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Anexa 1 la HCL 32/27.04.2018 

 

CAIET DE  SARCINI 

 

pentru concesionarea suprafeței de teren de 454 m
2 

, situat în intravilanul comunei Socodor la 

nr.83b a înscris în CF 303158 Socodor 

 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII 

1.1. Amplasamentul 

Amplasament:intravilanul comunei Socodor , nr.83b a înscris în CF 303158 Socodor. 

1.3. Situaţia juridică a proprietăţii 

Terenul este înscris în CF 303158 Socodor și face parte din domeniul public al comunei 

Socodor.  

2. CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII 

2.1 Terenul are categoria de folosință”curți construcții”; 

2.2 Pe parcursul exploatării terenului se vor respecta normele de protecţie a mediului impuse de 

legile în vigoare; 

2.3 Imobilul concesionat va fi folosit în regim de continuitate si permanenţă pentru scopul în care a 

fost concesionat, eventualele schimbări de destinaţie se vor negocia împreună cu concedentul; 

2.4 Terenul concesionat nu va putea fi subcoconcesionat; 

2.5 Concesionarul nu poate închiria bunul imobil concesionat; 

2.6 Terenul se concesioneazã pe perioada de maxim 49 de ani, în conformitate cu O.U.G. 54/2006; 

2.7 Redevenţa minimă de pornire a licitaţiei este de 29,69 Euro/an, conform raportului de evaluare 

nr.3124/23.04.2018;  

2.8 Garanţia şi capacitatea concesionarului de a exploata bunul concesionat vor fi demonstrate cu 

documente justificative. 

3. CONDIŢIILE DE VALABILITATE ALE OFERTEI 

3.1. Oferta va fi transmisă (depusă) până la data de _____________, riscurile legate de transmiterea 

ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate; 

3.2. Oferta va fi transmisă (în două exemplare) în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior care 

va conţine documentele prevăzute în instrucţiunile pentru ofertanţi şi unul interior care va conţine 

oferta propriu-zisă semnată de ofertant; 

3.3. Oferta este valabilă pe toată perioada desfăşurării licitaţiei şi este confidenţială până la 

deschidere de către comisia de evaluare; 
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3.4. Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenţei, iar în 

cazuri deosebite şi alte criterii stabilite de concedent; 

3.5. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă s-au depus cel puţin trei oferte valabile. 

4. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

4.1. Contractul de concesiune încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia, dar se 

poate prelungi pe o perioadă egală cu cel puţin jumătate din durata iniţialăprin simplul acord de 

voinţă al părţilor; 

4.2. În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi pralabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind 

competentă instanţa de judecată; 

4.3. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale din contractul de concesiune, de către 

concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului 

în termen de 30 de zile de la notificare şi predarea bunului concesionat liber de sarcini. 

4.4 La dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 

obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 

4.5 La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune, bunul care a făcut obiectul 

contractului va fi returnat concedentului liber de sarcini. 

4.6 Bunurile realizate de concesionar pe terenul concesionat se consideră bunuri de retur. 

5. CHELTUIELI DE INSTITUIRE A CONCESIUNII: 

- caiet de sarcini ........................ 10 lei 

- garanţie participare ............... .1% din valoarea parcelei de teren. 

 

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 

 

1 . INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL 

1.1. Comuna Socodor, str. 1 nr. 1, cod poştal 317305, CF 3519330, tel. 0257358100 sau 

tel/fax.0257358112, e-mail: socodor@gmail.com: Crișan Gheorghe, secretar al comunei Socodor. 

 

2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

PROCEDURII DE CONCESIONARE 

2.1. Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română ori străină. 

Desfăşurarea procedurilor de concesinare 

A. Procedura licitaţiei publice 

1. Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie participarea a cel puţin 3 

ofertanţi. 
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2. După primirea ofertelor, în perioada anunţată şi înscrierea lor în ordinea primirii în 

registrul “Candidaturi şi oferte” plicurile închise şi sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, 

constituită prin dispoziție a primarului comunei Socodor, la data fixată pentru deschiderea lor 

prevăzută în anunţul publicitar; 

3. Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică; 

4. După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin 

totalitatea documentelor şi datelor cerute în “Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare 

a ofertelor” şi întocmeşte un proces-verbal, în care se menţionează rezultatul deschiderii plicurilor 

respective; 

5. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea procesului-verbal 

care consemnează operaţiunile descrise la punctul 4 de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de 

către ofertanţii, numai dacă există cel puţin 3 (trei) oferte eligibile; 

6. În cazul în care nu există cel puţin trei oferte calificate, Comisia de evaluare va întocmi un 

proces-verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmând a se 

repeta procedura de licitaţie publică deschisă; 

7. Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenţei; 

8. Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte un raport care cuprinde descrierea 

procedurii de concesionare şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale 

ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat 

câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii; 

9. În cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va consemna 

această situaţie într-un proces verbal şi se va organiza o nouă licitaţie; 

10. Dacă nici cea de-a doua licitaţie nu a condus la desemnarea unui câştigător, aceasta se va 

consemna într-un proces verbal care va constitui temeiul pe baza căruia Comisia de evaluare va 

recurge la procedura de negociere directă; 

11. În baza procesului – verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu 

îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de 

atribuire, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite 

concedentului; 

12. După primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, în termen de 3 zile lucrătoare 

informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând 

motivele excluderii. 

B. Procedura de negociere directă 

1. În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitaţii 

publice, concedentul va decide iniţierea procedurii de negociere directă; 
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2. Se va proceda la publicarea anunţului privind negocierea directă în două ziare circulaţie locală 

respectiv unul naţional; 

3. Anunţul negocierii directe se transmite spre publicare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte 

de data limită pentru depunerea ofertelor; 

4. Ofertele calificate pentru procedura de licitaţie publică rămân calificate şi pentru procedura de 

negociere directă; 

5. Condiţiile concesionării prin negociere directă nu pot fi inferioare celei mai bune oferte respinse 

la licitaţia publică; 

6. La data prevăzută în anunţul publicitar pentru negocierea directă, concedentul programează 

ofertanţii şi îi informează, în scris, data şi ordinea intrării la negocierea directă; 

7. Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie; 

8. Concedentul va negocia cu fiecare ofertant în parte, la data stabilită, conform programării; 

9. Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, sunt cele prevăzute în Caietul de sarcini; 

10. După încheierea negocierii directe Comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal care va 

cuprinde concluziile negocierilor purtate şi în care recomandă concedentului oferta cu cel mai mare 

cuantum al redevenţei; 

C. Garanţii 

1. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la organizator garanţia de 

participare; 

2. Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului 

câştigător în urma unei cereri de restituire; 

3. Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri: 

a.) dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia, 

b.) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă în termenul de 20 de zile de la data la 

care concedentul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale, pentru semnarea contractului de 

concesiune; 

4. Garanţiile se pot depune la : 

- casieria Primăriei Socodor; 

- la Trezoreria Chișineu Criș, prin Ordin de plata în cont RO_______________________, cod fiscal 

3519330, beneficiar Comuna Socodor. 

5. Valoarea garanţiei de participare: 1% din valoarea parcelei de teren. 

3. CAIET DE SARCINI  

Caietul de sarcini este parte componentă a documentaţiei de atribuire, 

4. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A 

OFERTELOR (ANEXA 1) 
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I. Prezentarea ofertelor - condiţii de eligibilitate 

1. Ofertele vor fi redactate în limba română. 

2. Persoanele juridice sau fizice care au litigii cu autoritatea publică, ce are calitatea de concedent, 

sau care au debite neonorate către Consiliul local comunei Socodor, nu au dreptul de a participa la 

sedinţele de licitaţie publică sau la cele de negociere directă, după caz, 

3. Ofertanţii transmit ofertele lor (în două exemplare) în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul 

interior, care se înregistreză, în ordinea primirii lor, în registrul “Oferte”, precizându-se data şi ora. 

4. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. 

PLICUL EXTERIOR TREBUIE SĂ CONŢINĂ: 

A. Documente pentru ofertanţi persoane juridice : 

1. Documente care să ateste forma juridică a ofertantului: 

- certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza căruia 

se află sediul social al ofertantului ; 

- certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului; 

2. Acte doveditoare a stării materiale şi financiare care să ateste capacitatea de preluare a 

concesiunii şi de exploatare: 

- scrisoare de bonitate bancară din partea unei bănci prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea 

economico-financiară; 

- certificate constatatoare emise de instituţiile abilitate care să confirme achitarea obligaţiilor 

exigibile de plată faţă de bugetul local şi bugetul consolidat al statului la zi; 

- declaraţie pe proprie răspundere că nu este în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară; 

3. Împuternicire pentru reprezentantul societăţii, dacă nu este reprezentantul legal al acesteia; 

4. Copie după chitanţele care dovedesc achitarea caietului de sarcini şi a garanţiei de participare la 

licitaţie; 

B. Documente pentru ofertanţi persoane fizice: 

1.Certificat Fiscal privind impozitele şi taxele locale, emis de Consiliul Local al localităţii în care 

domiciliază. 

2.Documente care dovedesc identitatea, nume, prenume, adresă; 

3.Copie după chitanţele care dovedesc achitarea caietul de sarcini, garanţia de participare la licitaţie. 

PLICUL INTERIOR TREBUIE SĂ CONŢINĂ: 

1.Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al acestuia sau 

adresa, precum şi terenul pentru care ofertează; 

2. Acest plic va conţine oferta propriu-zisă şi va fi semnată de ofertant. 

3. Oferta va cuprinde: 

- durata de exploatare a terenului; 
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- redevenţa – în lei/mp/an, la cursul BNR indicat în anunțul publicat în acest sens. 

5. Fiecare participant are dreptul să depună o singură ofertă. 

6. Ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire, prevăzut în anunţul 

publicitar, vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise. 

7. Plicurile interioare care nu sunt sigilate, constatarea făcându-se după deschiderea plicurilor 

exterioare, nu vor fi luate în considerare, ofertele respective fiind descalificat. 

 

II. Precizări privind oferta  

1. Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele licitaţiei, este 

secretă şi se depune în vederea participării la licitaţie; 

2. Oferta trebuie să fie fermă, şi redactată în limba română; 

3. Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc; 

4. Organizatorul licitaţiei are dreptul, prin comisia de evaluare, să descalifice orice ofertant care nu 

îndeplineşte prin oferta prezentată una sau mai multe cerinţe din documentele licitaţiei; 

5. Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul de 

concesiune a terenului pentru a-l exploata conform obiectivelor concedentului; 

6. Revocarea ofertei de către ofertant în perioada de valabilitate a acesteia, potrivit anunţului, atrage 

după sine pierderea garanţiei de participare; 

7. Revocarea de către ofertant a ofertei după adjudecare, atrage după sine pierderea garanţiei de 

participare şi, dacă e cazul, plata de daune interese de către partea în culpă; 

8. Conţinutul ofertei trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 

acestora, concedentul urmând a lua cunostinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această 

dată; 

9. Elemente de preţ 

Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 29,69 Eur/an, respective 0,064 euro/an/mp. 

11. Preţul concesiunii, licitat, va fi indexat anual cu rata inflaţiei; 

12. Modul de achitare a preţului concesiunii cât şi clauzele pentru respectarea obligaţiilor de plată, 

se vor stabili prin contractul de concesiune; 

13. În termen de 90 de zile de la semnarea contractului, concesionarul are obligaţia să depună cu 

titlu de garanţie, o sumă fixa reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concendent 

şi anume 50% din valoarea redevenţei datorate pentru primul an de exploatare; 

14. Din suma prevăzută la art.13 vor fi reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate 

concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune; 

15. Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii prevăzute; 
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16. Cumpărătorul documentaţiei de atribuire participant la licitaţia publică căruia nu i-a fost 

adjudecat terenul va primi contravaloarea garanţiei de participare; 

17. Cumpărătorul documentaţiei de atribuire care nu a participat la licitaţia publică va suporta 

integral contravaloarea acesteia; 

18. Cumpărătorul documentaţiei de atribuire câştigător al licitaţiei publice, va suporta integral 

contravaloarea acesteia; 

19. Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de concesiune. 

5. INFORMAŢII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este: cel mai mare nivel al redevenţei; 

5.1. Comisia de evaluare este legal întrunită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor; 

5.2. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom numai pe baza documentaţiei de atribuire 

şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

5.3. Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind 

conflictul de interese; 

5.4. Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi 

documentelor cuprinse în ofertele analizate. 

6. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL CĂILOR DE ATAC 

6.1. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi 

încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se 

realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si 

completările ulterioare; 

6.2. Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui 

jurisdicţie se află sediul concedentului; 

7. INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 

OBLIGATORII 

7.1. Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de 

permanenţă a bunului ce face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent; 

7.2. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii; 

7.3. Subconcesionarea este interzisă; 

7.4. Concesionarul este obligat să plătească redevenţa; 

7.5. Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (protejarea 

secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, 

protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.); 
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7.6. La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să 

restituie concedentului în deplină proprietate terenul împreună cu toate investiţiile realizate pe 

acesta; 

7.7. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contract; 

7.8. După concesionare, realizarea obiectului de investiţii se va face numai pe baza unui proiect 

legal avizat şi aprobat şi a autorizaţiei de construire emisă de organele competente. 

Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea şi funcţionarea investiţiei, privesc pe 

concesionari; 

7.9. Toate lucrările privind racordarea la reţelele tehnice edilitare existente şi obţinerea acordului de 

la deţinătorii acestora, privesc pe concesionari; 

7.10. Concesionarul este obligat de a asigura, pe perioada concesionării, regularizarea şi 

continuitatea activităţii în scopul căreia a fost concesionat terenul; 

7.11.Concedentul are dreptul ca, prin împuterniciţii săi, să urmărească mersul lucrărilor de 

construcţii, în vederea asigurării calităţii şi stabilităţii construcţiei şi încadrarea in termenul de 

punere în funcţiune stabilit prin actul de concesiune.  

 

C O N C E D E N T, 

Comuna Socodor 

Primar, Jura Ioan Dimitrie                              Întocmit, Secretar: Crișan Gheorghe 
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Anexa 1 

 

Subsemnatul _________________________________________________domiciliat în/cu sediul 

în ___________________________, posesor CI, seria /CUI________, nr./RO _______________, 

eliberat de pol./SPCLEP________________________________, înscris la licitaţia organizată 

de Consiliul local al comunei Socodor, având ca obiectiv concesionarea terenului proprietate 

publică  a comunei Socodor,  înscris în CF 303158 , nr. cadastral 303158, în suprafaţă de 454 

mp,  în vederea realizării________________________________________________________ , 

garanţia depusă fiind de _________ sub formă de _____________(numerar, dispoziţie plată, 

CEC),  

 

     OFER 

 Suma de ____________ Eur, ca taxă minimă anuală de concesiune, pe o durată de 

_________ ani, obligându-mă totodată să respect prevederile contractului de concesiune. 

 Oferta este valabilă (30 de zile) de la data hotărârii finale a comisiei de licitaţie.  

 

Data ____________________ 

 

         Semnătura 

         ________________ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SOCODOR 

 

CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. ____/____________ 

 

Capitolul I. - Părţile contractante 

Între  COMUNA SOCODOR, cu sediul în localitatea Socodor, strada nr.1, nr.1, județul Arad, cod 

postal 317305, CUI 3519330, telefon:0257358100, fax: 0257358112, e-mail:socodor@gmail.com, 

reprezentata prin Jura Ioan Dimitrie având funcţia de primar, în calitate de concedent, pe de o parte, 

şi 

___________________________________________, cu domiciliul______________________ 

strada___________, nr___, judetul Arad, C.N.P.________________, legitimate cu CI seria ____ nr. 

__________/, eliberată de ____________________ la data de __________, în calitate de 

concesionar, pe de altă parte; 

la data de__________ la sediul concedentului în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu 

modificări prin Legea 22/2007, şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2018 de aprobare a 

concesionării, Legii nr. 50/1991- Republicată - privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, s-a încheiat prezentul contract de concesiune. 

Capitolul II. - Obiectul contractului de concesiune 

Art. 1 - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea, predarea respectiv preluarea 

terenului în suprafaţă de 454 mp din domeniul public al comunei Socodor, situat în localitatea 

Socodor nr.83b. 

(2) Obiectivul concedentului este realizarea lucrărilor de construire _________________________; 

(3)În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri: 

a) bunurile de retur: care înseamna terenul împreună cu toate utilităţile edilitare aduse în zonă şi 

investiţiile realizate în conformitate cu autorizaţiile de construcţie; 

b) bunuri proprii: care înseamnă bunurile aflate în proprietatea Concesionarului sau realizate de 

Concesionar şi care, la expirarea Contractului, rămân în proprietatea acestuia. 

Capitolul III. - Termenul 

Art. 2 - (1) Durata concesiunii este de 49 (patruzeci şi nouă) ani, începând de la data semnării 

contractului, respectiv__________________. 

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din 

durata sa iniţială. 
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Capitolul IV. - Redevenţa 

Art. 3 – (1) Redevenţa anuală este de ….. Eur, ceea ce reprezintă preţul de …..eur/mp/an. 

(2) Redevenţa va fi indexată anual cu rata de inflaţie comunicată de către Institutul Naţional de 

Statistică pentru anul anterior. 

Capitolul V – Plata Redeventei 

Art.4 – (1) Plata redevenţei se face în contul Concedentului nr._________________________, 

deschis la Trezoreria Chișineu Criș sau la casieria Primăriei Socodor; 

(2) Plata se va face până 30 septembrie a anului în curs. Executarea cu întârziere a acestei obligaţii 

conduce la plata penalităţilor de întârziere, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Capitolul VI. - Drepturile părţilor 

Drepturile concesionarului 

Art. 5 - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, 

bunurile proprietate publică ce face obiectul contractului de concesiune. 

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul 

concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune. 

Drepturile concedentului 

Art. 6 - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea 

obligaţiilor asumate de concesionar. 

(2)Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului cu 5 zile lucrătoare 

anterior efectuării controlului. 

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de 

concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. 

Capitolul VII. - Obligaţiile părţilor 

Obligaţiile concesionarului 

Art. 7 - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea în regim de continuitate ţi de 

permanenţă a bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către 

concedent; 

(2) Concesionarul este obligat să folosească în mod direct bunurile, care face obiectul Concesiunii; 

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii; 

(4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la termenele stabilite prin prezentul contract; 

(5) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să 

restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice 

sarcini; 

(6) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, în noile condiţii stabilite de 

concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) si (3) din prezentul contract de concesiune; 
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(7) Concesionarul este obligat să folosească bunul concesionat, conform destinaţiei stabilite prin 

contract şi să obţină toate avizele necesare prevăzute de lege şi de actele normative în vigoare, 

eventualele schimbări de destinaţie nu sunt premise. 

(7) Concesionarul este obligat să nu închirieze şi să nu constituie garanţii reale asupra bunului ce 

face obiectul concesiunii; 

(8) Concesionarul este obligat să înceapă lucrările de investiţii în maxim 12 luni de la data încheierii 

contractului de concesiune şi se vor executa în maxim 24 luni de la data începerii lucrărilor(dacă va 

fi cazul); 

(9) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând 

forţa majoră şi cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării, în 

condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent; 

(10) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este 

obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de________ lei, reprezentand 50% din suma datorată 

concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate. 

Obligaţiile concedentului 

Art. 8 - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor 

rezultate din prezentul contract de concesiune. 

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de 

cazurile prevăzute expres de lege. 

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să 

aducă atingere drepturilor concesionarului. 

(4) Concedentul este obligat să predea terenul ce constituie obiectul concesiunii liber de orice 

sarcini, în termen de 5 zile de la încheierea contractului. 

Capitolul IX. - Încetarea contractului de concesiune 

Art.9 - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în 

condiţiile legii; 

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

concedent, cu plata unei despăgubiri juste ţi prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord 

fiind competentă instanţa de judecată; 

c) în cazul neîndeplinirii în mod culpabil a obligaţiilor contractuale de către concesionar, 

contractul se reziliază de plin drept, fără a fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti, 

notificarea sau orice altă formalitate. Cu toate acestea concesionarul îl va despăgubi pe concedent. 



13 

 

d) în cazul încălcării obligaţiilor contractuale de către concedent, contractul de concesiune se 

reziliază de plin drept, fără a fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti, notificarea sau 

orice altă formalitate. Cu toate acestea concedentul îl va despăgubi pe concesionar. 

e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 

obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 

f) în cazul situaţiei de la lit. e) cele semnalate de concesionar se vor identifica de către o comisie 

formată din reprezentanţii Consiliul local, delegaţi ai serviciilor de specialitate şi reprezentanţi ai 

concesionarului care vor hotărî asupra continuării sau încetării contractului. 

g) în caz de forţă majoră. 

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de 

concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: 

a) bunuri de retur – cele inserate la Cap. II, art. 1, alin 3, lit. a, care care revin de plin drept, gratuit 

şi libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune; 

b) bunuri proprii – cele inserate la Cap. II, art. 1, alin 3, lit. b, care la expirarea contractului de 

concesiune, rămân în proprietatea concesionarului; 

(3) Contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

Capitolul IX. - Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de 

mediu între concedent şi concesionar 

Art. 10 – Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat să asigure respectarea normelor de 

protecţie a mediului, conform O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 – pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările ulterioare. 

Capitolul X. - Răspunderea contractuală 

Art. 11 - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de 

concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 

a) majorările de întârziere, care se datorează pentru neplata la termenele scadente sau în 

cuantumurile stabilite, a redevenţei. Majorările de întârziere se determină prin aplicarea procentului 

legal asupra debitului, cumulat, pe fiecare zi de întârziere, a plăţii acestuia. 

Majorările de întârziere se calculează şi se încasează de drept fără prealabilă notificare. 

b) daune interese, reprezintă paguba efectivă şi câştigul nerealizat; 

Capitolul XI. - Litigii 

Art. 12 - (1) Orice dispută, controversă sau pretenţie care ar putea rezulta din sau în legatură cu 

încheierea , interpretarea, punerea în executare sau încetarea prezentului contract va fi soluţionată 

de către părţi pe cale amiabilă. 
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(2) În ipoteza în care părţile nu ajung la o soluţie pe cale amiabilă soluţionarea litigiilor de orice fel 

ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. 

Capitolul XII - Alte clauze 

(1) Orice clauză din prezentul contract se poate modifica prin act adiţional, cu acordul părţilor 

contractante şi prin respectarea legislaţiei în vigoare; 

Capitolul XIII. – Definiţii 

Art. 14 - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o 

împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu 

însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. 

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea 

prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile 

forţei majore. 

(3) Prin penalităţi legale se înţelege suma rezultată prin aplicarea cotei majorărilor de întârziere 

stabilită prin hotărâre de guvern pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, constând în 

impozite, taxe şi alte sume, care reprezintă, potrivit legii, resurse financiare publice. 

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 2 exemplare. 

 

 

          CONCEDENT       CONCESIONAR 

             PRIMAR, 

JURA IOAN DIMITRIE 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR, 

            TEOREAN CLAUDIU DAN                                    CRIȘAN GHEORGHE 

 


