ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 58 / 30.08.2011
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 4100 mp.teren
aparţinând domeniului privat al comunei Cucuteni
Consiliul local al comunei Cucuteni, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.08.2011 ,
conform dispoziţiei primarului comunei nr. 325 din 25.08.2011 şi a convocatorului nr.1602 din 25.08.2011 ;
Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Cucuteni cu privire la concesionarea
suprafeţei de 4100 mp teren ce aparţine domeniului privat al comunei , situate în intravilan sat Băiceni comuna
Cucuteni judeţul Iaşi în T 9, înregistrată sub nr.1585 din 22.08.2011 ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007 ;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 168/2007, art.5 alin.(1), (2)şi (3), art.6 alin (1), (2)
şi (3), privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr. 54/2006;
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, modificată şi completată,
Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului,
înregistrat sub nr.1595 din 23.08.2011 ;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate al consiului local Cucuteni ;
In temeiul art. 45 al.(1) şi 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr.2l5/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată , modificată şi completată :
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, pe o perioadă de 49 ani, a suprafeţei
de 4100 mp, situate în T 9 în intravilan sat Băiceni comuna Cucuteni judeţul Iaşi , identificată conform schiţei
din anexa 1 care fac parte integrantă din prevederile prezentei .
Art. 2 Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în vederea concesionării în sumă de 345 lei anual .
Art. 3. Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini în vederea concesionării bunului
identificat la art.1, conform anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 . Se însuşeşte rapoartul de evaluare întocmite de evaluator Casapu Ioan , care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se împuterniceşte Primarul comunei Cucuteni să desemneze comisia de atribuire a contractului
de concesiune, să încheie şi să semneze contractul de concesiune şi să îndeplinească condiţiile de publicitate
imobiliară prevăzute de lege.
Art.6 . Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta copie de pe prezenta primarului
comunei,Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii şi o va afişa spre luare la cunoştinţă de
cei interesaţi .
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
FELECANU JĂNICĂ
CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 30.08.2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi din numărul
total de 9 consilieri în funcţie
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PROIECT DE HOTARÂRE
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 4100 mp.teren
aparţinând domeniului privat al comunei Cucuteni
PrimaruL comunei Cucuteni, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea
nr.22/2007 ;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 168/2007, art.5 alin.(1), (2)şi
(3), art.6 alin (1), (2) şi (3), privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr.
54/2006;
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia ;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată,;
In temeiul art. 45 al.(6) din Legea nr.2l5/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată , modificată şi completată, emite următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, pe o
perioadă de 49 ani, a suprafeţei de 4100 mp, situate în T 9 , intravilan sat Băiceni comuna
Cucuteni judeţuln Iaşi identificat conform schiţei din anexa 1 care fac parte integrantă din
prevederile prezentei , pentru extoindere vatră stupină.
Art. 2 Se aprobă preţul de pornire a a licitaţiei în vederea concesionării în sumă de
345 lei anual .
Art. 2 Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini în vederea concesionării
bunului identificat la art.1, conform anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 . Se însuşeşte rapoartul de evaluare întocmite de evaluator Casapu Ioan ,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se împuterniceşte Primarul comunei Cucuteni să desemneze comisia de
atribuire a contractului de concesiune, să încheie şi să semneze contractul de concesiune şi
să îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.
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Nr.1585 din 22.08.2011
EXPUNERE DE MOTIVE
privind concesionarea suprafeţei de 4100 mp teren
proprietate publică
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările si
completările ulterioare, am iniţiat proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus.
Având în vedere cererea înregistrate la Primăria comunei Cucuteni,judeţul Iaşi sub nr. nr. 177
a dl-ului Carare Liviu domiciliat în comuna Balş judeţul Iaşi prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de
teren pentru extindere vatră stupină ;
Terenul în suprafata de 4100 mp face parte domeniului privat al comunei Cucuteni situate în T 9
intravilan sat Băiceni comuna Cucuteni judeţul Iaşi , este un teren liber de construcţii şi nu face obiectul unor
notificări ori revendicări, în baza legilor fondului funciar.
Potrivit art. 15 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare „concesionarea bunurilor proprietatea publică se face prin licitaţie publică,
în condiţiile legii”.
În conformitate cu prevederile art. 10 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, iniţiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate.
Pentru stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, s-a comandat efectuarea unei expertize tehnice de evaluare
de către expertul evaluator Casapu Ioan , care prin raportul de expertiză anexată , stabileşte valoarea de piaţă
anuală în scopul concesionării suprafeţei de teren care va fi suma de pornire a licitaţiei .
Astfel , propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat care prevede :
1. -concesionarea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49
ani, a terenului în suprafaţă de 4100 mp,
proprietate publică a comunei Cucuteni situat în intravilan sat Băiceni comuna Cucuteni judeţul Iaşi , identificat
conform anexei nr. 1 la prezentul raport, în vederea extinderii de vatră stupină ;
2. - aprobarea caietului de sarcini şi a studiului de oportunitate prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul raport;
3. - însuşirea raportului de evaluare întocmit de evaluator PFA Casapu Ioan ;
4. - împuternicirea primarului comunei Cucuteni să desemneze comisia de atribuire a contractului de
concesiune prin licitaţie publică, să încheie şi să semneze contractul de concesiune.
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COMPARTIMENT CONTABILITAE
Nr. 1595 din 23.08. 2011

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARÂRE
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 4100 mp teren
aparţinând domeniului privat al comunei Cucuteni

Prezentul raport a fost întocmit în baza dreptului conferit de art. 45 din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările si
completările ulterioare.
Analizând proiectul de hotărâre am constatat că acesta a fost elaborat cu
respectarea prevederilor OUG nr. 54/2006 , a Legii nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
şi ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , modificările şi
completările ulterioare .
Faţă de cele arătate mai sus, propun să fiţi de acord cu adoptarea
proiectului de hotărâre în forma prezentată .
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Anexa nr. 2 a Hotărârea nr.58 / 30.08.2011

STUDIU DE OPORTUNITATE
Conform solicitărilor din partea unor persoane interesate pentru concesionare teren , Primăria
comunei Cucuteni a elaborat studiul de oportunitate în vederea concesionării a suprafaţei totală de
4100 mp destinat pentru extindere vatră stupină .
Acest studiu este elaborat în conformitate cu OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007 şi HG nr. 168/2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr. 54/2006.
Terenul în suprafaţă de 4100 mp este amplasat în vatră sat Băiceni comuna Cucuteni,judeţul
Iaşi T 9 destinat pentru organizare vatră stupină .
Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune se face prin licitaţie publică la
care ocare persoană fizică sau juridică poate depune oferte .
Participarea la licitaţie se face conform Hotărârii Consiliului Local Cucuteni , în condiţiile
minime prevăzute de lege.
Având în vedere obiectivul concesiunii concesionarul va trebui în mod obligatoriu să respecte
întocmai următoarele obligaţii:
- să exploateze bunul în parametri normali;
- bunurile de orice natură pe care le va folosi concesionarul în activitatea pe care urmează să o
desfăşoare, vor face obiectul unei evidenţe separate, diferită de cea a inventarului concedentului;
Obligaţiile pe care le are concesionarul faţă de protecţia mediului înconjurător, cad în sarcina
acestuia cu respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului.
Prin prezentul sudiu de oportunitate , concedentul interzice concesionarului, subconcesionarea
bunurilor sub orice forma precum şi închirierea lor.
Durata concesiunii este stabilită conform prevederilor OUG nr. 54/2006 si Hotărârii Consiliului
Local Cucuteni la 49 ani, cu posibilitate de prelungire în condiţiile legii.
Preţul de pornire al licitaţiei, stabilit conform Raportului de expertiză întocmit pentru fiecare
suprafaţă respectiv T 9, însuşit de Consiliul local .
Redevenţa rezultata în urma adjudecării bunurilor, va fi indexată anual, conform coeficientului
de inflaţie, comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică.
Bunurile imobile care fac obiectul concesiunii, nu vor putea fi distruse sau deteriorate de către
concesionar. Orice modificare cu privire la structura sau alte modificări de natură să schimbe destinaţia
acestora se va face numai cu aprobarea concedentului.
Contractul de concesiune va fi încheiat cu persoana câştigătoare a licitaţiei, iar clauzele
contractuale vor ţine seama de prevederile caietului de sarcini întocmit în baza prezenului studiu de
oportunitate şi de prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul concesiunilor şi a normelor
metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG nr. 168/2007.
Modificările şi completările aduse contractului de concesiune vor fi făcute numai prin act
adiţional încheiat cu acordul părţilor.
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CAIET DE SARCINI
privind concesionarea unui teren, în suprafaţă de 4100 mp, situat în T 9 , intravilan sat
Băiceni din comuna Cucuteni judeţul Iaşi
CAPITOLUL I.
DISPOZITII GENERALE
Art. 1
Terenul este situat in intravilanul satului Băiceni comuna Cucuteni , jud. Iaşi,
in suprafaţa de 4100 m.p, face parte din domeniul privat al comunei conform fisei de inventar si se
afla in administrarea Primăriei Cucuteni urmând sa fie concesionat in baza aprobării Consiliului
Local Cucuteni
Art. 2
Prezentul caiet de sarcini va fi înscris in registrul “Candidaturi si oferte”,
registru care va cuprinde procedura prealabila a desfăşurării licitaţiei de concesionare prin strigare si va
fi aprobat de către Consiliul Local Cucuteni o data cu concesionarea.
Art. 3 Toate documentele cu privire la licitaţia publică întocmite pe parcursul desfăşurării
procedurilor de licitaţie se vor păstra de către concedent (Consiliul Local Cucuteni ) într-un dosar al
concesiunii.
CAPITOLUL II.
Art. 4
Prezentul caiet de sarcini prezintă procedura de întocmire a studiului de
oportunitate si modalitatea anunţului publicitar:
A) licitaţia publica va fi adusa la cunoştinţa persoanelor fizice si juridice prin publicarea unui
anunţ intr-o publicaţie la nivel judeţean, , intr-un ziar central si la sediul Primăriei Comunei
Cucuteni .
B) orice persoana interesata va putea cumpăra documentaţia de atribuire în perioada
19.09.2011- 29.09.2011 ora 16 - de la sediul primăriei.
C) La licitaţie poate participa orice persoana fizica sau juridica, persoanelor interesate fiindule asigurate accesul direct, nerestricţionat şi deplin, la conţinutul documentaţiei de atribuire.
Art. 5 Persoanele interesate (fizice) vor depune oferta completa privind intenţia de
concesionare care trebuie să cuprindă conform dispoziţiilor art. 23 HG nr. 168/2007 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind regimul concesiunilor de bunuri
proprietate publica, următoarele:
- copie după actele de identitate ;
- adeverinţă de la primăria de domiciliu că nu figurează cu datorii la bugetul local

Art. 6 Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului si se depune la sediul concedentului
din comuna Cucuteni , jud. Iaşi, în vederea participării la licitaţie.
Art. 7 Depunerea ofertelor reprezintă manifestarea de voinţă a ofertantului de a încheia
contractul de concesiune, la preţul propus, în cazul adjudecării.
Art. 8 Ofertele depuse după data de 30.09.2011 ora 16, vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi
înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.
Art. 9 Ofertele se depun intr-un singur exemplar, iar perioada de valabilitate a acestora este de
60 de zile de la adjudecare.
Art. 10 Fiecare participant poate depune o singura oferta.
Art.11 Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de
licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.
Art. 12 Cel târziu până la data limita de depunere a ofertelor 30.09.2011 orele 16,00 fiecare
ofertant este obligat sa achite taxa de participare la licitaţie în sumă de 100 lei , cat si garanţia de
participare în sumă de 35 lei .
Art.13 Ofertanţii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care
vor fi înregistrate in ordinea primirii lor, in registrul special „Candidaturi si oferte” ţinut de
organizatorul licitaţiei - Consiliul Local Cucuteni - la sediul său.
Pe plicul exterior se va indica numai licitaţia publică deschisă pentru care este depusă
oferta, cu specificaţia: „OFERTA PENTRU LICITATIA PUBLICA DESCHISA DIN DATA DE
03.10.2011 Orele 11,00 PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4100
mp, SITUAT IN INTRAVILANUL SATULUI BAICENI , COMUNA CUCUTENI JUDEŢUL
IAŞI IN VEDEREA EXTINDERII VATRĂ STUPINĂ ”
CAPITOLUL III
CRITERII DE ELIGIBILITATE
Plicul exterior va trebui sa conţină:
a) acte doveditoare privind calităţile si capacităţile ofertanţilor:
Pentru persoane juridice :
o certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerţului de pe lângă Tribunal si certificat
constatator eliberat de aceeaşi instituţie,
o certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice – valabil la
data depunerii ofertelor si care sa ateste neexistenta unor datorii către bugetul local;
o certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, valabil la data depunerii ofertelor si care
sa ateste neexistenta unor datorii către bugetul de stat;
b) pentru persoanele fizice
- copie după actul de identitate;
- adeverinţă de la primăria de domiciliu că nu figurează cu datorii la bugetul local;
Toate actele enumerate mai sus vor fi depuse in xerocopii certificate de către ofertant conform
cu originalul.
c) dovada achitării taxei de participare in cuantum de 100 lei si a garanţiei de
participare in cuantum de 35 lei – in original sau in xerocopii certificate conform cu
originalul de către ofertant.
Lipsa oricăruia dintre actele prevăzute mai sus conduce la descalificarea ofertei
respective.
Pe plicul interior se înscriu numai numele si denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau
sediul sau social, după caz.
Plicul interior va conţine oferta propriu-zisa pentru terenul ce face obiectul licitaţiei,
redactata in limba romana si semnata de către participant, care să cuprindă toate datele.
Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi pana la data limita pentru
depunere, stabilite în anunţul procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei
interesate.
Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limita
pentru depunere se returnează nedeschisă.
Conţinutul ofertelor rămân confidenţiale pana la data stabilită pentru deschiderea acestora,
concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.
În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte
valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.
Comisia de evaluare va proceda la deschiderea ofertelor în data de03.10.2011 ora 11,00,
la sediul Consiliului Local al comunei Cucuteni , jud. Iaşi. Comisia de evaluare adoptă decizii în
mod autonom, cu votul majorităţii membrilor.
După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică, comisia de evaluare elimină ofertele
care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la literele a) şi b).
Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea
plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile prevăzute la literele a) şi b).
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în
caietul de sarcini al concesiunii.
După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte
procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei.
Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toţi
membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi, dacă aceştia din urmă sunt prezenţi.
Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenţei.
Ofertele sub valoarea preţului de pornire la licitaţie stabilită prin H.C.L. nr. 58 /
30.08.2011 şi a Raportului de evaluare şi anume 345- lei / an vor fi excluse de la licitaţie!
În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate,
secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu
îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urma de la procedura de
atribuire.
Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.
În baza procesului-verbal întocmit, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de maxim o zi
lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.
În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul
informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând
motivele excluderii.
Raportul prevăzut la alin. (1) se depune la dosarul concesiunii.
Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea
oricăror clarificări şi completări necesare.
În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o
transmite ofertanţilor vizaţi.
Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 4 zile lucrătoare de la
primirea acesteia.
În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul primei licitaţii publice, se
procedează la republicarea anunţurilor de publicitate şi reluarea procedurii pentru a doua licitaţie, în
aceleaşi condiţii ca prima licitaţie.
În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitaţii
publice, concedentul va decide iniţierea procedurii de negociere directă.
Concedentul procedează la publicarea anunţului negocierii directe, în Monitorul Oficial, un ziar
naţional şi unul local.
La data prevăzută în anunţul negocierii directe pentru începerea procedurii, concedentul
programează ofertanţii şi îi informează, în scris, despre data negocierii directe.
Pentru negocierea directă va fi păstrata documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie.
Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform programării.

Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire.
Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevăzute la literele a) şi b), nu pot face obiectul
negocierii.
Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune concedentului
solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare.
În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o
transmite ofertanţilor vizaţi.
Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de doua zile lucrătoare de
la primirea acesteia.
Revocarea ofertei de către ofertant după adjudecare atrage după sine pierderea garanţiei de
participare.
Ofertanţilor li se va restitui garanţia de participare integral, în termen de maxim 5 zile de la data
rămânerii definitive a raportului de adjudecare.
Concedentul are obligaţia de a încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a
fost stabilită ca fiind câştigătoare.
Concendentul va informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de
concesiune, în scris, cu confirmare de primire, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data licitaţiei.
În cadrul comunicării, concedentul are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii
câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
În cadrul comunicării, concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a
căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.
Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20
de zile calendaristice de la data realizării comunicării şi în termen de maxim 20 de zile de la expirarea
termenului de mai sus. Contractul de concesiune - model-anexat face parte integrantă din prezentul
caiet de sarcini.
In cazul anularii procedurii de atribuire, conform dispoziţiilor legale, concedentul are obligaţia
de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de
la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi
motivul concret care a determinat decizia de anulare.
Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care ofertantul câştigător nu se prezintă
în termen de maxim 20 de zile de la data împlinirii termenului prevăzut de 3 zile de la data licitaţiei,
pentru încheierea contractului de concesiune.
Adjudecatarul este obligat să încheie în termenul legal, ce va fi comunicat de către concedent,
contractul de concesiune, conform modelului anexat ce face parte integrantă din prezentul caiet de
sarcini.
La încheierea contractului, adjudecatarul este obligat să plătească redevenţa aferentă până la
sfârşitul anului în curs, urmând ca începând din al doilea an de derulare a contractului să o plătească
până la data de 01. mai .
Concesionarul este obligat să respecte clauzele impuse prin contractul de concesiune modelanexat face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi
încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie
se află sediul concedentului. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de
contencios administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale.
PRIMAR
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CONTRACT DE CONCESIUNE
Nr. ....................
I. Părţile contractante
Între Consiliul Local Cucuteni cu sediul în comuna Cucuteni , jud. Iaşi reprezentat prin
primar Brînză Pamfilică şi contabil Perju Ermina în calitate de concedent , pe de o parte ,
Şi ------------------------ în calitate de concesionar, pe de altă parte , la data de -----------------, la
sediul concedentului din comuna Cucuteni în temeiul O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publică, prin analogie, şi al Hotărârii Consiliului Local Cucuteni
nr. 58/2011 privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a unui teren în suprafaţă de
4100 mp, situat în intravilanul satului Băiceni comuna Cucuteni judeţul Iaşi, în vederea
extinderii vatră stupină şi a procesului verbal de adjudecare nr. ------------ din -----------------, s-a
încheiat prezentul contract de concesiune .
II . Obiectul contractului de concesiune
Art. 1 (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui teren în suprafaţă de 4100
mp, situat în intravilanul satului Băiceni comuna Cucuteni , identificat conform planului de
situaţie anexat, în vederea organizării de vatră stupină .
(2) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de
bunuri :
a) bunul de retur – bunul concesionat-terenul în suprafaţă de 4100 mp, situat in intravilanul
satului Băiceni comuna Cucuteni , jud. Iaşi;
b) bunurile proprii - bunurile proprietatea concesionarului şi care au fost folosite de către
acesta pe durata concesiunii.
III . Termenul
Art. 2 (1) Durata concesiunii este de 49 ani , începând de la data de -------------------(2) Prezentul contract se poate prelungi pentru o perioada egala cu jumătate din durata sa
iniţială, prin acordul scris al ambelor părţi.
IV . Redevenţa
Art. 3 Redevenţa este de -------------- lei /an, respectiv ......... EURO/an, plătibilă în lei la cursul
oficial B.N.R. din ziua plăţii.
V . Plata redevenţei
Art. 4 (1) Plata redevenţei se face la încheierea contractului, pentru perioada cuprinsă între
data încheierii contractului şi până la sfârşitul anului în curs, iar începând cu cel de-al doilea an,

plata se va face până la data de 01. mai, direct la casieria Primăriei comunei Cucuteni sau în contul
concedentului nr. …………………………………………….., deschis la Trezoreria Tg-Frumos
(2) Neplata redevenţei sau executarea plăţii cu o întârziere mai mare de 3 luni conduce la
rezilierea contractului de drept, fără punere în întârziere şi fără nici o altă formalitate .
(3) Pentru plata cu întârziere a redevenţei, concedentul va percepe de la concesionar dobânzi si
penalităţi în conformitate cu dispoziţiile legale.
VI . Drepturile parţilor
Drepturile concesionarului
Art. 5 (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa,
bunul ce face obiectul contractului de concesiune .
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunului care face obiectul
concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune .
(3) Concesionarul are dreptul de a planta şi cultiva arbori,arbuşti şi plante melifere
(4) poate construi în condiţiile legislaţiei în vigoare spaţii de depozitare, de procesarea
produselor apicole, de confecţionarea echipamentelor apicole şi birouri .
Drepturile concedentului
Art. 6 (1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate , sa verifice stadiul de
realizare a investiţiilor, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar .
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului .
(3) Concedentul are dreptul sa modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de
concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. .
VII. Obligaţiile părţilor
Obligaţiile concesionarului
Art. 7 (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi
de permanenţă bunul concesionat şi, , sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului, fără punere în
întârziere şi fără nici o altă formalitate (pact comisoriu de gradul IV).
(2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul
concesiunii.
(3) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la termenele stabilite prin prezentul
contract.
(4) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunului.
(5) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat
să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice
sarcini.
(6) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de
concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea
solicita încetarea acestuia.
Obligaţiile concedentului
Art. 8 (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor
rezultate din prezentul contract de concesiune .
(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară
de cazurile prevăzute expres de lege .
(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură
să aducă atingere drepturilor concesionarului .
VIII . Încetarea contractului de concesiune
Art. 9 (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii :

a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea
acestuia, în condiţiile legii;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către
concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de
dezacord fiind competenta instanţa de judecată;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea de drept
a contractului fără punere în întârziere şi fără alte formalităţi, (PACT COMISORIU DE
GRADUL IV) cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului ;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata
unei despăgubiri în sarcina concedentului ;
e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei
despăgubiri;
(2) La încetarea din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de
concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează :
a) bunul de retur - revine concedentului ;
b) bunuri proprii - revin concesionarului .
IX. Responsabilităţi de mediu
ART. 10 Concesionarul îşi asumă întreaga responsabilitate de mediu în explatarea suprafeţelor
de teren .
X . Răspunderea contractuală
Art. 11 Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract
de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă .
XI . Litigii
`Art. 12. - (1) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract
de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările ulterioare.
(2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de
competenţa instanţei judecătoreşti de la domiciliul concedentului .
XII . Definiţii
Art. 13 (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o
împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu
însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă .
(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea
prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei
majore .
Prezentul contract de concesiune conţine 3 pagini şi a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul
pentru fiecare parte contractantă .
CONCEDENT ,
CONSILIUL LOCAL Cucuteni
reprezentat prin Primar
BRÎNZĂ PAMFILICĂ
CONTABIL,
PERJU ERMINA

CONCESIONAR ,

