
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: aprobarea documentaţiilor de atribuire referitoare la iniţierea 

procedurii de concesionare pentru suprafaţa de teren de 50 mp , situată în 

Balş , str. Cireşului  în vecinătatea Şc. Gimnaziale Nr. 1 ,  jud. Olt , 

aprobată  la concesionare în şedinţa Consiliului Local din 28.11.2012 prin 

HCL nr. 125 
  Având în vedere: 

- Raportul nr.3821/28.04.2014 al Serviciului Iniţiativă , Dezvoltare; 
- Prevederile art. 8 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a  O.U.G. 

54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 
- Prevederile art.1 alin.2 din H.C.L. nr. 113 din 28.11.2012; 

- Raportul nr.127/29.04.2014 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism , 
realizarea lucrărilor publice , protecţia mediului , conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură; 

- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. b) şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE: 

  
Art. 1. – Se aprobă documentaţia de atribuire  privind iniţierea procedurii de 

concesionare pentru  suprafaţa de teren de 50 mp situată în Balş , str. Cireşului în vecinătate 
cu Şc. Gimnazială Nr.1  , jud. Olt , aprobată  pentru  concesionarea în şedinţa Consiliului 
Local din  28.11.2012 , prin HCL nr. 125 conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre .    
  Art.2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş,  serviciilor din 
cadrul Primăriei oraşului Balş , Instituţiei Prefectului Judeţului Olt  . 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

  MILITARU EUGEN 
 

                                                               Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                               lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                                SECRETAR 
                                                                                                    Jr. Dinu Constantin   

Balş, 30.04.2014 
Nr. 46 
(Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi) 
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
 

a concesiunii terenului  in suprafata de 50 m.p., situat in orasul 
Bals , str. Ciresului  in vecinatatea Scolii Gimnaziale nr.1 ,judetul 

Olt. 
 

Procedura : Licitatie publica deschisa   

 
 

CUPRINDE : 
 
 

 
SECTIUNEA I : CAIET DE SARCINI  
 
SECTIUNEA II : INSTRUCTIUNI PRIVIND OFERTANTII  
 
SECTIUNEA III : FORMULARE SI MODEL CONTRACT CONCESIUNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECTIUNEA I 
CAIET DE SARCINI 

privind concesionarea terenului  in suprafata de 50 m.p., situat in 
orasul Bals  str. Ciresului  in vecinatatea Scolii Gimnaziale nr.1 

,judetul Olt. 
 
I.1 OBIECTUL  CONCESIUNII 
     Terenul  propus spre concesionare , prin licitatie publica , este cu apartenenta la 
domeniul privat  neinventariat .In prezent pe terenul respectiv este amenajat  un 
spatiu comercial   , pastrandu-se aceeasi destinatie si in viitor.Prin concesionarea  
terenului mentionat , Consiliul Local Bals are ca scop obtinerea de venituri 
suplimentare la bugetul local . 
I.2 FORMA DE CONCESIONARE 
I.2.1 Forma de concesionare se va realiza in conformitate cu prevederile din 
cuprinsul O.U.G.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publica , respectiv prin :Licitatie publica deschisa cu oferte in plic 
sigilat. 
I.2.2 Cadrul legislativ de referinta : 
- Legea nr.215 /2001 a administratiei publice locale , cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
- O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publica , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
- H.G. nr.168 /2007 privind Norma metodologica de aplicare a OUG nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ; 
- Legea nr.554/2004 privind conteciosul administrativ , cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia  cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
- orice alte acte normative relative la obiectul caietului de sarcini . 
I.3 ELEMENTE DE PRET 
    Redeventa minima anuala privind terenul concesionat este de  
             18 euro/m.p.,   respectiv 36 euro /an , adica 164 lei/an 
    Pretul de pornire al licitatiei este de  18 euro/m.p. pentru teren     asa cum reiese 
din Raportul de expertiza  nr.13139/27.11.2012  intocmit de catre evaluator Popa 
Eleonora .     Pentru urmatorii ani , incepand cu al doilea an redeventa se 
actualizeaza in functie de rata de inflatie comunicata de Institutul National de 
Statistica. 
     Plata redeventei se face in numerar in doua transe , respectiv  pana pe data de 
31 a lunii martie a fiecarui an , respectiv data de 30 a lunii septembrie a fiecarui an si 
se datoreaza din momentul incheierii contractului de concesiune . Pentru anii 
urmatori , incepand cu al doilea an plata redeventei se va face la cursul de referinta 
al euro stabilit de BNR la data de 01.01.a fiecarui an . 
    Neplata redeventei in termenul prevazut da dreptul concedentului sa pretinda 
penalitati in cuantum de 0,1 % din valoarea acesteia pe zi de intarziere . 
    Neplata redeventei pentru 2(doua) transe consecutive duce la rezilierea de drept a 
contractului de concesiune , fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti 
(pact comisoriu expres) , cat si la revenirea terenului  la dispozitia concedentului fara 
nici o obligatie a acestuia fata de concesionar. 



      Concesionarul ramane obligat la plata redeventei datorata pana la retragerea 
concesiunii si a majorarilor de intarziere . 
      Pentru primul an redeventa se va plati la data semnarii contractului de 
concesiune. 
      Concesionarul se obliga  sa achite anual si impozitul pe terenul concesionat, 
conform Legii nr.571/2003 , privind Codul Fiscal  , cu modificarile si completarile  
ulterioare. 
  Redeventa obtinuta prin concesionarea terenului se face venit la bugetul local al 
orasului Bals , judetul Olt. 
I.4. DESCRIEREA TERENULUI 
   In prezent pe terenul respectiv este amplasat un spatiu comercial  . Se va pastra 
actuala destinatie  si   pe viitor . 
   Descriere vecinatati : 
           - Nord   : Domeniul Public 

-Sud    : Domeniul Public  
-Est     : Domeniul Public 
-Vest  : Domeniul Public 

 Localizare  descriere zona  :   localizat pe  str. Ciresului , in vecinatatea Scolii 
Gimnaziale nr.1 . 
I.5. CERINTE SOLICITATE CONCESIONARULUI 
     Concesionarul va avea in vedere la exploatarea terenului concesionat sa 
indeplineasca urmatoarele cerinte : 

- Asigurarea integritatii terenului  ; 

- Spatiul amenajat va oferi conditii superioare de deservire a populatiei din zona, si se 

va incadra in urbanistica zonei , iar conditiile naturale  de mediu se pastreaza , si 

chiar se imbunatatesc prin amenajari de ordin structural , functional si architectural - 

- Protejarea domeniului public si punerea in valoare a acestuia ; 

- Protectia si conservarea mediului natural si a celui construit  , in conformitate cu  

reglementarile legale in vigoare ; 

- Protectia sanatatii si igienei publice , in conformitate cu  reglementarile legale in 

vigoare ; 

I.6. OBIECTIVELE CONCENDENTULUI 
Prin aceasta concesionare se vor atrage la bugetul local al orasului Bals 

venituri suplimentare , rezultate in urma unei administrari optime si rationale , 
conform redeventei prevazute in contractul de concesiune  a  terenului  , 
imbunatatirea aspectului cladirii din punct de vedere arhitectural. 
I.7.MOTIVE CE JUSTIFICA ACORDAREA CONCESIUNII (DE ORDIN ECONOMIC 
FINANCIAR SI SOCIAL ) 
-Atragerea la bugetul local al Primariei Orasului Bals de fonduri suplimentare 
rezultate in urma administrarii optime de specialitate conform redeventei prevazute 
in contractul de concesiune; 
-Realizarea unei constructii moderne ,  
-Crearea unor locuri noi de munca ;  
-Imbunatatirea conditiilor naturale  de mediu prin amenajari de ordin structural , 
functional si arhitectural , care se vor amenaja dupa adjudecarea licitatiei; 
I.8.DURATA CONCESIUNII 
    Durata concesiunii este de 25 de ani , incepand de la data semnarii contractului 
de concesiune.Durata concesiunii poate fi prelungita pe o perioada egala cel mult 
jumatate din durata initiala , prin incheierea unui act aditional. 



I.9.INVESTITIILE PE CARE CONCESIONARUL ESTE OBLIGAT SA LE 
REALIZEZE TERMENE DE REALIZARE 
  Concesionarul este obligat sa procedeze la realizarea sistematizarii terenului . 
Durata maxima de realizare a investitiilor va fi stabilita prin autorizatia de construire , 
putandu-se prelungi la cerere , conform prevederilor legale. 
I.10. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR ÎN DERULAREA 
CONCESIUNII  
În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de 
bunuri.  
@ bunuri de retur—bunurile care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini 
concedentului, la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur : bunurile care au 
făcut obiectul concesiunii, respectiv suprafaţa de teren 50 m.p.  
@ bunuri proprii—bunurile care, la încetarea contractului de concesiune, rămân în 
proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii: - bunurile care au aparţinut 
concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii.  
@ bunurile de preluare- bunurile utilizate de către concesionar pe perioada concesionării, 
care nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentul îşi exprimă intenţia de a le cumpăra 
la încetarea concesiunii, dacă este cazul si vor fi dobândite de concedent de la concesionar 
contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare întocmită de una din părţi şi însuşită de 
cealaltă parte sau pe bază de raport de evaluare întocmit de un evaluator independent;  
În contractul de concesiune se va menţiona repartiţia acestor bunuri la încetarea,din orice 
cauză, a concesiunii.  
I.11. GARANŢII FINANCIARE  
I.11.1.Concesionarul are obligaţia, ca la data semnării contractului de concesiune, să depună 
cu titlu de garanţie financiara reprezentând o cotă procentuală de 50% din suma datorată 
concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de concesiune, pentru prelevarea 
majorărilor de întârziere şi sumelor datorate concedentului de către concensionar, în baza 
contractului de concesiune. Garanţia se va restitui în termen de 5 zile de la încetarea 
concesiunii, în cazul neutilizării.  
I.11.2. În plus, ofertanţii sunt obligaţi să constituie garanţia de participare la licitaţie.  
Garanţia de participare, se constituie în următoarea forma:  
@ în lei prin Ordin de plată bancar depus în contul Primariei orasului Bals deschis la 
Trezoreria Bals , cu specificaţia la obiectul plăţii - garanţie de participare la licitaţia pentru 
concesionarea   terenului in suprafata de 50 m.p.  
@ la casieria Primariei orasului Bals.;  
In vederea participarii la procedura de licitatie,se va constitui o ,,garantie de 
participare” in suma de 82  lei . 
Garanţia de participare se returnează ofertanţilor necâştigători, în termen de 3 zile lucratoare 
de la semnarea contractului de concesiune.  
Garanţia de participare se pierde în următoarele situaţii:  
1.dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia;  
2.în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă în termen de 20 de zile de la data 
la care concedentul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale, pentru semnarea 
contractului de concesiune.  
I.12. RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI  
Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, incepand de la preluarea 
bunului, până la încetarea contractului de concesiune, si respectiv pana la refacerea cadrului 
natural, dupa execuţia lucrărilor de orice fel (investiţie, organizare de şantier, intervenţie, 
exploatare etc), cat şi menţinerea acestuia în condiţii normale, utilizarea de echipamente 



nepoluante pentru mediu ambiant şi lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare şi 
întreţinere, precum şi pentru aşezările umane invecinate .  
În cursul lucrărilor de construcţii, cât şi după finalizarea acestora, concesionarul are obligaţia 
să nu afecteze în nici un fel suprafeţele de teren din afara celei alocate pentru concesiune !  
@ Concesionarul are obligaţia de a obtine , pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele 
,impuse de legislaţia mediului.  
I.13. INTERDICŢIA SUBCONCESIONĂRII SI A INCHIRIERII  
Concesionarul nu are drept de subconcesionare si de inchiriere a terenului ce face 
obiectul concesiunii, conform art. 8 din OG 54/2006.  
I.14. CONTRACTUL DE CONCESIUNE ŞI EFECTELE ACESTUIA  
I.14.1.Contractul de concesiune va fi încheiat în formă scrisă.  
Conţinutul contractului de concesiune va fi prezentat în Documentaţia de atribuire.  
Contractul de concesiune va fi încheiat după împlinirea termenului de 20 de zile 
calendaristice de la data comunicării rezultatului licitaţiei.  
Contractul de concesiune va contine drepturile si obligatii celor doua parti.  
Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune atrage pierderea 
garanţiei depusă pentru participarea la licitaţie.  
În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, licitaţia publică 
va fi anulată, iar concedentul va relua procedura de licitaţie publică, de la etapa publicării 
anunţului, în condiţiile legii, Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini păstrându-şi 
valabilitatea.  
Drepturile şi obligaţiile concesionarului şi ale concedentului vor fi cele prevăzute în 
contractul de concesiune.  
I.14.2. Incetarea si Rezilierea contractului de concesiune  
Contract de concesiune încetează prin :  
   1.Inţelegerea părţilor, pentru motive întemeiate verificate şi acceptate de 
concedent,sub condiţia achitării de către concesionar, a redevenţei şi a altor obligaţii 
izvorâte din contract. 
    2. La expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, prin     act 
adiţional,prelungirea acestuia.  
   3. Răscumpărarea concesiunii de către concedent, prin hotărâre a acestuia, în cazul în care 
interesul naţional sau local o impune, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina 
concedentelui, întocmidu-se o ducumentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul 
răscumpărării. In această situaţie nu se percep daune.  

  4. Rezilierea contractului intervine :  
a) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin rezilierea 
unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri (plata redevenţei datorată pe 
perioada de timp rămasă până la finalizarea contractului) in sarcina concesionarului;  
b) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin rezilierea 
unilaterala de catre concesionar, cu plata de despagubiri in sarcina concedentului.  
5. Renuntare la concesiune din partea concesionarului,fără plata unei despagubiri, la 
dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţi 
obiective a concesionarului de a exploata terenul (imposibilitate dovedită cu acte de 
concesionar şi acceptată de concedent); în acest caz concesionarul va notifica concedentul, în 
termen de 15 zile de la constatarea situaţiei intervenite, despre imposibilitatea obiectivă de 
realizare a activităţii. Imposibilitatea obiectiva de a exploata bunul poate fi invocată în cazul 
cînd concesionarul are o situaţie financiară precară, în cazul falimentului sau al dizolvării 
societăţii concesionare.  
6. Schimbarea destinatiei obiectului concesiunii dupa concesionare atrage rezilierea de drept 
a contractului de concesiune.  



7. Alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si 
conditiilor reglementate de lege.  
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) bunurile de retur, aşa cum au fost stabilite în caietul de sarcini, se vor întoarce în posesia 
concedentului, gratuit şi libere de orice sarcini- terenul in suprafata de 50 M.P.  
b) bunurile de preluare, aşa cum au fost stabilite în caietul de sarcini vor fi dobândite de 
concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare întocmită 
de una din părţi şi însuşită de cealaltă parte sau pe bază de raport de evaluare întocmit de un 
evaluator independent;  
c) bunurile proprii, aşa cum au fost stabilite în caietul de sarcini, vor rămâne în proprietatea şi 
posesia concesionarului.  
I.15. FORMA DE CONTROL ŞI DE MONITORIZARE CERUTĂ DE CONCEDENT  
Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să verifice respectarea 
obligaţiilor asumate de concesionar, să inspecteze bunurile, să verifice stadiul de realizare a 
investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii 
de exploatare a instalatiilor edificate.  
I.16. ALTE CONDIŢII  

Concesionarul,pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de 
concesiune,trebuie să deţină toate acordurile, avizele, autorizaţiile şi licenţele prevăzute de 
legislatia în vigoare, şi să achite contravaloarea tarifelor aferente acestora.  

Concesionarul va asigura executarea lucrărilor de investiţii în conformitate cu 
proiectele avizate de concedent, cu respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în 
vigoare.  

Concesionarul este obligat ca înainte de punerea în funcţiune a investiţiei să deţină 
autorizaţiile de funcţionare.  

Concesionarul are obligaţia să plătească impozitele şi taxele datorate bugetului de stat 
şi local prevăzute de legislaţia în vigoare.  
Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii şi înscriere în 
documentele de publicitate imobiliara. 

 Concesionarul are obligaţia de a pune la dispoziţia concedentului toate informaţiile, 
datele şi documentele solicitate de acesta apartinand si în legătură cu derularea contractului 
de concesiune.  
 
I.17. DISPOZITII FINALE  

Concesionarul este obligat sa obtina si sa suporte cheltuielile aferente realizarii 
studiilor, documentatiilor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism in vederea 
obtinerii autorizatiei de construire.  
Nerespectarea de catre concedent a conditiilor impuse prin caietul de sarcini si contractul de 
concesiune atrage dupa sine rezilierea de drept a contractului de concesiune(pact comisoriu 
expres).  

Dupa adoptarea Hotararii Consiliului Local de aprobare a concesiunii terenului 
mentionat se va transmite spre publicare anuntul de licitatie cu cel putin 20 de zile 
calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.  
Prin inscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se considera 
insusite de catre ofertant . 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MILITARU EUGEN 



 

SECTIUNEA A II-A 

INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPANŢI 

privind concesionarea  terenului  in suprafata de 50 m.p., situat in 
orasul Bals  str. Ciresului  in vecinatatea Scolii Gimnaziale nr.1 

,judetul Olt. 
II.1. INFORMAŢII GENERALE  
II.1.1.Conditii generale de participare  
La procedura pot participa persoane fizice si persoane juridice romane cu capital autohton, 
strain sau mixt,  si care indeplinesc conditiile de inscriere si calificare solicitate prin 
documentatia de atribuire 
.  
II.1.2. ORGANIZATORUL LICITAŢIEI: 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS 
Bals , str.Nicolae Balcescu nr.14 ,235100 , Olt 
Tel.0249/450145; Fax 0249/450140 
www.bals.ro 

II.2. CALENDARUL LICITAŢIEI  
 

• Lansarea anunţului publicitar data de ______________________  
• Documentele se pot procura începând cu data de _________________dar nu mai mult 

de 4 zile lucratoare de la primirea unei solicitari in scris din partea oricarei persoane  
interesate ,  de la sediul Primăriei orasului Bals, judetul Olt.  

• Data limita de primire a solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire 
_________________________________        dar nu mai mult de 4 zile lucratoare de 
la primirea unei solicitari in scris , si cu cel putin 4 zile lucratoare inainte de data 
limita de depunere a ofertelor. 

• Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari 
este______________________________________ 

• Termenul limita de depunere a ofertelor  este__________________ora_________ la 
sediul Primăriei orasului 

• Deschiderea ofertelor depuse se va face   în data de________________ 
ora____________în sala de şedinţe a Consiliului Local Bals .  

 
 
 
II.3. INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONŢINUTUL DOCUMENTELOR 
3.1.Documente de capabilitate pentru stabilirea eligibilitatii ofertei  
In vederea participarii la licitatia publica privind, concesionarea  terenului  in suprafata de 

50 m.p., situat in orasul Bals  str. Ciresului  in vecinatatea Scolii Gimnaziale nr.1 ,judetul Olt 
 participantii trebuie sa prezinte, in mod obligatoriu, urmatoarele documente: 

 

• Carte identitate –original sau copie legalizata –pt.persoane fizice 
 

• Certificat costatator privind plata impozitelor si taxelor locale ,alte venituri ale 

bugetului local –(original sau copie legalizata ) 



 

• Certificat constatator privind  indeplinirea obligatiilor de plata  a impozitelor , taxelor 

si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat ANAF-DGAP-(original sau 

copie legalizata) –pentru persoane juridice 

• Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului  din care sa rezulte ca 

persoana juridica este in functiune-( original sau copie legalizata) 

• Imputernicire pentru reprezentantul societatii , daca nu este reprezentantul legal al 

acesteia , 

 
• Dovada achitarii contravalorii documentatiei de atribuire (copie xerox dupa chitanta 

sau OP) 

 
• Dovada achitarii contravalorii taxei de participare la licitatie (copie xerox dupa chitanta 

sau OP) 

 
• Dovada achitarii garantiei de participare (copie xerox dupa chitanta sau OP) 

 
3.2 PREZENTAREA OFERTEI  
Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana.  
3.2.1.Perioada de valabilitate a ofertei  
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe o perioada de 90 zile 
de la data licitatiei;  

Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de  
valabilitate declarata. 
3.2.2. Modul de prezentare a propunerii financiare  
Propunerea financiara se va prezenta in lei si in euro, iar Ofertantul trebuie sa prezinte 
Formularul de oferta (model formular nr. 2) completat, semnat si stampilat.  
3.2.3. Modul si perioada de prezentare a ofertei  

Oferta se va depune la sediul Primariei orasului Bals, judetul Olt  – Registratura si va 
contine documentele de calificare (intr-un exemplar) si formularul de oferta (intr-un exemplar 
) . 

 � Fiecare participant poate depune doar o singura oferta .  
@ Oferta se va depune in 2 (doua) plicuri (plicul interior  si plicul exterior ), astfel:  

In plicul exterior  se introduc DOCUMENTELE DE CAPABILITATE ale ofertantului; pe 
plicul  exterior  se face mentiunea :  

 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS 

Bals , str.Nicolae Balcescu nr.14 ,235100 , Olt 
Pentru licitatia din ………………………..ora………………privind concesionarea  terenului  in 

suprafata de 50 m.p., situat in orasul Bals  str. Ciresului  in vecinatatea Scolii Gimnaziale nr.1 
,judetul Olt. 



                         “A NU SE DESCHlDE INAINTE DE DATA SI ORA LICITATIEI” 

In plicul interior   se introduce FORMULARUL DE OFERTA , iar acest plic se sigileaza 

si se introduce in plicul exterior , pe plicul interior  se mentioneaza datele de 

identificare ale ofertantului, pentru licitatia din data de_____________________ora _________ 
privind concesionarea  terenului  in suprafata de 50 m.p., situat in orasul Bals  str. Ciresului  in 

vecinatatea Scolii Gimnaziale nr.1 ,judetul Olt. 

Documentele şi cererea de participare se depun la registratura Primăriei impreuna cu copia 
dovezii platii garantiei de participare la licitatie, a taxei de participare si a contravalorii 
documentatiei de atribuire care vor fi la vedere , adica atasate pe plicul exterior . 
 Lamuriri suplimentare pot fi obtinute zilnic la tel. 0249/450145. 
II.4. CRITERII DE A TRIBUIRE  

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este "cel mai mare nivel al 
redeventei". 

Concedentul are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului de 
atribuire specificat in prezenta documentatie de atribuire. 
Nivelul minim al redeventei este de 164 lei/an, respectiv 36 euro /an.  
In cazul in care doi ofertanti au ofertat acelasi nivel al redeventei, comisia de evaluare va 
solicita depunerea, in plic inchis, a unei noi oferte financiare, in vederea stabilirii ofertantului 
castigator.  
II.5. INSTRUCTIUNI  PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LICITATIEI  
 
Data organizarii licitatiei privind concesionarea  terenului  in suprafata de 50 m.p., situat 

in orasul Bals  str. Ciresului  in vecinatatea Scolii Gimnaziale nr.1 ,judetul Olt 

se va face publica  , prin anunt in presa locala si nationala, precum si in Monitorul 
Oficial al Romaniei partea a-VI-a .  
Anuntul de licitatie se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice 
inainte de data limita de depunere a ofertelor. 
Pentru desfasurarea procedurii licitatiei este obligatorie participarea a cel putin 3 
ofertanti, iar dupa desigilarea primului plic al ofertelor sa ramana cel putin 3 oferte 
valabile, care sa intruneasca conditiile prevazute la capitolul II.3.2 din prezenta 
documentatie . 
In cazul in care nu exista depuse cel putin 3 oferte valabile, procedura se anuleaza si se va 
organiza o noua licitatie. Daca nici la aceasta procedura nu sunt depuse cel putin 3 oferte 
valabile, se procedeaza la anularea licitatiei.  
Pentru continuarea derularii procedurii se va face public anuntul de negociere 
directa, cu respectarea prevederilor OUG nr. 54/2006 . 
Pentru stabilirea ofertei castigatoare se vor aplica criteriile de atribuire prevazute in capitolul 
II.4 din prezenta documentatie.  
Dupa stabilirea ofertantului castigator, toti ofertantii vor fi informati in scris de catre 
concedent despre rezultatul licitatiei . 
Contractul de concesiune se va incheia cu ofertantul castigator dupa implinirea a 20 de zile 
calendaristice de la data realizarii comunicarii rezultatului licitatiei conform art. 41 alin. (1) 
din OUG nr. 54/2006. Neincheierea contractului de concesiune intr-un termen de 20 de zile 
de la implinirea termenului legal poate atrage plata daunelor-interese de catre partea in culpa.  
Orice ofertant sau imputernicit are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a 
ofertelor. 

• Ofertele sunt considerate inacceptabile în şedinta de deschidere dacă se încadrează în una 
din următoarele situaţii:  
- ofertele au fost depuse după data şi ora limită sau la altă adresă decât cea menţionată mai 
sus.  



- nu sunt însoţite de garanţia de participare la licitatie , taxa de participare, chitanta privind 
dovada achitarii c/v documentatiei de atribuire .  
Acestea nu vor fi luate în considerare şi vor fi returnate nedeschise ! 
II.5. MODUL DE OBTINERE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE  
Documentatia de atribuire se obtine de la sediul Primariei Bals  , judetul Olt  dupa depunerea 
unei solicitari in scris din partea persoanei interesate, in vederea obtinerii documentatiei de 
atribuire si achitarii contravalorii acesteia , care este in suma de 30 lei. 
Solicitarea se va inregistra la Registratura institutiei .  
II.6. POSIBILITATEA RETRAGERII OFERTEI  
Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai pana la data limita stabilita pentru 
depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.  
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru 
depunerea ofertelor sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura de licitatie . 
 
II.7. DESCHIDEREA OFERTELOR  
Ofertele vor fi deschise in data de __________ ora_____ la sediul Primariei orasului 
Bals . 
Orice ofertant sau imputernicit are dreptul si obligatia de a participa la sedinta de deschidere 
a ofertelor.  
 
II.9. PRECIZĂRI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE ŞI LIMBA FOLOSITĂ  ÎN 
CORESPONDENŢA  ŞI RELAŢIILE ÎNTRE PĂRŢI  
Documentele, notificările, deciziile şi alte comunicări, care trebuie transmise între părţi se vor 
face în forma scrisă sau altă formă care asigură înregistrarea actului, cu excepţia 
documentelor a cărei formă a fost prevăzută prin documentele licitaţiei.  
Toate documentele vor fi întocmite în limba română.  
În cazul în care concedentul şi concesionarul comunică prin telefon sau alt mijloc de 
comunicaţie care nu asigură înregistrarea conţinutului comunicării, expeditorul comunicării 
este obligat să trimită imediat, o confirmare scrisă a acesteia pentru a se asigura înregistrarea.  
 
II.10. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE ŞI PARAFELE NECESARE PENTRU 
DOCUMENTELE OFERTELOR  
Documentele depuse de ofertant, vor fi ştampilate şi semnate de persoanele desemnate legal 
pentru fiecare document.  
II.11. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAŢIEI 
 Anularea licitaţiei poate fi acceptată atunci când:  
- nici unul din documentele prezentate de către ofertanţi nu corespund prevederilor din  
documentele licitaţiei,  
-nu au fost depuse 3(trei) oferte valabile;  
- se constată nereguli importante în derularea licitaţiei care afectează principiul concurenţei 
loiale,  
- în cazul unor contestaţii întemeiate, admise.  
Anularea se face prin hotărârea comună a reprezentanţilor comisiei de licitaţie şi se va 
comunica în scris tuturor participanţilor, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.  
Poate fi exclus din procedura de licitaţie, atât în timpul licitaţiei cât şi ulterior până la 
semnarea contractului de concesiune ofertantul despre care se dovedeşte că a furnizat 
informaţii false în documentele de calificare.  
II.12. DEPUNEREA, SOLUŢIONARE ŞI COMPETENŢA REZOLVĂRII CONTESTAŢIILOR  
Participanţii nemulţumiţi de rezultatul licitaţiei pot depune contestaţie conform Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ.  
II.13. DISPOZITII GENERALE  



Documentele ofertei trebuie sa fie obligatoriu numerotate, semnate si stampilate .  
Nu se accepta completarea ofertei dupa deschidere.  
In situatia in care se constata lipsa vreunui document, oferta va fi respinsa  
Orice ofertant, ce depune o oferta la procedura de licitatie publica pentru concesionarea 
terenului  in suprafata de 50 m.p., situat in orasul Bals , str. Ciresului  ,in vecinatatea Scolii 
Gimnaziale nr.1 , Bals, Judetul Olt. 

                               va fi obligat sa faca dovada ca a achitat :  
    - Contravaloarea documentatiei de atribuire   - 30 lei  ; 

     -Taxa de participare                                                    - 50  lei;  

   -Garantia de participare la licitatie                     – 82  lei.  
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de 
valabilitate.  
Din sumele incasate ca urmare a achitarii contravalorii documentatiei de atribuire , si a taxei 
de participare la licitatie , dupa deducerea cheltuielilor cu organizarea  procedurii de licitatie 
(comunicari , expedieri, etc., ) membrii comisiei numite in vederea desfasurarii licitatiei 
privind concesionarea terenului , pot primi o indemnizatie pentru plata activitatii depuse. 
 
 
 
 
                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

MILITARU EUGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTIUNEA A III-A 
                           FORMULARE SI CONTRACT DE CONCESIUNE 

 

Model Formular 1  
Operator economic  
................................  
(denumirea/numele)  
 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 
1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................... (denumirea 

operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, prin licitatie 

publica, avand ca obiect,  concesionarea  terenului  in suprafata de 50 m.p., situat in orasul 

Bals  str. Ciresului  in vecinatatea Scolii Gimnaziale nr.1 ,judetul Olt 

din data de ___________________(zi/lună/an), organizată de Primaria Bals  , particip şi 
depun ofertă:  

_| în nume propriu;  
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................; 
|_| ca subcontractant al ....................... …..                    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)  
2.Subsemnatul declar că:  
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;  
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.(Se 
bifează opţiunea corespunzătoare.)  
3.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publică.  
4.De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  
5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................ 

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră.  
Datata azi:__________________  
 
Denumirea ofertantului_____________________________________________reprezentata prin  
____________________________________avand functia de___________________  
Semnatura,Stampila  
 

 

 

 

 

 



Formular 2  

 

 
FORMULAR  DE    OFERTA 

1.Dupa examinarea anuntului publicitar din data 
de_____________________ si a caietului de sarcini , cat si a 

instructiunilor pentru ofertanti , puse la dispozitia noastra de catre d-
voastra, oferim in speranta adjudecarii concesiunii  terenului  in 
suprafata de 50 m.p., situat in orasul Bals  str. Ciresului  in 

vecinatatea Scolii Gimnaziale nr.1 ,judetul Olt. 
 
 
 
              suma de_____________lei/an, respectiv_______________euro/an .  

 
2. Ne obligam sa mentinem oferta pentru o perioada de 90 de zile , incepand cu 

data deschiderii ofertelor, respectiv pana la data de ___________si ea va   

ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea 

perioadei de valabilitate.  

 

 

 

 

 

 

Datata azi:__________________  

 

Denumirea 

ofertantului_____________________________________________reprezentata prin  

 
 
 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC ..........................   
(denumirea/numele)  

Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. 
....... /...........  

 

 

 

 

 

 

 



                                       SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
 

Către ................................................................................... (denumirea autorităţii 
contractante şi adresa completă)  

 
 

Ca urmare a anunţului de licitatie nr…….din…………………(ziua/luna/anul), privind aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune cu privire la concesionarea , prin licitatie 

publica deschisa  a terenului  in suprafata de 50 m.p., situat in orasul Bals  str. Ciresului  in 

vecinatatea Scolii Gimnaziale nr.1 ,judetul Olt , 
 noi ...........................................…………...(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem 
alăturat următoarele:  
 
1. Documentul .......................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia 
pentru participare, taxa de participare în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră 
prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;  
2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... 
copii:  
a) oferta;  
b) documentele care însoţesc oferta.  
 
 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.  
 
 
 
 
 
Data completării ................................  
 
 
 
 
 
Cu stimă,  
Ofertant, ................................................ (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

 
 

 

Ofertantul ………………………………………………. se angajează ca în 
situaţia în care oferta sa va fi declarată câştigătoare să respecte 

întocmai cerinţele prevăzute în Documentaţia de atribuire şi în Caietul 
de sarcini a contractului de concesiune a terenului  in suprafata de 50 

m.p., situat in orasul Bals  str. Ciresului  in vecinatatea Scolii 
Gimnaziale nr.1 ,judetul Olt  pe toată perioada de derulare a acestuia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării  

………………… …………………………… 
(semnătura autorizată ) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERATOR ECONOMIC  
_____________________  
(denumirea/numele)  

 

 

 
ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul 
în …………………………...…………………………………………………………………, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, 
atribut fiscal ……, reprezentată legal prin 
.....................................................................…………………………………………, în 
calitate ...………………………....………, împuternicim prin prezenta pe 
……………............………………, domiciliat în 
……………...................…………………..............……………..................………………, 
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, 
eliberat de ……………......….........................…………, la data de ………......…, având 
funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. 
……………………, organizată de (autoritatea contractanta) 
…............................................................. în scopul atribuirii contractului de 
……………………………………...............................................………………  
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:  
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 
participarea la procedură;  
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.  
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii.  
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.  
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.  
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  
 
 
Data                Denumirea mandantului  
……………       
 
 
 
        S.C. ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
 



 
CONTRACT DE CONCESIUNE 

 
                                              Nr………………/……………….. 
 
   Capitolul I. -  Partile contractante 
 
 
           Între PRIMARIA ORAS BALS , cu sediul în localitatea Bals, str. N.Balcescu nr.14 , telefon 
/fax 0249/450145 ,0249/450140 , cod fiscal 4286437 , reprezentata prin 
 Ing. Madalin- Ady Teodosescu , având funcţia de Primar , în calitate de concedent, pe de o parte, 
 
          şi ........................................................................., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea 
de identitate)/persoană juridică (actul constitutiv al agentului economic) ....................................., cu 
sediul principal în ...................., reprezentat prin ................., având funcţia de ......................., în 
calitate de concesionar, pe de altă parte, 
la data de ......................................................, 
la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) ............................., 
în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, şi al 
Hotărârii Consiliului Local al orasului Bals , de aprobare a concesionării nr. .................. din 
........................., s-a încheiat prezentul contract de concesiune. 
 
    Capitolul II. - Obiectul contractului de concesiune 
 
Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun, ................................., 
situat în .................................., 
în conformitate cu obiectivele concedentului. 
(2) Obiectivele concedentului sunt: 
a) .........................................................................; 
b) .........................................................................; 
c) .........................................................................; 
d) ..................................................................... etc. 
(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri: 
a) bunurile de retur: ......................................................; 
b) bunurile proprii: ...................................................... . 
 
     Capitolul III. – Termenul 
 
Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de .................... ani, începând de la data de .................. . 
 
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din 
durata sa iniţială. 
 
 
     Capitolul  IV.- Redevenţa 
 
Art. 3. - Redevenţa anuala este de .................... lei, plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de 
sarcini (detalii cu privire la modul de plată). 
V. Plata redevenţei 
Art. 4. - Plata redevenţei se face prin conturile: 
- contul concedentului nr. ........................................., deschis la Banca 
......................................................................; 
- contul concesionarului nr. ......................................., deschis la Banca 
..................................................................... . 
Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la 
........................................................................... . 
 
    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 fac 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 şi în următoarele 
condiţii: .................................. . 
(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 eficace în regim de continuitate şi de 
permanenţă a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite 
de către concedent. 
(2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii. 
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii/ Concesionarul poate 
subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007. 
(4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la termenele stabilite prin prezentul contract. 
(5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică 
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, 
protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.). 
(6) 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. 
(7) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul 
este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de .............. lei, reprezentând o cotă-parte din 
suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate. 
(8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de 
concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a 
putea solicita încetarea acestuia. 
(9) Concesionarul se obligă să plătească ...........% din prima de asigurare. 
(10) Alte clauze. 
 
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. 
 
      Capitolul VIII.-  Încetarea contractului de concesiune 
 
Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situaţii: 
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; 
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind 
competentă instanţa de judecată; 
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către 
concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către 



concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; 
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) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor 
reglementate de lege. 
(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 .........................................................; 
b) bunuri proprii ......................................................... . 
 
      Capitolul IX.-  Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu 
între concedent şi concesionar 
 
Art. 10. Pe durata concesiunii , concesionarul este obligat sa asigure respectarea normelor de 
protective a mediului , conform O.U.G. nr. 195/2005 , aprobata prin Legea nr. 265 /2006 –pentru 
aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului , cu 
modificarile ulterioare 
 
. 
 
 
  Capitolul X.- Răspunderea contractuala 
 
Art. 11. - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de 
concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă 
 
 
. 
         Capitolul XI.-  Litigii 
 
Art. 12. - (1) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de 
concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările ulterioare. 
(2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii, părţile pot stipula în contractul de concesiune clauze 
compromisorii. 
 
       Capitolul XII.- Alte clauze 
 
 (de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale) 
Art. 13. - .................................................................. 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
..................................................................................................................... . 
       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. 
 
Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în .............. exemplare. 
 
 
Concedent,                                                          

Concesionar, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MILITARU EUGEN 



 

 

 

 

 
 
 
 
       

 
 
     
 
 


