ANEXA Nr.1
la Proiectul de hotarare

ROMANIA
JUDEJUL BISTRITA-NASAUD
UAT COMUNA ~IEUT
CONSILIU LOCAL

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind concesionarea prin licita\ie publica a suprafe\ei de 120 mp. teren situat In intravilanul localita\ii Lunca, lnscris
In CF 29163 $ieu\, Nr. cadastral 29163, apa~inand domeniului public al comunei $ieu\
Prezentul studiu de oportunitate este intocmit in conformitate cu prevederile:
• Ordonan\ei de Urgen\a a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative;
• Hotararea Consiliului Local al comunei $IEUT nr.18/1999 privind lnsu9irea inventarului domeniului public al
comunei $IEUT, cu modificarile 9i completarile ulterioare.
Capitolul I.
Descrierea ~i indentificarea bunului care urmeaza a fi concesionat
Terenul care face obiectul concesionarii este situat In intravilanul localita\i Lunca, comuna $ieu\ In
suprafa\a de 120 mp, lnscris In CF 29163 $ieu\, indentificat cu nr. cad. 29163, teren arabil, apa~inand
domeniului public al Comunei $ieu\. Este amplasat langa Parul Frijna 9i Drumul comunal Lunca Ardan 9i ulita
Frijna.
Trenul nu este ingradit, amplasat langa Parul Frijna 9i Drumul comunal Lunca-Ardan 9i Uli\a pe Frijna.
Este o zona cu terenuri libere 9i accesul se face din Drumul comunal Lunca -Ardan.
Capitolul II.
Motive de ordin economic, finaciar, social ~i de mediu
Din punct de vedere economic si social, realizarea obiectivului va conduce la obtinerea unor beneficii din
venituri constand 1n:
- venituri din redeven\a;
- venituri din taxa pe teren aplicabila terenurilor concesionate conform Codului Fiscal, venituri similar
impozitului pe teren;
- venituiri din impozitul pe salarii;
Din punct de vedere financiar se preconizeaza atragerea de venituri suplimantare la bugetul local, prin
lncasarea redeventei rezultate prin procedura de licitatie , sume lncasate la eliberarea Autorizatiei de construire,
Auturizatiei de functionare, sume ce urmeaza a fi lncasate pentru impozitul pe cladiri dupa finalizarea
constructiei.
Estimam realizarea urmatoarelor venituri anuale:
a) Redeven\a 1n suma de 330 lei/an.
b) impozitul pe teren 9i constructie;
c) venituri din taxa pe publicitate;
d) venituri din taxe pentru Autoriza\ia de functionare.
Din punct de vedere social estimam, urmatoarele:
- crearea unor locuri de munca atat pe perioada executari lucrarilor de constructie a obiectivului, impus
cat 9i locuri de munca permenente, dupa finalizarea constructiei;
- satisficerea nevoii comunita\i locale, pentru colectarea produselor agricole (lapte de vaca 9i de oaie);
Din punct de vedere de mediu, estimam, urmatoarele:
Responsabilitatiile de mediu revin 1n excusivitate concesionarului, lncepand de la preluarea bunului pana
la lncetarea contractului de concesiune 9i respectiv pana la refacerea cadrului natural dupa executia lucarilor de
orce fel(investitie, organizare de santier, interventie , exploatare, etc), cat 9i mentinerea acestuia In condi\ii
normare , utilizarea de exchipamante nepoluante pentru mediu ambiant 9i lipsite de riscuri pentru personalul de
exploatare 9i 1ntre\inere , precum si pentru asezarile umene invecinate.
Pentru asurarea protectie mediului inconjurator vor fi inrezise:
- aruncarea sau depozitarea deseurilor menajere In afara amplasamentelor amenajate;
- evacuarea de ape uzate, precum si descarcarea de reziduri 9i orce alte matweriale toxice 1n ape de
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suprafa\a sau bubterane;
- producerea de zgomote 9i vibra\ii cu intensitate perste limitele admise prin normele legale;
- evacuarea in atmosfera a substan\elor daunatoare peste limitele stabiliote prin rglementarile in vigoare.
Lucarile de realizare a obiectivului nu vor afecata regimul apelor subterane sau de suprafata fiind astfel
proiectate incat sa conduca la conservarea gradului de stabilire generala si locala din zona 9i sa asigurea corcta
drenarea apelor meteorice.
Se va avea in vedere pe cat posibil ca in perioada organixzari de santier oazele de spa\iu verde sa fie
protejate si sprafata spatului verde nu va fi diminuata.
Capitolul Ill.
Nivelul minim al redeven!ei
Redeven\a minima este de minim 330 lei/an propusa prin Raportul de evaluare de catre un evaluator
autorizat Ec.Bi 9boaca Nicolae Paul - Evaluator ANEVAR 9i stabilita prin Hotararea Consiliului local al comunei
9ieu\, care a avut in vedere urmatoarele criterii:
- valoarea de pia\a a bunului care face obiectul concesiunii;
• corelarea redeven\ei cu durata concesiunii.
Valoarea de pia\a a terenului este de 3.300,00 lei stabilita prin Raportul de evaluare.
Cuantumul redeven\a conform valorii de pia\a 3.300,00 lei:10 ani = 330 lei platibila in 10 ani
Capitolul IV.
Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune ~i justificarea alegeri procedurii
Procedura aplicata in vederea concesionarii va fi licita\ie publica cu oferta in plic inchis, conform
prevederilor art.363 alin (1) respectiv art. 336 alin.(3) din Ordonan\a de Urgen\a nr. 57/2019- privind Codul
administrativ.
Potrivit art. 362 alin.(3) din Ordonan\a de Urgen\a nr. 57/2019- privind Codul administrativ. ,,(3)
Dispozi/iile privind darea in administrare, concesionarea, inchirierea §i darea in folosin/il gratuitil a bunurilor
apar[inand domeniului public al statului sau al unitil/ilor administrativ-teritoriale se aplicil fn mod corespunziltor",
respectiv art. 302-331 din OUG nr. 57/2019.
Capitolul V.
Durata estimata aconcesiunii
Conform legisla\iei in domeniu si a valori stabilitre in Raportul de evaluare a imobilului, se estimeaza ca
in cazul concesionarii valoarea acestuia poate fi recuperate in maxim 10 ani.
Capitolul VI.
Termene previzibile pentru realizarea procedure de concesionare
in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, preconizam ca incheierea
procedurilor de concesionare a suprafe\ei de 120 mp. teren situat in intravilanul localita\ii Lunca, inscris in CF
29163 9ieu\, Nr. cadastral 29163, apa~inand domeniului public al comunei 9ieu\ este de aproximativ 45-60 zile
de la data aprobarii proiectului de hotarare(proiect ce include 9i aprobarea Studiului de oportunitate, respectiv
Caietul de sarcini), publicarea anun\ului de organizare a licita\iei(in Monitorul Oficialal Romaniei, Partea a VI-a,
intr-un cotidian de circulatie nationala 9i intr-unul de circulatie locala
Capitolul VI.
Avize
Avizul obligatoriu al Administra\iei Na\ionale a Rezervelor de Stat 9i Probleme Speciale 9i al Statului
Major General privind incadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului national de aparare, dupa caz:
· Nu este cazul;
Avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, in cazul in care obiectul
concesiunii ii constituie bunuri situate in interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorita\ii teritoriale
pentru protec\ia mediului competente, in cazul in care aria naturala protejata nu are structura de
administrare/custode: - Nu este cazul;
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