R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU - CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii
unor terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce
are ca obiect edificarea de locuinte
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 28.10.2016;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul
agricol şi cadastru din cadrul Primariei
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere prevederile art.13 alin.1, art.16-18 lit.b) si art.20-22 din Legea
nr.50/1991, republicata, actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
In conformitate cu prevederile Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 de
aplicare a Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.5 lit.b) si c) ; art.45 alin.1) ; art.123 alin.1) si alin.2)
din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unor
terenuri intravilane care fac parte din domeniul privat al comunei Corbu ce are ca obiect
edificarea de locuinte in comuna Corbu, judetul Constanta.
Art.2 Terenurile ce fac obiectul licitatiei publice deschise, pretul de pornire si pasul de
strigare sunt identificate conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare, iar
terenurile vor fi concesionate pe toata durata existentei constructiei.
Art.3 Aprobarea documentatiei de participare la licitatia publica deschisa (caietul de
sarcini si studiul de oportunitate) prevazuta in anexa nr.2 ce face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.4 Caietul de sarcini va putea fi achizitionat la pretul de 50 lei, taxa de inscriere la
licitatie este de 150 lei, iar garantia de participare este de 200 lei.
Art.5 Valoarea rezultata in urma licitatiei va fi actualizata anual prin aplicarea
coeficientului de inflatie.
Art.6 Componenta comisiei de licitatie si a comisiei de contestatii precum si data si locul
organizarii
licitatiei
vor
fi
stabilite
prin
dispozitia
primarului.
Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se insarcineaza Compartimentul Urbanism şi
amenajarea teritoriului, registrul agricol şi cadastru din cadrul Primariei.
Art.8 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului –
judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi depus
la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un exemplar domnului primar. Se publica
pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.84/28.10.2016

Terenurile care fac obiectul concesionarii prin licitatie publica

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pas de
strigare
lei/mp
0,086

Preţ
final de
pornire
lei/mp
0,946

Nr. lot / Zona concesionata,
localitatea
Teren intravilan-sat Vadu, zona PUZ Vadu (lot 4)

Suprafata
mp
496,1

Pret de
pornire
lei/mp
0,86

Teren intravilan sat Vadu, zona PUZ Vadu (lot 5)

494,12

0,86

0,086

0,946

Teren intravilan sat Vadu, zona PUZ Vadu (lot 6)

491,89

0,86

0,086

0,946

Teren intravilan sat Vadu, zona PUZ Vadu (lot 8)

487,45

0,86

0,086

0,946

Teren intravilan sat Vadu, zona PUZ Vadu (lot 9)

485,22

0,86

0,086

0,946

Teren intravilan sat Vadu, zona PUZ Vadu (lot 15)

487,97

0,86

0,086

0,946

Teren intravilan sat Vadu, zona PUZ Vadu (lot 22)

456,61

0,86

0,086

0,946

0,081

0,891

0,081

0,891

0,081

0,891

0,081

0,891

0,081

0,891

0,081

0,891

0,083

0,913

0,081

0,891

Teren intravilan sat Vadu, zona A Vadu (lot 15)

490

Teren intravilan sat Vadu, zona A Vadu (lot 16)

490

Teren intravilan sat Vadu, zona A Vadu (lot 16A)

490

Teren intravilan sat Vadu, zona A Vadu (lot 17)

490

Teren intravilan sat Vadu, zona A Vadu (lot 17A)

490

Teren intravilan sat Vadu, zona A Vadu (lot 18)

490

Teren intravilan sat Vadu, zona A Vadu (lot 33)

975

Teren intravilan sat Vadu, zona A Vadu (lot 38A)

592

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Orasanu Stefania-Larisa

0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,83
0,81
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Anexa la HCL nr.84/28.10.2016

SECŢIUNEA I
INFORMAŢII GENERALE
1. OBIECTUL LICITAŢIEI:
- concesionarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Corbu în scopul
edificării de locuinţe cu regim de înălţime parter, parter+mansardă şi parter+etaj în localitatea
Vadu – zona ”A Vadu”, zona “PUZ Vadu”.
- indentifiarea terenurilor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
documentaţie.
2. FORMA DE LICITAŢIE
- licitaţie publică deschisă
3 . ORGANIZATORUL LICITAŢIEI
- Primăria comunei Corbu,
- sediul: str. Principală nr. 38, cod poştal 907085, tel./fax. 0241/765100, e-mail:
primaria_corbu2006@yahoo.com.
- CUI: 4707714
4. BAZA LEGALĂ
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
- art. 13, alin. 16-18 lit. b şi art. 20 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SECŢIUNEA II
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
LICITAŢIEI PUBLICE DESCHISE ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII
UNOR TERENURI INTRAVILANE AVÂND CA OBIECT EDIFICAREA
DE LOCUINŢE SITUATE ÎN LOCALITATEA VADU ZONA ”A VADU”,
ZONA “PUZ VADU”, COMUNA CORBU, JUDEŢUL CONSTANŢA
CAPITOLUL I
CERINŢE IMPUSE DE ORGANIZATOR
1. Ofertanţii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine.
2. Prezentarea ofertelor - condiţii de eligibilitate
Ofertele vor fi redactate în limba română.
Persoanele juridice sau fizice care au litigii cu autoritatea publică, ce are calitatea de
concedent, sau care au debite neonorate către Consiliul local al comunei Corbu, nu au dreptul de
a participa la sedinţele de licitaţie publică sau la cele de negociere directă, după caz,
Ofertanţii transmit ofertele lor într-un plic sigilat pe care se va indica obiectul concesiunii
pentru care este depusă oferta şi care se înregistreză, în ordinea primirii lor, în registrul “Oferte”,
precizându-se data.
PLICUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ:
A. 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;
4. Copie după chitanţele care dovedesc achitarea caietul de sarcini, garanţia de participare la
licitaţie.
B. 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:
- 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;
De asemenea plicul va conţine şi oferta propriu-zisă şi va fi semnată de ofertantul
persoană fizică/juridică.
Oferta va cuprinde:
- redevenţa – în lei/mp/an fara T.V.A.
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.
Precizări privind oferta
Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele licitaţiei,
este secretă şi se depune în vederea participării la licitaţie;
Oferta trebuie să fie fermă, şi redactată în limba română;
Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc;
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;
Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul de
concesiune a terenului pentru a-l exploata conform obiectivelor concedentului;
Revocarea ofertei de către ofertant în perioada de valabilitate a acesteia, potrivit anunţului,
atrage după sine pierderea garanţiei de participare;

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;
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;

CAPITOLUL II
TERMENELE LICITAŢIEI
1. Documentele prevăzute la capitolul anterior se depun la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI
CORBU, până cel târziu în data de ……………, ora 16.30.
2. Licitaţia va avea loc la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI CORBU, din str. Principală, nr.
38, în data de ……………. ,ora 14.00.
3. Pentru motive temeinic justificate se poate modifica, în condiţiile legii, data licitaţiei, însă
nu mai devreme de cea iniţială. Noua dată se va afişa la loc vizibil, la sediul organizatorului.
4. În caz de modificare a datei licitaţiei, în perioada de amânare nu se pot depune alte dosare
de participare de către alţi ofertanţi.
5. Actele depuse în cazul amânării licitaţiei nu trebuie să fie refăcute, chiar dacă perioada lor
de valabilitate a expirat.

CAPITOLUL III
DESFĂŞURAREA PROCEDURILOR DE CONCESIONARE
A. Procedura licitaţiei publice
La data de ………………., ora 14.00, la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI CORBU, vor fi
prezenţi membrii Comisiei de licitaţie şi ofertanţii.
Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie participarea a cel puţin 2
(doi) ofertanţi.
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 dispozitie de primar, la data fixată pentru deschiderea lor prevăzută în anunţul publicitar;
Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică;

După deschiderea plicurilor, 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;
Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenţei;
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.
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;
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;
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;
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.
Ofertantul declarat câştigător are obligaţia ca, în termen de 15 zile, să se prezinte la sediul
PRIMĂRIEI COMUNEI CORBU, în vederea încheierii contractului de concesiune.
B. Procedura de negociere directă
În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitaţii
publice, concedentul va decide iniţierea procedurii de negociere directă;
Se va proceda la publicarea anunţului privind negocierea directă în două ziare de circulaţie
locală respectiv unul naţional;
Anunţul negocierii directe se transmite spre publicare, cu cel puţin 10 zile calendaristice
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor;
Ofertele calificate pentru procedura de licitaţie publică rămân calificate şi pentru procedura

de negociere directă;
Condiţiile concesionării prin negociere directă nu pot fi inferioare celei mai bune oferte
respinse la licitaţia publică;
La data prevăzută în anunţul publicitar pentru negocierea directă, concedentul programează
ofertanţii şi îi informează, în scris, data şi ordinea intrării la negocierea directă;
Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie;
Concedentul va negocia cu fiecare ofertant în parte, la data stabilită, conform programării;
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
În vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la organizator garanţia de
participare;
Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia în termen de 15 zile de la desemnarea
ofertantului câştigător în urma unei cereri de restituire;
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;
Garanţiile se pot depune la :
- casieria Primăriei;
- valoarea garanţiei de participare este în cuantum de 200 lei
Caietul de sarcini este parte componentă a documentaţiei de atribuire,

CAPITOLUL IV
ELEMENTE DE PREŢ
Preţul de pornire la licitaţia publică va fi stabilit conform raportului de evaluare intocmit de

evaluator autorizat dr. ing. Dogărescu George.
Pasul de strigare este de 10% din preţul de pornire.
Pretul concesiunii va fi indexat anual cu rata inflatiei, dupa cum rezulta din statisticile
guvernamentale publicate conform prevederilor legale.
Modul de achitare a preţului concesiunii cât şi clauzele pentru respectarea obligaţiilor de
plată, se vor stabili prin contractul de concesiune;
Cumpărătorul documentaţiei de atribuire participant la licitaţia publică căruia nu i-a fost
adjudecat terenul va primi contravaloarea garanţiei de participare;
Cumpărătorul documentaţiei de atribuire care nu a participat la licitaţia publică va suporta
integral contravaloarea acesteia;
Cumpărătorul documentaţiei de atribuire câştigător al licitaţiei publice, va suporta integral
contravaloarea acesteia;
Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de concesiune.

CAPITOLUL V
INFORMAŢII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este: cel mai mare nivel al redevenţei;
Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom numai pe baza documentaţiei de
atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind
conflictul de interese;
Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor
şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.

CAPITOLUL VI
INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL CĂILOR DE ATAC
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;

Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui
jurisdicţie se află sediul concedentului;

CAPITOLUL VII
INFORMAŢII

REFERITOARE

LA

CLAUZELE

CONTRACTUALE

OBLIGATORII
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;
Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii;
Subconcesionarea este interzisă;
Concesionarul este obligat să plătească redevenţa;
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;
Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contract.
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;
Toate lucrările privind racordarea la reţelele tehnice edilitare existente şi obţinerea acordului
de la deţinătorii acestora, privesc pe concesionari;
Concesionarul este obligat de a asigura, pe perioada concesionării, regularizarea şi
continuitatea activităţii în scopul căreia a fost concesionat terenul;
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.

SECŢIUNEA III

CAIETUL DE SARCINI
CAP. I. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII
Obiectul concesiunii il constituie terenurile intravilane situate în localitatea Vadu zona ”A
Vadu”, zona “PUZ Vadu”, comuna Corbu, judeţul Constanţa materializate in planul de incadrare
in zona care constituie anexa a prezentului caiet de sarcini.
Terenul in cauza face parte din domeniului privat al comunei Corbu in administrarea
Consiliului Local Corbu.
CAP. II CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII
Terenurile vor fi folosite pentru scopul pentru care au fost concesionate, respectiv edificarea
de locuinţe cu regim de înălţime parter, parter+mansardă şi parter+etaj.
Pe parcursul exploatării terenurilor se vor respecta normele de protecţie a mediului impuse
de legile în vigoare.
Imobilule concesionate vor fi folosite în regim de continuitate si permanenţă pentru scopul
pentru care au fost concesionate, eventualele schimbări de destinaţie se vor negocia împreună cu
concedentul.
Terenul concesionat nu va putea fi subcoconcesionat.
Concesionarul nu poate închiria bunul imobil concesionat.
Concesionarea terenului se va face pe perioada de existenţă a construcţiilor ce urmează a se
edifica, dar nu mai mult de 49 ani.

CAP. III. CARACTERISTICILE OBIECTIVULUI PROPUS
a) terenul nu prezintă utilităţi;
b) POT maxim = 30%, CUT maxim = 0,90;


regimul de înaltime maxim Parter +1E ;



construcţiile se vor realiza cu respectarea prevederilor Codului civil de bună vecinătate;



arhitectura va fi adecvată cadrului construit existent;

 maximă de realizare a investiţiilor propuse în cadrul concesiunii se stabileşte la 36 luni
CAP. IV. ELEMENTE DE PREŢ
Valoarea finală a redevenţei, va fi stabilită în urma licitatiei publice ce urmează să fie
organizată de autoritatea publică locală.
Concesionarul va plăti autorităţii administraţiei publice locale o redevenţă anuală.

Preţul de pornire la licitaţia publică va fi stabilit conform rapoartelor de evaluare intocmite
de evaluator autorizat dr. ing. Dogărescu George.
Pasul de strigare este de 10% din preţul de pornire.
Pretul concesiunii va fi indexat anual cu rata inflatiei, dupa cum rezulta din statisticile
guvernamentale publicate conform prevederilor legale.
Plata redeventei se va face in doua transe dupa cum urmeaza:
- prima transa pana la data de 31.03 a fiecarui an, in caz contrar se vor percepe penalitati de
intarziere,
- a doua transa pana la data de 30.09 a fiecarui an, in caz contrar se vor percepe penalitati de
intarziere.
Redevenţa obţinută ca urmare a concesiunii se face venit la bugetul Consiliului Local Corbu.
CAP. V. CONDIŢIILE DE VALABILITATE ALE OFERTEI
Oferta va fi transmisă (depusă) până la data de ……………, ora 14.00, riscurile legate de
transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
Oferta va fi transmisă înt-un plic închis si sigilat care va conţine documentele prevăzute îm
instrucţiunile pentru ofertanţi si oferta propriu-zisă semnată de ofertant.
Oferta este valabilă pe toată perioada desfăsurării licitaţiei si este confidenţială până la
deschidere de către comisia de evaluare.
Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel a redevenţei, iar
în cazuri deosebite si alte criterii stabilite de concedent.
Procedura de licitaţie se poate desfăsura numai dacă s-au depus cel puţin 2 (trei) oferte
valabile.

CAP. VI. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE
CONCESIUNE
- 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 iniţială prin simplul acord
de voinţă al părţilor.
- în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către
concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind
competentă instanţa de judecată.

- 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 si predarea bunului concesionat liber de sarcini.
- 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.
La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune, bunul care a făcut obiectul
contractului va fi returnat concedentului liber de sarcini.
Bunurile realizate de concesionar pe terenul concesionat se consideră bunuri de retur.
CAP. VII. DISPOZITII FINALE
Contractul de concesiune se va incheia după 20 de zile calendaristice de la data la care
concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.
Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data
împlinirii termenului, precum şi refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de
concesiune poate atrage plata daunelor- interese de către partea în culpă.
Litigiile dintre concedent si concesionar care decurg din interpretarea si executarea
contractului, vor fi soluţionate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările ulterioare, după epuizarea cailor de solutionare pe cale amiabila.
Toate completările si modificările contractului de concesiune vor fi facute in scris in forma
unui act aditional la contractul de concesiune, cu acordul ambelor parti.

CAP. VIII. CHELTUIELI DE INSTITUIRE A CONCESIUNII
- caiet de sarcini şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea proceduriloe de

concesionare - 50 lei
- taxa de înscriere la licitaţie – 150 lei
- garanţia de participare – 200 lei

