat sa respecte prevederile OUG nr. 195/2005privind p(6te,,ctia mediulti\ cu
modificarile 9i completarile ulterioare, sau a altar prevederi legale in vigoare.
,
~ "''
10. Concesionarul Va respecta conditiile de exploatare a concesiunii 9i obiectiXrle de ordin ec~00JlO C,
financiar, social 9i de mediu, incepand de la preluarea bunului pana la incetarea contractului de e0ie.s1 e,
respectiv refacerea cadrului natural dupa realizarea lucrarilor de orice fel 9i mentinerea acesfuia in coodi\ii no ale,
utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant 9i lipsite de riscuri pentru presonalul de e-xploatare 9i
intretinere, precum 9i pentru a9ezarile umane.
11 . Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru ca prin lucrarile realizate sa nu afecteze
proprietatile vecine; este direct raspunzator pentru defec\iunile/degradarile/distrugerile 9i alte asemenea 9i va suporta
exclusiv prejudiciile create.
12. La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie
concedentului, in deplina proprietate, terenul in mod gratuit 9i liber de orice sarcini, pe baza de proces verbal.
13. In teremen de 30 de zile de la data semnarii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa
depuna, cu titlu de garantie, o suma reprezentand 50% din redeventa datorata concendentului pentru primul an de
concesionare in contul R032TREZ1015006XXX000204. In cazul in care concesionarul nu respecta acesta obliga\ie,
contractul inceteaza de drept fara nici o notificare privind punerea in intarziere, fara acordarea de despagubiri
concesionarului 9i fara interven\ia instan\ei. Din aceasta suma sunt re\inute, daca este cazul, penalita\ile 9i alte sume
datorate concedentului de catre concesionar, in baza prezentului contract.
4.2. Cheltuieli in sarcina concesionarului:
1. Concesionarul va suporta toate cheltuielile necesare proiectarii, construirii, exploatarii 9i intre\inerii
imobilului pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, pe toata durata acestuia.
4.3. Renuntarea la concesiune
1. Concesionarul poate renunta la concesiune in cazul imposibilitatii de a realiza obiectul concesiunii, dintr-o
cauza de fo~a majora, fara a fi obligat la palta vreunei despagubiri.
I
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4.4 Obligatiile concedentului
1. Concedentul este obligat sa nu ii tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din contractul de
concesiune.
2. Concedentul nu are dreptul sa modifice unilateral contractul de concesiune, exceptand situatiile
excep\ionale legate de interesul national sau local sau alte situatii prevazute expres de lege.
3. Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca
atingere drepturilor concesionarului.
Capitolul V - Regimul financiar al concesiunii
1. Costurile estimate de realizare a obiectului concesiunii cad in sarcina concesionarului.
2. Redeventa minima (pretul de pornire la licitatie) pentru terenul in suprafata de 4 mp, este de 1000
lei/an, stabilita avand in vedere propo~ionalitatea redeventei cu beneficiile obtinute din exploatarea bunului respectiv
suprafata de 4 mp teren platforma betonata, situat in spatele Sediului administrativ al Primariei comunei $ieut.
Redeventa adjudecata se poate modifica conform Hotararilor Consiliului Local sau legislatiei in domeniu, prin
indexare cu indicele de infla\ie.
3. Pretul documentatiei de atribuire este in cuantum de 500 de lei. Acesta se achita la caseria primariei
$ieut sau prin prin virament bancar in contul: Comuna $ieut, cod fiscal 4347372, R014TREZ10121A300530XXXXdeschis la Trezoreria Bistri\a, cu specifica\ia la obiectul platii.
4. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este
obligat sa achite redeventa pentru anul 2022.
8

(p''1?
~·r

5. lncepand cu anul 2023, plata redeven\ei se va face din ini\iativa concesionarl l
la 3!~ ~rfe a
anulu1 In curs.
,/l ' •, / \ *
6. Concesionarul are obligatia sa achite impozitele si alte venituri datorate bu etului local, st' bi ite e
'
'
I
- - ,Ji
legisla\ia in vigoare.
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Capitolul VI - Durata concesiunii
1. Durata concesiunii este de 20 ani 9i poate fi prelungita, prin simplul acord de vointa al pa~ilor, incheiat in
forma scrisa, cu condi\ia ca durata insumata sa nu depa~easca 49 ani.
2. Concesiunea decurge de la data semnarii ~i inregistrarii contractului. Obligatia platii redeventei incepe de
la aceasta data.

,i

Capitolul VII - Organizarea licitatiei taxe
1. Lalicita\ie pot participa agen\i economici.
2. Comisia de licita\ie are dreptul sa descalifice orice optiune, care nu indepline~te, prin documentele
prezentate, condi\iile de participare, orice document lipsa sau neconfom duce la descalificare.
3. Garan\ia de participare se va restitui participantilor care au pierdut licita\ia, in termen de 15 zile lucratoare
de la data licitatiei.
4. Pentru ofertantul ca~tigator, garan\ia de participare se constituie in plata redeventei.
5. Garantia de participare se pierde in situa\ia in care solicitantului ca~tigator nu se prezinta pentru
incheierea contractului de concesionare in termen de 20 zile calendaristice de la data comunicarii rezultatului
procedurii de atribuire.
I

(

,i

Capitolul VIII - Prezentarea ofertelor desfa,urarea licitatiei
1. Licita\ia are loc la sediul Primariei $ieut, din localiatea $ieut, nr. 197, jude\ul Bistrita-Nasaud. In ziua
stabilita pentru licitatie, comisia se va intruni avand asupra ei documenta\ia intocmita pentru licita\ie. Pentru
desfa~urarea procedurii licita\iei publice este obligatoriu depunerea a eel pu\in 2 oferte.
2. Dupa primirea ofertelor in perioada anuntata ~i inscrierea lor in ordinea primirii in registrul intrare-ie~ire,
plicurile inchise ~i sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, constituita prin Hotararea Consiliului Local.
3. $edin\a de deschidere a plicurilor este publica.
4. Dupa deschiderea plicurilor exterioare comisia de evaluare elimina ofertele care nu con\in totalitatea
documentelor 9i datelor cerute in ,,lnstruc\iuni privind modul de elaborare 9i prezentare a ofertelor".
5. Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire concedentul are dreptul de a solicita clarificari 9i dupa caz
completari ale documentelor prezentate de ofertan\i pentru demonstrarea conformita\ii ofertei cu cerin\ele solicitate.
6. Solicitarea de clarificari este propusa de catre comisia de evaluare ~i se transmite de catre concedent
ofertan\ilor in termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisie de evaluare.
7. Ofertan\ii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 3 zile lucratoare de la primirea
acesteia.
8. Concedentul nu are dreptul ca prin clarificarile ori completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj
in favoarea unui ofertant.
9. In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate secretarul
acesteia intocme9te un proces verbal in care mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de
valabilitate 9i motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire. Procesul verbal se semneaza de
catre toti membrii comisie de evaluare.
10. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului verbal care
consemneaza opera\iunile descrise la punctul 4 de catre toti membrii comisie de evaluare ~i de catre ofertanti, numai
daca exista 2 oferte valabile.Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate
prevazute in caietul de sarcini al concesiunii.
9

11 . In cazul Tn care nu exista eel pu\in 2 oferte valabile comisia de evaluare va T~,t~ un proces verbal
care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmand a se repi r ;;~ dura de licit~ ie
publica. La a doua licita\ie procedura este valabila daca s-a prezentat o singura oferta valab1 ~! \ /
j
11
12. Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este eel mai mare nivel al redjven\ei.
13. Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriul d~ rltrlbuire
prevaz t Tn
~
~
documenta\ie.
14. In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare secretarul comisiei Tntocme 9te un proces verbal
Tn care men\ioneaza ofertele valabile, oferta declarata ca 9tigatoare, ofertele care nu Tndeplinesc criteriile de
valabilitate 9i motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.
15. In baza procesului verbal ofertele care Tndeplinesc condi\ii prevazute la punctul 9, Tn termen de o zi
comisia de evaluare Tntocme 9te un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare 9i opera\iunile de
evaluare, elementele esen\iale ale ofertelor depuse 9i motivele alegerii ofertantului ca9tigator sau Tn cazul Tn care nu
a fast desemnat nici un ca9tigator cauzele respingerii pe care Tl comunica concedentului.
16. Dupa primirea raportului comisie de evaluare, concedentul Tn termen de 3 zile lucratoare informeaza Tn
scris, cu confirmare de primire ofertan\ii ale caror oferte au fast excluse indicand motivele excluderi 9i ofertantul
declarat ca 9tigator.
17. In cazul Tn care licita\ia publica nu a condus la desemnarea unui ca9tigator se va consemna aceasta
situa\ie Tntr-un proces verbal 9i se va organiza o noua licita\ie, aceasta fiind valabila daca s-a depus o oferta valabila.
18. In cazul Tn care, Tn cadrul celei de-a doua proceduri de licita\ie publica nu se depune nicio oferta valabila,
concedentul anuleaza procedura de licita\ie. Concedentul va consemna aceasta Tntr-un proces verbal. Pentru cea
de-a doua licita\ie va fi pastrata documenta\ie de atribuire aprobata pentru prima licita\ie.
19. Ofertantul va participa la licita\ie prezentand actul de identitate 9i eventualele procuri Tn cazul
mandatarilor.
20. Pretul minim pe care trebuie sa-1ofere participan\ii admisi Tn procedura de licita\ie este de 1000 de lei/an.
21 . Suma adjudecata va constitui redeventa anuala.
22. Dupa Tncheierea fiecarei licitatii participan\ii 9i comisia de licita\ie var semna procesul verbal Tncheiat
privind derularea licita\iei. Concendentul va publica Tn Monitorul oficial al Romaniei partea a VI- a anun\ul de
atribuire, con\inand rezultatele procedurii Tn eel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire
a contractului de concesiune.
I
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Capitolul IX - Conditii de valabilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele
1. Ofertele se redacteaza Tn limba romana. Fiecare participant poate depune o singura oferta.
2. Ofertan\ii transmit ofertele lor pana la data 9i ora stabilita prin anun\ul procedurii, Tn doua plicuri sigilate
(unul exterior 9i unul interior) conform documenta\ie de atribuire care se Tnregistreaza de concedent, Tn ordinea
primirii lor Tn registrul intrari-ie9iri, precizandu-se data 9i ora.
3. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al con\inutului, pe toata perioada de valabilitate
stabilita de concedent, respectiv 90 de zile calendaristice de la data depunerii.
4. Persoana interesata are obliga\ia de a depune oferta la adresa Primariei Comunei $ieut 9i pana la data
limita pentru depunere stabilite Tn anun\ul procedurii.
5. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv fo~a majora, cad Tn sarcina persoanei interesate.
6. Oferta depusa la o alta adresa a concedentului decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru
depunere se returneaza nedeschisa.
Capitolul X - Clauze referitoare la incetarea/rezilierea contractului de concesiune
1. Prin simplul acord al pa~ilor la data restituirii de catre concesionar a bunului concesionat.
2. La expirarea duratei ini\iale stabilite Tn contract, daca pa~ile nu convin, Tn scris, prelungirea acestuia, Tn
condi\iile legii.
10
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3. La dispari!ia, dinlr-o cauzii de fo~ii majorii a bunului concesionat sau in cazul imp , t;;;ilit1!ii o6ie?
concesionarului de a-I exploata prin renuntare, fara plata unei despagubiri, caz in care ace a v~ ?otifica ipdata
concedentul ~espre disparitia bunului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a acestuia, de larand renuntare~ la
concesiune. In aceste situatii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri\~entru prejudicj ile'
suferite de concesionar.
4. in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu
plata unei despagubiri juste ~i prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instan\ei de
judecata. Concedentul va notifica de indata inten\ia de a denunta unilateral contractul de concesiune ~i va face
men\iune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.
5. in cazul in care concesionarul nu i~i respecta obligatia de a depune garantia prevazuta la capitolul IV, alin.
(4), pct. 13 in termen de 30 de zile de la incheierea contractului, contractul inceteaza de drept, fara punerea in
intarziere ~i fara nici o formalitate.
6. in cazul in care concesionarul intra in procedura de faliment sau este decazut de drepturi.
7. in cazul nerespectarii obilgatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre
concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului. Concesionarul este obligat sa achite
folosinta terenului pana la predarea efectiva a acestuia catre concedent. Cuantumul lipsei de folosinta teren,
pe luna, reprezinta 1/12 din valoarea anuala a redeventei licitate. Plata se va efectua lunar pana la ultima zi a
lunii in curs. Pentru nerespectarea acestei obligatii se calculeaza majorari de intarziere conform legislatiei in
vigoare.
8. Pact comisoriu: Neexecutarea obligatiei de plata a redeventei sau a taxelor impozitelor datorate
pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni pana la expirarea perioadei pana la care este obligat sa faca
plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a fi necesara semnarea sau punerea in intarziere ,i
fara interventia instantei J'udecatoresti.
9. La incetarea/rezilierea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat sa restituie
concedentului, in deplina proprietate, terenul, in mod gratuit ~i liber de orice sarcini.
10. Neexecutarea obligatiilor contractuale, confera concedentului, plata unei despagubiri, constand in
valoarea redeventei ~i a penalitatilor calculate pana la preluarea bunului.
11 . in conditiile incetarii contractului de concesiune din alte cauze decat ajungerea la termen, fo1a majora
sau cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului proprietate publica, in
condi\iile stipulate in contract, pana la preluarea de catre concedent.

,i
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IV. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR
1. Oferta se redacteaza in limba romana.
2. Ofertantii transmit ofertele lor in 2 plicuri sigilate, unul exterior ~i unul interior.
3. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta ~i aceasta va confine:
- o fisa cu informa\ii privind ofertantul ~i o declaratie de participare semnata de ofertant fara ingro~ari, ~tersaturi sau
modificari;
- certificat de inmatriculare la ORC;
- certificat constatator emis de ORC;
- certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local, care sa certifice ca societatea nu
figureaza cu sume restante;
- certificat fiscal privind achitarea obliga\iilor de plata fata de bugetul de stat, care sa cetifice faptul ca societatea nu
figureaza cu sume restante;
- declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare, lichidare judiciara sau faliment;
- acte doveditoare privind achitarea caietului de sarcini ~i a garantiei de participare la licitatie;
- imputernicire pentru reprezentantul sociatatii, daca nu este reprezentantul legal al aceteia;
- declara\ie proprie care sa cuprinda adresa, fax-ul ~i e-mail-ul unde dore~te sa i se comunice rezultatele procedurii.
11

4. Pe plicul interior care con\ine oferta propriu-zisa se inscriu numele sau denumirea ofertanl ui 96tniciliul ~~ s,1;id~I
social al acestuia, dupa caz, precum ~i bunurile pentru care se liciteaza; ace as ta va cuprinde redeJenta in i @feli I
precum si alte documente prevazute la criterile de atribuire a contractului de concesiune (vezi Cap V. Pct. 1).
5. Ofertele primite ~i inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anun\ul publicitar vor fi exclus~ 9 la
licita\ie ~i vor fi inapoiate ofertan\ilor fara a fi deschise.
6. Plicurile sigilate se predau comisie de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

~
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V. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU
STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE, PRECUM ~I PONDEREA LOR
1. Criteriile de stabilire a contractului de concesiune, sunt urmatoarele:
a) eel mai mare nivel al redeventei - 40%;
b) capacitatea economico-financiara a ofertantilor- 20%;
c) protectia mediului inconjurator-10%;
d) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat- 30%;

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
a) Punctaj pentru valoarea redeventei
Ofertantul care prezinta cea mai mare valoare a redeven\ei, ob\ine punctajul maxim, respectiv 40 puncte.ln
ordine descrescatoare, punctajele aferente fiecarei oferte se vor calcula dupa formula :
Punctaj pentru valoarea redeven\ei = redeventa maxim ofertata/ x 40
redeventa ofertata
J
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b) Punctaj pentru capacitatea economic-financiara a ofertantilor
Ofertantul care prezinta cea mai mare cifra anuala de afaceri sau eel putin egala cu dublul redeventei anuale
stabilite, ob\ine punctaj maxim, respectiv 20 puncte. In ordine descrescatoare, p~nctajele aferente fiecarei oferte se
vor calcula dupa formula :
Punctaj pentru capacitatea economico- financiara = cifra afaceri maxima x 20
cifra afaceri prezentata
c) Punctaj pentru protectia mediului inconjurator
Ofertantul care are cea mai mare valoare imobilizata in dotari necesare protectiei mediului obtine punctajul
maxim respectiv 1Opuncte. In ordine descrescatoare, punctajele aferente fiecarei oferte se vor calcula dupa formula:
Punctaj pentru protec\ia mediului = valoarea maxima imobilizata in dotari ofertata x 10
valoarea imobilizata in dotari

(

d) Punctaj pentru conditii specifice impuse de natura bunului concesionat
Ofertantul care prezinta proiectul ce eviden\iaza cerin\ele:
- justa utilizare a spa\iului =10 pct;
- stabilitate, securitate in exploatare =10 pct;
- fiabilitate =10 pct;
Ob\ine punctajul maxim respectiv 30 puncte. Fiecare cerin\a este = 10 pct.

2. Ofertantul ca~tigator va incheia contractul de concesiune in termen de 20 de zile de la comunicarea
rezultatului procedurii de atribuire a contractului de concesiune. Comunicarea se va face de catre concedent la
adresa declarata de ofertant ca fiind adresa de coresponden\a.
3. Concesionarul are obligatia ca in termen de eel mult 30 de zile de la data semnarii contractului de
concesiune sa depuna cu titlu de garantie o suma reprezentand 50% din redeventa datorata concesionarului. Din
aceasta suma sunt re\inute, daca este cazul, penalita\ile ~i alte sume datorate concedentului de catre concesionar, in
baza prezentului contract.
4. Nesemnarea de catre adjudecatorul licitatiei a contractului de concesiune in termenul stabilit atrage dupa
sine nulitatea adjudecarii, cu urmatoarele consecin\e: suma achitata cu titlu de garan\ie de participare de catre
acesta se pierde (nu se va restituii, intrand in bugetul concedentului) iar acesta este obligat sa achite catre bugetul
local un sfert din suma adjudecata reprezentand redeventa anuala, cu titlu de daune. Ofertantul in cauza nu mai are
dreptul de a participa la o noua licita\ie pentru terenul in cauza.
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5. In cazul in care concedentul nu poate incheia contractul cu ofertantul declarat ca~tigator¥n' cauza fa~tului
ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita db a ext cuta co9tfrctul
1
depunand documente pentru probarea celor precizate anterior, concedentul are dreptul sa declare ca~tigatoa
oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta este admisibila.
.,
6. In cazul in care ofertantul declarat ca~tigator refuza incheierea contractului sau nu ii semneaza in' termen
de 20 zile de la comunicarea rezultatului, procedura de atribuire se anuleaza, iar concedentul reia procedura, in
conditiile legii, studiul de oportunitate pastrandu-~i valabilitatea.

(

VI. ANULAREA LICITATIEI
1. Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri
proprietate publica, daca ia aceasta decizie inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii
procedurii de atribuire ~i anterior incheierii contractului, in situatia in care se constata incalcari ale prevederilor legale
care afecteaza procedura de atribuire sau fac imposibila incheierea contractului.
Procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele
conditii:
a) in cadrul documentatiei de atribuire ~i/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori
sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute de legislatie, respectiv art. 311 al OUG 57/2019.
b) concedentul se afla in imposibilitate de a adopta masuri corective, fara ca acestea sa conduca, la randul
lor, la incalcarea principiilor prevazute de legislatie respectiv art. 311 al OUG 57/2019.
Anularea licitatiei are lac ~i atunci cand:
-nu au fast depuse eel putin 2 oferte valabile in cadrul primei proceduri de licitatie sau o oferta valabilain
cadrul celei de a doua proceduri de licitatie;
- ofertantul declarat ca~tigator refuza incheierea contractului sau nu se prezinte in termenul stabilit pentru
semnarea contractului;
- in cazul unor contestatii intemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,
in termen de 1 zi de la semnarea procesului verbal.
2. Anularea se face prin hotararea comisiei de licitatie. Concedentul are obligatia de a comunica, in scris,
tuturor participantilor la procedura de atribuire, in eel mull 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea
obligatiilor pe care ace~tia ~i le-au creat prin depunerea ofertelor, cat ~i motivul concret care a determinat decizia de
anulare.
3. Poate fi exclus din procedura de licitatie, atat in timpul licitatiei cat ~i ulterior, pana la semnarea
contractului de concesiune, ofertantul despre care se dovede~te ca a furnizat informatii false in documentele de
calificare.
VII. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR DE ATAC
1.ln masura in care pa~ile nu ajung la o solutie pe cale amiabila, solutionarea litigiilor aparute in legatura cu
atribuirea, incheierea, executarea, modificarea ~i incetarea contractului de concesiune se realizeaza potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Actiunea in justitie se
introduce la Sectia de contecios administrativ a Tribunalul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, str. Alba lulia, nr.1B,
judetul Bistrita-Nasaud, telefon: 0236/213528, fax: 0263/231509, e-mail: tribunalul-bistritanasaud-info@just.ro.
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JUDEJUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA $IEUT
Nr..................data ................ ..
CONTRACT DE CONCES/UNE
- model orientativ -

I. Partile contractante
intre:

(

1. Comuna ~IEUT, cu sediul in localitatea $ieut, nr.197, judetul Bistrita-Nasaud, telefon/fax 0263261179,email secretar@primariaisieut.ro, avand Codul de inregistrare fiscala 4347372, in calitate de concedent, reprezentata
legal prin primar comunei, domnul IVAN MIHAI-GHEORGHE, in calitate de CONCEDENT
~i
2. SC. _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ cu sediul in _ _ __ _ _ _ _ _ , inregistrat la
Registrul Come1ului cu nr. _ _ _ _ _, cod fiscal RO - - - ~ rezentata prin administrator
_ _ _ _ _ _ _, in calitate de concesionar, pe de alta parte, in calitate de CONCESIONAR,
la data de _ __ ___, la sediul concedentului in temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ, a
Hotararii Consiliului Local al Comunei $ieut nr.3 din 27.01 .2022, precum ~i a procesului verbal nr.
_ _ _ _ _ , s-a incheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune
Obiectul contractului de concesiune este imobilul teren in suprafata de 4 mp teren, platforma betonata, situat
in spatele Sediului administrativ al Primariei comunei $ieut, din suprafata totala a terenului de 1807mp, amplasat in
intravilanul comunei $ieut, inscris in CF 25830 $ieut, Nr. cadastral 25830 , apa1inand domeniului public al comunei
$ieut.
Ill. Durata contractului
1. Durata concesiunii este de 20 ani ~i intra in vigoare incepand cu data semnearii prezentului contract de
concesiune.
2. Durata contractului de concesiune poate fi prelungita prin simplul acord de vointa al pa1ilor incheiat in
forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depa~easca 49 de ani.
IV. REDEVENTA
1. Redeventa este de _ _ _ _ _, lei/an. Redevanta se poate modifica conform Hotararilor de Consiliu
local sau legislatiei in domeniu, prin indexarea cu indicele de inflatie.
2. Redeventa se achita la caseria Primariei Comunei $ieut sau prin prin virament bancar in contul: Comuna
Sieut,cod fiscal 4347372, RO14TREZ10121A300530XXXX- deschis la Trezoreria Bistrita.
' ' 3. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului de co~cesiune, concesionarul este
obligat sa achite redeventa pentru anul 2022.
4. incepand cu anul 2023, plata redeventei se va face din initiativa concesionarului pana la 31 martie a
anului in curs.
5. Neplata redeventei sau executarea cu intarzire a acestei obligatii atrage majorari de intarziere, respectiv
0, 1% din cuantumul redeventei datorate pentru fiecare zi de intarziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul
derularii contractului.
6. Concesionarul are obligatia sa achite impozitele ~i alte venituri datorate bugetului local, stabilite de
legislatia in vigoare.
7. Pact comisoriu: Neexecutarea obligatiei de plata a redeventei sau a taxelor ,i impozitelor datorate
pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni pana la expirarea perioadei pana la care este obligat sa faca
plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a fi necesara semnarea sau punerea in intarziere ,i
fara interventia instantei judecatore~ti.
8. Prezentul contract constituie titlu de creanta ~i titlu executoriu.
I
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V. DREPTURILE PiiRTILOR(Concesionarului/Concedentu ri): \r i, ':.-1\_ \'(,
1.Drepturile concesionarului
~
\
a) Concesionarul are dreptul de a exploata, pe riscul ~i pe raspunderea sa, i obilul ce face obiectul
1
contractului de concesiune.
b) Concesionarul are dreptul de a executa lucrari de constructii provizorii asupra imobilului, necesare
realizarii obiectivului propus, pe cheltuiala sa.
c) Concesionarul are dreptul de a folosi 9i de a culege fructele bunului ce face obiectul concesiunii, potrivit
naturii acestuia 9i obiectivelor stabilite de pa~i prin prezentul contract de concesiune.

(

2. Drepturile concedentului
a) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunul concesionat, sa verifice stadiul de realizare a investitiilor,
verificand respectarea obligatiilor asumate de concesionar. Verificarea bunului concesionat se va efectua numai cu
notificarea prealabila a concesionarului, in scris, cu min. 2 zile inainte de data stabilita pentru vizitare.
b) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, din motive exceptionale
legate de interesul national sau local.
c) Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi
necesare, anuntand in prealabil in scris concesionarul.
d) Concedentul are.dreptul de a modifica valoarea redeventei in functie de hotararile de consiliu local sau
de legislatia in domeniu, conform pct. IV.
VI. OBLIGATIILE PARTILOR (Concesionarului/Concedentului):
1. Obligatiile concesionarului:
a) Concesionarul are obligatia obtinerii tuturor avizelor/autorizatiilor necesare realizarii investitiei, in
conformitate cu prevederile legale, pe cheltuiala sa. Concesionarul se obliga sa administreze 9i sa exploateze
obiectul concesiunii cu diligenta maxima pe toata durata contractului.
b} Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunul care face obiectul concesiunii. Pe toata
durata contractului, concesionarul nu va schimba obiectul concesiunii, a9a cum a fast stabilit la Cap. 2 al caietului de
sarcini.
c) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
d) Concesionarul are obligatia sa respecte legile romane pe toata durata concesiunii in toate actiunile pe
care le inteprinde pentru realizarea contractului.
e) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa 9i penalitatile/majorarile calculate de concedent in caz
de nerespectare a termenelor de plata.
Concesionarul are obligatia sa plateasca taxele 9i impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de
legislatia in domeniu.
g) Concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercitiului functiunii organelor de
politie, salvare, protectie civila, aparare nationala 9i alte asemenea.
h) Concesionarul are obligatia de a permite accesul proprietarului bunului concesionat, la solicitarea acestuia
din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.
i) Concesionarul este obligat sa respecte prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile 9i completarile ulterioare, sau a altar prevederi legale in vigoare.
j) Concesionarul va respecta conditiile de exploatare a concesiunii 9i obiectivele de ordin economic,
financiar, social 9i de mediu, incepand de la preluarea bunului pana la incetarea contractului de concesiune,
respectiv refacerea cadrului natural dupa realizarea lucrarilor de orice tel 9i mentinerea acestuia in conditii normale,
utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant 9i lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare 9i
intretinere, precum 9i pentru a9ezarile umane.
k) Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru ca prin lucrarile realizate sa nu afecteze proprietatile
vecine; este direct raspunzator pentru defectiunile/degradarile/distrugerile 9i alte asemenea 9i va suporta exclusiv
prejudiciile create.
I) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie
concedentului, in deplina proprietate, terenul in mod gratuit 9i liber de orice sarcini, pe baza de proces verbal.

n
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m) In teremen de 30 de zile de la data semnarii contractului de concesiune, conces~ ' rul'este oblig~t
depuna, cu titlu de garantie, o suma reprezentand 50% qin redeventa datorata concesionaru lJi pe'ntru primul/ a?
concesionare in contul RO14TREZ10121A300530XXXX. In cazul in care concesionarul nu respect~ acesta ooligati~
contractul inceteaza de drept fara nici o notificare privind punerea in intarziere, fara acordarea de despag bj i
concesionarului ~i fara interventia instantei. Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penatitatile ~i alte9ume
datorate concedentului de catre concesionar, in baza prezentului contract.
y

2. Obligatiile concedentului
a) Concedentul este obligat sa nu ii tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din contractul de
concesiune.
b) Concedentul nu are dreptul sa modifice unilateral contractul de concesiune, exceptand situatiile
exceptionale legate de interesul national sau local sau alte situatii prevazute expres de lege.
c) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca
atingere drepturilor concesionarului.

(

(

VII. iNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
1. Prin simplul acord al pa~ilor la data restituirii de catre concesionar a bunului concesionat.
2. La expirarea duratei initiale stabilite in contraat, daca pa~ile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in
conditiile legii.
3. La disparitia, dintr-o cauza de fo~a majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-I exploata prin renuntare, fara plata unei despagubiri, caz in care acesta va notifica indata
concedentul 9espre disparitia bunului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a acestuia, declarand renuntarea la
concesiune. In aceste situatii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile
suferite de concesionar.
4. In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu
plata unei despagubiri juste ~i prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instantei de
judecata. Concedentul va notifica de indata intentia de a denunta unilateral contractul de concesiune ~i va face
mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.
' 5. In cazul in care concesionarul nu i~i respecta obligatia de a depune garantia prevazuta la capitolul IV, alin.
(4), pct. 13 in termen de 30 de zile de la incheierea contractului, contractul inceteaza de drept, fara punerea in
intarziere si fara nici o formalitate.
6. 'In cazul in care concesionarul intra in procedura de faliment sau este decazut de drepturi.
7. 1n cazul nerespectarii obilgatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre
concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului. Concesionarul este obligat sa achite
folosinta terenului pana la predarea efectiva a acestuia catre concedent. Cuantumul lipsei de folosinta teren,
pe tuna, reprezinta 1/12 din valoarea anuala a redeventei licitate. Plata se va efectua lunar pana la ultima zi a
lunii in curs. Pentru nerespectarea acestei obligatii se calculeaza majorari de intarziere conform legislatiei in
vigoare.
8.Pact comisoriu: Neexecutarea obligatiei de plata a redeventei sau a taxelor ~i impozitelor datorate
pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni pana la expirarea perioadei pana la care este obligat sa faca
plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a fi necesara semnarea sau punerea in intarziere ~i
fara interventia instantei judecatore~ti.
9. La incetarea/rezilierea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat sa restituie
concedentului, in deplina proprietate, terenul, in mod gratuit ~i liber de orice sarcini.
10. Neexecutarea obligatiilor contractuale, confera concedentului, plata unei despagubiri, constand in
valoarea red_eventei ~i a penalitatilor calculate pana la preluarea bunului.
11 . In conditiile incetarii contractului de concesiune din alte cauze decat ajungerea la termen, fo~a majora
sau cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului proprietate publica, in
conditiile stipulate in contract, pana la preluarea de catre concedent.
VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
1. Pentru nerespectarea obligatiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune, partea in culpa datoreaza:
majorari de intarziere in cazul neachitarii in termenul stabilit a redeventei, conform pct. IV.
2. Forta majora apara de raspundere, in conditiile legii.
16
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IX. DECADEREA DIN DREPTURI A COCESIONARULUI
1. Decaderea din drepturi a concesionarului echivaleaza cu retragerea concesiurni ~i are drept cnseci ta
1ncetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului. Decaderea din drepturi se pronunta de catr~ nst~ ta
de judecata. Aceasta sanctiune se aplica 1n cazul cand concesionarul:
~ "...,g
a) ignora sistematic prevederile contractului de concesiune;
i \) )iP
b) abandoneaza sau 1ntrerupe activitatile legate de realizarea obiectului concesiunii;
c) alte situatii care conduc la nerealizarea obiectului concesiunii.
in situatiile prevazute mai sus, concedentul va transmite o somatie scrisa concesionarului, cu mentionarea
situatiilor care pot conduce la decaderea sa din drepturi. Prin somatie se va acorda un termen pentru 1nlaturarea
deficientelor. in cazul 1n care situatiile se mentin ~i dupa expirarea acestui termen, se va sesiza instanta de judecata.
2. Decaderea din drepturi a concesionarului conduce la 1ncetarea de drept a contractului de concesiune ~i
obliga pe concesionar la acoperirea tuturor prejudiciilor suportate de concedent.
X. LITIGII
1. in masura in care pa~ile nu ajung la o solutie pe cale amiabila, solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg
din executarea prezentului contract de concesiune, precum ~i a celor privind acordarea despagubirilor se realizeaza
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
XI. RASCUMPARAREA CONCESIUNII
1. Concedentul are posibilitatea, cu un preaviz de un an, de a rascumpara concesiunea dupa epuizarea a
2/3 din durata acesteia.
2. Rascumpararea concesiunii se face cand interese majore ale Comunei $ieut o impun ~i se aproba prin
hotarare a Consiliului Local al Comunei Sieut.
3. Pretul rascumpararii se stabile~te de comun acord 1ntre pa~i iar in caz de dezacord, partile se vor adresa
instantei de judecata.
XII. RENUNTAREA LA CONCESIUNE
1. Concesionarul poate renunta la concesiune 1~ cazul imposibilitatii de a realiza obiectul concesiunii, motivat
de dispari\ia bunului concesionat, dintr-o cauza de forta majora.
2. in cazul 1n care obiectul concesiunii nu poate fi realizat datorita nerespectarii obliga\iilor de catre
concedent, atunci concesionarul are dreptul la despagubiri pentru acoperirea costurilor lucrarilor ~i a celorlalte
cheltuieli suportate. in cazul 1n care nu se va ajunge la un acord, se va sesiza instanta de judecata
I
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XIII. ALTE CLAUZE
1. La finalizarea termenului concesiunii, pa~ile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare 1n
continuare a imobilului.
2. Schimbarea situatiei juridice a obiectului concesiunii dupa 1ncheierea contractului nu obliga pe concedent,
iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un tel de despagubire 1n acest caz.
3. in cazul in care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nula, inaplicabila sau
ilegala partial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o alta dispozitie a contractului, iar
acesta va fi interpretat ca ~i cand astfel de dispozitii nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevazute.
4. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor parti prin
semnarea unui act aditional.
5.in situatia 1n care la termenul de incetare a concesiunii vor aparea alte reglementari legale privind
concesionarea terenului, de comun acord, pa~ile contractante vor putea negocia ~i stabili alte conditii decit cele
prevazute 1n prezentul document.
XIV. DEFINITII
1. Prin forta majora, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare externa cu
caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu 1nsu~irile sale naturale, absolut invincibila ~i
absolut imprevizibila.
2. Prin interes national sau local, 1n sensul prezentului contract de concesiune, se 1ntelege o 1mprejurare
extrema cu caracter exceptional, prin care se impune realizarea unor obiective de interes national, judetean ~i local.
I
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Prezentul contract privind concesionarea imobilul teren 1n suprafata de 4 mp teren, platfor~ ~etonata, situat
1n spatele Sediului administrativ al Primariei comunei $ieut, din suprafata totala a terenului de ~807trflp, ampla~ tn~
intravilanul comunei $ieut, 1nscris 1n CF 25830 $ieut, Nr. cadastral 25830 , apa~inand domeni lul ~u lie al comunei J
1
$ieut, s-a 1ncheiat 1n 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
,J
Bunul se considera predat la data semnarii prezentului contract de concesiune.
'ii
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CONCEDENT,

CONCESIONAR,

UAT comuna Sieut
'

Primar - Ivan Mihai-Gheorghe
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