
ROMÂNIA 
JUDETUL IASI 

COMUNA BĂLŢA 

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICIT A ŢIEI PUBLICE PENTRU 
CONCESIONAREA HELEŞTEIELOR ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2,29 HA CARE FAC 

PARTE DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BĂLŢAŢI, JUDEŢUL IAŞI 

Comuna Bălţaţi organizează în data de 21.07.2021 ora 10.00, la sediul din Bălţaţi, jud. 
Iaşi, licitaţie publică pentru concesionarea heleşteielor în suprafaţă de 2,29 ha aflate în 
proprietatea publică a Comunei Bălţaţi. 

1. Informaţii generale privind concedentul: 
Comuna Bălţaţi, cu sediul în Bălţaţi, jud. Iaşi, cod fiscal 4540976, tel. 0232717249 / 

0232717247 fax: 0232717333, e-mail: baltati@is.e-adm.ro, pagina web: 
www.primariabaltati.ro 

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii : 
-heleşteie din domeniul privat al comunei , în suprafaţa de 2,29 ha, situat în T35, HP 416 şi 
HP 414 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire si modalitatea prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire : 

- documentaţia de atribuire a fost publicata pe site-ul oficial www.primariabaltati.ro 

Documentaţia de atribuire se poate procura şi de la sediul Primăriei comunei Bălţaţi, pe baza 
unei solicitări scrise adresate Compartimentului de achiziţii publice, persoană de contact: 
Maria-Cătălina FRUMOASA 

-data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.07.2021 

4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. data limită de depunere a ofertelor-20.07.2021, ora 15:00. 

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele - Primăria Comunei Bălţaţi, jud. Iaşi 
4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă 

- ofertele se vor depune în plic sigilat la sediul Primăriei Comunei Bălţaţi, cu respectarea 
specificaţiilor din caietul de sarcini. 

Documentele se vor depune într-un plic închis, format A4 pe care se va indica licitaţia 
publică pentru care este depusă oferta. 

Plicul format A4 va conţine şi un plic format B5 pe care se va înscrie numele sau 
denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul acestuia, după caz. Plicul B5 va 
conţine oferta financiară propriu zisă. 

Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor sunt precizate m 
Documentaţia de atribuire, cap. 4. 

5. Criteriul de atribuire: cel mai mare nivel al redevenţei 
6. Nivelul minim al redevenţei 1.545, 75 lei/an 
7. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: -
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21.07.2021, ora 10:00 - Primăria comunei Bălţaţi 

8. Garanţia de participare în valoare de 150,00 lei se vor achita la casieria Primăriei 
Comunei Bălţaţi. 

9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării- 24.06.2021. 
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Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local numărul 38/23.04.2021 

Propun av 
Consilier· 
DanANT 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

Privind 

concesionarea unei suprafeţe de 2,29 ha teren (heleşteie), situat în extravilanul comunei 
Bălţaţi, T35, HP 416 şi HP 414 şi aparţinând domeniului public al comunei Bălţaţi 
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Ofertanţii trebuie să examineze cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi să pregătească 

oferta conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi ale 
caietului de sarcini conţinute în această Documentaţie. 

PREAMBUL: 

Prezenta documentaţie de atribuire stabileşte etapele şi modul de organizare şi derulare a 
procesului de licitaţie publică având ca obiect concesionarea unui teren din domeniul privat 
al Comunei Bălţaţi. Documentaţia de atribuire a fost elaborată în conformitatea cu 
prevederile Codului administrativ şi ale regulamentului intern organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiilor publice pentru concesionarea/închirierea/vânzarea bunurilor aparţinând 

domeniului privat/închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al UAT Bălţaţi. 

CAPITOLUL 1 

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL 

-denumirea concedentului: UAT COMUNA BĂLŢAŢI 

-cod fiscal : 4540976 

-adresa concedentului: Comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi 

-nr. telefon 0232717249 / 0232717247 fax: 0232717333 

-e-mail: baltati@is.e-adm.ro, pagina web: www.primariabaltati.ro 

- persoană de contact: Maria-Cătălina FRUMOASA 

CAPITOLUL 2 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE 
CONCESIONARE 

UAT COMUNA BĂLŢAŢI invita persoanele fizice şi juridice interesate sa depună oferta în 
scopul concesionarii unei suprafeţe de teren, conform Studiului de Oportunitate si a 
Caietului de sarcini. Se va aplica procedura de concesionare prin licitaţie deschisă conform 
prevederilor art. 302-331 din Codului Administrativ. 

Calitatea de concesionar o poate avea orice persoana fizica sau juridica, romana ori străină. 

Principiile care stau la baza procedurii de concesionare a bunului proprietate privată, prin 
licitaţie deschisă sunt: 
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a) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune a terenului în suprafaţă de 
2,29 ha din domeniul privat al Comunei Bălţaţi, judeţul Iaşi; 

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către concedent a 
criteriilor de atribuire a contractului de concesiune; 

c) proporţionalitatea - presupune ca orice măsură stabilită de către concedent trebuie să fie 
necesară şi corespunzătoare naturii contractului; 

d) nediscriminarea - aplicarea de către concedent a aceloraşi reguli, indiferent de forma de 
organizare, natura capitalului ori naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a 
contractului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile Ia care 
România este parte; 

e) libera concurenţa - asigurarea de către concedent a condiţiilor pentru ca orice operator să 
aibă dreptul de a participa la procedura, în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor 
internaţionale la care România este parte. 

Oferta si documentele care o însoţesc trebuie sa fie redactate în limba romana (sau cu 
traducere în limba romana). Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă conform 
termenului specificat în anunţul de licitaţie. 

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. 

Oferta va fi elaborata conform Caietului de sarcini şi prezentelor instrucţiuni. 

Desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică. 

1. Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie participarea a cel 
puţin 2 ofertanţi. 

2. După primirea ofertelor in perioada anunţata si înscrierea lor in ordinea primirii la 
registratura concedentului, plicurile închise si sigilate vor fi predate comisiei de 
evaluare, constituita prin Dispoziţie a primarului Comunei Bălţaţi, la data şi ora fixata 
pentru deschiderea ofertelor prevăzută în anunţul publicitar. 

3. După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu 
conţin totalitatea documentelor şi datelor cerute în "Instrucţiunile privind modul de 
elaborare si prezentare a ofertelor" şi întocmeşte un proces-verbal, în care se 
menţionează rezultatul deschiderii plicurilor respective. 

4. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea 
procesului verbal care consemnează operaţiunile descrise la punctul 3 de către toţi 
membrii comisiei de evaluare si de către ofertanţi (daca sunt prezenţi), numai daca 
exista cel puţin 2 (doua) oferte valabile. 

5. În cazul în care nu exista cel puţin 2 (doua) oferte valabile, Comisia de evaluare va 
întocmi un proces-verbal prin care va constata imposibilitatea de deschidere a 
plicurilor interioare, urmând a se repeta procedura de licitaţie publica deschisa. 

6. Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este „cel mai mare nivel al 
redevenţei". 
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7. Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte un raport care cuprinde 

descrierea procedurii de concesionare si operaţiunile de evaluare, elementele 
esenţiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului câştigător sau, in cazul 
in care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii. 

8. În cazul in care licitaţia publica nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va 
consemna aceasta situaţie într-un proces verbal şi se va organiza o noua licitaţie. 

9. În baza procesului - verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu 
îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la 
procedura de atribuire, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, 
un raport pe care îl transmite concedentului. 

10. După primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile 
lucrătoare informează, in scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte 
au fost excluse, indicând motivele excluderii. 

CAPITOLUL 3 

CAIET DE SARCINI 

privind concesionarea heleşteielor în suprafaţă de 2,29 ha care fac parte din 
domeniul public al Comunei Bălţaţi, judeţul Iaşi 

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pe baza legislaţiei in vigoare, având ca temei 
legal 0.U.G. nr. 54/2006 şi a Normele de aplicare a Codului Administrativ care sunt redate 
mai jos: 

Concesionarea bunurilor proprietate publică 

ARTICOLUL 302 Obiectul dreptului de concesiune Bunurile care sunt prevăzute prin lege 

sau care prin natura lor pot fi exploatate în vederea culegerii de fructe naturale, civile sau 

industriale şi producte pot face obiectul concesiunii. 

ARTICOLUL 303 Titularii dreptului de concesiune (1) Bunurile proprietate publică pot fi 

concesionate de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale în baza unui contract 

de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică este acel contract încheiat în formă 

scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă 

determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acţionează pe riscul şi răspunderea 

sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică, în schimbul unei 

redevenţe. 

(3) Statul are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publică a statului, fiind 

reprezentat, în acest sens, de ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale. 

Pagină 4 din 36 



ROMÂNIA 
JUDETUL IASI 

COMUNA BĂLTATI , , 

. I I 
(4) Judeţul are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publică a judeţului, fiind 

reprezentat, în acest sens, de către preşedintele consiliului judeţean. 

(5) Comuna, oraşul sau municipiul, după caz, are calitatea de concedent pentru bunurile 

proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, fiind reprezentat, în acest sens, de 

către primarul comunei, al oraşului sau al municipiului, respectiv de către primarul general al 

municipiului Bucureşti. 

ARTICOLUL 304 Contractele mixte {1) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică 

contractelor de concesiune de lucrări şi contractelor de concesiune de servicii. 

(2) În cazul unui contract de achiziţie publică de lucrări sau de servicii, al unui contract de 

concesiune de lucrări sau al unui contract de concesiune de servicii pentru a cărui executare 

este necesară exploatarea unui bun proprietate publică, dreptul de exploatare a respectivului 

bun se transmite în cadrul şi potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului în 

cauză. 

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă încheie un singur contract de 

concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii, după caz, în condiţiile legii. 

ARTICOLUL 305 Exercitarea dreptului de concesiune (1) Subconcesionarea este interzisă. 

(2) Bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior încheierii 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage nulitatea absolută a contractului de concesiune 

de bunuri proprietate publică. 

(4) Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară. 

ARTICOLUL 306 Durata concesiunii (1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate 

publică se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de 

cetăţenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăşi 49 de ani, începând de la 

data semnării lui. 

(2) Durata concesiunii se stabileşte de către concedent pe baza studiului de oportunitate. 

(3) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică poate fi prelungit prin acordul de 

voinţă al părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depăşească 49 

de ani. 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1] şi QJ., prin legi speciale se pot stabili concesionări 

cu durată mai mare de 49 de ani. 

ARTICOLUL 307 Redevenţa {1) Redevenţa obţinută prin concesionare se constituie venit la 

bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz. 

(2) Redeven,ta obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă 

ale statului, se constituie venit după cum urmează: 

a) 40% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare; 

b) 40% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul 

căreia/căruia există activitate de exploatare; 

c) 20% la bugetul de stat 
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(3) Redevenţa obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă 

ale unităţilor administrativ- teritoriale, se constituie venit la bugetul unităţii administrativ

teritoriale concedente. 

(4) Modul de calcul şi de plată a redevenţei se stabileşte de către ministerele de resort sau de 

către alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale ori de către autorităţile 

administraţiei publice locale, conform prevederilor legale. 

(5) La iniţierea procedurilor de stabilire a modului de calcul al redevenţei prevăzut la alin. (4), 

ministerele de resort, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau 

autorităţile administraţiei publice locale, după caz, vor avea în vedere următoarele criterii: 

a) proporţionalitatea redevenţei cu beneficiile obţinute din exploatarea bunului de către 

concesionar; 

b) valoarea de piaţă a bunului care face obiectul concesiunii; 

c) corelarea redevenţei cu durata concesiunii. 

ARTICOLUL 308 Procedura administrativă de iniţiere a concesionării 

(1) Concesionarea are loc la iniţiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însuşite 

de acesta. 

(2) Orice persoană interesată poate înainta concedentului o propunere de concesionare. 

(3) Propunerea de concesionare prevăzută la alin. (2) se face în scris, cuprinde datele de 

identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de concesionare, 

obiectul concesiunii, planul de afaceri şi trebuie să fie fundamentată din punct de vedere 

economic, financiar, social şi de mediu. 

(4) Iniţiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate care 

să cuprindă, în principal, următoarele elemente: 

a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 

b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea 

concesiunii; 

c) nivelul minim al redevenţei; 

d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică şi justificarea alegerii procedurii; 

e) durata estimată a concesiunii; 

f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; 

g) avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al 

Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului 

naţional de apărare, după caz; 

h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custode/ui ariei naturale protejate, în cazul 

în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale 

protejate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în 

care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode. 

ARTICOLUL 309 Studiul de oportunitate 
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(1) Concedentul este obligat ca, în termen de 30 de zile de la însuşirea propunerii de 

concesionare formulate de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de 
oportunitate. 

(2) În cazurile în care autoritatea publică nu deţine capacitatea organizatorică şi tehnică 
pentru elaborarea studiului de oportunitate prevăzut la art. 308 alin. (41. aceasta poate apela 

la serviciile unor consultanţi de specialitate. 

(3) Contractarea serviciilor prevăzute la alin. (2) se face cu respectarea legislaţiei privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi a legislaţiei naţionale şi europene în 

domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat. 

(4) În măsura în care, după întocmirea studiului de oportunitate, se constată că exploatarea 

bunului ce va face obiectul concesionării implică fn mod necesar şi executarea unor lucrări 

şi/sau prestarea unor servicii, concedentul are obligaţia ca, în funcţie de scopul urmărit şi de 

activităţile desfăşurate, să califice natura contractului potrivit legislaţiei privind achiziţiile 

publice sau concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz. În acest scop, 

concedentul poate solicita punctul de vedere al autorităţii competente în domeniu. 

(5) Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent, prin ordin, hotărâre sau decizie, 
după caz. 

(6) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (5), prin 

hotărâre a Guvernului, a consiliului local, judeţean sau a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz. 

(7) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. [5J. concedentul elaborează caietul de 
sarcini al concesiunii. 

ARTICOLUL 31 O Conţinutul caietului de sarcini 

(1) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind obiectul concesiunii; 

b) condiţii generale ale concesiunii; 

c) condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le fndeplinească ofertele; 

d) clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(2) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. a J includ cel puţin următoarele: 

a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 

b) destinaţia bunurilor ce Jac obiectul concesiunii; 

c) condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de 

mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul 
concesiunii. 

(3) Elementele prevăzute la alin. (1) /it. bJ includ cel puţin următoarele: 

a) regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea 
concesiunii; 

b) obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare; 

c) obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă; 
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d) interdicţia subconcesionării bunului concesionat; 

e) condiţiile În care concesionarul poate Închiria bunul concesionat pe durata concesiunii; 

f) durata concesiunii; 

g) redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia; 

h) natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent; 

i) condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: 

protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă În exploatare, 

condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea În 

valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz, protecţia mediului, protecţia muncii, 

condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. 

ARTICOLUL 311 Principii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publică sunt: 

a) transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică; 

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, 

a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; 

c) proporţionalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi 

corespunzătoare naturii contractului; 

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de 

naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri 

proprietate publică, potrivit condiţiilor prevăzute În acordurile şi convenţiile la care România 

este parte; 

e) libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice 

participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condiţiile legii, 

ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. 

ARTICOLUL 312 Reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri 

proprietate publică 

(1) Concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate 

publică prin aplicarea procedurii licitaţiei. 

(2) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei secţiuni, concedentul are obligaţia 

de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau 

juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informaţiilor În 

cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce priveşte 

secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 

(3) Documentaţia de atribuire se întocmeşte de către concedent, după elaborarea caietului de 

sarcini, şi se aprobă de către acesta prin ordin, hotărâre sau decizie, după caz. 
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(4) Concedentul are obligaţia de a preciza În cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, 

criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, 

corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 

(5) Concedentul are dreptul de a impune În cadrul documentaţiei de atribuire, În măsura În 

care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de Îndeplinire a 

contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau În legătură cu 

protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile. 

(6) Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de 

atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(7) Concedentul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către 

persoana interesată, care Înaintează o solicitare În acest sens. 

(8) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a 

documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate: 

a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul 
documentaţiei de atribuire; 

b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a Înaintat o solicitare În acest sens a unui 

exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. 

(9) În cazul prevăzut la alin. (8) fit. b 1. concedentul are dreptul de a stabili un preţ pentru 

obţinerea documentaţiei de atrib.uir.e, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul 

multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii 
acesteia. 

(10) Toate sistemele informatice şi aplicaţiile informatice utilizate trebuie să respecte 

legislaţia naţională În vigoare privind interoperabilitatea electronică şi cea privind asigurarea 

unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. 

ARTICOLUL 313 Conţinutul documentaţiei de atribuire 

(1) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind concedentul, precum: numele/denumirea, codul numeric 

personal/codul de identificare fiscală/altă formă de înregistrare, adresa/sediul, datele de 

contact, persoana de contact; 

b) instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare; 

c) caietul de sarcini; 

d) instruc,tiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 

e) informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea 

ofertei câştigătoare, precum şi ponderea lor; 

f) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 

g) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 

(2) În cazul în care concedentul solicită garanţii, acesta trebuie să precizeze în documentaţia 
de atribuire natura şi cuantumul lor. 

ARTICOLUL 314 Licitaţia 
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(1) Licitaţia se iniţiază prin publicarea unui anunţ de licitaţie de către concedent în Monitorul 

Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de 

circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii 

electronice. 

(2) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei secţiuni referitoare la perioadele 

minime care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunţurilor de licitaţie 

şi data-limită pentru depunerea ofertelor, concedentul are obligaţia de a stabili perioada 

respectivă în funcţie de complexitatea contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică şi de cerinţele specifice. 

(3) În situaţia în care ofertele nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau 

după consultarea la faţa locului a unor documente suplimentare pe care se bazează 

documentele concesiunii, perioada stabilită de concedent pentru depunerea ofertelor este mai 

mare decât perioada minimă prevăzută de prezenta secţiune pentru procedura de licitaţie 

utilizată şi este stabilită astfel încât operatorii economici interesaţi să aibă posibilitatea reală 

şi efectivă de a obţine toate informaţiile necesare pentru pregătirea corespunzătoare a 

ofertelor. Concedentul va organiza sesiunile de vizitare a amplasamentului sau de consultare 

la faţa locului a documentelor suplimentare, separat pentru fiecare operator economic 

interesat 

(4) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către 

concedent şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, 

adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b) informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea 

bunului care urmează să fie concesionat; 

c) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care 

persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; 

denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de 

la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată 

pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, unde este cazul; data-limită pentru solicitarea 

clarificărilor; 

d) informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie 

depuse ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 

e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor; 

f) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 

instanţei; 

g) data transmiterii anunţului de licitaţie către institu,tiile abilitate, în vederea publicării. 

(5) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de 

data-limită pentru depunerea ofertelor. 

(6) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. 
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(7) În cazul prevăzut la art. 312 alin. (8) fit. b] concedentul are obligaţia de a pune 

documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o 

perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din 
partea acesteia. 

(8) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel Încât respectarea 

de către concedent a perioadei prevăzute la alin. (7) să nu conducă la situaţia În care 

documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte 

de data-limită pentru depunerea ofertelor. 

(9) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. 

(1 O) Concedentul are obligaţia de a răspunde, În mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice 

clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la 

primirea unei astfel de solicitări. 

{11) Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de Întrebările aferente 

către toate persoanele interesate care au obţinut, În condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia 

de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările 

respective. 

{12) Fără a aduce atingere prevederilor alin. [lOJ. concedentul are obligaţia de a transmite 

răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru 
depunerea ofertelor. 

{13) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel 

concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. {12), acesta din urmă 

are obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară 

pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către 

persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 

{14) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de 

licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile. 

{15) În cazul În care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două 
oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, 

cu respectarea procedurii prevăzute la alin. {1 J - [1.JJ.. 

(16) În cazul organizării unei noi licitaţii potrivit alin. {15), procedura este valabilă în situaţia 
în care a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă. 

ARTICOLUL 315 Atribuirea directă 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 312 alin. (1 ]. bunurile proprietate publică pot fi 

concesionate prin atribuire directă companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau 

societă,tilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităţilor prevăzute la 

art. 303 alin. (3] - ill care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome şi care au 

ca obiect principal de activitate gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea 

respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) nu este necesară întocmirea studiului de oportunitate. 
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(3) În cazul atribuirii directe nu se întocmeşte caietul de sarcini, iar documentaţia de atribuire 

trebuie să cuprindă cel puţin elementele enumerate la art. 313 alin. (1) fit. a}. /JJ, 11 şi gJ.. 

(4) Concesionarea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor 

locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. 

(5) În măsura în care se constată că exploatarea bunului ce face obiectul concesiunii prevăzute 

la alin. O} implică în mod necesar şi executarea unor lucrări şi/sau prestarea unor servicii, 

concesionarul bunului are obligaţia de a încheia contracte pe care, în funcţie de scopul urmărit 

şi de activităţile desfăşurate, să le califice conform legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii. 

ARTICOLUL 316 Reguli privind oferta 

(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei 

de atribuire. 

(2) Ofertele se redactează în limba română. 

(3) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunţul de licitaţie, în 

două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de concedent, 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 va trebui să conţină: 

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, 

fără îngroşări, ştersături sau modificări; 

b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor 

concedentului; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 

(5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 

ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

(6) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent şi prevăzut în 

anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant. 

(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 

(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de concedent 

(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită 

pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. 

(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei 

interesate. 

(11) Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea 

datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

(12) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 

deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte 

numai după această dată. 
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ARTICOLUL 317 Comisia de evaluare 

(1) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un 

număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. 

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 

(3) Membrii comisiei de evaluare sunt: 

a) reprezentanţi ai ministerelor sau ai organelor de specialitate ale administraţiei publice 

centrale respective, după caz, precum şi ai ministerului cu atribuţii fn domeniul finanţelor 

publice, numiţi fn acest scop, fn situaţia fn care concedentul este statul; 

b) reprezentanţi ai consiliilor jude,tene, consiliilor locale sau Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, precum şi ai structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, numiţi În acest scop, În situaţia fn care concedentul este unitatea 

administrativ-teritorială; 

c) reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, precum şi ai consiliilor judeţene, consiliilor 

locale sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi structurilor teritoriale ale 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, numiţi În acest scop, fn situaţia fn care 

concedentul este o instituţie publică de interes local; 

d) fn cazul fn care, pentru bunul care face obiectul concesionării este necesară parcurgerea 

procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit legislaţiei În 

vigoare, comisia de evaluare poate include fn componenţasa şi un reprezentant al autorităţii 

competente pentru protecţia mediului. 

(4) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi 

sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz. 

(5) Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiţi de concedent dintre 

reprezentanţii acestuia În comisie. 

(6) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi 

recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor În domenii care prezintă relevanţă din 

perspectiva concesionării bunului proprietate publică, aceştia neavând calitatea de membri. 

(7) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Persoanele 

prevăzute la alin. (6) beneficiază de un vot consultativ. 

(8) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 

(9) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind 

conflictul de interese prevăzute la art. 321. 

{10) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de 

compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenu/

limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii. 

{11) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de Îndată 
concedentul despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune fn/ocuirea persoanei 

incompatibile, dintre membrii supleanţi. 
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(12) Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii 

acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz 

fortuit sau forţei majore. 

(13) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 

a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în 

plicul exterior; 

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 

c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 

d) întocmirea raportului de evaluare; 

e) întocmirea proceselor-verbale; 

.D desemnarea ofertei câştigătoare. 

(14) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 

(15) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de 

atribuire şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(16) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, 

informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate. 

ARTICOLUL 318 Criteriile de atribuire a contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică 

(1) Criteriile de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. sunt 

următoarele: 

a) cel mai mare nivel al redevenţei; 

b) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 

c) protecţia mediului înconjurător; 

d) condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat 

(2) Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie să fie 

proporţională cu importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei 

utilizărijexploatări raţionale şi eficiente economic a bunului concesionat Ponderea fiecăruia 

dintre criteriile prevăzute la alin. (1 J este de până la 40%, iar suma acestora nu trebuie să 

depăşească 100%. 

(3) Concedentul trebuie să ţină seama de toate criteriile prevăzute în documentaţia de 

atribuire, potrivit ponderilor prevăzute la alin. (2). 

ARTICOLUL 319 Determinarea ofertei câştigătoare 

(1) Concedentul are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriuluijcriteriilor de 

atribuire precizate în documentaţia de atribuire. 

(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita 

clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru 

demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 
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(3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către 

concedent ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de 

evaluare. 

(4) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului În termen de 3 zile lucrătoare 

de la primirea acesteia. 

(5) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine 

apari,tia unui avantaj În favoarea unui ofertant. 

(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare În ziua fixată pentru deschiderea lor, 

prevăzută În anunţul de licitaţie. 

(7) După deschiderea plicurilor exterioare În şedinţă publică, comisia de evaluare elimină 

ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la alin. (6] şi la art. 316 

alin. (2] - [.SJ_. 

(8) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea 

plicurilor exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 316 alin. 

w.. 
(9) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 

procesul-verbal În care se va preciza rezultatul analizei. 

(1 O) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal 

prevăzut la alin. (9) de.către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 

{11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care Îndeplinesc criteriile de valabilitate 

prevăzute În caietul de sarcini al concesiunii. 

(12) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 

valabilitate, secretarul acesteia Întocmeşte un proces-verbal În care menţionează ofertele 

valabile, ofertele care nu Îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 

urmă de la procedura de atribuire. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei 

de evaluare. 

(13) În baza procesului-verbal care Îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12), comisia de 

evaluare Întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. 

(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul 

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

indicând motivele excluderii. 

(15) Raportul prevăzut la alin. (13] se depune la dosarul concesiunii. 

(16) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile 

prevăzute la art. 318 alin. [2]. Oferta câştigătoare este oferta care Întruneşte cel mai mare 

punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire. 

(17) În cazul În care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea 

acestora se va face În funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are 

ponderea cea mai mare, iar În cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face În funcţie 

de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. 
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(18) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal 

care trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 

(19) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12]. comisia de 

evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care fi transmite concedentului. 

(20) Concedentul are obligaţia de a încheia contractul de concesiune de bunuri proprietate 

publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 

(21) Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică prevăzute de prezenta secţiune. 

(22) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, 

adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b) informaţii cu privire la repetarea procedurii de licitaţie, dacă e cazul; 

c) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a; 

d) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; 

e) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile; 

f) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare; 

g) durata contractul.ui; 

h) nivelul redevenţei; 

i) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 

instanţei; 

jJ data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare; 

k) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 

(23) Concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, în scris, cu confirmare de primire, nu 

mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 

(24) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) concedentul are obligaţia de a informa 

ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor 

prezentate. 
(25) În cadrul comunicării prevăzute la alin. [23] concedentul are obligaţia de a informa 

ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra 

motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 

(26) Concedentul poate să încheie contractul de concesiune de bunuri proprietate publică 

numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării 

comunicării prevăzute la alin. [23]. 

(27) În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nicio 

ofertă valabilă, concedentul anulează procedura de licitaţie. 
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(28) Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru 
prima licitaţie. 

(29) Cea de-a doua licitaţie se organizează în condiţiile prevăzute la art. 318. 

ARTICOLUL 320 Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de 

bunuri proprietate publică 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 319 alin. [20J. concedentul are dreptul de a anula 

procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, dacă ia 

această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii 

de atribuire şi anterior încheierii contractului, în situaţia în care se constată încălcări ale 

prevederilor legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea 

contractului. 

(2) În sensul prevederilor alin. (1), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care 

sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se 

constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311: 

b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să 

conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311. 

(3) Concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de 

atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care 

aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia 

de anulare. 

ARTICOLUL 321 Reguli privind conflictul de interese 

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligaţia de a lua toate 

măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de 

interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. 

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sanc,tionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

(3) Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi 

ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu 

este de natură să defavorizeze concurenţa. 

(4) Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au 

dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 

(5) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele 
persoane: 

a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al Ii-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; 

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al Ii-lea inclusiv cu persoane care fac parte din 

consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, 

persoane juridice, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 

c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre ofertanţi, terţi sus,tinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac parte din 
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consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, 

terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 

d) membri În cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare al 

ofertantului şijsau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 

afin până la gradul al Ii-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 

de decizie în cadrul entităţii contractante. 

(6) Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al Ii-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante. 

ARTICOLUL 322 Încheierea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică (1) 

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se încheie în formă scrisă, sub 

sancţiunea nulităţii. 

(2) Predarea-primirea bunului se face pe bază de proces- verbal. 

ARTICOLUL 323 Neîncheierea contractului 

(1) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune de bunuri 

proprietate publică poate atrage după sine plata daunelor-interese. 

(2) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de 

atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condiţiile legii, studiul de 

oportunitate păstrându-şi valabilitatea. 

(3) Daunele-interese prevăzute la alin. [11 se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază 

teritorială se află sediul concedentului, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc 

altfel. 

(4) În cazul În care concedentul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător 

din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în 

imposibilitatea fortuită de a executa contractul, concedentul are dreptul să declare 

câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile În care aceasta este admisibilă. 

(5) În cazul În care, în situaţia prevăzută la alin. (4), nu există o ofertă clasată pe locul doi 

admisibilă, se aplică prevederile alin. [21. 

ARTICOLUL 324 Conţinutul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică trebuie să conţină partea 

reglementară, care cuprinde clauzele prevăzute În caietul de sarcini şi clauzele convenite de 

părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor 

concesiunii prevăzute în caietul de sarcini. 

(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va cuprinde drepturile şi obligaţiile 

concesionarului şi ale concedentului. 

(3) Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul 

echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi 

obligaţiile care îi sunt impuse. 
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(4) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va cuprinde şi clauze contractuale 

referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar. 

(5) În contractul de concesiune de bunuri proprietate publică trebuie precizate în mod distinct 

categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv: 

a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la 

încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. Sunt bunuri de retur 

bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor 

impuse prin caietul de sarcini; 

b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut 

concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii. 

(6) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va fi încheiat în limba română, în 

două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

(7) În cazul în care concesionarul este de o altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea română 

şi dacă părţile consideră necesar, contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se va 

putea încheia în patru exemplare, două în limba română şi două într-o altă limbă aleasă de 

acestea. 

(8) În situaţia prevăzută la alin. (7) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română şi 

un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul. 

(9) În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează. 

ARTICOLUL 325 Drepturile şi obligaţiile concesionarului 

(1) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul 

dobândeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică 

ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent 

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele, respectiv productele bunurilor 

ce Jac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul 

de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(3) Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în 

contractul de concesiune de bunuri proprietate publică şi în acord cu prevederile legale 

specifice bunului concesionat. 

(4) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor 

sale, în cazul în care această creştere rezultă în urma: 

a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică; 

b J unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit 

(5) Concesionarul este obligat să respecte condi,tiile impuse de natura bunurilor proprietate 

publică. 

(6) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul are 

obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a bunurilor 

proprietate publică care Jac obiectul concesiunii. 

Pagină 19 din 36 



ROMÂNIA 
JUDETUL IASI 

COMUNĂ BĂLTATI 
' ' 

(7) Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică să depună, cu titlu de garanţie, o 

sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de 

acesta şi datorată pentru primul an de exploatare. 

(8) Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate 

concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică. 

(9) Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va institui 

garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului. 

{10) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi fn modul stabilit în 

contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

{11) La încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul este 

obligat să restituie, pe bază de proces-verbal, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, 

bunul concesionat. 

{12) În condiţiile încetării contractului de concesiune de bunuri proprietate publică din alte 

cauze decât prin ajungere la termen, forţă majoră sau caz fortuit, concesionarul este obligat să 

asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condiţiile stipulate În 

contract, până la preluarea acestora de către concedent. 

(13) În cazul în care.concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii 

unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de 

îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea 

continuităţii exploatării bunului. 

ARTICOLUL 326 Drepturile şi obligaţiile concedentului 

(1) Concedentul are dreptul să verifice În perioada derulării contractului de concesiune de 

bunuri proprietate publică modul În care sunt respectate clauzele acestuia de către 

concesionar. 

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a 

concesionarului şi În condiţiile stabilite În contractul de concesiune de bunuri proprietate 

publică. 

(3) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate 

din contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

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

natură să aducă atingere drepturilor acestuia. 

(5) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune de 

bunuri proprietate publică, în afară de cazurile prevăzute de lege. 

(6) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune 

de bunuri proprietate publică, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive 

excepţionale legate de interesul na,tional sau local, după caz. 
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(7) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului În noile condiţii stabilite de 

concedent, fără a putea solicita Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică. 

(8) În cazul În care modificarea unilaterală a contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică Îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără Întârziere o Justă 

despăgubire. 

(9) În caz de dezacord Între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta 

va fi stabilită de către instanţa Judecătorească competentă. Dezacordul nu exclude 

Îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concesionar. 

ARTICOLUL 327 Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

(1) Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică poate avea loc În 

următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei stabilite În contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, În 

măsura În care părţile nu convin, În scris, prelungirea acestuia În condiţiile prevăzute de lege; 

b) În cazul exploatării, în condiţiile contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, a 

bunurilor consumptibile, fapt ce determină, prin epuizarea acestora, imposibilitatea 

continuării exploatării acestora Înainte de expirarea duratei stabilite a contractului; 

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

concedent; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către 

concedent, cu plata unei despăgubiri În sarcina concesionarului; 

e) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către 

concesionar; 

f) 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. 

(2) În cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, acesta se 

derulează în condiţiile stabilite iniţial. 

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) fit. d concedentul va notifica de îndată intenţia de a 

denunţa unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publică şi va face menţiune 

cu privire la motivele ce au determinat această măsură. 

(4) În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin 

contractul de concesiune de bunuri proprietate publică sau a incapacităţii îndeplinirii 

acestora, cealaltă parte este îndreptă,tită să solicite tribunalului În a cărui rază teritorială se 

află sediul concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei 

despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc altfel. 

(5) În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 

imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de Îndată 

concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, 

declarând renunţarea la concesiune. 
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(6) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite 

de concesionar ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (5). 

(7) Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publică părţile pot stabili şi alte cauze 

de încetare a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, fără a aduce atingere 

cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 

(8) Radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune în situaţia prevăzută la alin. (1) fit 

fj se efectuează în baza actului de denunţare unilaterală sau în baza hotărârii judecătoreşti 

definitive, în situaţia prevăzută la alin. {1) fit d] şi gJ, în baza declaraţiei unilaterale de 

reziliere a concedentului sau concesionarului, iar în situaţia prevăzută la alin. {1) fit b] şi JJ., în 

baza declaraţiei unilaterale de renunţare la concesiune a concesionarului. 

ARTICOLUL 328 Evidenţa informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de 

concesionare şi la derularea contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 

{1) fn scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea 

procedurilor de concesionare şi la derularea contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică, concedentul întocmeşte şi păstrează două registre: 

a) registrul Oferte, care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor 

prealabile încheierii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; se precizează 

cel puţin datele şi informaţiile referitoare la propunerile de concesionare, studiul de 

oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicată; 

b) registrul Contracte, care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea contractului 

de concesiune de bunuri proprietate publică; se precizează cel puţin datele şi informaţiile 

referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, 

termenele de plată a redevenţei, obligaţiile de mediu. 

(2) Registrele prevăzute la alin. (1] se întocmesc şi se păstrează la sediul concedentului. 

(3) Concedentul are obligaţia de a întocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit 

(4) Dosarul concesiunii se păstrează de către concedent atât timp cât contractul de concesiune 

de bunuri proprietate publică produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data 

încheierii contractului respectiv. 

(5) Dosarul concesiunii trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) studiul de oportunitate al concesiunii; 

b) hotărârea de aprobare a concesiunii; 

c) anunţurile prevăzute de prezenta secţiune referitoare la procedura de atribuire a 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică şi dovada transmiterii acestora spre 

publicare; 

d) documentaţia de atribuire; 

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire; 

f) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a/ale cărui/căror ofertă/oferte a/au fost 

declarată/declarate câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; 

g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul; 
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h) contractul de concesiune de bunuri proprietate publică semnat. 

(6) Dosarul concesiunii are caracter de document public. 

(7) Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează În conformitate cu termenele şi 

procedurile prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes 

public şi nu poate fi restricţionat decât În măsura În care aceste informaţii sunt clasificate sau 

protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

ARTICOLUL 329 Exercitarea controlului 

(1) Persoana care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de 

bunuri proprietate publică cu nerespectarea legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii poate solicita punctul de vedere al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 

Publice. 

(2) Ministerele de resort şi ministerul cu atribuţii În domeniul finanţelor publice, prin 

structurile cu atribuţii specifice de control, realizează verificarea concesiunilor de bunuri 

proprietate publică de interes naţional, iar Direcţia Generală de Administrare a Marilor 

Contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti 

realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes local, urmărind În 

special respectarea dispoziţiilor referitoare la: 

a) aplicarea hotărârii de concesionare; 

b) publicitatea; 

c) documentaţia de atribuire; 

d) aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică; 

e) dosarul concesiunii; 

f) Îndeplinirea obligaţii/or contractuale de către concedent şi concesionar. 

ARTICOLUL 330 Soluţionarea litigiilor 

Soluţionarea litigiilor apărute În legătură cu atribuirea, Încheierea, executarea, modificarea şi 

Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi a celor privind 

acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind contenciosul 

administrativ. 

ARTICOLUL 331 Sancţiuni 

(1) Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite În astfel de 

condiţii Încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: 

a) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 309 alin. (1}. art. 314 alin. (5]. art. 319 alin. (211 

şi[Z.91; 

b) Încălcarea prevederilor art. 312 alin. (2] şi ill art. 319 alin. (20] şi [231 - (25]. art. 320 alin. 

QJ., art. 325 alin. [7] - [fll şi ale art. 328 alin. (31 şi W-
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei. 

(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor 

juridice. 
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(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se Jac de către persoane împuternicite 

de structurile cu atribuţii de control. 

(5) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 

completări prin legea nr. 180/2002. cu modificările şi completările ulterioare. 

1.2. Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini se aprobă prin Hotărâre a Consiliului 
Local al Comunei Bălţaţi, judeţul laşi. 

CAP. li OBIECTUL CONCESIUNII 

2.1. Heleşteiele care urmează a fi concesionate se afla situate în extravilanul comunei 
Bălţaţi, fiind identificate conform planului de situaţie anexat. 

2.2. Heleşteiele care fac obiectul concesiunii aparţin domeniului public al comunei 
Bălţaţi, conform Listei de inventar a bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei 
Bălţaţi, inventar aprobat prin H.G. nr. 1.354/2001, la poziţia 26 a anexei nr. 9. 

2.3. Bunurile care urmează să fie concesionate sunt constituite din două heleşteie în 
suprafaţa de 2,29 ha, identificate conform planului de situaţie anexat, localizate în T 35, HP 
416 si HP 414, bunuri ce aparţin domeniului public al Comunei Bălţaţi conform Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Bălţaţi. 

2.4. Heleşteiele vor fi concesionate în vederea realizării de culturi piscicole si activităţi 
conexe (acvaturism, pescuit sportiv, etc) ce se vor desfăşura conform O.U.G. nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura. 

În acest sens, participanţii la concesionare (persoane juridice) vor trebui sa aibă obiect de 
activitate in domeniul acvaculturii sau a activităţilor conexe (acvaturism, pescuit sportiv, 
etc), iar persoanele fizice vor exploata heleşteiele în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

2.5. În situaţia in care interesul naţional sau local impune răscumpărarea concesiunii; 
aceasta se poate face numai prin Hotărâre a Consiliului Local în baza unei documentaţii 
tehnico- economice in care se va stabili preţul răscumpărării; in aceasta situaţie de încetare 
a concesiunii nu se percep daune. 

2.6. Lucrările de punere în siguranţă a amenajării hidrotehnice şi obţinerea autorizaţie de 
funcţionare vor intra în sarcina concesionarului. 

Cap. III. MOTIVAŢIA CONCESIONARII 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun concesionarea unor 
bunuri - terenuri, sunt următoarele: 

• prevederile art. 302 din Codul Administrativ care precizează ca bunurile care sunt 
prevăzute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate în vederea culegerii de 
fructe naturale, civile sau industriale şi producte pot face obiectul concesiunii. 
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• necesitatea administrării eficiente a domeniului public şi privat al comunei Bălţaţi 

pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local. 

• atragerea de noi investitori pe teritoriul localităţii pentru creşterea economiei locale. 

Cap. IV. DURATA CONCESIUNII 

Heleşteiele se concesionează o perioada pe 20 ani, în conformitate cu prevederile Codului 
Administrativ. Durata concesiunii poate fi prelungita cu jumătatea perioadei iniţiale cu 
acordul părţilor. 

Cap. V. ÎNCETAREA CONCESIUNII 

5.1. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, 

în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute 
de lege; 

b) în cazul exploatării, în condiţiile contractului de concesiune de bunuri proprietate 
publică, a bunurilor consumptibile, fapt ce determină, prin epuizarea acestora, 
imposibilitatea continuării exploatării acestora înainte de expirarea duratei stabilite a 
contractului; 

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

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de 
către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de 
către concesionar; 

f) 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. 

5.1.1. În cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, acesta 
se derulează în condiţiile stabilite iniţial. 

5.1.2. În situaţia prevăzută la art. 5.1. litera (c), concedentul va notifica de îndată intenţia de 
a denunţa unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publică şi va face 
menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură. 

5.1.3. În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin 
contractul de concesiune de bunuri proprietate publică sau a incapacităţii îndeplinirii 
acestora, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se 
află sediul concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei 
despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc altfel. 

5.1.4. În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată 
concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, 
declarând renunţarea la concesiune. 
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5.1.5. Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile 
suferite de concesionar ca urmare a situaţiilor prevăzute la art. 5.1.4. 

5.1.6. Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publică părţile pot stabili şi alte 
cauze de încetare a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, fără a aduce 
atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 

5.1.7. Radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune în situaţia prevăzută la art. 5.1. 
litera (c), se efectuează în baza actului de denunţare unilaterală sau în baza hotărârii 

judecătoreşti definitive, în situaţia prevăzută la art. 5.1. literele (d) şi (e), în baza declaraţiei 
unilaterale de reziliere a concedentului sau concesionarului, iar în situaţia prevăzută la art. 
5.1. literele (b) şi (f), în baza declaraţiei unilaterale de renunţare la concesiune a 
concesionarului. 

5.2. Rezilierea contractului intervine: 

a) Pronunţată de instanţa de judecată, la iniţiativa concedentului, cu plata unei despăgubiri 
în sarcina concesionarului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către 

concesionar, 

b) Pronunţata de instanţa de judecată, la iniţiativa concesionarului, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina concedentului, dacă rezilierea se produce din culpa acestuia, în cazul 
nerespectării obligaţiilor contractuale; 

c) Renunţarea la concesiune din partea concesionarului, fără plata unei despăgubiri, la 
dispariţia, dintr-o cauza de forţa majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 
obiective a concesionarului de a exploata terenul imposibilitate dovedita cu acte de 
concesionar si acceptata de concedent), in acest caz concesionarul va notifica Concedentul, 
in termen de 15 zile de la constatarea situaţiei intervenite, despre imposibilitatea obiectivă 

de realizare a activităţii. Imposibilitatea obiectiva de a exploata bunul poate fi invocata în 
cazul când concesionarul are o situaţie financiara precară, în cazul falimentului sau al 
dizolvării societăţii concesionare. 

Cap. VI. ELEMENTE DE PREŢ 

6.1. Preţul de pornire la licitaţie al concesiunii este de 1.545,75 lei / an., preţ stabilit. 
Redevenţa se va actualiza anual cu indicele de inflaţie. Pasul va fi de 100 de lei. 

6.2. Redevenţa anuala va fi indexata funcţie de indicele de inflaţie comunicat de Comisia 
Naţionala de Statistica prin Buletinul Statistic de Preturi la Capitolul" Servicii "si se va achita 
pana la data de 25 martie a fiecărui an pentru anul in curs prin ordin de plata, numerar, etc. 

6.3. Întârzierile la plata redevenţei se vor sancţiona cu penalităţi de 1 % /zi de întârziere 
la suma datorata, urmând ca, pentru întârzierile la plata a redevenţei anuale ce depăşesc 6 
luni, sa se procedeze la retragerea concesiunii fără a fi necesara intervenţia instanţelor 

judecătoreşti (pact comisoriu expres). 

6.4. Garanţia de participare la licitaţie depusa de ofertantul câştigător, respectiv 10 % din 
valoarea totala stabilita la preţ de pornire, se retine de concedent pana în momentul 
încheierii contractului de concesiune, urmând ca după aceasta data garanţia sa constituie 
parte a redevenţei datorate de către concesionar pentru primul an de concesiune. In cazul in 
care redevenţa datorata de concesionar pentru primul an de concesiune depăşeşte valoare 
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garanţiei depuse, concesionarul va achita diferenţa aferenta la data încheierii contractului 
de concesiune. 

Cap. VII. REGIMUL BUNURILOR 

Heleşteiele care constituie proprietatea concedentului vor fi administrate şi exploatate de 
concesionar în conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea rămânând 

proprietatea concedentului şi urmând a fi restituite de concesionar la expirarea/încetarea 
contractului de concesiune; acestea constituie bunuri de retur şi revin de drept 
concedentului, gratuit şi libere de orice sarcini. 

Cap. VIII. CONDIŢII DE MEDIU 

8.1. Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, începând de la 
preluarea bunului, până la încetarea contractului de concesiune, şi respectiv până la 
refacerea cadrului natural, după execuţia lucrărilor de orice fel (investiţie, organizare de 
şantier, intervenţie, exploatare etc), cât 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 învecinate. 

8.2. 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. 

8.3. Concesionarul va trebui să asigure o folosire cât mai judicioasă a terenului pe care se va 
realiza investiţia cu respectarea prevederilor legale în vigoare de protejare a mediului. 

8.4. Concesionarul are obligaţia de a obţine prin grija şi pe cheltuiala sa, toate acordurile şi 

avizele impuse de legislaţia mediului. Nerespectarea acestora atrage după sine sancţionarea 
şi/sau aplicarea de către factorii interesaţi de amenzi contravenţionale. 

Cap. IX. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

9.1. Concedentul are următoarele obligaţii: 

a) să predea concesionarului bunurile concesionate pe baza unui proces - verbal de 
predare- primire. 

b) concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor 
rezultate din contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

c) concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de 
natură să aducă atingere drepturilor acestuia. 

d) concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de 
concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică. 

9.2. Concesionarul are următoarele obligaţii: 

a) Concesionarul este obligat să menţină destinaţia obiectivului de investiţii realizat pe 
terenul concesionat, pe toată durata derulării contractului de concesiune. 
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b) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele, respectiv productele 
bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi 
prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

c) Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în 
contractul de concesiune de bunuri proprietate publică şi în acord cu prevederile legale 
specifice bunului concesionat. 

d) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia 
obligaţiilor sale, în cazul în care această creştere rezultă în urma: 

unei măsuri dispuse de o autoritate publică; 

unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit. 
e) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate 

publică. 

f) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul are 
obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a 
bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii. 

g) Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică să depună, cu titlu de garanţie, 
o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, 
stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt 
reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate concedentului de către 
concesionar, în baza contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 

h) Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va 
institui garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului. 

i) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi în modul stabilit în 
contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

j) Concesionarul are obligaţia de a plăti pe toată durata concesionării impozitele şi taxele 
datorate bugetului local, precum şi celelalte utilităţi consumate, ele neintrând în 
redevenţa stabilită prin contract 

k) La încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul este 
obligat să restituie, pe bază de proces-verbal, în deplină proprietate, liber de orice 
sarcină, bunul concesionat. 

l) În condiţiile încetării contractului de concesiune de bunuri proprietate publică din alte 
cauze decât prin ajungere la termen, forţă majoră sau caz fortuit, concesionarul este 
obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condiţiile 

stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent. 
m) În cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii 

unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica 
de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru 
asigurarea continuităţii exploatării bunului. 

n) Lucrările de punere în siguranţă a amenajării hidrotehnice şi obţinerea autorizaţie de 
funcţionare vor intra în sarcina concesionarului. 

În cazul nerespectării de către una dintre părţi a prevederilor contractului de concesiune, 
partea în culpa datorează celeilalte părţi despăgubiri corespunzătoare prevederilor 
contractului de concesiune sau corespunzător legislaţiei specifice in domeniu; despăgubirile 
sunt cumulative sinu exclusive. 

Situaţiile de forţa majora exonerează de răspundere partea care le invoca si le dovedeşte in 
condiţiile legii; apariţia cazurilor de forţa majora trebuie comunicata in termen de 5 zile de 
la apariţie, comunicarea urmând a fi însoţită de documentele care atesta cazul de forţa 
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majora; in lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forţa 

majora nu va fi exonerata de răspundere; in cazurile de forţa majora invocate si dovedite ca 
atare, părţile vor conveni la decalarea obligaţiilor cu perioada afectata de forţa majora. 

Cap. X. - RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin 
contractul de concesiune sau a incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este 
îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului să 

se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu 
stabilesc altfel. 

10.2. Situaţiile de forţă majoră exonerează de răspundere partea care le invocă şi dovedeşte, 
in condiţiile legii; apariţia cazurilor de forţă majoră trebuie comunicată în termen de 5 zile 
de la apariţie, comunicarea urmând a fi însoţită de documentele care atestă cazul de forţă 
majoră; în lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forţa 

majora nu va fi exonerată de răspundere; în cazurile de forţa majora invocate si dovedite ca 
atare, părţile vor conveni la decalarea obligaţiilor cu perioada afectata de forţa majoră. 

Cap. XI. - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. 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 legislaţiei privind contenciosul administrativ. 

Cap. XII. GARANŢII ŞI TAXE SOLICITATE DE CONCEDENT 

12.1. GARANŢII 

1. Participanţii la licitaţie privind concesionarea terenului în suprafaţă de 2,29 ha situat în 
extravilanul Comunei Bălţaţi, judeţul laşi, vor depune o garanţie de participare la licitaţie, în 
cuantum de 150,00 lei care se va depune în contul beneficiarului. 

2. (1) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune cu persoana 
desemnată câştigătoare a licitaţiei organizată în scopul concesionării terenului în suprafaţă 
de 2,29 ha situat în extravilanul Comunei Bălţaţi, judeţul laşi, aceasta în calitate de 
concesionar, are obligaţia de a depune cu titlu de garanţie, o sumă reprezentând o cotă parte 
de 100% din suma obligaţiilor de plată către concedent, datorată pentru primul an de 
exploatare. 

2. (2) Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate 
concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune, iar în situaţia în care 
nu a fost utilizată, aceasta se restituie concedentului. după îndeplinirea obligaţiilor privind 
finalizarea investiţiei şi achitarea cuantumului total al redevenţei. 

12.2. TAXE 

1. Participanţii la licitaţie privind concesionarea terenului în suprafaţă de 2,29 ha situat în 
extravilanul Comunei Bălţaţi, judeţul laşi, vor achita o sumă de 50 lei la casieria Direcţiei 
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Administrare Patrimoniu, reprezentând contravaloarea documentaţiei de atribuire privind 
concesionarea terenului, dovada achitării acesteia, fiind necesară ca document ce va însoţi 
oferta de participare la licitaţi. 

Cap. XIII. CONDIŢII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ 
OFERTELE 

13.1. Ofertele se redactează în limba română. 

13.2. Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, 
care se înregistrează în ordinea primirii lor, în registrul „Oferte" al concedentului, precizând
se data şi ora depunerii. 

13.3. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta şi va 
conţine: 

Prezentarea ofertelor - condiţii de eligibilitate 

1. Ofertele vor fi redactate in limba romana. 
2. Pot participa la licitaţia pentru atribuirea concesiunii persoane juridice si fizice 

romane si străine care îndeplinesc condiţiile impuse de concedent prin prezenta 
documentaţie. 

3. Ofertanţii transmit ofertele lor in doua _pl_icuri sigilate, unul exterior si unul interior, 
care se înregistrează, în ordinea primirii lor, in Registratura concedentului, 
precizându-se data şi ora. 

4. Pe plicul exterior se va indica doar denumirea/numele şi prenumele ofertantului, 
obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta, data si ora deschiderii ofertelor. 

PLICUL EXTERIOR TREBUIE SA CONŢINĂ: 

A. Documente pentru ofertanti persoane juridice: 

1. Documente care sa ateste forma juridica a ofertantului: 
- certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului; 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu maxim 30 zile 
calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor, dm care să 

reiasă faptul că ofertantul nu este în stare de faliment, lichidare judiciară, nu a 
comis abuzuri sau alte fapte similare cu cele anterioare, reglementate prin lege; 
Forma de prezentare: original sau copie legalizată; 

2. Acte doveditoare a stării materiale si financiare care sa ateste capacitatea de 
preluare a concesiunii si de exploatare : 

- certificate constatatoare emise de instituţiile abilitate care sa confirme achitarea 
obligaţiilor exigibile de plata fata de bugetul local si bugetul consolidat al statului, valabile la 
data deschiderii ofertelor; 

- declaraţie pe proprie răspundere ca nu este in procedura de reorganizare sau lichidare 
judiciara; 
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3. Împuternicire pentru reprezentantul societăţii, daca nu este reprezentantul legal al 
acesteia 

4. Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, de 150,00 lei. Forma de 
prezentare - în copie ( ofertantul va prezenta la licitaţie şi originalul). 

5. O fişă cu informaţii privind ofertantul si o declaraţie de participare semnata de 
ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări. 

B. Documente pentru ofertanti persoane fizice : 

1. Certificat Fiscal privind impozitele si taxele locale, emis de Serviciul de Impozite si 
Taxe Locale al localităţii în care domiciliază. 

2. Documente care dovedesc identitatea, nume, prenume, adresa; 
3. Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, de 150,00 lei. Forma de 

prezentare - în copie ( ofertantul va prezenta la licitaţie şi originalul). 
4. Declaraţie de participare semnata de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări. 

5. Împuternicire oficială ( dacă este cazul) din partea persoanei ofertante, în cazul în 
care aceasta este reprezentată printr-o altă persoană. 

PLICUL INTERIOR TREBUIE SA CONŢINĂ: 

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

2. Acest plic va conţine oferta propriu-zisa si va fi semnata de ofertant in original. 
3. Oferta va cuprinde Formularul de oferta semnat si datat, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări. 

4. Preţul oferit, care se va estima lei şi nu trebuie să fie mai mic decât suma de 1.545,75 
lei/an reprezentând preţul minim de pornire a licitaţiei; 

5. Ofertele primite şi înregistrate după termenul limita de primire, prevăzut in anunţul 
publicitar, vor fi excluse de la licitaţie si vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise. 

6. Plicurile interioare găsite după deschiderea plicurilor exterioare, nesigilate, conduc 
la respingerea ofertei ca fiind neconforma. 

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixata pentru deschiderea lor. 

Cap. XIV CONDIŢII SPECIALE IMPUSE DE NATURA BUNULUI CE FACE OBIECTUL 
CONCESIUNII 

1. Pentru bunul care face obiectul concesiunii potrivit prezentului caiet de sarcini, nu se 
impun condiţii speciale, acesta nu se află în interiorul unei arii protejate iar pentru terenul 
respectiv nu sunt condiţii impuse de acordurile si convenţiile internaţionale la care Romania 
este parte. 

2. Pentru protecţia mediului şi protecţia muncii, nu sunt necesare condiţii speciale, ci numai 
condiţii impuse de activitatea ce urmează să se desfăşoare în obiectivul de investiţii care se 
va realiza prin grija concesionarului. 

Cap. XV.-DISPOZIŢII FINALE 
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Drepturile si îndatoririle pârţilor se stabilesc prin contractul de concesionare. 

15.1. Prin încheierea contractului de concesiune, toate condiţiile impuse prin prezentul 
caiet de sarcini se considera însuşite si acceptate, atât de către concedent, cât şi de către 
concesionar. 

15.2. Prezentul caiet de sarcini, împreună cu procesul-verbal de predare-primire a 
terenului, se vor constitui anexe la contractul de concesiune si vor face parte integrantă din 
acesta. 

15.3. Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionarii continuitatea 
activităţii in scopul căreia au fost concesionate heleşteiele. 

15.4. Concedentul are dreptul ca, prin împuterniciţii săi, să urmărească confirmarea 
păstrării destinaţiei concesiunii conform contractului de concesionare. 

15.5. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia 
solicitantului contra cost, in valoare de 50 lei. 

15.6. Participarea la licitaţie a ofertanţilor este condiţionată de achitarea integrala a 
debitelor pe care le au fata de bugetul local, achitarea documentaţiei de licitaţie si a garanţiei 
de participare in conformitate cu Codului Administrativ (cuantumul garanţiei de participare 
la licitaţie va fi stabilit astfel încât sa asigure plata pentru redevenţa datorata in primul an de 
concesiune - 10%). 

15.7. Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice care: 

- au debite la bugetul consolidat de stat; 

- au debite faţă de bugetul local; 

- au fost adjudecatari ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat din culpa acestora contract 
cu Comuna Bălţaţi; 

- sunt în procedură de faliment; 

- sunt supuse procedurii de reorganizare judiciară 

15.9 Daca din diferite motive, licitaţia se amână, se revoca sau se anulează, decizia de 
amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanţi, daca ofertele nu au fost 
deschise. 

15.10. Ofertanţilor li se va înapoia in termen de 15 zile garanţia de participare la licitaţie, pe 
baza unei cereri scrise si înregistrate la Primăria comunei Bălţaţi, judeţul laşi. 

Prin depunerea ofertei, toate condiţiile impuse prin caietele de sarcini se considera însuşite 

de ofertant. 

15.11. In vederea participării la licitaţie ofertantul trebuie sa facă dovada plaţii: 

• garanţiei de participare la licitaţie, în valoare de 150,00 lei.; 

• caietul de sarcini aferent licitaţiei, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei in suma 
de 50 lei; 

Garanţia de participare, valoarea caietului de sarcini si taxa de participare la licitaţie se vor 
achita la casieria Primăriei Comunei Bălţaţi. 
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Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini şi instrucţiunile 

pentru ofertanţi se consideră însuşite de ofertant. 

CAPITOLUL4 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE 

A OFERTELOR 

Prezentarea ofertelor - condiţii de eligibilitate 

1. Ofertele vor fi redactate in limba romana. 
2. Pot participa la licitaţia pentru atribuirea concesiunii persoane juridice si fizice 

romane si străine care îndeplinesc condiţiile impuse de concedent prin prezenta 
documentaţie. 

3. Ofertanţii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, 
care se înregistrează, în ordinea primirii lor, in Registratura concedentului, 
precizându-se data şi ora. 

4. Pe plicul exterior se va indica doar denumirea/numele şi prenumele ofertantului, 
obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta, data si ora deschiderii ofertelor. 

PLICUL EXTERIOR TREBUIE SA CONŢINĂ: 

A. Documente pentru ofertanti persoane juridice: 

1. Documente care sa ateste forma juridica a ofertantului: 
- certificat de înmatricuiare la Oficiul Registrului Comerţului; 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu maxim 30 zile 
calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor, dm care să 

reiasă faptul că ofertantul nu este în stare de faliment, lichidare judiciară, nu a 
comis abuzuri sau alte fapte similare cu cele anterioare, reglementate prin lege; 
Forma de prezentare: original sau copie legalizată; 

2. Acte doveditoare a stării materiale si financiare care sa ateste capacitatea de 
preluare a concesiunii si de exploatare : 

- certificate constatatoare emise de instituţiile abilitate care sa confirme achitarea 
obligaţiilor exigibile de plata fata de bugetul local si bugetul consolidat al statului, 
valabile la data deschiderii ofertelor; 
- declaraţie pe proprie răspundere ca nu este in procedura de reorganizare sau 
lichidare judiciara; 

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

4. Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, de 150,00 lei. Forma de 
prezentare - în copie ( ofertantul va prezenta la licitaţie şi originalul). 

5. O fişă cu informaţii privind ofertantul si o declaraţie de participare semnata de 
ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări. 

B. Documente pentru ofertanti persoane fizice : 

1. Certificat Fiscal privind impozitele si taxele locale, emis de Serviciul de Impozite si 
Taxe Locale al localităţii în care domiciliază. 
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2. Documente care dovedesc identitatea, nume, prenume, adresa; 
3. Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, de 150,00 lei. Forma de 

prezentare - în copie ( ofertantul va prezenta la licitaţie şi originalul). 
4. Declaraţie de participare semnata de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări. 

5. Împuternicire oficială ( dacă este cazul) din partea persoanei ofertante, în cazul în 
care aceasta este reprezentată printr-o altă persoană . 

PLICUL INTERIOR TREBUIE SA CONŢINĂ: 

7. Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al 
acestuia sau adresa; 

8. Acest plic va conţine oferta propriu-zisa siva fi semnata de ofertant in original. 
9. Oferta va cuprinde Formularul de oferta semnat si datat, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări. 

10. Preţul oferit, care se va estima lei şi nu trebuie să fie mai mic decât suma de 1545, 75 
lei/an reprezentând preţul minim de pornire a licitaţiei; 

11. Ofertele primite şi înregistrate după termenul limita de primire, prevăzut in anunţul 
publicitar, vor fi excluse de la licitaţie si vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise. 

12. Plicurile interioare găsite după deschiderea plicurilor exterioare, nesigilate, conduc 
la respingerea ofertei ca fiind neconforma. 

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixata pentru deschiderea lor. 

Precizări privind oferta : 

1. Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului in conformitate cu documentele 
licitaţiei, este secreta si se depune in vederea participării la licitaţie. 

2. Oferta trebuie sa fie ferma si redactata in limba romana. 
3. Oferta este supusa clauzelor juridice si financiare înscrise in documentele ce o 

alcătuiesc. 

4. Organizatorul licitaţiei are dreptul, prin comisia de evaluare, sa descalifice orice 
ofertant care nu îndeplineşte prin oferta prezentata 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 in 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 si, daca e cazul, plata de daune interese de către partea în 
culpa. 

8. Conţinutul ofertei trebuie să rămână confidenţial pana la data stabilita pentru 
deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţa de conţinutul 

respectivelor oferte numai după aceasta data. 
9. Preţul concesiunii va fi indexat anual cu rata inflaţiei. 

10. Modul de achitare a preţului concesiunii cat si clauzele pentru respectarea 
obligaţiilor de plata, se vor stabili prin contractul de concesiune. 

11. Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii prevăzute. 
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12. Participanţilor la licitaţia publica cărora nu le-a fost adjudecat terenul li se va restitui 
contravaloarea garanţiei de participare. 

13. Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza in contractul de concesiune. 

CAPITOLUL 5 

INFORMAŢII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI MODUL DE LUCRU AL COMISIEI DE 
EVALUARE 

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

Comisia de evaluare este legal întrunită numai in prezenta tuturor membrilor. 

Comisia de evaluare adopta decizii în mod autonom numai pe baza documentaţiei de 
atribuire si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie sa respecte regulile privind 
conflictul de interese. 

Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstră confidenţialitatea datelor, 
informaţiilor si documentelor cuprinse in ofertele analizate. 

CAPITOLUL 6 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL CAILOR DE ATAC 

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea 
si încetarea contractului de concesiune, precum si 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 in a 
cărui jurisdicţie se afla sediul concedentului. 

CAPITOLUL 7 

INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

Contractul de concesiune va cuprinde clauze obligatorii cu privire la: 

a) denumirea părţilor contractante, incluzând autoritatea contractantă (concedent) şi 

concesionarul, precum şi a altor părţi implicate în executarea obligaţiilor contractuale; 

b) obiectul contractului; 

c) durata contractului şi etapele principale ale contractului, respectiv etapa realizării 

proiectului tehnic si etapa realizării lucrărilor; 

d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante în ceea ce priveşte, în principal modul de 
executare de către concesionar a lucrărilor; 
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e) modul de alocare a riscurilor între părţi: majoritatea riscurilor va fi preluată de 
concesionar; 

f) nivelurile de performanţă care trebuie îndeplinite de concesionar în ceea ce priveşte 
exploatarea terenului si realizarea capacitaţii de producţie, situaţiile care atrag aplicarea 
unor sancţiuni pecuniare în caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanţă; plata unor 
penalizări aplicabile în caz de neîndeplinire a unor obligaţii contractuale; 

g) nivelul redevenţei; 

h) răspunderea contractuală pentru neexecutarea de către părţi a obligaţiilor care le revin; 

i) forţa majoră şi alte cazuri de exonerare; 

j) cazurile şi condiţiile de încetare a contractului: de exemplu, încetare prin acordul părţilor, 
încetare ca urmare a rezilierii de către una dintre părţi; 

k) efectele încetării contractului: de exemplu, predarea bunurilor, cuantumul şi condiţiile de 
plată a sumelor datorate ca urmare a încetării contractului; 

I) mecanismele de soluţionare a litigiilor. 

Pe lângă clauzele menţionate anterior, contractul de concesiune poate conţine şi alte clauze, 
stabilite de comun acord de către părţi. 

Întocmit: 

Consilier achiziţii publice, 

Maria - Cătălina FRUMOASA 
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Anexa 2 Hotărârea Consiliului Local numărul 38 

~fc:,o., {', 

CAIET DE SARCINI ✓t//' -===="" 
privind concesionarea heleşteielor în suprafaţă de 2,29 ha care fac parte din domeniul 

public al Comunei Bălţaţi, judeţul Iaşi 

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pe baza legislaţiei in vigoare, având ca temei 
legal O.U.G. nr. 54/2006 şi a Normele de aplicare a Codului Administrativ care sunt redate mai 
jos: 

Concesionarea bunurilor proprietate publică 

ARTICOLUL 302 Obiectul dreptului de concesiune Bunurile care sunt prevăzute prin lege sau 

care prin natura lor pot fi exploatate În vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale 

şi producte pot face obiectul concesiunii. 

ARTICOLUL 303 Titularii dreptului de concesiune (1) Bunurile proprietate publică pot fi 
concesionate de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale În baza unui contract 

de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică este acel contract Încheiat În formă 

scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, 

unei persoane, denumite concesionar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi 

obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică, În schimbul unei redevenţe. 

(3) Statul are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publică a statului, fiind 

reprezentat, În acest sens, de ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale. 

(4) Judeţul are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publică a judeţului, fiind 

reprezentat, În acest sens, de către preşedintele consiliului judeţean. 

(5) Comuna, oraşul sau municipiul, după caz, are calitatea de concedent pentru bunurile 

proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, fiind reprezentat, În acest sens, de către 

primarul comunei, al oraşului sau al municipiului, respectiv de către primarul general al 

municipiului Bucureşti. 

ARTICOLUL 304 Contractele mixte (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică contractelor 

de concesiune de lucrări şi contractelor de concesiune de servicii. 

(2) În cazul unui contract de achiziţie publică de lucrări sau de servicii, al unui contract de 

concesiune de lucrări sau al unui contract de concesiune de servicii pentru a cărui executare este 

necesară exploatarea unui bun proprietate publică, dreptul de exploatare a respectivului bun se 

transmite În cadrul şi potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului În cauză. 

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă Încheie un singur contract de 

concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii, după caz, În condiţiile legii. 

ARTICOLUL 305 Exercitarea dreptului de concesiune (1) Subconcesionarea este interzisă. 
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(2) Bunurile imobile proprietate publică se înscriu În cartea funciară anterior Încheierii 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage nulitatea absolută a contractului de concesiune de 

bunuri proprietate publică. 

(4) Dreptul de concesiune se Înscrie În cartea funciară. 

ARTICOLUL 306 Durata concesiunii (1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică 

se Încheie În conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia 

concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăşi 49 de ani, începând de la data semnării 

lui. 

(2) Durata concesiunii se stabileşte de către concedent pe baza studiului de oportunitate. 

(3) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică poate fi prelungit prin acordul de 

voinţă al părţilor, Încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata Însumată să nu depăşească 49 

de ani. 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. {1) şi QJ., prin legi speciale se pot stabili concesionări cu 

durată mai mare de 49 de ani. 

ARTICOLUL 307 Redevenţa (1) Redevenţa obţinută prin concesionare se constituie venit la 

bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz. 

(2) Redevenţa obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă 

ale statului, se constituie venit după cum urmează: 

a) 40% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare; 

b) 40% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul 

căreia/căruia există activitate de exploatare; 

c) 20% la bugetul de stat. 

(3) Redevenţa obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă 

ale unităţilor administrativ- teritoriale, se constituie venit la bugetul unităţii administrativ

teritoriale concedente. 

(4) Modul de calcul şi de plată a redevenţei se stabileşte de către ministerele de resort sau de 

către alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale ori de către autorităţile 

administraţiei publice locale, conform prevederilor legale. 

(5) La iniţierea procedurilor de stabilire a modului de calcul al redevenţei prevăzut la alin. (4), 

ministerele de resort, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau 

autorităţile administraţiei publice locale, după caz, vor avea În vedere următoarele criterii: 

a) proporţionalitatea redevenţei cu beneficiile obţinute din exploatarea bunului de către 

concesionar; 

b) valoarea de piaţă a bunului care face obiectul concesiunii; 

c) corelarea redevenţei cu durata concesiunii. 

ARTICOLUL 308 Procedura administrativă de iniţiere a concesionării 

(1) Concesionarea are loc la iniţiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însuşite de 

acesta. 

(2) Orice persoană interesată poate înainta concedentului o propunere de concesionare. 
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(3) Propunerea de concesionare prevăzută la alin. (2) se face în scris, cuprinde datele de 

identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de concesionare, 

obiectul concesiunii, planul de afaceri şi trebuie să fie fundamentată din punct de vedere 

economic, financiar, social şi de mediu. 

(4) Iniţiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate care să 

cuprindă, în principal, următoarele elemente: 

a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 

b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea concesiunii; 

c) nivelul minim al redevenţei; 

d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

şi justificarea alegerii procedurii; 

e) durata estimată a concesiunii; 

j) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; 

g) avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al 

Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului 

naţional de apărare, după caz; 

h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în 

care obiectul concesiunii Îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, 

respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care aria 

naturală protejată nu are structură de administrare/custode. 

ARTICOLUL 309 Studiul de oportunitate 

(1) Concedentul este obligat ca, în termen de 30 de zile de la însuşirea propunerii de concesionare 

formulate de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate. 

(2) În cazurile în care autoritatea publică nu deţine capacitatea organizatorică şi tehnică pentru 

elaborarea studiului de oportunitate prevăzut la art. 308 alin. (4J. aceasta poate apela la 

serviciile unor consultanţi de specialitate. 

(3) Contractarea serviciilor prevăzute la alin. (2) se face cu respectarea legislaţiei privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi a legislaţiei naţionale şi europene în 

domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat. 

(4) În măsura în care, după întocmirea studiului de oportunitate, se constată că exploatarea 

bunului ce va face obiectul concesionării implică în mod necesar şi executarea unor lucrări şi/sau 

prestarea unor servicii, concedentul are obligaţia ca, în func,tie de scopul urmărit şi de activităţile 

desfăşurate, să califice natura contractului potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice sau 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz. În acest scop, concedentul poate 

solicita punctul de vedere al autorităţii competente în domeniu. 

(5) Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent, prin ordin, hotărâre sau decizie, după 

caz. 

(6) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (5), prin 

hotărâre a Guvernului, a consiliului local, judeţean sau a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz. 
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(7) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (SJ. concedentul elaborează caietul de 

sarcini al concesiunii. 

ARTICOLUL 310 Conţinutul caietului de sarcini 

(1) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind obiectul concesiunii; 

b) condiţii generale ale concesiunii; 

c) condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele; 

d) clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(2) Elementele prevăzute la alin. (1) fit a] includ cel puţin următoarele: 

a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 

b) destinaţia bunurilor ce fac obiectul concesiunii; 

c) condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de 

mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul 

concesiunii. 

(3) Elementele prevăzute la alin. (1) lit b 1 includ cel puţin următoarele: 

a) regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea concesiunii; 

b) obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare; 

c) obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă; 

d) interdicţia subconcesionării bunului concesionat; 

e) condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii; 

f) durata concesiunii; 

g) redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia; 

h) natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent; 

i) condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: protejarea 

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

folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural naţional, după caz, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii impuse 

de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. 

ARTICOLUL 311 Principii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri 

proprietate publică Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică sunt: 

a) transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informa,tiilor referitoare la 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; 

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a 

criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; 

c) proporţionalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi 

corespunzătoare naturii contractului; 

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de 

naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri 
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proprietate publică, potrivit condiţiilor prevăzute În acordurile şi convenţiile la care România 

este parte; 

e) libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice 

participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar În condiţiile legii, 

ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. 

ARTICOLUL 312 Reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri 

proprietate publică 

(1) Concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate publică 

prin aplicarea procedurii licitaţiei. 

(2) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei secţiuni, concedentul are obligaţia de 

a asigura protejarea acelor informaţii care Îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu 

titlu confidenţial, În măsura În care, În mod obiectiv, dezvăluirea informaţiilor În cauză ar 

prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv În ceea ce priveşte secretul 

comercial şi proprietatea intelectuală. 

(3) Documentaţia de atribuire se Întocmeşte de către concedent, după elaborarea caietului de 

sarcini, şi se aprobă de către acesta prin ordin, hotărâre sau decizie, după caz. 

(4) Concedentul are obligaţia de a preciza În cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, 

criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, 

corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 

(5) Concedentul are dreptul de a impune În cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care 

acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de îndeplinire a contractului 

prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului 

şi promovarea dezvoltării durabile. 

(6) Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de 

atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(7) Concedentul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana 

interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. 

(8) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalită,ti de obţinere a 

documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate: 

a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul 

documentaţiei de atribuire; 

b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare În acest sens a unui 

exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. 

(9) În cazul prevăzut la alin. (8) fit. b]. concedentul are dreptul de a stabili un preţ pentru 

obţinerea documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul 

multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia. 

(1 O) Toate sistemele informatice şi aplicaţiile informatice utilizate trebuie să respecte legislaţia 

naţională În vigoare privind interoperabilitatea electronică şi cea privind asigurarea unui nivel 

comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. 

ARTICOLUL 313 Conţinutul documentaţiei de atribuire 
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(1) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind concedentul, precum: numele/denumirea, codul numeric 

personaljcodul de identificare _fiscală/altă formă de Înregistrare, adresa/sediul, datele de 

contact, persoana de contact; 

b) instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare; 

c) caietul de sarcini; 

d) instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 

e) informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei 

câştigătoare, precum şi ponderea lor; 

f) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 

g) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 

(2) În cazul În care concedentul solicită garanţii, acesta trebuie să precizeze În documentaţia de 

atribuire natura şi cuantumul lor. 

ARTICOLUL 314 Licitaţia 

(1) licitaţia se iniţiază prin publicarea unui anunţ de licitaţie de către concedent în Monitorul 

Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi Într-unul de 

circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii 

electronice. 

(2) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei secţiuni referitoare la perioadele minime 

care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunţurilor de licitaţie şi data

limită pentru depunerea ofertelor, concedentul are obligaţia de a stabili perioada respectivă În 

funcţie de complexitatea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică şi de cerinţele 

specifice. 

(3) În situaţia În care ofertele nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după 

consultarea la faţa locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele 

concesiunii, perioada stabilită de concedent pentru depunerea ofertelor este mai mare decât 

perioada minimă prevăzută de prezenta secţiune pentru procedura de licitaţie utilizată şi este 

stabilită astfel Încât operatorii economici interesaţi să aibă posibilitatea reală şi efectivă de a 

obţine toate informaţiile necesare pentru pregătirea corespunzătoare a ofertelor. Concedentul va 

organiza sesiunile de vizitare a amplasamentului sau de consultare la faţa locului a documentelor 

suplimentare, separat pentru _fiecare operator economic interesat. 

(4) Anunţul de licitaţie se Întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către 

con cedent şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare _fiscală, 

adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b) informaţii generale privind obiectul concesiunii, În special descrierea şi identificarea bunului 

care urmează să.fie concesionat; 

c) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care 

persoanele interesate pot intra În posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; 

denumirea şi datele de contact ale serviciu/uijcompartimentului din cadrul concedentului, de la 
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care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată 

pentru ob,tinerea documentaţiei de atribuire, unde este cazul; data-limită pentru solicitarea 

clarificări lor; 

d) informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie depuse 

ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 

e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor; 

f) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei; 

g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 

(5) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de 

data-limită pentru depunerea ofertelor. 

(6) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. 

(7) În cazul prevăzut la art. 312 alin. (8) fit. b} concedentul are obligaţia de a pune documentaţia 

de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu 

trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. 

(8) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de 

către concedent a perioadei prevăzute la alin. (7) să nu conducă la situaţia în care documentaţia 

de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de data-limită 

pentru depunerea ofertelor. 

(9) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. 

(10) Concedentul are obliga,tia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice 

clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la 

primirea unei astfel de solicitări. 

(11) Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către 

toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia de 

atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările 

respective. 

(12) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (10}. concedentul are obligaţia de a transmite 

răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru 

depunerea ofertelor. 

(13) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel 

concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (12), acesta din urmă are 

obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru 

elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele 

interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 

(14) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de 

licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile. 

(15) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două 

oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu 

respectarea procedurii prevăzute la alin. (1 J - [lJJ.. 
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(16) În cazul organizării unei noi licitaţii potrivit alin. (15), procedura este valabilă în situaţia în 

care a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă. 

ARTICOLUL 315 Atribuirea directă 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 312 alin. (1 J. bunurile proprietate publică pot fi 

concesionate prin atribuire directă companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau societăţilor 

aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităţilor prevăzute la art. 303 alin. {3} 

-ill care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome şi care au ca obiect principal de 

activitate gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai 

până la finalizarea privatizării acestora. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) nu este necesară întocmirea studiului de oportunitate. 

(3) În cazul atribuirii directe nu se întocmeşte caietul de sarcini, iar documentaţia de atribuire 

trebuie să cuprindă cel puţin elementele enumerate la art. 313 alin. (1) fit. a J. bJ, fl şi g.J.. 

(4) Concesionarea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, 

judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. 

(5) În măsura în care se constată că exploatarea bunului ce face obiectul concesiunii prevăzute la 

alin. (1} implică în mod necesar şi executarea unor lucrări şijsau prestarea unor servicii, 

concesionarul bunului are obligaţia de a încheia contracte pe care, în funcţie de scopul urmărit şi 

de activităţile desfăşurate, să le califice conform legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii. 

ARTICOLUL 316 Reguli privind oferta 

(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de 

atribuire. 

(2) Ofertele se redactează în limba română. 

(3) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunţul de licitaţie, în două 

plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de concedent, 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 va trebui să conţină: 

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără 

îngroşări, ştersături sau modificări; 

b J acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertan,tilor, conform solicitărilor 

concedentului; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 

(5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 

ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

(6) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent şi prevăzut în 

anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant. 

(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 

(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de concedent. 
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(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru 

depunere, stabilite În anunţul procedurii. 

(1 O) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei 

interesate. 

(11) Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei

/imită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

(12) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 

deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte 

numai după această dată. 

ARTICOLUL 317 Comisia de evaluare 

(1) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un 

număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. 

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 

(3) Membrii comisiei de evaluare sunt: 

a) reprezentanţi ai ministerelor sau ai organelor de specialitate ale administraţiei publice 

centrale respective, după caz, precum şi ai ministerului cu atribuţii În domeniul finanţelor 

publice, numiţi În acest scop, În situaţia în care concedentul este statul; 

b) reprezentanţi ai consiliilor judeţene, consiliilor locale sau Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, precum şi ai structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, numiţi În acest scop, În situaţia În care concedentul este unitatea administrativ

teritorială; 

c) reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, precum şi ai consiliilor jude,tene, consiliilor 

locale sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi structurilor teritoriale ale 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, numiţi în acest scop, În situaţia În care concedentul 

este o instituţie publică de interes local; 

d) În cazul În care, pentru bunul care face obiectul concesionării este necesară parcurgerea 

procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit legislaţiei În 

vigoare, comisia de evaluare poate include În componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii 

competente pentru protecţia mediului. 

(4) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi 

sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz. 

(5) Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiţi de concedent dintre 

reprezentanţii acestuia În comisie. 

(6) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute 

pentru experienţa şi competenţa lor În domenii care prezintă relevanţă din perspectiva 

concesionării bunului proprietate publică, aceştia neavând calitatea de membri. 

(7) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Persoanele prevăzute 

la alin. (6) beneficiază de un vot consultativ. 

(8) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 
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(9) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind 

conflictul de interese prevăzute la art. 321. 

(1 O) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de 

compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul-limită 

de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii. 

(11) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de îndată 

concedentul despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei 

incompatibile, dintre membrii supleanţi. 

(12) Supleanţii participă Ia şedinţele comisiei de evaluare numai În situaţia În care membrii 

acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit 

sau forţei majore. 

(13) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 

a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în 

plicul exterior; 

b) Întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 

c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 

d) întocmirea raportului de evaluare; 

e) Întocmirea proceselor-verbale; 

f) desemnarea ofertei câştigătoare. 

(14) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 

(15) Comisia de evaluare adoptă decizii În mod autonom, numai pe baza documentaţiei de 

atribuire şi În conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(16) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, 

informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate. 

ARTICOLUL 318 Criteriile de atribuire a contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică 

(1) Criteriile de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică sunt 

următoarele: 

a) cel mai mare nivel al redevenţei; 

b) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 

c) protecţia mediului Înconjurător; 

d) condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat. 

(2) Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte În documentaţia de atribuire şi trebuie să fie 

proporţională cu importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei 

utilizări/exploatări raţionale şi eficiente economic a bunului concesionat. Ponderea fiecăruia 

dintre criteriile prevăzute la alin. (1) este de până la 40%, iar suma acestora nu trebuie să 

depăşească 100%. 

(3) Concedentul trebuie să ţină seama de toate criteriile prevăzute în documentaţia de atribuire, 

potrivit ponderilor prevăzute la alin. (2). 

ARTICOLUL 319 Determinarea ofertei câştigătoare 
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(1) Concedentul are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului/criteriilor de 

atribuire precizate În documentaţia de atribuire. 

(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări 

şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea 

conformită,tii ofertei cu cerinţele solicitate. 

(3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către 

concedent ofertanţilor În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de 

evaluare. 

(4) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de la 
primirea acesteia. 

(5) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine 

apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant. 

(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, 

prevăzută În anunţul de licitaţie. 

(7) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele 

care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la alin. (6) şi la art. 316 alin. [2J -

[SJ.. 
(8) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea 

plicurilor exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (4 J. 
(9) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare Întocmeşte 

procesul-verbal În care se va preciza rezultatul analizei. 

(10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut 

la alin. (9) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 

(11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute 

în caietul de sarcini al concesiunii. 

(12) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, 

secretarul acesteia Întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele 

care nu Îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la 

procedura de atribuire. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. 

(13) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. {12), comisia de 

evaluare Întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care Îl transmite concedentului. 

(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul 

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

motivele excluderii. 

(15) Raportul prevăzut la alin. [13J se depune la dosarul concesiunii. 

(16) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute 

la art. 318 alin. [2J. Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj În urma 

aplicării criteriilor de atribuire. 

(17) În cazul În care există punctaje egale Între ofertanţii clasa,ti pe primul loc, departajarea 

acestora se va face În funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea 
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cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul 

obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. 

(18) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal care 

trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 

(19) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12). comisia de 

evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. 

(20) Concedentul are obligaţia de a încheia contractul de concesiune de bunuri proprietate 

publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 

(21) Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, 

în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de 

concesiune de bunuri proprietate publică prevăzute de prezenta secţiune. 

(22) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, 

adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b) informaţii cu privire la repetarea procedurii de licitaţie, dacă e cazul; 

c) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a; 

d) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; 

e) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile; 

f) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare; 

g) durata contractului; 

h) nivelul redevenţei; 

i) instanţa competentă fn soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei; 

j) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare; 

k) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, fn vederea publicării. 

(23) Concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, în scris, cu confirmare de primire, nu 

mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 

(24) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) concedentul are obligaţia de a informa 

ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. 

(25) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) concedentul are obligaţia de a informa 

ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra 

motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 

(26) Concedentul poate să încheie contractul de concesiune de bunuri proprietate publică numai 

după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării 

prevăzute la alin. (23). 

(27) În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nicio 

ofertă valabilă, concedentul anulează procedura de licitaţie. 

(28) Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru 

prima licitaţie. 

Pagină 12 din 28 



ROMÂNIA 
JUDETUL IASI 

COMUNĂ BĂLTATI 
' ' 

(29) Cea de-a doua licitaţie se organizează în condiţiile prevăzute la art. 318. 

ARTICOLUL 320 Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri 

proprietate publică 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 319 alin. [20]. concedentul are dreptul de a anula 

procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, dacă ia 

această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de 

atribuire şi anterior încheierii contractului, în situaţia în care se constată încălcări ale 

prevederilor legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea 

contractului. 

(2) În sensul prevederilor alin. (1), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care 

sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se 

constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311: 

b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective,fără ca acestea să conducă, 

la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311. 

(3) Concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de 

atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care 

aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de 

anulare. 

ARTICOLUL 321 Reguli privind conflictul de interese 

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligaţia de a lua toate 

măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de 

interese şijsau manifestarea concurenţei neloiale. 

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

(3) Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi 

ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu 

este de natură să defavorizeze concurenţa. 

(4) Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au 

dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 

(5) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele 

persoane: 

a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-iea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; 

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-iea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul 

de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane 

juridice, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 

c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac parte din consiliul 

de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, terţi 

susţinători sau subcontractanţi propuşi; 
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d) membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare al 

ofertantului şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al Ii-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 

decizie în cadrul entităţii contractante. 

(6) Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al l/-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante. 

ARTICOLUL 322 Încheierea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică (1) 

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea 

nulităţii. 

(2) Predarea-primirea bunului se face pe bază de proces- verbal. 

ARTICOLUL 323 Neîncheierea contractului 

(1) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune de bunuri 

proprietate publică poate atrage după sine plata daunelor-interese. 

(2) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de 

atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate 

păstrându-şi valabilitatea. 

(3) Daunele-interese prevăzute la alin. (1] se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază 

teritorială se află sediul concedentului, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc 

altfel. 

(4) În cazul în care concedentul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător din 

cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea 

fortuită de a executa contractul, concedentul are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe 

locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă. 

(5) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (4), nu există o ofertă clasată pe locul doi 

admisibilă, se aplică prevederile alin. [2]. 

ARTICOLUL 324 Conţinutul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică trebuie să conţină partea 

reglementară, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele convenite de 

părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor 

concesiunii prevăzute în caietul de sarcini. 

(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va cuprinde drepturile şi obligaţiile 

concesionarului şi ale concedentului. 

(3) Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul echilibrului 

financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi obligaţiile care îi 

sunt impuse. 

(4) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va cuprinde şi clauze contractuale 

referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar. 

(5) În contractul de concesiune de bunuri proprietate publică trebuie precizate în mod distinct 

categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv: 
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a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la 

încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. Sunt bunuri de retur bunurile 

care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor impuse 

prin caietul de sarcini; 

b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut 

concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii. 

(6) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va fi încheiat în limba română, în 

două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

(7) În cazul în care concesionarul este de o altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea română şi 
dacă părţile consideră necesar, contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se va 

putea încheia în patru exemplare, două în limba română şi două într-o altă limbă aleasă de 

acestea. 

(8) În situaţia prevăzută la alin. (7) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română şi un 

exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul. 

(9) În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează. 
ARTICOLUL 325 Drepturile şi obligaţiile concesionarului 

(1) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul 

dobândeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce 

fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. 

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele, respectiv productele bunurilor ce 

fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de 

concesiune de bunuri proprietate publică. 

(3) Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul 

de concesiune de bunuri proprietate publică şi în acord cu prevederile legale specifice bunului 

concesionat. 

(4) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţii/or 

sale, în cazul în care această creştere rezultă în urma: 

a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică; 

b) unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit. 

(5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate 

publică. 

(6) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul are 

obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a bunurilor 

proprietate publică care fac obiectul concesiunii. 

(7) Concesionarul are obliga,tia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică să depună, cu titlu de garanţie, o sumă 

fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi 

datorată pentru primul an de exploatare. 
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(8) Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate 

concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică. 

(9) Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va institui 

garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului. 

{10) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi în modul stabilit în 

contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(11) La încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul este 

obligat să restituie, pe bază de proces-verbal, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul 

concesionat. 
{12) În condiţiile încetării contractului de concesiune de bunuri proprietate publică din alte cauze 

decât prin ajungere la termen, forţă majoră sau caz fortuit, concesionarul este obligat să asigure 

continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condiţiile stipulate în contract, până la 

preluarea acestora de către concedent. 

{13) În cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor 

evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată 

acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii 

exploatării bunului. 

ARTICOLUL 326 Drepturile şi obligaţiile concedentului 

(1) Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune de bunuri 

proprietate publică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către concesionar. 

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a 

concesionarului şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

(3) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din 

contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

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

să aducă atingere drepturilor acestuia. 

(5) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune de bunuri 

proprietate publică, în afară de cazurile prevăzute de lege. 

(6) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune de 

bunuri proprietate publică, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale 

legate de interesul naţional sau local, după caz. 

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

concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică. 

(8) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă 

despăgubire. 
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(9) În caz de dezacord Între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va 

fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Dezacordul nu exclude Îndeplinirea 

obliga,tiilor contractuale de către concesionar. 

ARTICOLUL 327 Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

(1) Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică poate avea loc În 
următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei stabilite În contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, În 

măsura În care părţile nu convin, În scris, prelungirea acestuia În condiţiile prevăzute de lege; 

b) În cazul exploatării, În condiţiile contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, a 

bunurilor consumptibile, fapt ce determină, prin epuizarea acestora, imposibilitatea continuării 

exploatării acestora Înainte de expirarea duratei stabilite a contractului; 

c) În cazul În care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
concedent; 

d) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către 

concedent, cu plata unei despăgubiri În sarcina concesionarului; 

e) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către 
concesionar; 

f) 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. 

(2) În cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, acesta se 

derulează În condiţiile stabilite iniţial. 

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c1. concedentul va notifica de Îndată inten,tia de a denunţa 
unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publică şi va face menţiune cu privire la 
motivele ce au determinat această măsură. 

(4) În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin 

contractul de concesiune de bunuri proprietate publică sau a incapacităţii Îndeplinirii acestora, 

cealaltă parte este Îndreptăţită să solicite tribunalului În a cărui rază teritorială se află sediul 

concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă 
părţile nu stabilesc altfel. 

(5) În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau În cazul 

imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de Îndată 

concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând 
renunţarea la concesiune. 

(6) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de 

concesionar ca urmare a situaţii/or prevăzute la alin. (5). 

(7) Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publică părţile pot stabili şi alte cauze de 

Încetare a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, fără a aduce atingere 
cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 

(8) Radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. cJ 
se efectuează În baza actului de denunţare unilaterală sau În baza hotărârii judecătoreşti 
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definitive, în situaţia prevăzută la alin. (1) fit. d) şi gJ, în baza declaraţiei unilaterale de reziliere a 

concedentului sau concesionarului, iar în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) şi fL În baza 

declaraţiei unilaterale de renunţare la concesiune a concesionarului. 

ARTICOLUL 328 Evidenţa informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de 

concesionare şi la derularea contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 

(1) În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea 

procedurilor de concesionare şi la derularea contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică, concedentul întocmeşte şi păstrează două registre: 

a) registrul Oferte, care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor 

prealabile Încheierii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; se precizează cel 

puţin datele şi informaţiile referitoare la propunerile de concesionare, studiul de oportunitate, la 

oferte, la procedura de atribuire aplicată; 

b) registrul Contracte, care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea contractului de 

concesiune de bunuri proprietate publică; se precizează cel puţin datele şi informaţiile referitoare 

la obiectul, durata contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, termenele de plată a 

redevenţei, obligaţiile de mediu. 

(2) Registrele prevăzute la alin. (1 J se întocmesc şi se păstrează la sediul concedentului. 

(3) Concedentul are obligaţia de a întocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit. 

(4) Dosarul concesiunii se păstrează de către concedent atât timp cât contractul de concesiune de 

bunuri proprietate publică produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data Încheierii 

contractului respectiv. 

(5) Dosarul concesiunii trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) studiul de oportunitate al concesiunii; 

b) hotărârea de aprobare a concesiunii; 

c) anunţurile prevăzute de prezenta secţiune referitoare la procedura de atribuire a contractului 

de concesiune de bunuri proprietate publică şi dovada transmiterii acestora spre publicare; 

d) documentaţia de atribuire; 

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire; 

f) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a/ale cărui/căror ofertă/oferte a/au fost 

declarată/declarate câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; 

g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul; 

h) contractul de concesiune de bunuri proprietate publică semnat. 

(6) Dosarul concesiunii are caracter de document public. 

(7) Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează În conformitate cu termenele şi 

procedurile prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes 

public şi nu poate fi restricţionat decât În măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau 

protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

ARTICOLUL 329 Exercitarea controlului 
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(1) Persoana care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri 

proprietate publică cu nerespectarea legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii poate solicita punctul de vedere al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. 

(2) Ministerele de resort şi ministerul cu atribuţii în domeniul finan,telor publice, prin structurile 

cu atribuţii specifice de control, realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate 

publică de interes naţional, iar Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, 

direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti realizează 

verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes local, urmărind în special 

respectarea dispoziţiilor referitoare la: 

a) aplicarea hotărârii de concesionare; 

b) publicitatea; 

c) documentaţia de atribuire; 

d) aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; 

e) dosarul concesiunii; 

f) îndeplinirea obligaţii/or contractuale de către concedent şi concesionar. 

ARTICOLUL 330 Soluţionarea litigiilor 

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

încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi a celor privind 

acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind contenciosul 

administrativ. 

ARTICOLUL 331 Sancţiuni 

(1) Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de 

condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: 

a) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 309 alin. {1 ). art. 314 alin. (5). art. 319 alin. (21 l şi 
(26): 

b) încălcarea prevederilor art. 312 alin. (21 şi {l), art. 319 alin. (201 şi {23) - (25). art. 320 alin. 

aJ, art. 325 alin. (71 - [JlJ. şi ale art. 328 alin. (31 şi [.1:).. 

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei. 

(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor 

juridice. 

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiuni/or se fac de către persoane împuternicite de 

structurile cu atribuţii de control. 

(5) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 180/2002. cu modificările şi completările ulterioare. 

1.2. Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local 
al Comunei Bălţaţi, judeţul Iaşi. 
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CAP. II OBIECTUL CONCESIUNII 

2.1. Heleşteiele care urmează a fi concesionate se afla situate în extravilanul comunei 
Bălţaţi, fiind identificate conform planului de situaţie anexat. 

2.2. Heleşteiele care fac obiectul concesiunii aparţin domeniului public al comunei Bălţaţi, 
conform Listei de inventar a bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Bălţaţi, 
inventar aprobat prin H.G. nr. 1.354/2001, la poziţia 26 a anexei nr. 9. 

2.3. Bunurile care urmează să fie concesionate sunt constituite din două heleşteie în 
suprafaţa de 2,29 ha, identificate conform planului de situaţie anexat, localizate în T 35, HP 416 
si HP 414, bunuri ce aparţin domeniului public al Comunei Bălţaţi conform Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Bălţaţi. 

2.4. Heleşteiele vor fi concesionate în vederea realizării de culturi piscicole si activităţi 
conexe (acvaturism, pescuit sportiv, etc) ce se vor desfăşura conform O.U.G. nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura. 

În acest sens, participanţii la concesionare (persoane juridice) vor trebui sa aibă obiect de 
activitate in domeniul acvaculturii sau a activităţilor conexe (acvaturism, pescuit sportiv, etc), 
iar persoanele fizice vor exploata heleşteiele în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

2.5. În situaţia in care interesul naţional sau local impune răscumpărarea concesiunii; 
aceasta se poate face numai prin Hotărâre a Consiliului Local în baza unei documentaţii 
tehnico- economice in care se va stabili preţul răscumpărării; in aceasta situaţie de încetare a 
concesiunii nu se percep daune. 

2.6. Lucrările de punere în siguranţă a amenajării hidrotehnice şi obţinerea autorizaţie de 
funcţionare vor intra în sarcina concesionarului. 

Cap. III. MOTIVAŢIA CONCESIONARII 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun concesionarea unor 

bunuri - terenuri, sunt următoarele: 

• prevederile art. 302 din Codul Administrativ care precizează ca bunurile care sunt 
prevăzute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate în vederea culegerii de fructe 

naturale, civile sau industriale şi producte pot face obiectul concesiunii. 

• necesitatea administrării eficiente a domeniului public şi privat al comunei Bălţaţi pentru 
atragerea de venituri suplimentare la bugetul local. 

• atragerea de noi investitori pe teritoriul localităţii pentru creşterea economiei locale. 

Cap. IV. DURATA CONCESIUNII 

Heleşteiele se concesionează o perioada pe 20 ani, în conformitate cu prevederile Codului 
Administrativ. Durata concesiunii poate fi prelungita cu jumătatea perioadei iniţiale cu acordul 

părţilor. 

Cap. V. ÎNCETAREA CONCESIUNII 

5.1. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, în 
măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de 
lege; 
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b) în cazul exploatării, în condiţiile contractului de concesiune de bunuri proprietate 
publică, a bunurilor consumptibile, fapt ce determină, prin epuizarea acestora, 
imposibilitatea continuării exploatării acestora înainte de expirarea duratei stabilite a 
contractului; 

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

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de 
către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către 
concesionar; 

f) 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. 

5.1.1. În cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, acesta se 
derulează în condiţiile stabilite iniţial. 

5.1.2. În situaţia prevăzută la art. 5.1. litera ( c ), con cedentul va notifica de îndată intenţia de a 
denunţa unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publică şi va face menţiune 
cu privire la motivele ce au determinat această măsură. 

5.1.3. În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin 
contractul de concesiune de bunuri proprietate publică sau a incapacităţii îndeplinirii acestora, 
cealaltă parte este îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul 
concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, 
dacă părţile nu stabilesc altfel. 

5.1.4. În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată 

concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, 
declarând renunţarea la concesiune. 

5.1.5. Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile 
suferite de concesionar ca urmare a situaţiilor prevăzute la art. 5.1.4. 

5.1.6. Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publică părţile pot stabili şi alte 
cauze de încetare a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, fără a aduce 
atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 

5.1.7. Radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune în situaţia prevăzută la art. 5.1. 
litera (c), se efectuează în baza actului de denunţare unilaterală sau în baza hotărârii 
judecătoreşti definitive, în situaţia prevăzută la art. 5.1. literele (d) şi (e), în baza declaraţiei 
unilaterale de reziliere a concedentului sau concesionarului, iar în situaţia prevăzută la art. 5.1. 
literele (b) şi (f), în baza declaraţiei unilaterale de renunţare la concesiune a concesionarului. 

5.2. Rezilierea contractului intervine: 

a) Pronunţată de instanţa de judecată, la iniţiativa concedentului, cu plata unei despăgubiri în 
sarcina concesionarului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, 

b) Pronunţata de instanţa de judecată, la iniţiativa concesionarului, cu plata unei despăgubiri în 
sarcina concedentului, dacă rezilierea se produce din culpa acestuia, în cazul nerespectării 
obligaţiilor contractuale; 
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c) Renunţarea la concesiune din partea concesionarului, fără plata unei despăgubiri, la 
dispariţia, dintr-o cauza de forţa majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 
obiective a concesionarului de a exploata terenul imposibilitate dovedita cu acte de 
concesionar si acceptata de concedent), in acest caz concesionarul va notifica Concedentul, in 
termen de 15 zile de la constatarea situaţiei intervenite, despre imposibilitatea obiectivă de 
realizare a activităţii. Imposibilitatea obiectiva de a exploata bunul poate fi invocata în cazul 
când concesionarul are o situaţie financiara precară, în cazul falimentului sau al dizolvării 
societăţii concesionare. 

Cap. VI. ELEMENTE DE PREŢ 

6.1. Preţul de pornire la licitaţie al concesiunii este de 1.545, 75 lei / an., preţ stabilit. 
Redevenţa se va actualiza anual cu indicele de inflaţie. Pasul va fi de 100 de lei. 

6.2. Redevenţa anuala va fi indexata funcţie de indicele de inflaţie comunicat de Comisia 
Naţionala de Statistica prin Buletinul Statistic de Preturi la Capitolul " Servicii "si se va achita 
pana la data de 25 martie a fiecărui an pentru anul in curs prin ordin de plata, numerar, etc. 

6.3. Întârzierile la plata redevenţei se vor sancţiona cu penalităţi de 1 o/o /zi de întârziere la 
suma datorata, urmând ca, pentru întârzierile la plata a redevenţei anuale ce depăşesc 6 luni, 
sa se procedeze la retragerea concesiunii fără a fi necesara intervenţia instanţelor 

judecătoreşti (pact comisoriu expres). 

6.4. Garanţia de participare la licitaţie depusa de ofertantul câştigător, respectiv 10 o/o din 
valoarea totala stabilita la preţ de pornire, se retine de concedent pana in momentul încheierii 
contractului de concesiune, urmând ca după aceasta data garanţia sa constituie parte a 
redevenţei datorate de către concesionar pentru primul an de concesiune. In cazul in care 
redevenţa datorata de concesionar pentru primul an de concesiune depăşeşte valoare garanţiei 
depuse, concesionarul va achita diferenţa aferenta la data încheierii contractului de 
concesiune. 

Cap. VII. REGIMUL BUNURILOR 

Heleşteiele care constituie proprietatea concedentului vor fi administrate şi exploatate de 
concesionar în conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea rămânând 
proprietatea concedentului şi urmând a fi restituite de concesionar la expirarea/încetarea 
contractului de concesiune; acestea constituie bunuri de retur şi revin de drept concedentului, 
gratuit şi libere de orice sarcini. 

Cap. VIII. CONDIŢII DE MEDIU 

8.1. Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, începând de la 
preluarea bunului, până la încetarea contractului de concesiune, şi respectiv până la refacerea 
cadrului natural, după execuţia lucrărilor de orice fel (investiţie, organizare de şantier, 
intervenţie, exploatare etc), cât 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 învecinate. 

8.2. 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. 

8.3. Concesionarul va trebui să asigure o folosire cât mai judicioasă a terenului pe care se va 
realiza investiţia cu respectarea prevederilor legale în vigoare de protejare a mediului. 

8.4. Concesionarul are obligaţia de a obţine prin grija şi pe cheltuiala sa, toate acordurile şi 
avizele impuse de legislaţia mediului. Nerespectarea acestora atrage după sine sancţionarea 
şi/sau aplicarea de către factorii interesaţi de amenzi contravenţionale. 
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Cap. IX. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

9.1. Concedentul are următoarele obligaţii: 

a) să predea concesionarului bunurile concesionate pe baza unui proces - verbal de predare
primire. 

b) concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate 
din contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

c) concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură 
să aducă atingere drepturilor acestuia. 

d) concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de 
concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate 
publică. 

9.2. Concesionarul are următoarele obligaţii: 

a) Concesionarul este obligat să menţină destinaţia obiectivului de investiţii realizat pe terenul 
concesionat, pe toată durata derulării contractului de concesiune. 

b) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele, respectiv productele bunurilor 
ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin 
contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

c) Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în 
contractul de concesiune de bunuri proprietate publică şi în acord cu prevederile legale 
specifice bunului concesionat. 

d) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor 
sale, în cazul în care această creştere rezultă în urma: 

unei măsuri dispuse de o autoritate publică; 
unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit. 

e) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate 
publică. 

t) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul are 
obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a 
bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii. 

g) Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică să depună, cu titlu de garanţie, o 
sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită 
de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reţinute, dacă 
este cazul, penalităţile şi alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza 
contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 

h) Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va institui 
garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului. 

i) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi în modul stabilit în 
contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

j) Concesionarul are obligaţia de a plăti pe toată durata concesionării impozitele şi taxele 
datorate bugetului local, precum şi celelalte utilităţi consumate, ele neintrând în redevenţa 
stabilită prin contract 

k) La încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul este 
obligat să restituie, pe bază de proces-verbal, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, 
bunul concesionat. 

1) În condiţiile încetării contractului de concesiune de bunuri proprietate publică din alte 
cauze decât prin ajungere la termen, forţă majoră sau caz fortuit, concesionarul este obligat 
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să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condiţiile stipulate în 
contract, până la preluarea acestora de către concedent. 

m) În cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor 
evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată 
acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea 
continuităţii exploatării bunului. 

n) Lucrările de punere în siguranţă a amenajării hidrotehnice şi obţinerea autorizaţie de 
funcţionare vor intra în sarcina concesionarului. 

În cazul nerespectării de către una dintre părţi a prevederilor contractului de concesiune, 
partea în culpa datorează celeilalte părţi despăgubiri corespunzătoare prevederilor 
contractului de concesiune sau corespunzător legislaţiei specifice in domeniu; despăgubirile 
sunt cumulative si nu exclusive. 

Situaţiile de forţa majora exonerează de răspundere partea care le invoca si le dovedeşte in 
condiţiile legii; apariţia cazurilor de forţa majora trebuie comunicata in termen de 5 zile de la 
apariţie, comunicarea urmând a fi însoţită de documentele care atesta cazul de forţa majora; in 
lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forţa majora nu va fi 
exonerata de răspundere; in cazurile de forţa majora invocate si dovedite ca atare, părţile vor 
conveni la decalarea obligaţiilor cu perioada afectata de forţa majora. 

Cap. X. - RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin 
contractul de concesiune sau a incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este 
îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului să se 
pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu 
stabilesc altfel. 

10.2. Situaţiile de forţă majoră exonerează de răspundere partea care le invocă şi dovedeşte, in 
condiţiile legii; apariţia cazurilor de forţă majoră trebuie comunicată în termen de 5 zile de la 
apariţie, comunicarea urmând a fi însoţită de documentele care atestă cazul de forţă majoră; in 
lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forţa majora nu va fi 
exonerată de răspundere; in cazurile de forţa majora invocate si dovedite ca atare, părţile v or 
conveni la decalarea obligaţiilor cu perioada afectata de forţa majoră. 

Cap. XI. - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. 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 legislaţiei privind contenciosul administrativ. 

Cap. XII. GARANŢII ŞI TAXE SOLICITATE DE CONCEDENT 

12.1. GARANŢII 

1. Participanţii la licitaţie privind concesionarea terenului în suprafaţă de 2,29 ha situat în 
extravilanul Comunei Bălţaţi, judeţul laşi, vor depune o garanţie de participare la licitaţie, în 
cuantum de 150,00 lei care se va depune în contul beneficiarului. 

2. (1) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune cu persoana 
desemnată câştigătoare a licitaţiei organizată în scopul concesionării terenului în suprafaţă de 
2,29 ha situat în extravilanul Comunei Bălţaţi, judeţul laşi, aceasta în calitate de concesionar, 
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are obligaţia de a depune cu titlu de garanţie, o sumă reprezentând o cotă parte de 100% din 
suma obligaţiilor de plată către concedent, datorată pentru primul an de exploatare. 

2. (2) Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate 
concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune, iar în situaţia în care 
nu a fost utilizată, aceasta se restituie concedentului. după îndeplinirea obligaţiilor privind 
finalizarea investiţiei şi achitarea cuantumului total al redevenţei. 

12.2. TAXE 

1. Participanţii la licitaţie privind concesionarea terenului în suprafaţă de 2,29 ha situat în 
extravilanul Comunei Bălţaţi, judeţul Iaşi, vor achita o sumă de 50 lei la casieria Direcţiei 
Administrare Patrimoniu, reprezentând contravaloarea documentaţiei de atribuire privind 
concesionarea terenului, dovada achitării acesteia, fiind necesară ca document ce va însoţi 
oferta de participare la licitaţi. 

Cap. XIII. CONDIŢII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ 
OFERTELE 

13.1. Ofertele se redactează în limba română. 

13.2. Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care 
se înregistrează în ordinea primirii lor, în registrul „Oferte" al concedentului, precizând-se data 
şi ora depunerii. 

13.3. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta şi va 
conţine: 

Prezentarea ofertelor - condiţii de eligibilitate 

1. Ofertele vor fi redactate in limba romana. 

2. Pot participa la licitaţia pentru atribuirea concesiunii persoane juridice si fizice romane 
si străine care îndeplinesc condiţiile impuse de concedent prin prezenta documentaţie. 

3. Ofertanţii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, 
care se înregistrează, în ordinea primirii lor, in Registratura concedentului, precizându
se data şi ora. 

4. Pe plicul exterior se va indica doar denumirea/numele şi prenumele ofertantului, 
obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta, data si ora deschiderii ofertelor. 

PLICUL EXTERIOR TREBUIE SA CONŢINĂ: 

A. Documente pentru ofertanti persoane juridice : 

1. Documente care sa ateste forma juridica a ofertantului: 

- certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului; 

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu maxim 30 zile calendaristice 
înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor, dm care să reiasă faptul că ofertantul nu 
este în stare de faliment, lichidare judiciară, nu a comis abuzuri sau alte fapte similare cu cele 
anterioare, reglementate prin lege; Forma de prezentare: original sau copie legalizată; 
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2. Acte doveditoare a stării materiale si financiare care sa ateste capacitatea de preluare a 

concesiunii si de exploatare : 

- certificate constatatoare emise de instituţiile abilitate care sa confirme achitarea obligaţiilor 
exigibile de plata fata de bugetul local si bugetul consolidat al statului, valabile la data 
deschiderii ofertelor; 

- declaraţie pe proprie răspundere ca nu este in procedura de reorganizare sau lichidare 
judiciara; 

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

4. Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, de 150,00 lei. Forma de prezentare 
- în copie ( ofertantul va prezenta la licitaţie şi originalul). 

5. O fişă cu informaţii privind ofertantul si o declaraţie de participare semnata de ofertant, 
fără îngroşări, ştersături sau modificări. 

8. Documente pentru ofertanti persoane fizice : 

1. Certificat Fiscal privind impozitele si taxele locale, emis de Serviciul de Impozite si Taxe 
Locale al localităţii în care domiciliază. 

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

3. Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, de 150,00 lei. Forma de prezentare 
- în copie ( ofertantul va prezenta la licitaţie şi originalul). 

4. Declaraţie de participare semnata de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări. 

5. Împuternicire oficială ( dacă este cazul) din partea persoanei ofertante, în cazul în care 
aceasta este reprezentată printr-o altă persoană . 

PLICUL INTERIOR TREBUIE SA CONŢINĂ: 

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

2. Acest plic va conţine oferta propriu-zisa siva fi semnata de ofertant in original. 

3. Oferta va cuprinde Formularul de oferta semnat si datat, fără îngroşări, ştersături sau 
modificări. 

4. Preţul oferit, care se va estima lei şi nu trebuie să fie mai mic decât suma de 1545,75 
lei/an reprezentând preţul minim de pornire a licitaţiei; 

5. Ofertele primite şi înregistrate după termenul limita de primire, prevăzut in anunţul 
publicitar, vor fi excluse de la licitaţie si vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise. 

6. Plicurile interioare găsite după deschiderea plicurilor exterioare, nesigilate, conduc la 
respingerea ofertei ca fiind neconforma. 

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixata pentru deschiderea lor. 

Cap. XIV CONDIŢII SPECIALE IMPUSE DE NATURA BUNULUI CE FACE OBIECTUL 
CONCESIUNII 

1. Pentru bunul care face obiectul concesiunii potrivit prezentului caiet de sarcini, nu se impun 
condiţii speciale, acesta nu se află în interiorul unei arii protejate iar pentru terenul respectiv 
nu sunt condiţii impuse de acordurile si convenţiile internaţionale la care Romania este parte. 

Pagină 26 din 28 



ROMÂNIA 
JUDETUL IASI 

COMUNA BĂLTATI . . 
2. Pentru protecţia mediului şi protecţia muncii, nu sunt necesare condiţii speciale, ci numai 
condiţii impuse de activitatea ce urmează să se desfăşoare în obiectivul de investiţii care se va 
realiza prin grija concesionarului. 

Cap. XV.-DISPOZIŢII FINALE 

Drepturile si îndatoririle pârţilor se stabilesc prin contractul de concesionare. 

15.1. Prin încheierea contractului de concesiune, toate condiţiile impuse prin prezentul caiet 
de sarcini se considera însuşite si acceptate, atât de către concedent, cât şi de către 
concesionar. 

15.2. Prezentul caiet de sarcini, împreună cu procesul-verbal de predare-primire a terenului, 
se vor constitui anexe la contractul de concesiune si vor face parte integrantă din acesta. 

15.3. Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionarii continuitatea activităţii 

in scopul căreia au fost concesionate heleşteiele. 

15.4. Concedentul are dreptul ca, prin împuterniciţii săi, să urmărească confirmarea păstrării 

destinaţiei concesiunii conform contractului de concesionare. 

15.5. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia 
solicitantului contra cost, in valoare de 50 lei. 

15.6. Participarea la licitaţie a ofertanţilor este condiţionată de achitarea integrala a debitelor 
pe care le au fata de bugetul local, achitarea documentaţiei de licitaţie si a garanţiei de 
participare in conformitate cu Codului Administrativ ( cuantumul garanţiei de participare la 
licitaţie va fi stabilit astfel încât sa asigure plata pentru redevenţa datorata in primul an de 
concesiune - 10%). 

15. 7. Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice care: 

- au debite la bugetul consolidat de stat; 

- au debite faţă de bugetul local; 

- au fost adjudecatari ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat din culpa acestora contract cu 
Comuna Bălţaţi; 

- sunt în procedură de faliment; 

- sunt supuse procedurii de reorganizare judiciară 

15.9 Daca din diferite motive, licitaţia se amână, se revoca sau se anulează, decizia de 
amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanţi, daca ofertele nu au fost 
deschise. 

15.10. Ofertanţilor li se va înapoia in termen de 15 zile garanţia de participare la licitaţie, pe 
baza unei cereri scrise si înregistrate la Primăria comunei Bălţaţi, judeţul laşi. 

Prin depunerea ofertei, toate condiţiile impuse prin caietele de sarcini se considera însuşite de 
ofertant. 

15.11. ln vederea participării la licitaţie ofertantul trebuie sa facă dovada plaţii: 

• garanţiei de participare la licitaţie, în valoare de 150,00 lei.; 

• caietul de sarcini aferent licitaţiei, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei in suma de 
50 lei; 
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Garanţia de participare, valoarea caietului de sarcini si taxa de participare la licitaţie se vor 
achita la casieria Primăriei Comunei Bălţaţi. 

Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru 
ofertanţi se consideră însuşite de ofertant. 

Întocmit: 
Consilier achiziţii publice, 

Maria - Cătălina FRUMOASA 
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Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Pascani 
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Dosarul nr. 7925/24-06-2010 

INCHEIE:RE-N~--1-9 25 

REGISTRATOR Filipeanu Cristina Nicoleta 

ASISTENT REGISTRATOR Caruntu Elena Mihaela 

Asupra cererii introduse de PF UDISTEANU DUMITRU privind Prima inregistrare a imobilelor/ 
unitatilor individuale (u.i.), si in baza documentelor atasate: 

- act administrativ nr. 30/21-08-1999 emis de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATI,inventarul 
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baltati; HG 1354/27.12.2001; 

vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici la inscriere, fiind 
indeplinite conditiile prevazute in legea 7/1996 republicata, tariful de O lei achitat prin documentul 
de plata: 

pentru serviciul cu codul: 211, 

DISPUNE 

Admiterea cererii cu privire la : 

- imobilul cu nr. cadastral 60158 inscris in cartea funciara 60158 UAT Baltati 
- se intabuleaza dreptul de PROPRIETATE mod dobandire Lege in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : 
COMUNA BALTATI domeniul public, sub B/1 din cartea funciara 60158 UAT Baltati; 

Prezenta se va comunica partilor: 
Comuna Baltati, 
Pf Udisteanu Dumitru, 
Cu drept de plangere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Pascani, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de instanta competenta 
din circumscriptia in care se afla imobilul. 

Solutionata la data de: 06-07-2010 

Registrator, 
Filipeanu Cristina Nicoleta 

,-----,._..Jf------- 1 I - i\ .,.,. --, ,.,.. i 
. -·, :,f-. h,._,';-,,1: iN 

,>;:,,':\TOR 

- ~-- ----- -· 

Asistent-registrator, 
Caruntu Elena Mihaela 

Pagina 1 din 1 



', t: ,,,,_.. ,,, 
ANGPI 

•'ll~E..·"trt\ ~lt10\i1JS \ 
i) .. ·"A-" \ ',f. ţ• fi 

·::" 1·. ''pţ· n \f r:.f~fi:t:·,,i_,J\''-'·ţ 

Nr. cerere 
Ziua 
Luna 
Anul 

Oficiul de Cadastru şi Pubffcitate Imobiliară IASI 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Pascani 

EXTRAS DE"CARTE FUNCIARA 
pentru-~ 

INFORMARE 

A. Partea I. (Foaie de avere) 

7925 
24 
06 

2010 

CARTE FUNCIARA NR. 60158 
Comuna/Oras/Municipiu: Baltati 

Nr. cadastral/ Nr. topografic vechi imobil: 
Top: -

TEREN extravilan 
Adresa: -

Al 

B. Partea II. (Foaie de proprietate) 

Act act administrativ, 30, 21.08.1999, emis de CONSIUUL LOCAL AL COMUNEI 
BALTATI, inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baltati; HG 
1354.27.12.2001 

1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 

1 COMUNA BALTATI domeniul public 

C. Partea III. (Foaie de sarcini) 

ti,M119il-ih?\Hiii6ifiidiil--
Nu SUNT 

... 

CARTE FUNCIARA NR. 60158 
Comuna/Oras/Municipiu: Baltati 

• ' .. A 

Al 

CARTE FUNCIARA NR. 60158 
Comuna/Oras/Municipiu: Baltati 

❖H9tkBttl•Giili!!1 

Pagina 1 din 2 



PARCELE 

2 ape 
stc1ţ9c1re 

3 curti 
constructii 

4 faneata 

5 ape 
statoare 

6 curtl 
constructll 

7 faneata 

NU 

NU 

NU 

NU 

NU 

NU 

Anexa Nr. 1 la Partea I 

CARTE FUNCIARA NR. 60158 
Comuna/Oras/Municlpiu: Baltati 

DIG 

DIG 

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, 
pastrata de acest birou. 
Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. 

__ S:a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de pu~.!J!=Jţ_ateJ111obiliara 211, 

Asistent - registrator, 
ELENA MIHAELA CARUNTU 

...-----------·-------, 

ASIS 
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DOCUMENTATIE • 

CA-O-ASTRALA TEHNICĂ 
- -

PENTRU INTABULAREA CORPULUI DE PROPRIETATE 
SITUAT ÎN 

EXTRAVILAN COM .. BAL TATI, JUD. IASI 

BENEFlCIAR 

C.L. BAL TATI 
CU SEDIUL ÎN 

SAT BALTATI, COM. BALTATI 
JUD. IASI 

EXECUTANT 
PF UDISTEANU DUMITRU 
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TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ 
(FIŞA IMOBILULUI) 

i 
I 

Adresa imobilului: Extravilan Corn. Baltati, Jud. lasi 

A.TEREN 

Nr Cadastral GoJS"f --~------

SITUAŢIA Dl N ACTE SITUATIA ACTUALĂ 
Identificator Suprafaţa 

Descrierea Cod Descrierea Suprafaţa 
Proprietar Cotă parte Act de proprietate nr. parcelă/ din acte 

imobilului parcelă imobilului 
măsuraţă 

nr. topografic (mo) (mp) 
1 F 3054.00 
2 HB 6993.00 

Hotararea nr 30/21.08.1999; 3 CCli:)16 335.00 
C.L. BALTATI Exclusiv Inventarul de bunuri din domeniul - 22900.00 laz 4 F 

, 
2412.00 

public al Corn. Baltati(pozitia 26) 5 HB 4760.00 
6 CC (blG) 259.00 
7 F I' 995.00 

Total 22900.00 I 18808.00 ' ., 

B. CONSTRUCŢIE 
J 

SITUAŢIA DIN ACTE SITl!IATIA ACTUALA '----.,. 

Suprafaţa 
Descrierea Cod I Descrierea 

Suprafaţa 

Proprietar Cotă parte Act de proprietate din acte 
imobilului construcţie imobilului 

măsurată 
(mo) (mo) 

- - - - - - -
Total (~ - -

/2 .... ,. '<.li~ ~,~, 
'r -~T ~ ~ '- .,, 

lr.c A i~E t -· ~~:..t~'F~,':f~--.~ 1.- L~I:-,.,~ I ~ ,__ 

lntocmit: PF UDISTEANU DUMITRU IW c~~~-~04 ~• I Receotionat: ' - -.·- -- -- - IA~I-- ·-·- li --- ··-·-·i I ·-
~~~· LUCA CEUA 

I 

IŞ U /!1' ! CONSILIER, 

~ UMITRU ~O 

N.c.f>.\•* 

1~--



PLAN DE Ar H~L4SAMENT ŞI DELIMITARE A CORP' ,.,.,./DE PROPRIETATE 
v (Extravilan) • 1 -_,J 

Scara 1 : 1000 1 

l 

·I 
Nr. Cadastral _ Suprafaţa măsurată Judetul: laşi I 

18808.00mp Adresa corpului de proprietate: ' 
Cartea Funciară Nr. Extravilan Corn.' Baltati, Jud. lasi 

Unitatea administrativ-teritorială: Com.Baltati, Jud. ilasi 

Nr. 

Imobil înregistrat in planul cadastral fara localizare certa 
datorita lipsei planului parcelar 

Nota: Conform situatiei existente la teren si a planului de încadrare in 
zona imobilul a fost identificat cadastral in Extravilan Corn. Baltati T35, 

Parcelele: 417(A), 416(HB), 414(HB), 428(A),415(CO), 413(CD) Jud. lasi, 
Parte din parcelele 417(A) si 428(A) , si-au schimbat categoria de 

folosinta in faneata. 

A Date referitoare la teren 
Categorie de Suprafaţa 

Parcelă folosin (mp) 
Valoare de 

impozitare (lei) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Total 

Constr. 

Total 

F 
HB 
cc 
F 

HB 
cc 
F 

18808.00 

Suprafaţa construită la sol 
(mp) 

.00 

796.00 
1571.00 

85.00 
328.00 

6207.35 

B. Date referitoare la construcţii 
Valoare de 

impozitare (lei) 

INVENTAR DE COORDONATE 

... 

Menţiuni 

Menţiuni 

Se co hil.llltla!a:l~trf rători şi 

637456.227 660898.181 
637441.348 660905.727 
637433.635 660902.341 
637432.263 660902.234 
637426.439 660901.002 
637417.840 660898.197 
637410.898 660897.692 

Suprafaţa totala măsurata = · 18808.00 mp 
Su rafaţa din act= 22900.00 m 

637649.354 
637664.237 
637676.563 
637439.470 
637608.049 
637557.129 
637427.541 

introducerea za de date 

660743.298 
660738.473 
660735.452 
660899.388 
660837.103 
660778.210 

I -·· ... , 

I v11(;1u1 ui, vctua~iru si ?ubiicltat$ lmo 
IASI 

· CONSILIER, LUCA CELIA 
660841.947 

BALAIEC. 

RUSU 

MANOLE 

IOSUBD 

CHICET A 

4F 

... 

1111 

.. , 671 

'4--''...-_..:,:~=:o,:.=~-'-=-~--'-,--JU_I_ "JN I 
! 

\:fc.l\:flll9 d IS 
nlliS\:f O 

1123 

DISTANŢE ÎNTRE 
PUNCTELE DE CONTUR 

Puncte Distantă (m) 

501 -502 48.84 
502-503 51.67 
503-504 30.82 
504-505 33.27 
505-582 27.18 
582-506 5.00 
506-507 2.70 
507-508 25.17 
508-509 20.81 
509-510 11.38 
510-511 11.83 
511-512 41.65 
512- 513 15.21 

i 513-514 21.82 
' 514-515 18.57 
'515-516 16.68 
Î 516-517 8.42 
\ 517-518 1.38 

518-519 5.95 
519-520 9.04 
520-521 6.96 
521-522 25.22 
522-523 24.84 
523-524 12.44 
524-589 5.9 
589-525 2.14 
525-526 7.65 
526-527 42.56 
527-528 10.92 
528-529 11.31 
529-530 14.88 
530-531 19.15 
531-532 27.22 
532-533 8.11 
533-534 21.61 
534-588 8.28 
588-535 6.86 
535-536 26.40 
536-537 21.59 
537-538 43.94 
538-539 15.65 
539-540 12.69 
540-501 42.34 

!' 

-,. 
' 



Formular 1 
 
Către, 

U.A.T. COMUNA BĂLȚAȚI 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAȚIE 
pentru concesionarea heleșteielor în suprafață de 2,29 ha care fac parte din domeniul public al 

Comunei Bălțați, județul Iași 

Subsemnatul............................................................................... în calitate de administrator/ 
asociat/ reprezentant al .......................................................................................cu domiciliul/sediul 
în......................., Str....................................., Nr ............... Jud ......................... 
telefon....................fax...........................e-mail..................... CNP/CUI.................................. 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr ................................., având cont IBAN nr 
........................................................................., deschis la....................................................., existând 
și funcționând potrivit legislației Statului Român /.........................., va rog sa aprobați înscrierea la 
licitația publică pentru concesionarea terenului în suprafața de   .................ha din extravilanul 
comunei Bălțați, jud. Iași, organizată de U.A.T. Comuna Bălțați în data de..... /....../.......... . 

Menționez că am luat cunoștință de prevederile caietului de sarcini al licitației și ne obligam 
ca în cazul adjudecării să încheiem contractul de închiriere în termenul stabilit prin procesul verbal 
de licitație (5 zile lucrătoare), în caz contrar suntem de acord cu pierderea garanției de participare 
aferente. 

 
 

Numele, funcția, ștampila și semnătura  
reprezentant legal 

Data întocmirii 

 



 
Formular - F2 

OFERTANT 

FIȘA OFERTANTULUI 
pentru concesionarea heleșteielor în suprafață de 2,29 ha care fac parte din domeniul public al 

Comunei Bălțați, județul Iași 

1) Ofertant _____________________________________________________________________  

2) Sediul societății sau adresa ______________________________________________________  

3) Telefon / fax __________________________________________________________________  

4) Reprezentant legal _____________________________________________________________  

5) Funcția ______________________________________________________________________  

6) Cod fiscal/CNP _______________________________________________________________  

7) Nr. înregistrare la Registrul Comerțului ____________________________________________  

8) Obiect de activitate _____________________________________________________________  

9) Cont ________________________________________________________________________  

10) Banca ______________________________________________________________________  

11) Capitalul social (lei) ___________________________________________________________  

12) Cifra de afaceri (lei) ___________________________________________________________  

Numele, funcția, ștampila și semnătura  
reprezentant legal 

Data întocmirii 

 

 



OFERTANT 
Formular - F3 

(denumirea/numele) 
 

DECLARAȚIE 
Privind eligibilitatea pentru concesionarea heleșteielor în suprafață de 2,29 ha care fac parte din 

domeniul public al Comunei Bălțați, județul Iași 
 

Subsemnatul(a)  ...................................................................................  reprezentant al 
 ............................................. , în calitate de ofertant la licitația publică pentru concesionarea 
heleșteielor în suprafață de 2,29 ha care fac parte din domeniul public al Comunei Bălțați, 
județul Iași, organizată de Comuna Bălțați , sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe proprie răspundere că: 

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul sindic; 
- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România (sau în țara în care este stabilit); 

- in ultimii 2 ani nu am avut cazuri de îndeplinire in mod defectuos a obligațiilor contractuale, 
din motive imputabile mie, nu am produs si nu sunt pe cale sa produc grave prejudicii partenerilor; 

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie 
profesională; 

- în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești 
pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/ sau spălare de 
bani. 

- la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu 
depun candidatură/ofertă individuală și o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, 
fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 

- informațiile prezentate autorității contractante in scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de 
calificare si selecție nu sunt false. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

Numele, funcția, ștampila și semnătura  
reprezentant legal 

Data întocmirii 

  



 
OFERTANT 

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
pentru concesionarea heleșteielor în suprafață de 2,29 ha care fac parte din domeniul public al 

Comunei Bălțați, județul Iași 
 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 
...................................................................................., ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile si cerințele cuprinse in documentația de atribuire , sa concesionam heleșteiele în 
suprafață de 2,29 ha care fac parte din domeniul public al Comunei Bălțați, județul Iași 
situat in T 35, HP 416 si HP 414, pentru o redevența de ................lei/ha/an, reprezentând 
............lei /an. 

2. Ne angajăm ca, în cazul in care oferta noastră este stabilita câștigătoare, sa concesionam terenul 
pe o durata de minim ani de la încheierea contractului. 

3. Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile, de la data depunerii 
si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de concesiune de servicii aceasta oferta, împreuna 
cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, 
vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Nu depunem oferta alternativa si nu suntem înțeleși cu alți ofertanți cu privire la cuantumul 
redevenței sau alte prevederi ale ofertei. 

 
 
 

Numele, funcția, ștampila și semnătura  
reprezentant legal 

Data întocmirii 

 

 

 

Formular - F4 



CONTRACT DE CONCESIUNE 
 

I. Părțile contractante 
 
Art. 1. Părțile contractante 
Între UAT COMUNA BĂLȚAȚI cu sediul în localitatea Bălțați, comuna Bălțați, județul Iași 
tel. 0232717249 / 0232717247 fax: 0232717333, CUI 4540976, reprezentat prin Vasile 
Aștefanei, având funcția de Primar, în calitate de concedent, pe de o parte, 
și  
...............................................................................persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea 
de identitate)/persoană juridică (actul constitutiv al agentului economic) 
......................................................, cu sediul principal în ....................................................... 
reprezentat prin .......................... având funcția de .................................., în calitate de 
concesionar, pe de altă parte, 
la data de................................. 
la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.)....................................................... 
în temeiul prevederilor Codului administrativ și al Hotărârii consiliului local de aprobare a 
concesionării nr...............din................................... , s-a încheiat prezentul contract de 
concesiune. 
 

II. Obiectul contractului de concesiune 
Art. 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie cedarea-preluarea, în concesiune a 2 
heleșteie în suprafață de 2,29 ha situate în extravilanul comunei Bălțați.  
Art. 2.2. Descrierea obiectului și a concesiunii sunt stabilite în Caietul de sarcini anexă, care 
face parte integrantă din prezentul contract și pe care concesionarul îl acceptă integral. 
Art. 2.3. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele 
convenite de părți. 
Art. 2.4. Categoriile de bunuri care vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt 
următoarele: 
a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la 
încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică: 
- 2 heleșteie cu o suprafață de 2,29 ha localizate în T 35, HP 416 si HP 414, bunuri ce aparțin 
domeniului public al Comunei Bălțați conform Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al Comunei Bălțați. 
b) bunuri proprii care la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 
rămân în proprietatea concesionarului: nu este cazul 
 

III. Durata concesiunii 
Art. 3.1. Durata concesiunii este de 20 ani, începând de la data de ............................  
Art. 3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult 
jumătate din durata sa inițială. 
 

IV. Prețul concesiunii 
Art. 4.1. Prețul concesiunii este de .......... lei/ha/an, respectiv ............ lei/an indexabili în raport 
de rata inflației. 
Art. 4.2. Redevența anuala va fi indexata funcție de indicele de inflație comunicat de Comisia 
Naționala de Statistica prin Buletinul Statistic de Preturi la Capitolul " Servicii "si se va achita 
pana la data de 25 martie a fiecărui an pentru anul in curs prin ordin de plata, numerar, etc. 
Art. 4.3. Neplata/nepredarea redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce 
la retragerea concesiunii, cu toate consecințele ce decurg din aceasta, așa cum se prevede în 



caietul de sarcini. 
Întârzierile la plata redevenței se vor sancționa cu penalități de 1% /zi de întârziere la suma 
datorata, urmând ca, pentru întârzierile la plata a redevenței anuale ce depășesc 6 luni, sa se 
procedeze la retragerea concesiunii fără a fi necesara intervenția instanțelor judecătorești (pact 
comisoriu expres). 
 
 

V. Plata redevenței 
Art. 5.1. - Plata redevenței se face prin conturile: 
- contul concedentului nr ............................................................................., deschis la Banca 
...................... 
- contul concesionarului nr .........................................................................., deschis la Banca 
.............................. 
Art. 5.2. Întârzierile la plata redevenței se vor sancționa cu penalități de 1% /zi de întârziere la 
suma datorata, urmând ca, pentru întârzierile la plata a redevenței anuale ce depășesc 6 luni, să 
se procedeze la retragerea concesiunii fără a fi necesara intervenția instanțelor judecătorești 
(pact comisoriu expres). 
 

VI. Drepturile părților 
Drepturile concesionarului: 
Art. 6.1. Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, 
bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune. 
Art. 6.2.  Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul 
concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de 
concesiune. 
Art. 6.3. Concesionarul poate constitui drept garanție și titluri de credit, asupra cărora se va 
institui garanție reală mobiliară, cu acordul concedentului. 
 
Drepturile concedentului 
Art. 6.3. Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea 
obligațiilor asumate de concesionar. 
Art. 7.4. Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a 
contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local. 
 

VII. Obligațiile părților  
Obligațiile concesionarului 
Art. 7.1 Concesionarul este obligat să mențină destinația obiectivului de investiții realizat pe 
terenul concesionat, pe toată durata derulării contractului de concesiune. 
Art. 7.2. Concesionarul își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în 
contractul de concesiune de bunuri proprietate publică și în acord cu prevederile legale specifice 
bunului concesionat. 
Art. 7.3. Concesionarul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția 
obligațiilor sale, în cazul în care această creștere rezultă în urma: 

- unei măsuri dispuse de o autoritate publică; 
- unui caz de forță majoră sau unui caz fortuit. 

Art. 7.4. Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate 
publică. 
Art. 7.5. În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul are 
obligația să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și permanență, a bunurilor 
proprietate publică care fac obiectul concesiunii. 



Art. 7.6. Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării 
contractului de concesiune de bunuri proprietate publică să depună, cu titlu de garanție, o sumă 
fixă reprezentând o valoare de 100 % din suma obligației de plată către concedent, stabilită de 
acesta și datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reținute, dacă este 
cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului 
de concesiune de bunuri proprietate publică. 
Art. 7.6. Concesionarul este obligat să plătească redevența la valoarea și în modul stabilit în 
contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 
Art. 7.7. Concesionarul are obligația de a plăti pe toată durata concesionării impozitele și taxele 
datorate bugetului local, precum și celelalte utilități consumate, ele neintrând în redevența 
stabilită prin contract 
Art. 7.8. La încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul 
este obligat să restituie, pe bază de proces-verbal, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, 
bunul concesionat. 
Art. 7.9. În condițiile încetării contractului de concesiune de bunuri proprietate publică din alte 
cauze decât prin ajungere la termen, forță majoră sau caz fortuit, concesionarul este obligat să 
asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condițiile stipulate în contract, 
până la preluarea acestora de către concedent. 
Art. 7.10. În cazul în care concesionarul sesizează existența unor cauze sau iminența producerii 
unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de 
îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea 
continuității exploatării bunului. 
Art. 7.11. Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. 
Art. 7.12. Lucrările de punere în siguranță a amenajării hidrotehnice și obținerea autorizație de 
funcționare vor intra în sarcina concesionarului. 
 
Obligațiile concedentului 
Art. 7.13 Să predea concesionarului bunurile concesionate pe baza unui proces - verbal de 
predare- primire. 
Art. 7.14 Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor 
rezultate din prezentul contract de concesiune. 
Art. 7.15 Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de 
natură să aducă atingere drepturilor concesionarului. 
Art. 7.16 Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de 
natură să aducă atingere drepturilor acestuia. 
Art. 7.17 Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite 
de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate 
publică. 
 

VIII. Încetarea contractului de concesiune 
Art. 8.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situații: 
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, în 
măsura în care părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile prevăzute de lege; 
b) în cazul exploatării, în condițiile contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, a 
bunurilor consumptibile, fapt ce determină, prin epuizarea acestora, imposibilitatea continuării 
exploatării acestora înainte de expirarea duratei stabilite a contractului; 
c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către 
concedent; 
d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către 
concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 



e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către 
concesionar; 
f) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității 
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri.  
Art. 8.2. În cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, acesta se 
derulează în condițiile stabilite inițial. 
Art. 8.3. În situația prevăzută la art. 8.1. litera (c),  concedentul va notifica de îndată intenția de 
a denunța unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publică și va face mențiune 
cu privire la motivele ce au determinat această măsură. 
Art. 8.4. În cazul nerespectării din culpă a obligațiilor asumate de către una dintre părți prin 
contractul de concesiune de bunuri proprietate publică sau a incapacității îndeplinirii acestora, 
cealaltă parte este îndreptățită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul 
concedentului să se pronunțe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă 
părțile nu stabilesc altfel. 
Art. 8.5. În cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată 
concedentului dispariția bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, 
declarând renunțarea la concesiune. 
Art. 8.6. Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile 
suferite de concesionar ca urmare a situațiilor prevăzute la art. 8.5. 
Art. 8.7.  Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publică părțile pot stabili și alte 
cauze de încetare a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, fără a aduce 
atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege. 
Art. 8.8.. Radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune în situația prevăzută la art. 8.1. 
litera (c),  se efectuează în baza actului de denunțare unilaterală sau în baza hotărârii 
judecătorești definitive, în situația prevăzută la art. 8.1. literele (d) și (e), în baza declarației 
unilaterale de reziliere a concedentului sau concesionarului, iar în situația prevăzută la art. 8.1. 
literele (b) și (f),  în baza declarației unilaterale de renunțare la concesiune a concesionarului. 
 
Art. 8.9. Rezilierea contractului intervine: 
a) Pronunțată de instanța de judecată, la inițiativa concedentului, cu plata unei despăgubiri în 
sarcina concesionarului în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, 
b) Pronunțata de instanța de judecată, la inițiativa concesionarului, cu plata unei despăgubiri în 
sarcina concedentului, dacă rezilierea se produce din culpa acestuia, în cazul nerespectării 
obligațiilor contractuale; 
c) Renunțarea la concesiune din partea concesionarului, fără plata unei despăgubiri, la 
dispariția, dintr-o cauza de forța majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității 
obiective a concesionarului de a exploata terenul imposibilitate dovedita cu acte dc concesionar 
si acceptata de concedent), in acest caz concesionarul va notifica Concedentul, in termen de 15 
zile de la constatarea situației intervenite, despre imposibilitatea obiectivă dc realizare a 
activității. Imposibilitatea obiectiva de a exploata bunul poate fi invocata în cazul când 
concesionarul are o situație financiara precară, în cazul falimentului sau al dizolvării societății 
concesionare. 
 
Art. 8.10. 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 ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la 
încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică: 
- 2 heleșteie cu o suprafață de 2,29 ha localizate în T 35, HP 416 si HP 414, bunuri ce aparțin 
domeniului public al Comunei Bălțați conform Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 



public al Comunei Bălțați. 
b) bunuri proprii care la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 
rămân în proprietatea concesionarului: nu este cazul 
 

IX. Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu 
între concedent și concesionar 

Art. 9.1. - Responsabilitățile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, începând de 
la preluarea bunului, până la încetarea contractului de concesiune, și respectiv până la refacerea 
cadrului natural, după execuția lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, 
intervenție, exploatare etc), cât și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de 
echipamente nepoluante pentru mediu ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de 
exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane învecinate. 
Art. 9.2.  Concesionarul va trebui să asigure o folosire cât mai judicioasă a terenului pe care se 
va realiza investiția cu respectarea prevederilor legale în vigoare de protejare a mediului. 
Art. 9.3. Concesionarul are obligația de a obține prin grija și pe cheltuiala sa, toate acordurile 
și avizele impuse dc legislația mediului. Nerespectarea acestora atrage după sine sancționarea 
și/sau aplicarea de către factorii interesați de amenzi contravenționale. 
 

X. Răspunderea contractuală 
Art. 10.1. - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul 
contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. 

Art. 10.2. În cazul nerespectării din culpă a obligațiilor asumate de către una dintre părți prin 
contractul dc concesiune sau a incapacității îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptățită 
să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunțe cu 
privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părțile nu stabilesc altfel. 
Art. 10.3.. Situațiile de forță majoră exonerează de răspundere partea care le invocă și 
dovedește, in condițiile legii; apariția cazurilor de forță majoră trebuie comunicată în termen de 
5 zile dc la apariție, comunicarea urmând a fi însoțită de documentele care atestă cazul dc forță 
majoră; in lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forța majora nu 
va fi exonerată dc răspundere; in cazurile de forța majora invocate si dovedite ca atare, părțile 
v or conveni la decalarea obligațiilor cu perioada afectata de forța majoră. 
 

XI. Litigii 
Art. 11. - (1) Soluționarea 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. 
 

XII. Definiții 
Art. 12. –  
(1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare 
externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile 
sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă. 
(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea 
prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc 
caracteristicile forței majore. 
 
 
 



Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în........................................exemplare. 
 
 
Concedent,  Concesionar,  

COMUNA BĂLȚAȚI 
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