
ROMANIA
ruDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
Cu privire la : concesionarea prin licitatie publica a unui teren

in suprafata de 34854 mp din domeniul privat al orasului Piatra Olt

Consiliul Local al orasului Piaha Olt
Av6nd in vedere :

- Raportul de specialitate al biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, nr. 10430120.01.2012
cu propunerea de aprobara concesionarii unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt
- Hotararea Consiliului Local m.26107.06.2010 privind aprobarea inventarierii anuale a domeniului
privat al orasului Piatra Olt, poz. nr.319;
- Raportul de evaluare nr.10355/18.01.2012 a terenului din domeniul privat al orasului Piatra Olt
intocmit de un evaluator autonzat;
- Prevederile Legii nr. 21311998 privind proprietatea privati gi regimul juridic la acesteia,
modificata;
-Prevederile art. 36, alin. 5 , lit. a si art.l23 (2) din Legea nr.2l5l200l a Administrafiei Publice
Locale, republicata,modificata si completata ;
-Raportul comisiei economice,administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local

In temeiul art . 45 (3) din Legea ru.21512001 privind Administatia Publica Locala , republicata
modificata si completata;

HOTARASTE

kt.l. Se aproba concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 34854 mp situat in
orasul Piatra Olt ,T 109, P 921 in vederea amenajdrii unei stafii de sortare, pentru o perioada de 49
ani.
Art.2 Se aproba pretul minim al concesiunii in valoare de 104600 lei , platit in termen de 25 ani
dupa cum utrneaza:

- la seruurea contactului redeventa aferenta pentru minim 10 ani;
- incepand din anul al 11 lea redeventa platita in rate egale indexata cu rata inflatiei raportat la

data semnarii contactului fitalizatapana la 25 de ani .

Art.3. Se aprob6 studiu de oportunitate si caietul de sarcini , anexa nr.l si 2laprezenta hot5r6re.
Art.4. Se aproba documentalia de atribuire, anexa 3 la prezenta hotirAre.
Art 5. Terenul propus pentru concesionare face parte din domeniul privat al orasului Piatra Olt ,
aprobat prin hotararea Consiliului Local nr 26 I 2A10, poz.3l9 si nu face obiectul unor cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire , in temeiul actelor normative cu
caracter special privind fondul funciar respectiv cele care reglementeaza regimul juridic al imobilelor
preluate abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945 - 22 decerrbrie 1989 ,nu este grevat de
sarcini , nu face obiectul vreunui litigiu,si nu face parte din rezervacomisiei locale de fond funciar .

4rt.4. Prezenta hotarare se comunica la :

- Institufia Prefectului * Judeful Olt;
- Primarului orasului Piatra Olt

Nr.4
Din27.0l.2Al2

DE SEDINTA

Secretarul orasului Piatra Olt,
PETRISOR STOICA



PRIMARIA ORASULUI PIATRA OLT Anexa I IaHCL
Nr. 4 din 27.01.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN IN VEDEREA
AMENAJARII UNEI STATII DE SORTARE

PREZENTARE GENERALA

Consiliul Local al orasului Piatra Olt concesioneazi,terenul in suprafali de 34854 mp

situat T 109, P 921si figureaz6 inscris in inventarul domeniului privat pozitta 319 conform

HCL nr.26107.06.20I0.

Terenul se concesioneazdpentru amenajarea unei statii de sortare.

1. NECESITATEA $I OPORTUNITATEA

Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social si de mediu care justifica concesiunea

terenului sunt:

- amenajarea unei statii de sortare;

- atragerea la bugetul Consiliului Local al orasului Piata Olt de fonduri suplimentare rezultate in urma

administrarii optime a bunurilor conform redeventei prevazute in contractul de concesiune si cota de

47% din impozitul pe venit;

- crearea unor locuri noi de munca;

- atragereacapitalului privat in actiuni ceyizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatilor

locale precum si ridicarea gradului de civilizatie si confort al acestora.

2. INVESTITII NECESARE

Contractul de concesiune va fi inregistrat de catre concesionar in registele de publicitate

imobiliara.

3. NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI

Pretul minim al concesiunii in valoare de 104600 lei , platit in termen de25 ant dupa cum unneiua:

- la semrmrea contractului redeventa aferenta pentru minim 10 ani;

- incepand din anul al 1l lea redeventa platita in rate egate irrd"*ata cu rata inflatiei raportat la

- datasemnarii contractului finalizatapana la 25 de ani



Redeventa oblinutii ca unnare a concesiunii se face venit la bugetul Consiliului Local al

oragului Piatra Olt .

5. ACORDAREA CONCESIUNII

Modalitatea de acordare a concesiurii este de licitalie deschisI.

6. DURATA CONCESIUMI

Durata concesiunii este de 49 aniincep&rd de la data semnErii contractului de concesiune.

Durata maximi de realizare a investifiilor propuse in cadrul concesiunii se stabilegte la 12 luni. in

ofert6 concesionarul va prezenta valoarea investitie, graficul de execulie a investifiei pe obiecte, etape,

faze qi putere tn firnctiune. Acest grafic poate fi definitivat la contactare in funclie de prioritIlile

stabilite de concendent gi va face parte integrant6 din contactul de concesiune.

EDINTE DE SEDINTA,
LAE TRUCA



PRIMARIA ORASULUI PIATRA OLT
Anexa nr.2la HCL
Nr. 4 din 27.01.2A12

CAIET DE SARCINI

1. PREZENTARE GENERALA

Consiliul Local al orasului Piatua Olt concesioneazd.terenul in suprafa{E de 34854 mp

situat T 109 P 921si figureaz6 inscris in inventarul domeniului privat pozitia 319 conform

HCL w.26107.06.2010.

Terenul se concesioneaz6,pentru amenajarea unei statii de sortare.

Concesionarul are obligalia de a realizao construclie .

2. INVEST.ITII NECESARE

Contactul de concesiune va fi inregistrat de catre concesionar in registele de publicitate

imobiliara.

3. NTVELUL MINIM AL REDEVENTEI

Pretul minim(redeventa) al concesiunii in valoare de 104600 lei , platit in tennen de 25 ani dupa

cum urmeaza:

- la semrnrea contactului redeventa aferenta pentru minim 10 ani;

- incepand din anul al 11 lea redeventa platita in rate egale indexata cu rata inflatiei raportat

- ladata semnarii contractului finalizata pana la 25 de ani

Redevenla oblinutii ca unnare a concesiunii se face venit la bugetul Consiliului Local al

oraqului Piata Olt .

4. ACORDAREA CONCESIUNII

Modalitatea de acordare a concesiunii este de licita{ie deschisd.

5. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii este de 49 antincepflnd de la data semndrii contactului de concesiune.

DE SEDINTA,

TRUCA

6. DURATA PENTRU REALIZAREA INVESTITIILOR TN CADRUL CONCESIUNII



nolrANLt
JUDETIIL OLT
pnruAnr.L oRA$ULUI PIATRA oLT

DE ACORI)
PRIMA&

TUDOR T]DRESCU

DOCI]MENTATIE DE ATRIBUIRE
pentru concesionarea unui teren ln suprafa$ de 3{854 mp

in vederea amenajarii unei statii de sortare

Dispozi(ii generale
Reglementarea qi organizarea atibuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publici a statului,
sau a unei unit&i administrativ-teritoriale, in schimbul unei redevenfel se va face ln conformitate cu
prevederile legii nr.215l2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,a Legii nr. 21311998
privind proprietatea publica si regimul juridic aI acesteia modificata si legii m.50/1991 privind autorizarea
execut6rii lucrdrilor de construclii ,modificata si completata .

Informa(ii generale privind concedentul

Denumirea eoncedentului: Primfuia oragului Piatra Olt
Cod fiscal: 4491237

Adresa: Strada Florilor, nr.2, Piatra Olt; Telefon:0249-417003
Persoane de contact:

Pentru informafii privind procedura de licitalie:
Ing. MIOC TEODOR, Telefon /fax:0249-417003,
Pentru informafii privind documentafia tehnicE:

2. Instrucfiuni privind organizarea gi desf?igurarea procedurii de

Concesionare

2.l.Procedura aplicattr:
Pentru lncheierea contactului de concesiune se aplici procedura de licitalie la care

orice persoanl fizici saujuridic[ interesatii are dreptul de a depune ofert6.

Legislafie aplicabill:
- Legea nr.2l5200l privind Administratia Publica Local4 republicata

- Legea w. 21311998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia modificata

- I-egeanr.50/1991 privind autoizarca executtrrii lucrlrilor de consfuclii ,modificata si completata

2.2. Prineipii care stau la baza atribuirii contrnctului de concesiune:

a) transparenfa;

b) tratamentul egal;

c) proporfionalitatea;

d) nediscriminarea;



e) libera concurenti

2.3. Reguli de comunicare:
Orice cornunicare, solicitare, informare, notificare qi altele asemenea tebuie si fie fransmise in

scris.

Orice document scris trebuie lnregishat in momentul tansmiterii, respectiv in momentul primirii.
Comunicareq hansmiterea gi stocarea informaliilor se realizeazd astfel incAt s[ se asigure

integritatea gi confidenli alitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urm[toarele modalitiifi:
a) fax
b) pogtI

c) prin orice combinafle a celor prevtrzute la lit. a) 9i b)
Orice persoand interesatl are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de

atribuire a contractului de concesiune prin oricare din modalitElile prevtrzute mai sus.

Orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmis[ prin fax, trebuie sd

fie confirmat prin scrisoare transmisd prin po$n in termen de 24 ore de la data transmiterii soliciGrii.
Documentalia de atribuire se pune la dispozilia oricdrei persoane interesate carc a tnaintat o

solicitare in acest sens, pe suport h6rtie.
Taxa de participare 100 lei si garantia de participare de 500 lei.Taxa de participare si garantia de

participare se achita la casieria Primlriei oragului Piatra Olt zilnic intre orele 8,00 - 16,00 .

Documenta{ia de atribuire se pune la dispozifia oricdrei persoane interesate, in maxim 4 zile
lucrltoare de la primirea unei solicit{ri scrise din partea acesteia

Orice persoan6 interesati are obligatia de a intreprinde toate diligenlele necesare astfel incdt
respectarea de cltre concedent a termenului de 4 zile lucritoare pentru punerea la dispozilie a
documentafiei de atribuire s[ nu conducl la situalia In care aceasta str fie pusi la dispozifia sa cu mai pufin
de 4 z.le lucrltoare lnainte de data limiti pentru depunerea ofertelor.

2.4.Date limittr care trebuie respectate:
Data limiti pentru depunerea ofertelor este --------, ora 11,00 .

Ofertele vor fi deschise la sediul Primiriei Piatra Olt, Strada Florilor nr.Z,indata de------------- , ora 11,00

2.5. Dreptul de a solicita clarifictrri
Orice persoantr interesat[ care a ob]inut un exemplar din documentgia de atribuire are dreptul de a

solicita clarificiri despre elementele cuprinse in aceasta.

Concedentul are obligafia de a rtrspundq intr-o perioad6 care nu trebuie sE depiqeascd,4 zile lucritoare de
la primirea unei astfel de solicitiri.

2.6. Documentele licita{iei
in cazul procedurii de licitafiei, concedentul are obligalia sd elaboreze documentele licitafiei respectiv
documentafia de ahibuire.
Documentele licitaliei mai cuprind anuntul licitaliei, certificatul de urbanisnr, documentatie tehnicl, copie
hotErdre de consilir:, conffact de concesiune cadru.

Orice modificare a confinutului documentelor licitaliei se va comunica tuturor solicitanlilor care au
cumptrrat aceste documente.in cazul in care ca unnare a modificirilor documentelor licitafiei este necesar
sd se prelungeascl termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de cltre orgatizator
tuturor solicitanlilor odatii cu notificarea modificlrii.

2.7. Deslitgurarea licitafiei



Procedura de licitalie se poate desfdqura numai dacl in urma publiclrii anunlului de licitalie au fost depusa
cel putin o oferta valabila.

Concedentul va putea organizagi fine licitalii pentru concesionarea unui teren in suprafall de 34854 mp,
in vederea amenajarii unei statii de sortare ln conformitate cu procedura descrisa la punctual 2.I. din
prezentele i nstrucli uni.
in vederea desfitqurlrii licitafiei, a analizddli, selectirii gi evalulrii ofertelor, intocmirea raportului de
evaluare, a proceselor-verbale de gedintS, desemnarea ofertei cAgtigltoare, concedentul numegte comisia
de evaluare formatl dintr-rm numlr impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5.

comisia de evaluare este legal intruniti numai in prezenta tutwor membrilor.
Comisia de evaluare adopti decizii in mod autonom qi numai p baza documentaliei de atribuire gi cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
Deciziile comisiei de evaluare se adopti cu vohrl majorit{ii membrilor.
Membrii comisiei de evaluare au obligalia de a p5sfta confidentialitatea datelor, informafiilor gi
documentelor cuprinse in ofertele analizzte.
Deschidereaofertelorvaavealoclasediulconcedentului,indatade-,ora11,00.
Fiecare participant poate depune doar o singurI oferti.
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
Plicurile sigilate, lnchise gi sigilate, se predau comisiei de evaluare la dati fixati pentru deschiderea loq
prevdzuttr in anungul de licitalie.
Dup[ deschiderea plicrnilor exterioare in gedint[ publica comisia de evaluare elimin6 ofertele care nu
confin totalitatea documentelor care dovedesc calitilile qi capacitifile ofertantului prevazute ca atarc la
punctul 3.

Pentru continuarea desfdqurfirii procedurii de licita]ie este necesar ca dup[ deschiderea plicurilor
exterioare ofertele s[ intruneascl toate condiliile prev[zute la punctul 3 - calitifile gi capacitllile
ofertantului, sunt considerate oferte valabile.
Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate.
DupI analizarea conlinutului plicului exterior, secretarului comisiei de evaluare intocmegte procesul
verbal in care se va menfiona rezultahrl analizei.
Procesul verbal, va fi semnat de c6tre toti membrii comisiei de evaluare gi de reprezentanlii ofertanlilor.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupd semnarea procesului verbal de deschidere de c6tre
toli membrii comisiei de evaluare gi de citre ofertanti.
Ofertele vor fi examinate de c[tre comisia de evaluare.
Pe parcursul aplictrrii procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune concedenfirl solicitarea
oricdnd clarificfui gi, dup[ ca4 completfui ale documentelor prezentate de ofertanfi pentru demonstrarea
conformiililii ofertei cu cerinfele solicitate.
in termen de 4 :ale lucritoare de la primirea acestei4 ofertanlii sunt obligali s[ rispunda la solicitarea
concedentului.

in urma arEllizfuiii ofertelor de c6tre comisia de evaluare, se intocme$te un process verbal in care se
menlioneaz[ ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate gi motivele excluderii
acestora din urm6 de la procedura de atribuire.
Procesul verbal se semneaztr de ctrtre toti membrii comisiei de evaluare.
inbazaprocesului-verbal, comisia de evaluare intocmegte in termen de o zi lucritoare, un raport pe care il
transmite concedentului.

in termen de 3 zile lucr[toare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informeazl, in
scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat cAgtigltor despre alegerea sa gi pe ceilalli ofertanli
despre respingerea ofertelor lor,indicdnd motivele care au statlabazaexcluderii sau respingerii, dupl caz.
contractul de concesiune se tncheie in form[ scris5, sub sanc]iunea nulitiilii.



Concedentul poate incheia confactul de concesiune numai dupl implinirea unui termen de 10 de zile
calendaristice de la data realizfuni comunictrrii privind deciziile referitoare la atrinuirea contractului de
concesiune.

Neincheierea contractului de concesiune inft-un termen de l0 de zile calendaristice de la data implinirii
termenului prevlzut la aliniatul precedent, poate atrage dupd sine plata daunelor interese de cdtre partea in
culpi.
Refuzul ofertantului declarat c6qtigltor de a incheia contractul de concesiune poate aftage dupl sine plata
daunelor - interese.

2.8.Confiden{ialitatea gi eonflictul de interese
Concedentul are obligatia de a lua toate misurile necesare pentru a evita schimburile de mesaje
comuniclrile gi arhivarea informafiilor sa se realizezs ?ntr-o astfel de maniera incdt sa asigure integritatea
pi confidenti alitatea deplina a tuturor informaliilor.
Continutul ofertelor tebuie s[ rtrm6n5 confidenlial pdnl la data stabiliti pentru deschiderea acestor4
autoritatea conffactantii urm6nd a lua cunogtin{a de confinutul respectivelor oferte numai dup6 aceasta
data.

Membrii comisiei de evaluare, supleanfii qi dacl este cazul invitalii sunt obligafi si dea o declaralie de
compatibilitate, imparfialitate gi confidenlialitate pe propria rdspundere, dupl termenul limiti de depunere
a ofertelor, care se va ptrstra al[turi de dosarul concesiunii.

3. Instruc{iuni privind modul de elaborare pi prezentare a ofertelor
Ofertantul are obligafia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentafia de atribuire.
Oferta are caracter obligatoriq din punctul de vedere al continutului, pe toatii perioada de valabilitate
stabiliti de c[tre concedent.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zl,le.
Ofertantul are obligatia de a depune oferta la adresa Strada Florilor nr.2, Primlria Piatra Olt, p6n[ la data
limitii pentru depunere stabilitii ln anunful de participare gi anume data de , ora llr(Xl.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv foda majorl, cad in sarcina operatonrlui economic.
Oferta depusi la o alti adresi decdt cea a concedentului decflt cea stabiliE sau dup[ expirarea datei limit6
pentru depunere se retumeaz[ nedeschisI.
Continuhrl ofertelor frebuie sa rimdn[ confiden]ial pdnd la data stabilitii pentru deschiderea acestor4
concedentul urmdnd a lua cunogtinfl de confinutul respectivelor oferte numai dup6 aceasti dattr.
oferta gi documentele care o ?nsofesc trebuie s6 fie redactate in limba romAntr-
Fiecare participant poate depune doar o singuri oferti.
3.l.Elaborarea si prezentarea ofertelor
Documentele de participare vor fi prezentate in original,in copii legalizate sau copii certificate ca fiind
conforme cu originalul prin semnarea lor si o declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind
conformitatea copiilor cu originalul.
Ofertanfii transmit ofertele lor in doutr plicuri sigilate, unul exterior gi unul interior, care se inregistreazd,
?n ordinea primirii lor, ln registrul "Oferte,, precizdndu-se data gi ora.
Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta.
Plicul exterior va ftebui sa contina dovezile privind indeplinirea criteriilor de calificare.
Plicul interior va contine informatii privind calitatile si capacitatile ofertantilor,conform solicitarilor
concendentului.Pe acestase inscriu numele sau denumirea ofertanfului,precum si domiciliul sau sediul
social al acestui4 dupa caz.

Acest plic va contine oferta propriu-zisa si va fi semnata de ofertant.
Oferta din plicul interior va cuprinde:

a) Conditiile prevazute in Caietul de sarcini si alte obligatii pe care ofertantul si le asuma explicate
detaliat, precis fdr[ qtersdturi sau adaugiri;



b)ofertantul are obligafia de a face dovada conformitiilii ofertei sale cu cerinfele prevfuute in Caietul
de sarcini :

-preful concesiunii (redeventa) exprimat in lei
Ofenele primate si inregistrate dupa ternenul limita de depunere a ofertelor, prevazut in anuntul publicitar
vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise.
Plicurile atat cel exterior cat si cel interior vor respecta intocmai regulile formale mai sus solicitate,
referitoare la sigilare4 marcarea marcaxea inscriptionarea lor, iar ofertele care nu vor respecta aceste
cerinte nu vor fi luate in considerare, ofertele respective fiind descalificate.
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare inzfiia fixate pentru doschiderea lor.
3.2.Documente de calificare necesare a fi depuse de catre ofertante :

A. Documente pentru ofertanti personae juridice :

1. Documente care sa ateste forma juridical a ofertantului :

- certificate constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului,in original sau copie legalizat4
valabil la data deschiderii ofertelor;

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

- declaratie pe propria respundere in forma autentica ca nu este in procedura de reorganizare sau
lichidarejudiciar4 , nu este insolvabil si nu este supus altor procedure similare care ar conduce la
incetarea personalitatiijuridice, ca unnare a deciziei propririi sau a unui organ competent;

3. Imputemicire pentru reprezentantul societatii, daca nu este reprezentanflrl legal al acestei4 insotita
de o copie dupa actul de identitate.

4- O fisa cu informatii generale privind ofertantul semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau
modificari.

5. Declaratie pe proprie raspundere ca nu sunt in litigii cu Primaria orasului Piatra Olt;
6- Declaratie pe propria raspundere ca nu au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au

incheiat contracte cu Primaria orasului piatra Olt
7. Studiu de prefezabilitate cuprinzind in mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru

cancteizarca functionalitatii si capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum
si a celorlalte elemente cuprinse in certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decit ofertele care
corespund documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobata potrivit legii.

B.Documente pentru ofertanti personae frzice:
1. Documente care dovedesc identitatea, nume, prenume, adresa;
2. O fisa cu informatii generale privind ofertanhrl semnata de ofertanq fara ingrosari, stersaturi sau

modificari.
3. Declamtie pe proprie raspundere ca nu sunt in litigii cu Primaria orasului Piatra Olt;
4. Declaratie pe propria raspundere ca nu au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au
incheiat conhacte cu Primaria orasului piatra Olt.
5. Studiu de prefezabilitate cuprinzind in mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru
caracteizarea functionalitatii si capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a
celorlalte elemente cuprinse in certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decit ofertele care
corespund documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobata potrivit legii.
3.3.Analizarea si calificarea ofertei

Ofertantii vor depune documente conform cerintelor anterioare.Lipsa sau neconformitatea unuia sau mai
multe documente cu solicitarile concendentului va conduce la descalificarea ofertantului, nefiind posibila
completarea ulterioara a nuciunui document.
Admiterea ofertelor ca fiind valabile sau respingerea acestora ca neconforme va fi comunicata fiecarui
ofertant in parte, prin fax si/sau posta electronica.
3.4.Determinarea ofertei castigatoare



Ofertele care vor indeplini cerinte referitoare la documentele anterioare vor fi declarate admisibile si vor
fi analizate si evaluate conform propunerilor ofertate.
Oferta se va intocmi si va respecta cerintele din caietul de sarcini, precum si cerintele referitoare la
aspectele precizate in cadul punctului 3.1.si 3.2.
3.S.Oferte int0rziate

Oferta care este depus[ la o altii adres[ dec6t cea stabilitii in anunful de participare ori care este
primiE de cltre concedent dup[ expirmea datei qi orei limit[ de depunere a ofertelor , se retumeezd
nedeschis6.

4.Informa{ii detaliate gi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea
ofertei cfiqtigltoare
4.l.Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de concesiune
Criteriile pe baza ctrrora se afibuie contractul de concesiune nu pot fi schimbate pe toatii durata de
aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.
4.2.Evaluarea ofertelor
Comisia de evaluare are obligafia de a stabili oferta cAstigltoare, dintre ofertele valabile, pebazaaplicirii
criteriilor pentru atribuirea contractului de concesiure.
Factorii de evalure ce urmeazl a fi utilizafi:
- nivelul redevenfei (preful) exprimat ln leilan

5. Instruc{iuni privind modul de utilizare a clilor de atac
Solufionarea litigiilor aplrute in leglturl cu atribuire4 incheiere4 executarea, modiflcarea gi ?ncetarea
contractului de concesiune, precum pi a celor privind acordarea de despdgubiri se realizeazi potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ w.554D004, cu modificarile ulterioare.
Acfiunea in justitie se introduce la secfia de contencios administrativ a hibunalului 1n a c6rui jurisdicfie se
afl [ sediul concedentului.
impotriva hotiiriarii tribunalului se poate declara recurs la secfia de contencios adminis&ativ a curfii de
apel, conform prevederilorlegale. 

,

6. Informa{ii referitoare la clauzele contractuale
Concedenhrl poate s[ incheie conhactul de concesiune numai dgp[ implinirea termenului de 10 zile
calendaristice de la datarealizLii comuniclrii privind rezultatul aplicarii procedurii.
Concedentul pune la dispozilia persoanelor interesate, contactul de concesiune, ca anextr a prezentelor
Instrucliuni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
NICOLAE TRUCA



Anexa

CONTRACT DE CONCESITNTE

L Partile contractante
Intre Consiliul local al orasului Piatra olt , cu sediul in Piatra Olt , str. Florilor , tr. 2, reprezentat prin

ing. Tudor udrescq avand functia de primar, in calitate de conceden! pe de o parte,
si persoana fizica ldomicitiul, buletinuVcartea de

identitate/persoana juridica (actul constitutiv al agentului economic) ...................: cu sediul
principal in ...................., reprezentat prin ................., avand firnctia de .............. in calitate de
concesionar, pe de alta parte,

la data de ...............
la sediul concedentului Piaha Olt , str. Florilor , fr. 2, in temeiul legii nr.50/1991 privind autorizarea
executdrii lucr[rilor de construclii ,modificata si completata de aprobare a concesionarii , s-a incheiat
prezentul contact de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune
Art. 1' - (t) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui terenului in suprafata de 34854
mp., situat in Piatra olt , in conformitate cu obiectivele concedenhrlui.
(2) obiectivul concedentului este amenajarea unei statii de sortare.
(3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: teren in suprafata de 34854 mp.
b) bunurile proprii: amenajarile concesionarului .

III. Termenul
4rt.2. - (1) Durata concesiunii este de 49 an1, incepand de la data de .................. .

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa
initiala.

lV. Redeventa
Art. 3' - Pretul minim(redeventa) al concesiunii in valoare de 104600 lei , platit in termen de 25 ani dupa
cum urmeaza:
- la semnarea contractului redeventa aferenta pentru minim l0 ani;
- incepand din anul al 1l lea redeventa platita in rate egale indexata cu rata inflatiei raportat la data
semnarii contractului fnalizatapana la 25 de ani .

V. Plata redeventei
Art. 4. - Plata redeventei se face prin conturile:

- contul concedentului nr. .......... deschis la Banca ......................;
- contul concesionarului nr. .......... deschis la Banca

Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la penalitati de intarziere in
procent de 0,1%o pe zt .

M. Drepturile partilor
Drepturile concesionarului

Art. 5. - (l) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direc! pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile
proprietate publica ce fac obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele btmurilor care fac obiechrl concesiunii,
potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului
Art. 6. - (l) Concedentul ge dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, verificand respectarea
obligatiilor asumate de concesionar.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului si in urmatoarele conditii:

(3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de
concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local.

vII. obligatiile partilor - clauze stabilite in conditiile caietului de sarcini
Obligatiile concesionarului



Art.7. - (l) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de
permanenta a bunurilor proprietate publica ce fac obiectul concesiunii, pobivit obiectivelor stabilite de
catre concedent.
(2) Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiuniT Concesionarul poate
subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
(4) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa.
(5) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate publica
(protejarea secretului de stat materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia
mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului etc.).
(6) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie
concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini.
(7) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile conditii stabilite de concedent, in
mod unilateral, potivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune,faraaputea solicita incetarea
acestuia.

Obligatiile concedentului
fut. 8. - (1) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din
prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contrachrl de concesiune, in afara de caanile
prevazute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca
atingere drepturilor concesionarului. .

Incetarea contractului de concesiune
Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune

VIII inceteaza in urmatoare situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in confiactul de concesiune;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de caffe concedenl cu
plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestui4 in caz de dezacord fiind competenta instanta
de judecata;

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de cafe concesionar, prin reziliere de cafre conceden! cu
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre conceden! prin reziliere de catre concesionar, cu
plata unei despagubiri in sarcina concedentului;
e) la dispariti4 dintr-o cauza de forta major4 a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, faraplataunei despagubiri;
f) alte cauze de incetare a contracfirlui de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor
reglementate de lege.
g.) frnalizarca lucrarilor in termen de 1 an a obiectivului concesiunii,de la semnarea contractului .

(2)La incetare4 din orice cauz& a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar
in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urneazr:
a) bunurile de retur: teren in suprafata de 34854 mp.
b) bunurile proprii: amenajarile concesionarului. .

D( Raspunderea contractuala
Art. 10. - Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de
concesiune atrage raspunderea contactuala a partii in culpa.

X. Litigii
Art. 11. - (1) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de
concesiune se reahzeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ ta. 55412004. cu
modifi carile ulterioare.
(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii, partile pot stipula in contractul de concesiune clauze
compromisurii.

XI. Alte clauz* (de exemplu: clauzn de reziliere conventional1 clauze penale)

XII. Definitii
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i . Aft. 13. - (l) Prin forta majora, in sennrl prezentului corfiract de concesiune, se intelege o imprejurare- e)fterna cu caract€r exceptional, fara relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insusirile sale natgrale,

absolut invirmihila si absolut,lpprevizibila ,' , ::, :i . ,,1::,i,i, .:.
(2) Prin caz r y irtotceea;Bte,Tg jyqpi .are au interrreaftsi au,cqilrrs tatprsduqg a; ciutui
si frc nu iyPlica vingvatia pqT{cului iuidic, dar care rur irUntitxe caracn:risticilt forteilma;6re.

Prezentrl co,rrtract de corrccsirnc a fost incheiat in .... exemplare.
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