
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA Nr. 2d9-3  

Dill 	271-72-.  2017 
Privind: aprobarea studiului de oportunitate. a caietului de sarcini si a concesionarii prin 

publică  a terenului aflat in proprietatea privata a municipiului Tecuci, str. 
Plt. Stoicescu, CF 10962. 

Iniţiator : Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectultd U(07  din 	021 72- 	2017 ; 
Consijiul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi intrunit in şedinţa~din 

data de 	7 42' 2017; 
Având in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului nr 7Y4-1//C:5 —   din 

21. 2. • 	2017; 
Având in vedere raportul de specialiVe intocmit de fu1 Serviciului administrare 

domeniului public i privat pub1id1ocattnr. ,71  3/66 	din 	2 /. 	2017; 
Având in vedere raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	; 

Având in vedere prevederile art. 13, alin.1 din Legea 50/1991 privind htorizarea 
execufirii construc ţiflor şi unele rrăsuri pentru realizarea locuin ţelor, republicaffin 2004; 

Având in vedere cererea SC Modlemn SRL, inregistrafi la Municipiul Tecuci cu 
nr.67469 ; 

in baza art. 45, alin.(3) coroborat cu art. 120 alin. (1), lit. „b" din Legea 215/2001 a 
administr4iei publice locale cu modifizările ulterioare: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l. Se aprolistudiul de oportunitate privind concesionarea prin 1icitie public ă  a 
terenului in suprafande 843 mp, situat in Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962, conform anexei 1 
la prezenta hofirâre; 

Art.2. Se aprolit caietul de sarcini cu privire la concesionarea terenului situat in Tecuci, 
str. Plt. Stoicescu CF 10962 , conform anexei 2 la prezenta hoftrar' e; 

Art.3. Se aproba concesionarea prin 1icitie publica a terenului ,in supraf*de 843 mp, 
situat in Tecuci, str. Plt. Stoicescu, conform planului de situ4ie, anexa - 3 la prezenta hotrare; 

Art.4. Se aprotă instruc ţiunile privind desftşurarea licita ţiei, conform anexei nr. 4; 
Art.5. Condiţiile de concesionare sunt cele pre\ ămte in contractul de concesiune — anexa 

5 la prezenta hobrâre; 
Art.6.  Preţul de pornire a licitgkiei este de 20 euro /mp., conform H.C.L. 10/27.01.2011. 
Art.7.  Perioada de concesionare este de 25 ani, iar recuperarea preplui de concesiune se 

va face în primii 10 ani. 
Art.8. Anexele 1,2,3,4 şi 5 fac parte integranta din prezenta hofirare. 
Art.9. Prezenta hotrare va fi adu la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci şi a Serviciului administrarea domeniului public şi privat. 
Art.10.  Prezenta hofiffire va fi comunicafi celor interes4i prin grija secretarului 

municipiului Tecuci ut-mio' rilor: 
- Prefectului judeţului Ga14. 
- Primarului municipiului Tecuci. 
- Serviciului adrunistrarea domeniului public şi privat. 
- Mass trredieL 
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ROMÂNIA 
JUDETIĂ , GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIIVIAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

gt5/1(6.572 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a 
concesionarii prin licita ţie publică  a terenului aflat in proprietatea 
privata a municipiului Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962. 

La aceasta dată  Municipiul Tecuci deţine mai multe suprafe ţe de teren ce 

pot fi valorificate în interesul cet ăţenilor şi a firmelor din zonă . Prin valorificare se 

creează  premizele dezvoltării zonale atât prin apari ţia unor noi firme cât i pentru 

crearea de locuri de munc ă. in acelaşi timp prin concesionare se atrag fonduri la 

bugetul local ce pot fi folosite la dezvoltarea municipiului. 

Suprafaţa de teren ce face obiectul prezentului proiect de hot ărâre, 843 

mp, este situată  în partea de est a municipiului in zona depozitelor cu materiale de 

construc ţii, str. Plt. Stoicescu — Cuza Voda. 

Având în vedere faptul c ă  amenajarea propus ă  va duce la imbunătăţirea 

condiţiilor de lucru ale solicitan ţilor, urmărindu-se în acela şi timp şi o valorificare 

superioară  a potenţialului terenului, consider oportun ă  concesionarea prin licitaţie 

publică  deschisă  a terenului men ţionat, drept pentru care propun spre dezbatere ş i 

aprobare proiectul de hot ărâre în forma prezentat ă . 

PRIMAR, 

Cătă lin Constantin Hur,6ba — 

LII>ţ  



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAIWA DOMEN1ULUI PUBLIC Ş I PRIVAT 

Nr. ţ3/,b6.   din 21 72_.  2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a 
concesionarii prin licitaţie publică  a terenului aflat in proprietatea 
privata a municipiului Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962. 

Terenul propus pentru concesionare, situat în str. Plt. Stoicescu , conform 

CF 10962, are o suprafaţa de 843 mp şi este destinat amenaj ării spaţiu depozit, 

spaţii comerciale. 

Terenul menţionat aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci 

se află  în administrarea Consiliului Local Tecuci, a şa cum rezultă  din Extrasul de 

CF 10962. 

in conformitate cu art. 13 alin (1) din Legea 50/1991, republicat ă , 

concesionarea suprafe ţei de teren men ţionată  se face prin licita ţie publică  deschisă  . 

Având in vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hotărâre in 

forma prezentat ă  indepline şte condi ţiile legale. 

ŞEF SERVICIU, 
Luci n Gradea 
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STUDIU DE OPORTUNITATE 

Privind: concesionarea prin licita ţie publică  a terenului aflat in proprietatea 
privata a municipiului Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962. 

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII 

1.1. Terenul care urmeaz ă  a fi concesionat se afla situat in Municipiul Tecuci, 
strada plt. Stoicescu, CF 10962. Terenul precizat in documenta ţia anexă, este 
destinat pentru depozit, comer ţ . 

1.2. Terenul care face obiectul concesiunii apar ţine domeniului privat 	al 
municipiului având suprafaţa de 843 mp. 

Cap. II. MOTIVAŢIA CONCESIUNII 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun concesionarea 
unor bunuri - terenuri, sunt urm ătoarele: 

- prevederile art. 13, alin 1 din Legea 50/1991, care precizeaz ă  că  terenurile aflate in 
administrarea Consiliului Local Tecuci se pot concesiona prin licita ţie publică . 

- administrarea eficienta a domeniului public şi privat al Municipiului pentru 
atragerea de venituri suplimentare la bugetul local. 

Cap. III. DURATA CONCESIUNII 

Terenul situat in Tecuci, str. Plt. Stioicescu, se concesioneaz ă  pe durata de 25 ani. 

Cap. IV. ELEMENTE DE PRET 

• Preţul concesiunii este de 20 euro/mp, în conformitate cu Hot ărârea nr. 
10/27.01 .201 1 a Consiliului local al municipiului Tecuci 

IV.2. Plata concesiunii se va face trimestrial in tennen de 0 ani. 

IV.3. Redevenţa anual ă  va fi indexată  confon-n ratei 

• intârzierile la plata redeven ţei se vor sanc ţiona cu penalit ăţi de 0,3% /zi de 
întarziere la suma datorata, urinând ca pentru intârzierile la nlata a redeven ţei ce 
depăşese 6 luni s ă  se procedeze la retragerea coneesiunn f ără  a fi necesară  
interven ţia instanţelor judec ă tore ş t;, (pact comisoriu expres). 



Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTITIEI 

V.1. Investi ţ ia se va realiza in conformitate cu prevederile certificatului de urbanism 
ş i va fi asigurată  pentru gradul 8 de seismicitate. 

V.2. Arhitectura va fi în concordan ţă  cu ambientul arhitectural zonal. 

V.3. Se vor folosi la finisajul exterior materiale din produc ţia intemă  sau din 
import, care să  confere personalitate obiectivului ce se va realiza. 

V.4. Amplasarea în teren ca şi accesele vor fi proiectate astfel incât s ă  se asigure 
circulaţia in zona. 

V.5. Prin soluţiile adoptate se va asigura protec ţia clădirilor invecinate precum ş i 
protec ţia mediului. 

V.6. Regimul de inălţime şi tratarea arhitectural ă  va fi "in concordanţă  cu proiectul 
realizat in acest sens . 

Cap. VI. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII 

Procedura de concesionare propus ă  este prin licitaţie publică  deschisă . 

intocmit, 
Lucia Gradea 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIP1UL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
incheiat astăzi 	  

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, 
reprezentat prin primar C ătălin Constantin Hurdubae şi director executiv, în calitate de concedent, 
pe de o parte, 

ş i 
1.2. 	 cu domiciliul 	în Tecuci, 	str. 
	 , bl. 	, sc. 	, ap. 	, judeţ  	 , în calitate 
de concesionar, pe de altă  parte, 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie cedarea-preluarea, în concesiune, a terenului situat 
în strada Plt. Stoicescu, identificat conform CF 10962, in suprafa ţa de 843 mp, teren ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Tecuci, conform schi ţei anexă, destinat depozit, comerţ. 

2.2. a) Descrierea obiectului si a concesiunii sunt stabilite în caietul de sarcini anex ă, care 

face parte integrantă  din prezentul contract si pe care concesionarul îl accept ă  integral. 
b) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele 

convenite de părţi. 
2.3. Predarea - primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal care 

se va incheia în termen de 7 zile de la semnarea contractului de concesiune şi va constitui anexa 
care face parte integrant ă  din prezentul contract. 

2.4. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt 
următoarele: 

a) Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, 
la expirarea contractului de concesiune: 

...suprafaţa de 843 mp teren 
b) Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concedentului, în m ăsura în 

care acesta din urm ă  işi manifestă  intenţia de a le prelua, în schimbul pl ătii unei compensaţii egale 
cu valoarea contabil ă  actualizat ă , conform caietului de sarcini: 

............................................................................................................. 
c) Bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune r ămân in proprietatea 

concesionarului: 
construcţii realizate şi utilizate de concesionar ................................................ 

2.5. La incetarea contractului de concesiune, din orice cauz ă, bunurile prevăzute la pct. 
2.4. se vor repartiza potrivit destina ţiilor arătate la acest punct. concesionarul fiind obligat s ă  
restituie, în deplin ă  proprietate, liber de orice sarcin ă, bunul concesionat inclusiv investi ţiiie 
realizate. 



III. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Durata concesiunii este de 25 ani incepand de la data semn ării prezentului contract. 

iar durata de recuperare a prelului este de 10 ani. 

3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egal ă  cu cel mult o 
jumătate din durata sa ini ţială  prin simplul acord de voinţă  al părţilor care vor incheia un act 
adi ţional . 

IV. PREŢUL CONCESIUNII 

4.1. Pre ţul concesiunii este de 	 lei/mp, care se va indexa cu rata infia ţiei, în 
condi ţiile menţionate în caietul de sarcini 

4.2. Sumele prevăzute la art. 4.1. se pl ătesc în 4(patru) rate trimestriale, în termen de 10 
(zece) zile de la expirarea fiec ărui trimestru. 

4.4. intârzierile la plată  a ratelor trimestriale se vor penaliza cu 0,30 %/zi din suma 
datorată . Dacă  intârzierile dep ăşesc 6 luni de zile, concedentul poate s ă  procedeze la retragerea 
concesiunii, cu toate consecin ţele ce decurg din aceasta, retragere ce se va face f ără  a fi necesară  
intervenţia instanţei de judecată  sau a unei notific ări prealabile. 

V. OBLIGATIILE PARTILOR 

5.1. Relaţiile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaz ă  pe principiul 
echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalit ăţi intre 
avantajele care îi sunt acordate concesionarului si sarcinile care îi sunt impuse. 

5.2. in consecinţă, concesionarul nu este obligat s ă  suporte cre şterea sarcinilor 
legate de executarea obliga ţiilor sale, in cazul in care aceast ă  creştere rezultă  în urma: 

- unei acţiuni sau a unei măsuri dispuse de o autoritate public ă ; 
- unui caz de forţă  majoră  sau unui caz fortuit. 
5.3. Concedent-ul se obligă  să  pună  la dispoziţia concesionarului, la data inceperii 

concesiunii, terenul liber de orice sarcini. 
5.4. Concesionarul işi execută  obligaţiile potrivit termenilor si condi ţiilor 

prevă'zute în prezent-ul contract si în acord cu normele legale specifice domeniului de 
activitate respectiv, elaborate de institu ţiile legal abilitate in acest scop, precum si cu cele 
prevăzute în caietul de sarcini. 

5.5. Concedentul are drept-ul să  verifice, în perioada derul ării contractului de 
concesiune, modul în care se respect ă  condiţiile si clauzele acestuia de c ătre concesionar, 
acesta din urmă  având obligaţia de a pune la dispoziţia concedentului toate informa ţiile, 
documentele si evidentele solicitate. 

5.6. Responsabilităţile de mediu urmăresc respectarea legisla ţiei î.n vigoare legată  
de protec ţia mediului inconjurător în exploatarea bunului concesionat şi privesc pe 
concesionar. 

5.7. Concesionarul nu poate în nici un caz subconcesiona, in tot sau în parte, unei 
alte persoane, obiectul concesiunii. 

5.8. Concesionarul este obligat s ă  realizeze construc ţia in termenele prevăzute in 
caietul de sarcini. 

VI. GARANŢII 
6.1. Concesionarul se oblig ă  ca în termen de 90 de zile de la data semn ării prezentului 

coritracr s ă  depună  cu tillu de garantie suma de lei reprezentând surna obligatiei de plat ă  
călre concedent. stabilită  de acesta pentru primul an de activitate. 



VII. RĂSPUNDERI 
7.1. 1n cazul nerespect ării totale sau partiale ori a execut ării necorespunzătoare a 

obligatiilor stabilite in caietul de sarcini si a clauzelor prezentului contract, partea in culp ă  este 
obligată  la daune-interese. 

VIII. iNCETAREA CONTRACTULUI 

9.1. Prezentul contract de concesiune înceteaz ă  in următoarele situatii: 

a) la expirarea duratei concesiunii; 
b) în cazul in care interesul national sau local o impune, prin denun ţarea unilateral ă  de 

către concedent, cu plata unei desp ăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului; 
c) in cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de c ătre concesionar, cauz ă  ce conduce la 

rezilierea unilateral ă  a contractului de c ătre concedent, cu plata unei desp ăgubiri in sarcina 
concesionarului; 

d) 1n cazul nerespect ării obligaţiilor contractuale de c ătre concedent, prin rezilierea 
unilaterală  a contractului de c ătre concesionar, cu plata de desp ăgubiri in sarcina concedentului; 

e) la dispariţia dintr-o cauză  de forţă  majoră  a bunului concesionat sau in cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renun ţare, fără  plata unei 
despăgubiri. 

f) Pe cale amiabil ă, în situaţ ia în care cele două  părţi(concedent, concesionar) hot ărăsc în acest 
sens. 

g ) Alte clauze de incetare a contractului de concesiune f ără  a aduce atingere cauzelor ş i 
condiţiilor reglementate de lege. 

IX. FORTA MAJORĂ  

10.1. Nici una dintre părţile contractante nu r ăspunde de neexecutarea la termen sau/si de 
executarea 1n mod necorespunz ător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine in baza 
prezentului contract, dac ă  neexecutarea sau executarea necorespunz ătoare a obligaţiei respective a 
fost cauzată  de forţa majoră, aşa cum este definit,ă  de lege. 

10.2. Partea care invoc ă  forţa majoră  este obligată  să  notifice celeilalte părţi, in termen de 
3zile, producerea evenimentului si s ă  ia toate măsurile posibile in vederea limitării consecinţelor 
lui. 

10.3. Dacă  in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaz ă , 
părţile au dreptul să-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fără  ca vreuna dintre 
ele să  pretindă  daune-interese. 

X. NOTIFICĂ.RILE iNTRE PĂRŢI 

11.1. In accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresat ă  de una dintre acestea 
celeilalte este valabil indeplinit ă  dacă  va fi transmis ă  la adresa/sediul prev ăzut in partea 
introductivă  a prezentului contract. 

11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale po ştală, ea va fi transmis ă , prin scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) si se consider ă  primită  de destinatar la data 
menţionată  de oficiul po ştal primitor pe aceast ă  confirmare. 

11.3. Dacă  confinnarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider ă  primită  în prima zi 
lucrătoare după  cea in care a fost expediat ă . 

11.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre p ărţi, dacă  nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalit ătile prevăzute la alineatele precedente. 

XI. LITIGII 

12.1. ln cazul 1n care rezolvarea nein ţelegerilor nu este posibil ă  pe cale atniabj ă . ele vor fi 
supuse spre solu ţionare instanţei judecătore şti de drept comun. 



XIII. CLAUZE FINALE 

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act ad4ional incheiat intre 
părţ ile contractante. 

13.2. Prezentul contract, impreun ă  cu anexele sale care fac parte integrant ă  din cuprinsul 
său, reprezintă  voinţa părţilor si inlătură  orice altă  inţelegere verbal ă  dintre acestea, anterioar ă  sau 
ulterioară  incheierii lui. 

13.3. In cazul in care părţile isi incalcă  obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufer ă  
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent b ănesc a obligaţiei 
respective nu inseamnă  că  ea a renuntat la acest drept al s ău. 

13.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un num ăr de 4 exemplare ast ăzi 
	 ., data semnării lui. 

13.5 Concesionarul are obliga ţia inregistrării prezentului contract in registru de publicitate 
imobiliară, in termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea lui. 

CONCEDENT 
	

CONCESIONAR 

PRIMAR 

Cătălin Constantin Hurdubae 

DIRECTOR DIRECŢIE 
ECONOMICĂ  

EC. NICOLETA ŢĂPOI 

SEF SERV1CIU ADPP 

ing. Lucian Gradea 

CONSILIER ADPP 

Vasile Cezar Baras 

NOTA: 
- Bunuri de retur sunt bunurile care au f ăcut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat în urma investitiilor 
impuse in caietul de sarcini. 
- Bunuri de preluare sunt bunurile care au apartinut cesionarului si au fost utilizate de c ătre acesta pe durata 
concesiunii. 
- Bunuri proprii sunt bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de c ătre acesta pe durata 
concesiunii. Cu excepria bunurier de preluare. 
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Inexa nr. 2 la IICL 171'. '2' din 

CAIET DE SARCINI 

Privind: concesionarea prin licita ţie publică  a terenului aflat în proprietatea municipiului 
Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962. 

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII 

LL Imobilul ce urmează  a fi concesionat se afla situat in Municipiul Tecuci, strada Anton Cincu, 
CF 10962. 

11.2. Imobilul ce face obiectul concesiunii apar ţine domeniului privat al municipiului având 
suprafaţa totală  St = 843 mp. 

Imobilul se concesionează  in vederea realiz ării unor spaţii depozit, comerţ . 

11.3. Amenaj ările şi construcţiile ce se vor realiza, corespund din punct de vedere al destina ţiei cu 
planul urbanistic general. 

Cap. II. MOTIVATIA CONCESIONARII 

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

- prevederile art. 38, alin. (2), lit. „c", alin. (5), lit. „b" şi alin. (9) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, cu modificările ulterioare; 

- administrarea eficienta a domeniului public şi privat al Municipiului pentru atragerea de 
venituri suplimentare la bugetul local. 

Cap. III. DURATA CONCESIUNII 

Terenul situat in Tecuci, strada Plt. Stoicescu, se concesioneaz ă  pe durata de 25 ani. 

Cap. IV. INCETAREA CONCESIUNI1 

4.1. incetarea contractului de concesiune poate avea loc in urrn ătoareie 

a. La expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune; 

b. Pentru cazurile de interes public national sau local, prin denuntarea unilateral ă  de către concedent cu 
plata .unei despăgubiri juste ş i prealabile "in sarcina concedentului. 
Daca părfle nu se In ţeleQ p.supra cuanturnului desp ăgubirii, 1.11111Ca7ă  să  se adreseze instainelor 
judecă tore ş ti. 

c. În cazul nerespect ării o3iigaţ iiIOr contractuale de către concesionar, prin rezilierea criateral ă  de călre 
concedent. cu  plata unci desn ăgubiri în sarcina concesionarului; 



d. ln cazul nerespect ării oblitLatiilor contractuale de c ă tre concedent., prin rezilierea unilateral ă  de c ă tre 
concesionar. cu  plata de despăgabiri îii sarcina concedentului: 

e. La disparitia. dintr-o cauza de for ţă  majoră . a bunului concesionat sau în cazul irnposibilit ăţ ii obiective a 
concesionarului de a-I exploata, prin renuntare, fără  plata unei desp ăgubiri; concesionarul are obligatia de a 
notifica deîndată  concedentului despre disparitia bunului ori despre imposibilitatea de realizare a activit ătii 
sau serviciului public declarând renuntarea la concesiune. 

f. in situatia in care interesul national sau local impune r ăscumpărarea concesiunii; aceasta se poate face 
numai prin Hotărâre a Consiliului Local in baza unei documentatii tehnico-economice în care se va stabili 
pretul răscumpărării; "in această  situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune. 

g. Pe cale amiabil ă, in situatia in care cele dou ă  părti(concedent, concesionar) hot ărăsc in acest sens. 

4.2. in cazul incetării concesiunii pentru una din cauzele prev ăzute la pct. 4.1. concesionarul are obliga ţia 
de a preda concedentului documenta ţia tehnică  referitoare la obiectivul de investi ţie care urma s ă  se 
realizeze (sau s-a realizat par ţial sau total) pe terenul concesionat. 

Cap. V. ELEMENTE DE PRET 

5.1. Preţul de pornire la Iicita ţie al concesiunii este de 20 euro/mp 

5.2. Plata concesiunii se va face trimestrial in termen de 10 ani. 

5.3. Redeven ţa anuala va fi indexat ă  funcţie de indicele de inflaţie comunicat de Comisia Na ţională  de 
Statistică  prin Buletinul Statistic de Pre ţuri şi se va achita la termenul de plat ă  a primei rate din anul 
următor, prin ordin de plata, numerar, etc. 

5.4. intârzierile la plata redeven ţei se vor sancţiona cu penalităţi de 0,3% /zi de intârziere la suma datorat ă , 
urmând ca pentru intârzierile la plat ă  a redeven ţei ce depăşesc 6 luni să  se procedeze la retragerea 
concesiunii fără  a fi necesară  interven ţia instanţelor judecătoreşti (pact comisoriu expres). 

5.5. Garanţia de participare la licita ţie depusă  de ofertantul câ ştigător, respectiv 10 % din valoarea totala 
stabilită  la preţ  de pornire, se reţine de concedent pân ă  in momentul incheierii contractului de concesiune. 

Cap. VI. REGIMUL BUNURILOR 

Terenul care constituie proprietatea concedentului vor fi administrate şi exploatate de concesionar în 
conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea r ămânând proprietatea concedentului ş i 
urmând a fi restituite de concesionar la expirareafincetarea contractului de concesiune; acestea constituie 
bunuri de retur şi revin de drept concedentului, gratuit ş i libere de orice sarcini; in aceast ă  categorie intră  ş i 
bunurile ce au rezultat din investiţiile prevăzute in contractul de concesionare precum şi bunurile rezultate 
din investi ţ ii ş i modernizări efectuate de concesionar f ără  aprobarea concedentului. 

Asupra bunurilo• rezultate din investi ţii sau modernizări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa dar cu 
aprobarea concedentului, acesta din urma are drept de preem ţ iune la cump ărare, pre ţul pe care trebuie s ă -1 
plăteasc ă  fiind egal cu valoarea contabil ă  actualizată  conform procedurilor legale; 

Bunurile proprii. care apar ţin concesionarului (cu excep ţ ia celor realizate din investi ţh ş i modernizări 
efectuate fă ră  aprobarea concedentului ) r ămân în proprietatea concesionarului, acesta putând dispuric de 
ele oricum doreste. 



VII. CONDITII DE MEDJU 

Concesionarul poart ă  1ntreaaa responsabilitate pentru respectarea prevederilor leaale în dorneniul protectiei 
mediului 

Cap. VIII. CARACTERISTICILE INVESTITIEI 

8.1. Investitia se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism ş i va fi asigurată  
pentru gradul 8 de seismicitate. 

8.2. Arhitectura va fi în concordant ă  cu ambientul arhitectural zonal ş i se va intocmi un Plan Urbanistic de 
Detaliu in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire. 

8.3. Se vor folosi la finisajul exterior materiale din productia intern ă  sau din import, care s ă  confere 
personalitate obiectivului ce se va realiza. 

8.4. Amplasarea în teren ca ş i accesele vor fi proiectate astfel inc ăt să  se asigure circulatia "in zon ă . 

8.5. Prin solutiile adoptate se va asigura protectia mediului. 

8.6. Regimul de in ă ltime ş i tratarea arhitectural ă  va fi "in concordantă  cu proiectul realizat in acest sens. 

8.7. in cazul neindepfinirii obligatfilor prev ăzute in caietul de sarcini, concedentul poate rezilia unilateral 
contractul, fără  somatie prealabilă  ş i fără  a datora daune concesionarului. 

CAP. IX OBLIGATIILE PARTILOR 

9.1. Concedentul are urm ătoarele obligaţ ii: 

a. - Să  predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verbal de predare - primire. 

b. - Concedentul are obliga ţia de a nu tulbura pe concesionar in exerci ţiul drepturilor rezultate din 
contractul de concesiune. 

c. - Concedentul este obligat s ă  notifice concesionarului apari ţ ia oricărei imprejurări de natură  a afecta 
drepturile concesionarului in m ăsura in care aceste situa ţii depind în tot sau in parte de voin ţa sa. 

9.2. Concesionarul are următoarele 

a. - să  asigure exploatarea eficace in regim de continuitate ş i permanen ţă  a obiectului concesiunii pe 
cheltuiala sa şi să  despăgubească  pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa; 

b. - să  pună  la dispoziţ ia concedentului documentele şi informaţ iile cerute de acesta privind obiectul 
concesiunii, modul de desfăşurare a investi ţiei. 

c. - să  plătească  redeven ţa la valoarea, in termenul şi modul stabilite prin contractul de concesiune. 

d. - să  realizeze lucrarile de investitii corespunz ătoare proiectultti ş i avizelor legale. 

e. - să  plătcasc ă  pe toată  durata concesiunii impozitele ş i taxele datorate statului ş i Administratiej Publice 
Locale. 

f. - pe toat ă  perioada de derularc a contractului, concesiorarui nu va putea subeoncesiona, în tot sau in 
parte unei alte persoane, obiectul concesiunii. 

g. - conecsionarul are Intreaga responsabilitate in ceea ce orive şte respectarea legjslatici in vigoare ctt 
privirc la P.S.1. ,pretectia mcdiului si persoarelor. 



.-„ - i expirarea tcrnienuh dc concesiune. conccsionarnl este obligat s ă  restituie "in depiin ă  proprielale. 

liacr de orice sarcin ă . bunul concesionat. 

- în termen de 30 zile de la incheierea contractului de concesionare, concesionarul are obligatia de a 
inscrie concesiunea, pe cheltuiala sa 	documentele de publicitate imobiliara (carte funciar ă ). 

j. - să  constituie in termen de 90 de zile de la incheierea contractului, cu titlu de garan ţ ie, o sum ă  fixă  
reprezentând o cot ă  parte din suma obliga ţ iei de plata de c ătre concedent, stabilit ă  de acesta ş i datorată  
pentru primul an de activitate. 

Garanţ ia va fi depus ă  în contul concedentului. 

k. - garan ţ ia se va restitui dup ă  achitarea integral ă  a preţului concesiunii. 

1. - concesionarul este obligat s ă  realizeze obiectivul de investi ţii în scopul căruia s-a realizat concesionarea 
terenului. 

m. - achitarea integral ă  a debitelor pe care le are fa ţă  de bugetul local. 

Cap. X. RASPUNDEREA PARTILOR 

În toate cazurile de incetare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat s ă  predea 
concedentului documenta ţiile tehnice referitoare la obiectivele de investi ţ ii nerealizate sau realizate par ţ ial 

in cazul nerespectării de către una dintre parţi a prevederilor contractului de concesiune, partea în culp ă  
datorează  celeilalte părţi despăgubiri corespunzătoare prevederilor contractului de conceslune sau 
corespunzător legislaţiei specifice in domeniu; despăgubirile sunt cumulative şi nu exclusive. 

Situaţiile de forţă  majoră  exonerează  de răspundere partea care le invocă  ş i dovede şte in condi ţiile legii; 

apari ţia cazurilor de for ţă  majoră  trebuie comunicată  în termen de 5 zile de la apari ţie, comunicarea 
urmând a fi inso ţ ită  de documentele care atest ă  cazul de forţă  majoră; în lipsa acestor documente 
constatatoare, partea care a invocat cazul de forra major ă  nu va fi exonerată  de răspundere; in cazurile de 
forţă  majoră  invocate ş i dovedite ca atare, p ărţile vor conveni la decalarea obliga ţiilor cu perioada afectată  
de forţa majora. 

Cap. XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derul ării contractului de concesiune ş i care nu se pot solu ţiona 

pe cale amiabilă  vor fi supuse spre soluţionare instan ţelor judecătore şti competente. 

Cap. XII. DISPOZITII FINALE 

12.1 Drepturile şi indatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de concesionare. 

12.2 Dup ă  concesionare , realizarea obiectivului de investi ţ ii se va face numai pe baza unui proiect legal 
avizat, aprobat ş i a autorizaţiei de construire emis ă  de organele competente în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 50/1991, republicat ă . Soluţ iile prezentate o data cu depunerea op ţiunilor, în cazul adjudecării 
licitaţiei, nu reprezintă  aprobarea acestora ş i nu exonerează  pe căştigător de ob ţinerea avizelor ş i 
acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de 
urbanism, autoriza ţ ia de construc ţ ie, ş .a.m.d.). 

12.3 Obţinerea tuturor avizelor tehniee definhive pentru realizarea ş i funcţ ionarea investi ţhlor privesc pe 
concesionar. 

12.4 Toate lucră rile privind racorclarea la •e ţelele tehnico-edilhare existente ş i obtinerea acordulai de la 

delinătorii acestora privesc pe concesionar. 

12.5 Concesionarul este ehligat de a ăsigura e perioada coneesion ării continuitatea actlyil ă0 1n scopul 

căreia a fost concesionat terenu I. 



2 6 Coneedentui are dreptul ca prin împuiera cii s ă  să  urrn ă reasc ă  mer,w1 hicră rilor de construc ţ i: 1n 
vederea asigură rii calit ăţ ii ş i stabilităţ ii c ă t ş i 'incadrarea în terrnenul de punere în fune ţ ionare stabilit prin 
actul de concesionare. 

12.7. Caietul de sarcini. inclusiv toate documentele necesare Iicita ţ iei se pun la dispozitia solicitantului 
contra cost, în valoare de 50 lei. 

12.8.Taxa de participare la licitatie este de 100 lei. 

12.9. Participarea la licita ţ ie a ofertan ţ ilor este condi ţ ionată  de achitarea integrala a debitelor pe care le au 
fata de bugetul local, achitarea documenta ţiei de licitafie ş i a garan ţiei de participare, in cuantum de 10% 
din valoarea total ă . 

12.10. Daca din diferite motive licita ţia se amân ă, se revocă  sau se anulează, decizia de amânare, revocare 
sau anulare nu poate fi atacat ă  de ofertan ţ i. 

Ofertan ţilor li se va inapoia in termen de cinci zile garan ţ ia de participare la licita ţ ie ş i contravaloarea 
documentaţiei de licitafie pe baza unei cereri scrise ş i inregistrate la Prim ăria Municipiului Tecuci. 

Prin depunerea documentelor de participare la licita ţie, toate condi ţiile impuse prin caietele de sarcini se 
consideră  insuşite de ofertant. 

12.11. in vederea participării la licitaţie ofertantul trebuie s ă  facă  dovada pl ăţ ii : 

o garanţiei de participare la licitaţie, 'in suma 7755 lei reprezint ă  10% din valoarea total ă  a 
preţului de pornire la licitaţie a terenului, 

o caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei in suma de 
50 lei. 

o taxa de participare la licita ţie in suma de 100 lei. 

Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice sau persoanele flzice care: 

o au debite faţă  de UAT Municipiul Tecuci; 
o sunt "in litigii cu UAT Municipiul Tecuci; 
o au fost adjudec ători ai unei licita ţii anterioare ş i nu au incheiat contract cu Municipiul 

Tecuci, din vina lor. 
o au datorii bugetare fata de DGFP, UAT Municipiul Tecuci. 

Garanţia de participare, valoarea caietului de sarcini ş i taxa de participare la licita ţie se vor achita la 
casieria Prim ăriei Municipiului Tecuci. 
Restituirea garan ţiei in cazul ofertan ţilor care nu au adjudecat se efectueaz ă  la cerere. 

CONTRASEMNEAZA, 
PRESEDINTE DE ŞEDINTĂ 	 SECRETAR 
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INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 

1. 	Licitaţia publică  organizată  pentru concesionarea unui Imobil situat in municipiul 
Tecuci, strada Plt. Stoicescu, in suprafata de 843 mp. cu destinatia depozit, comert, se va desfăşura in 
data de , ora   , la sediul Prim ăriei municipiului Tecuci, st•ada 1 
Decembrie 1918, nr. 66. 

Depunerea documenta ţiilor pentru licita ţie se va face pân ă  la data de 	  
ora 9.00, la registratura Prim ăriei municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 
in vederea participării la licitaţie, ofertantul trebuie s ă  plătească : 
- garanţia de participare la Iicita ţie, in sumă  de 10% din valoarea total ă  a terenului 7755 lei, 
calculată  la preţul de pornire, depus ă  casieria primăriei. 
- caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă  de 50 
lei, la casieria prim ăriei. 
- taxa de participare la licita ţie 100 lei, la casieria prim ăriei. 
Preţul de pomire la licitaţie este de: 
- 20 euro/mp 
Ofertanţii vor depune la sediul Prim ăriei municipiului Tecuci două  plicuri inchise şi sigilate, unul 
exterior şi unul interior care vor con ţine: 
- plicul exterior va cuprinde plicul interior(care con ţine oferta de pre ţ) şi următoarele documente: 
- copie xerox după : 
Pentru persoane juridice 
- act constitutiv al societ ăţii(statut/contract), certificat de inregistrare fiscal ă, certificat de 
inregistrare la Registrul Comer ţului. 
- dovada că  nu sunt in litigiu cu UAT Municipiul Tecuci; 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul că  nu are datorii bugetare faţă  de DGFP, UAT 
municipiul Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a 
ofertantului şi vor fi depuse în forma originală ; 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de imputemici ţii ofertan ţilor 
şi nu de ace ştia personal. 
- copie xerox după  chitanţele care atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţie 
şi a garanţiei depuse. 
Pentru persoane fizice. 
- actul de identitate 
- copie xerox dup ă  chitanţele care atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru licitaţie 
şi a garanţiei depuse. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu UAT Municipiul Tecuci. 
- actul autentic de reprezentare, in cazul în care ofertele sunt depuse de imputernici ţ ii ofertan ţilor 
ş i nu de ace ştia personal. 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul c ă  nu are datorii bugetare fa ţă  de DGFP, UAT 
Municipiul Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate ş i de institu ţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a 
ofertantului ş i yor fi depuse in fonna original ă . 
- Ofertele depuse de persoane care nu particip ă  la licitaţie in data stabilită , nu vor fi luate în 

calcul unnftd a fi returnate. 



1. 	DESFĂŞURAREA LICITAŢIEl. 
Se incepe licitaţ ia parcurgând următoarele etape: 
1. se verifică  existen ţa actelor doveditoare de plat ă  a garan ţiei, a caietului de sarcini si a 
documentaţiei pentru licita ţie. 
2. se verifică  identitatea ofertan ţ ilor pe baza buletinului de identitate/c ărtii de 
identitate/adeverin ţei. 
3. se verific ă  ofertele financiare depuse (vor fi verificate doar ofertele financiare a participan ţilor 
ce au depus toate documentele necesare particip ării la licitaţie). 
4. imobilul se adjudecă  acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofert ă . 
5. in cazul in care dou ă  oferte financiare sunt egale, ofertan ţii aflaţi la egalitate vor depune in 
termen de 15 minute, o nouă  ofertă  financiară  şi declarat ca ştigător, va fi cel cu oferta financiar ă  
mai mare. 
6. comisia de organizare ş i desfăşurare a licita ţiei va incheia un proces — verbal de adjudecare, în 
două  exemplare. 
7. Părţile se vor prezenta in termen de 30 zile dup ă  adjudecare, in vederea incheierii contractului 
de 1nchiriere, pe baza procesului — verbal de adjudecare, in caz contrar câ ştigătorul va pierde 
garanţia care se va face venit la buget local. 

De asemenea, in cazul in care la data ş i ora anunţată  pentru desfăşurarea licita ţiei, este 
inscris un singur ofertant, licita ţia se amână . La următorul termen daca va fi inscris acela şi unic 
ofertant acesta va fi declarat câ ştigător in condi ţiile in care documenta ţia va fi completa si va 
corespunde caietului de sarcini. 

in ambele cazuri se va organiza o nou ă  licitaţie, cu respectarea prezentei metodologii, in 
condi ţiile prevăzute in caietul de sarcini. 
Contractul de inchiriere se va incheia in termen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării. 

Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea 
garanţiei de participare ce se va face venit la bugetul local şi disponibilizarea lotului de teren 
pentru o nouă  licitaţie. 

Pentru ofertantul care a adjudecat şi a incheiat contractul de inchiriere, garan ţia depusă  
pentru inscrierea la licitaţie se va reţine şi va constitui avans din pre ţul de vânzare datorat de 
cumpărător. 

Nu se pot inscrie la licitaţie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei 
licitaţii anterioare şi nu au incheiat contract cu UAT municipiul Tecuci. 
Din taxa de participare la licitaţie se suportă  cheltuielile privind organizarea licita ţiei(anunţuri 
publicitare, cheltuieli materiale — furnituri de birou). 

SEF SERVICIU ADPP 

Luci n Gradea 


