
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

Cu privire la : concesionarea unei constructii (grajd nr.2)
din domeniul privat al orasului piatra Olt

Consiliul Local al orasului piatra Olt
Av6nd in vedere :

- Raportul de specialitate al biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, nr. 19556122.11.2011
prin care propune aprobare studiu de oportunitate pentru concesionareu,,r.i constructii din domeniul
privat al orasului Piatra Olt
- Hotararea Consiliului Local nr.26/07.06.2010 privind aprobarea inventarierii anuale a domeniului
privat al orasului Piatra Olt, poz. nr. 3,constructii ;
- Raportul de evaluare nt.l9547l22.ll.2}ll a constructiilor din dimeniul privat al orasului piatra Olt,
- Prevederile art- 4 din Legear:u..2l3ll998 privind proprietateaprivatl qi regimul juridic la acesteia,
modificata;
-Prevederile art- 36, alin. 5 , lit. a si art.l23 (2) din Legea rr. 21512001 a Administrafiei publice
Locale, republicata;
- Raportul comisiei economice,administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local;

In temeiul art - 45 (3) din Legear:r..2l5l200l privind Administratia Publica Locala , republicata ;

HOTARASTE

Art'l. Se aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini pentru concesionarea unei constructii
(gmjd .*,2) in suprafata de 840 mp situata in orasul Piatia olt ,T 104, p g7012 in vederea
amenajarii unui spatiu de depozitare produse agricore,conform anexei 1 si 2 .
Art'2. Se aprob6 documentatia de atribuire pentru concesionare unei constructii (grajd nr.2)
contracful de concesiune ptezentate in anexele 3 qi 4 care fac parte integrant6 din prezentalourare.
Art. 3. Se aproba taxa garantie de participare la licitatie in suma de 100 lei.
4rt.4. Se aproba concesionarea prin licitatie publica pe o perioad a de 49 de ani si redeventa minima
in valoare de 359 leilan pentru constructie
Art 5. Constructia propusa pentru concesionare face parte din domeniul privat al orasului piatra Olt ,aprobat prin hotararea Consiliului Local w 26 12010 si nu face obiectul^unor cereri de reconstituire

a drgntului 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
dg.statul roman in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie t9g9 ,riu este grevata de sarcini , nu face
obiectul weunui litigiu,si nu face parte din rezelacomisiei locale de fond funciar.
Art.6. Prezentahotarare se comunica la :

- Institu{ia Prefectului - Judeful Olt;
-*", P:r*qf,rlui orasului Piatra Olt ;--ipqitiilor de specialitate ale Consiliului Local
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STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU CONCESIONAREA UNUI GRAJD IN VEDEREA AMENAJARII
T]NUI SPATIU DE DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE

1. PREZENTARE GENERALA

Consiliul Local al orasului Piatra Olt concesi oneazd constructiei (grajd nr.2) insuprafata de

840 mp,situat T 104 ,P 87012 si figureaz[ inscris in inventarul domeniului privat pozitia3 conform
HCL nr.26107.06.2010.

Constructia (grajd nr.2) se concesioneazd pentru realizarcaunui spatiu de productie.

Forma de concesionare se varealizain conformitate cu prevederile Legii nr.21 512001 a

Administrafiei Publice Locale, republicata ;

2.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social si de mediu care justifica concesiunea
constructiei (grajd nr.2) sunt:

- realizarca unui spatiu de productie.

- atragerca la bugetul Consiliului Local al orasului Piatra Olt de fondwi suplimentare rezultate in
urma administrarii optime a bunurilor conform redeventei prevazute in contractul de concesiune si
cota de 47Yo din impozitul pe venit;

- crearea unor locuri noi de munca;

3.INVESTITII NECESARE

Contractul de concesiune va fi inregistrat de catre concesionar in registrele de publicitate
imobiliara.

4.NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI

Redeventa minima este de 359lei/ an.

Redeven{a se pldtegte anual.



Redevenfa oblinutii ca unnare a concesiunii se face venit la bugetul Consiliului Local al oraqului
Piatra Olt.

5. ACORDAREA CONCESIUNII

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

6. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii este de 49 ani incepdnd de la data semnlrii contractului de concesiune.

Durata morim6 de realizare a investiliilor propuse in cadrul concesiunii se stabilegte la 24 luni.

8. TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU REALIZAREA
PROCEDURII DE CONCESIONARE

Desemnarea cd.qtig6torului licitaliei pentru concesionare se va face in termen de l0 zile de la
data deschiderii ofertelor.

EDh.ITE DE SEDINTA

RA CRINGUS
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Anexa nr.2
La HCL nr.7l din 29.t1.2011

CAIET DE SARCINI

1. PREZENTARE GENERALA

Consiliul Local al orasului Piatra olt concesi oneazdconstructie (gajd nr.2) in suprafata de g40 mp
situat T 104 ,P870/2 si figureazd inscrisa in inventarul domeniului privat -constructii pozitia3 conform
HCLnr.26/07.06.2010.

2. INVESTITII NECESARE

Constructia(gajdnr.2) se concesioneazd,pentru amenajarea unui spatiu depozitare produse agricole.

3.
Redevenfa minima este de 35g leilanpentru :

Redevenfa se plEtegte anual.

Redevenla obfinut5 ca unnare a concesiunii se face venit la bugetul oragului piaha Olt .

4. ACORDAREA CONCESII.]NII
Modalitatea de acordare a concesiunii este de licitalie deschis6.

5. DURATA CONCESILINII
Durata concesiunii este de 49 antincep6nd de la data semn6rii contracfului de concesiune.

6.
CONCESIUNII

Durata maxim6 derealizate a investiliilor propuse in cadrul concesiunii se stabilegte la 24 luni.

7. TERIUTENTJL PREYIZIBIL PENTRU REALIZAREA PRoCEDURII DE CoNCESIoNAREffiuo
deschiderii ofertelor. ,j/tf.' 
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ROMANTA
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DE ACORD
PRIMAR,

TT]DOR UDRESCU

DOCUMENTATIE DE ATRTBUIRE
pentru concesionarea unei constructii(grajd nr. 2) in suprafata de 840 mp

in vederea anenajarii unui spatiu de depozitare produse agricole

Dispozi{ii generale
Reglementarea gi organizarea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate public6 a statului,
sau a unei unitefi administrativ-teritoriale, in schimbul unei redbvenfel se va 

-faci 
in conformitate cu

prevederile legriw.2l5l2001 privind Administratia Publica Locala, republicat4a Legii nr. 2l3llggg
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata .

Informa{ii generale privind concedentul

Denumirea concedentului: Primlria oraqului piatra Olt
Cod fiscal: 4491237

Adresa: Strada Florilor, nr.2, Piatra Olt; Telefon : 0249 -417 003
Persoane de contact:
Pentru informalii privind procedura de licita{ie:
Ing. MIOC TEODOR, Telefon I fax 0249-417003,
Pentru informalii privind documentalia tehnicd:

2. Instruc{iuni privind organizarea gi desf?iqurarea procedurii de Concesionare

2. l.Procedura aplicatl:
Pentru incheierea contractului de concesiune se aplicd procedura de licitatie la care orice persoand,frzicd
saujuridici interesatji are dreptul de a depune oferti.
Legislalie aplicabili:

- Legea nr.2l5 12001 privind Administratia publica Locar4 republicata
- Legea nr.2l3ll998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestei4 modificata

2.2. Principii care stau la baza atribuirii contracturui de concesiune:
a) transparenfa;

b) tratamentul egal;

c) proporfionalitatea;

d) nediscriminarea;

e) libera concurenfd

2.3. Reguli de comunicare:
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare gi altele asemenea trebuie s[ fie transmise in scris.Orice
document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii.



Comunicare4 transmiterea 6i stocarea informaliilor se realizeazl.astfel incat s6 se asigure integritatea qi
confi dentialitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmItoarele modalitdti:
a) fax
b) pogti
c) prin orice combinafie a celor prevlzute la lit. a) Si b)
Orice persoanI interesati are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a
contractului de concesiune prin oricare din modalitilile
previzute mai sus.

Orice solicitare de participare la procedura de atribuire 2 care a fost transmis6 prin fax, trebuie s6 fie
confirmat, prin scrisoare transmisi prin pogtl ?n termen de24 ore de la data transmiterii solicitdrii.
Documentafia de atribuire se pune la dispozilia oricdrei persoane interesate care a inaintat o solicitare in
acest sens, pe suport h6rtie.
Taxa de participare 100 lei iar costul documentafie de atribuire este de l0 lei .Taxa de participare si costul
documentaliei se achita la casieria Primdriei oragului Piatra Olt zilnic infe orele 8,00 - 16,00 .

Documenta{ia de atribuire se pune la dispozilia oricdrei persoane interesate, in maxim 4 zilelucrdtoare de
la primirea unei solicitdri scrise din partea acesteia.
Orice persoani interesatii are obligalia de a intreprinde toate diligenlele necesaxe astfel inc6t respectarea de
c6tre concedent a termenului de 4 zile lucrdtoare pentru punerea la dispozilie a documentafiei de atribuire
sI nu conducl la situalia ?n care aceasta si fie pusl la dispozilia sa cu mai pulin de 4 zile lucrltoare inainte
de data limit[ 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 Primdriei Piatra Olt, Strada Florilor rr.2,indata de ora
11,00.

2.5. Dreptul de a solicita clarificiri
Orice persoan[ interesati care a obfinut un exemplar din documentalia de atribuire are dreptul de a solicita
clarificlri despre elementele cuprinse in aceasta.
Concedentul are obligatia de a rlspunde, intr-o perioadi care nu trebuie s[ deplgeasc d" 4 zile lucr[toare de
la primirea unei astfel de solicitiri.

2.6. Documentele licita(iei
in cazul procedurii de licitaliei, concedentul are obligalia sd elaboreze documentele licitaliei respectiv
documentafia de atribuire.
Documentele licitaliei mai cuprind anunful licitaliei, certificatul de urbanism, documentalie tehnicd, copie
hotEr6re de consiliu, confact de concesiune cadru.
orice modificare a confinutului documentelor licitaliei se va comunica tuturor solicitantilor care au
cumpirat aceste documente.

in cazul in care ca urmare a modific6rilor documentelor licitaliei este necesar s6 se prelungeasc6 termenul
de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de cdtre organtzatortuturor solicitanlilor odatd
cu notifi carea modifi cdrii.

2.7. Desfigurarea licitafiei
Procedura de licitalie se poate desfdgura numai dac6 in urma publicdrii anunlului de licitalie au fost depuse
oferte valabile.



Concedentul va putea organizagi line licitatii pentru concesionarea unei constructii(grajd nr.2) in
suprafata de 840 mp, in vederea amenajarii unui spatiu de depozitare produse agricole, in conformitate cu
procedura descrisi la punctual Z.l. dinprezentele instrucfiuni.
in vederea desfrqurdrii licitafiei, a analizfuii,selectirii gi evaluirii ofertelor, intocmirea raportului de
evaluare, a proceselor-verbale de qedintS, desemnarea ofertei c6gtig[toare, concedentul numepte comisia
de evaluare formatfl dintr-un numir impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5.
comisia de evaluare este legal intrunitd numai in prezenfa tuturor membrilor.
Comisia de evaluare adopt[ decizii in mod autonom gi numai pebazadocumentafiei de atribuire gi cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
Deciziile comisiei de evaluare se adopt[ cu vofirl majoritafli membrilor.
Membrii comisiei de evaluare au obligalia de a p[sfra confidenlialitatea datelor, informaliilor gi
documentelor cuprinse in ofertele analizate.
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul concedentului, in data de
Fiecare participant poate depune doar o singuri ofert[.
orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

,ora 11100.

Plicurile sigilate, inchise qi sigilate, se predau comisiei de evaluare la datd,fixatl pentru deschiderea lor,
prevdanti in anunful de licitalie.
Dupd deschiderea plicurilor exterioare in gedin!6 public5, comisia de evaluare elimind ofertele care nu
conlin totalitatea documentelor care dovedesc calitSlile qi capacitilile ofertantului prevdzfie ca atare la
punctul 3.

Pentru continuarea desftguririi procedurii de licitafie este necesar ca dupi deschiderea plicurilor
exterioare oferte lesi lntruneascd toate condiliile prevdzute la punctul 3 - calitilile qi capacitllile
ofertantului, sunt considerate oferte valabile.
Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate.
Dupd analizarea conlinutului plicului exterior, secretarului comisiei de evaluare intocmegte procesul
verbal in care se va menfiona rezultatul analizei.
Procesul verbal, va fi semnat de cltre toli membrii comisiei de evaluare gi de reprezentanlii ofertanlilor.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupd semnarea procesului verbal de deschidere de cdtre
toli membrii comisiei de evaluare pi de c6tre ofertanli.
Ofertele vor fi examinate de c6tre comisia de evaluare.
Pe parcursul aplic5rii procedurii de affibuire, comisia de evaluare poate propune concedentul solicitarea
oricdnd clarificlri gi, dupd caz, completiri ale documentelor prezentate de ofertanfi pentru demonstrarea
conformitilii ofenei cu cerinlele solicitate.
in termen de 4 zile lucritoare de la primirea acestei4 ofertanlii sunt obligali si rlspund6 la solicitarea
concedentului.

in urma malizdiiofertelor de citre comisia de evaluare, se intocmegte un process verbal in care se
mentioneazi ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate qi motivele excluderii
acestora din urmd de la procedura de atribuire.
Procesul verbal se semneazi de cdtre toti membrii comisiei de evaluare.
inbazaprocesului-verbal, comisia de evaluare intocmegte in termen de o zi lucrdtoare, un raport pe care il
transmite concedentului.
ln termen de 3 zile lucrdtoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informeaz5, in
scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat c66tigltor despre alegerea sa gi pe ceilalli ofertanli
despre respingerea ofertelor lor,indicdnd motivele care au stat la baza excluderii sau respinge ii, dupd caz.
contractul de concesiune se incheie in formi scrisi, sub sanctiunea nulitilii.
Concedentul poate incheia contractul de concesiune numai dupd implinirea unui termen de l0 de zile
calendaristice de la datarealizini comuniclrii privind deciziile referitoare la atrinuirea contractului de
concesiune.



Neincheierea contractului de concesiune intr-un termen de 10 de zile calendaristice de la dataimplinirii
termenului prevIzut la aliniatul precedent , poate atrage dupi sine plata daunelor interese de citre partea in
culp6.

Refuzul ofertantului declarat c6gtigltor de a incheia contractul de concesiune poate atrage dupi sine plata
daunelor - interese.

2.8.Confiden{ialitatea qi conflictul de interese
Concedentul are obligafia de a lua toate mlsurile necesare pentru a evita schimburile de mesaje
comunicErile qi arhivarea informafiilor sa se realizezeintr-o astfel de maniera incdt sa asigure integritatea
gi confidenlialitatea deplina a tuturor informaliilor.
Conlinutul ofertelor trebuie sI rlm6nd confidenfial pdn[ la data stabilita pentru deschiderea acestora,
autoritatea contractantd urmdnd a lua cunogtinfa de conlinutul respectivelor oferte numai dup[ aceasta
data.

Membrii comisiei de evaluare, supleanfii gi dacd este cazul invitalii sunt obliga{i s[ dea o declaralie de
compatibilitate, imparfialitate qi confidenlialitate pe propria rlspundere, dupd termenul limit[ de depunere
a ofertelor, care se va pistra aldturi de dosarul concesiunii.

3. Instructiuni privind modul de elaborare qi prezentare a ofertelor
Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din docum entaliade atribuire.
Oferta are caracter obligatoriq din punctul de vedere al continutului, pe toatl perioada de valabilitate
stabilitd de citre concedent.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.
Ofertantul are obligafia de a depune oferta la adresa Shada Florilor nr.2, Primdria Piatra Olt, p6n6 la data
limitr pentru depunere stabiliti in anuntul de participare qi anume data de , ora 11100.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forla majorS, cad in sarcina operatorului economic.
Oferta depusl la o alti adresl dec6t cea a concedentului decdt cea stabiliti sau dup[ expirarea datei limiti
pentru depunere se retumeaz[ nedeschis[.
Conlinutul ofertelor trebuie sa r[m6ni confidenlial pdni la data stabiliE pentru deschiderea acestora,
concedentul urmdnd a lua cunogtintd de conlinutul respectivelor oferte numai dup5 aceastd dat6.
oferta gi documentele care o insotesc trebuie s[ fie redactate in limba rom6nd.
Fiecare participant poate depune doar o singuri oferti.
Ofertanfii transmit ofertele lor in doui plicuri sigilate, unul exterior qi unul interiog care se inregistreaz6,
in ordinea primirii lor , ?n registrul '.Oferte,,, precizindu-se data gi ora.
Plicul exterior va trebuie s[ con]in5, documente care dovedesc calitilile qi capacitilile ofertantului, dupd
cum urmeazS.:

a) o fi96 cu informalii privind ofertantul semnatii de ofertant, fErd ingrogdri, gtersdturi sau modific[ri
b) o declarafie de participare, semnati de ofertant, fErd ?ngrogdri, qters[turi sau modificdri
c) acte doveditoare privind:
o Situafia personalI a ofertantului;
Documente care dovedesc situalia personal[ a ofertantului:
Declara{ie pe propria rrspundere completatl in conformitate cu Formularul l;
Declarafie pe propria rispundere completatd in conformitate cu x'ormularul 2;

Ofertantul are obligalia de a prezenta certificatele constatatoare privind indeplinirea obliga{iilor de platl a
impozitelor, taxelor gi contribu{iilor de asigurdri sociale cdtre bugetele componente ale bugetului general
consolidat, care trebuie si prezinte situafia ofertantului la datade _ "
Certificat constatator emis de oficiul registrului comerfului, nu mai vechi de 3 luni.
FigI de informafii generale privind ofertantul completatd conform formular B 2 .



ln canil in care in lara de origine sau in fara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura
celor prevdzute mai sus sau respectivele documente nuvizeazd.toate situa{iile prev5zute, ofertanful va
prezenta:

a)declarafia pe propria rdspundere sau o declaralie autentificatd in fala unui notar, a unei autoritili
administrative sau judiciare sau a unei asocialii profesionale care are competenfe in acest sens.
b) Capacitatea de exercitare a activitIlii profesionale
c) Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitdlii:
Ofertantul vaprezentadocumentul de inregistrare ca persoana fizici sau juridicl gi, dupd, caz" de atestare
ori apartenenfa din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din lara in care ofertantul
este stabilit.
d) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini chitanld sau Ordin de plat6, in original
Plicul interior va confine oferta propriu-zis6.
Ofertantul are obligafia de a face dovada conformitilii ofertei sale cu cerin{ele prevdzute in Caietul de
Sarcini.

- pretul concesiunii (redevenfa) exprimat in leilmp/an:
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixattr pentru deschiderea lor.
Ofertele se vor transmite numai prin pogtd sau se vor depune direct la sediul concedentului, Strada Florilor
nr.2, Piatra Olt.
Ofertantul trebuie si ia toate mdsurile astfel incdt oferta sd fie primiti gi inregistrati de c6tre concedent
p6n[ la data gi ora limiti pentru depunere stabilitd in anunlul de participare. Ofertantul igi asum[ riscurile
transmiterii ofertei, inclusiv forfa majori.
Ofertantul trebuie s[ prezinte un exemplar al ofertei in original qi un exemplar copie gi c6te un exemplar al
documentelor de calificare. in eventualitatea unei discrepanle intre original gi copii, va prevala originalul.
Originalul qi copia ofertei trebuie sd fie tiplrite sau scrise cu cemeali neradiabil[ gi vor fi semnate pe
fiecare pagind de reprezentantul lreprezentzn\ii autoizatlautoriza{i corespvtudtor sd angajezeofenantul in
contract. in cazul documentelor emise de institu{iilorganisme oficiale abilitate in acest sens documentele
respective trebuie s[ fie semnate qi parafate conform prevederilor legale.
Orice gtersdturi, ad[ugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacl sunt vizate de
cdtrepersoana./persoaneleattoizatd/autonzatesdsemnezeoferta.
Originalul qi copia ofertei marcate cu,,original" qi respectiv ,,copie", se introduc intrun plic interior care se
marcheazicu numele sau denumirea ofertantului, precum gi domiciliul sau sediul social al acestuia, dupd
caz.

Plicul exterior inchis 9i netransparent (plic interior qi documentele care dovedesc calificarea qi capacitdtile
ofertantului) se va maxca dupd cum urmeazA:

ORA$UL PIATRA OLT , Sfrada Florilor nr.2 .

Ofert5 pentru atribuirea contractului de concesiune a unei constructi(grajd nr.1) in suprafata de 840 mp
si terenului aferent.

"A NU SE DESCHTDE fo\AINTE DE DATA , oRA 11,00 "

Oferte intirziate
Oferta care este depusd la o alti adresl dec6t cea stabilitd in amrnlul de pafiicipare ori care este primitd de
cltre concedent dup[ expirarea datei gi orei limiti de depunere a ofertelor, se returneazl nedeschis6.

4.Informa{ii detaliate gi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea
ofertei cAgtigltoare

4.l.criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de concesiune
Criteriile pebazacirora se atribuie contractul de concesiune nu pot fi schimbate pe toatd durata de
aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.



4.2.Evaluarea ofertelor
Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta cdStigitoare, dintre ofertele valabile, pebazaaplicdrii
criteriilor pentru atribuirea contractului de concesiune.
Factorii de evaluare ce urmeazl afiutiliza[i:
- nivelul redevenfei (pretul) exprimat in lei/mp/an

5. Instrucfiuni privind modul de utilizare a cliilor de atac
Solulionarea litigiilor ap[rute ln legltur[ cu atribuire4 incheierea, executarea, modificarea gi incetarea
contractului de concesiune, precum gi a celor privind acordarea de desplgubiri se realizeaztr potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ w.554/2004, cu modificfuile ulterioare.
Ac{iunea in jusfifie se introduce la seclia de contencios adminisfativ a tribunalului in a c6rui jurisdictie se
afl [ sediul concedentului.
impotriva hotirdrii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios adminisfrativ a curfii de
apel, conform prevederilor legale.

6. Informa{ii referitoare la clauzele contractuale
Concedentul poate se lncheie contractul de concesiune numai dupd implinirea termenului de 10 zile
calendaristice de la datarealizlii comunicfuii privind rezultatul aplicdrii procedurii.
Concedentul pune la dispozilia persoanelor interesate, contractul de concesiune, ca anex[ a prezentelor
Instrucfiuni.

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRA CRINGUS



Anexa 4
La HCL nr.71 din 29.11.2011

CONTRACT DE CONCESIUNE

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

ing. Tudor udrescg avand functia de primar, in calitate de concedent, pe de o parte,
si .'.'............ persoana fizica (domiciliul, buletinul/cartea de

identitate/persoana juridica (actul constitutiv al agentului economic) cu sediul
principalin..................'.,reprezentatprin
concesionar, pe de alta parte, la data de

la sediul concedentului Piatra Olt , str. Florilor , tr. 2, in temeiul legi nr.2l5/2001 a Administraliei
Publice Locale, republicata de aprobare a concesionarii , s-a incheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune
Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unei consfuctii( grajd nr.2) in

suprafata de 840 mp, situat in Piata Olt , in conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) Obiectiwl concedentului este realizarcaunui spatiu de productie.
(3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul vautilizaurmatoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur:constructie (gajd nr.2) in suprafata de 840 mp .

b) bunurile proprii: amenajarile concesionarului .

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

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

IV. Redeventa
Art. 3. - Redeventa este de lei, platita anual/lunar, in conformitate cu caietul de sarcini

(detalii cu privire la modul de plata).
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 executaxea cu intarziere a acestei obligatii conduce la penalitati de intarziere in

procent de O,IYo pe zi .

M. Drepturile partilor
Drepturile concesionarului
fut. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, 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 bunurilor care fac obiectul concesiunii,

potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti prin contractul de concesiune.
Drepturile concedentului
Art. 6. - (1) Concedentul are 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 contactului de
concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local.

VII. Obligatiile partilor - clauzp stabilite in conditiile caietului de sarcini
Obtigatiile 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, potrivit 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 concesiunii/ 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, plotectia
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) ln termen de (cel mult) 90 de nle de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul este
obligat sa depun4 cu titlu de garantie, o suma de .............. lei, reprezentand o cota-parte din suma datorata
concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

(8) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile conditii stabilite de concedent, in
mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, faraa putea solicita incetarea
acestuia.

Obligatiile concedentului
Art. 8. - (1) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din

prezentul confact de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de

cazurile 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 contractul de concesiune;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre conceden!

cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta
instanta dejudecata;

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre concedent,
cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere de catre concesionar,
cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

e) la dispariti4 dintr-o cauzade forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective
a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, faraplata unei despagubiri;

f; alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor
reglementate de lege.

g.) neexecutarea lucrarilor in termen de 2 aru a obiectivului concesiunii .

(2)La incetare4 din orice cauzu a conffactului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de
concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

a) bunurile de retur: cladire (gajd) in suprafata de 840 mp .

b) bunurile proprii: amenajarile concesionarului. .

D( Raspunderea contractuala
fut. 10. - Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de

concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.
x. Litigii
kt. 1 1 . - ( I ) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de

concesiune se realizeazapotrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ w. 55412004, cu
modifi carile ulterioare.

(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii, partile pot stipula in contractul de concesiune cla.uze
compromisorii.

XI. Alte clauze (de exemplu: clartze de reziliere conventionalq clat;ze penale)
Art.12. -



XII. Definitii
Art. 13. - (l) Prin fora 

1ajo1a,_in sensul prezentului contract de concesirme, se intelege o imprejurme
externa cu caf,acter exceptional, fara relatie cu lucrul car€ a provocat dauna sau cu insusirile sali natgrale,
absolut invincibila si absolut imprevizibila.

(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejrnari care au intervenit si au
condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu intrunesc

caracteristicile fortei maj ore.
Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in .... exemplare.

Concedent Concesionar,
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