
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentelor privind concesionarea/ il

bunurilor aparfinand proprietatii publice a Municipiului Campina

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.69.083/19 septembrie 2016 a membrilor Comisiei

administra{ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul, servicii si comert, munca si
probleme sociale, s.am.d., prin care propun aprobarea Regulamentelor privind
concesionarea/ inchirierea bunurilor apar^inand proprietatii publice a Municipiului
Campina;

- raportul de specialitate promovat de Directiajuridica;
- rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al

Municipiului Campina, respectiv;
- Comisia buget, fman^e, programe fman^are europeana, administrarea

domeniului public $i privat $i agricultura;
- Comisia administra{ie publica locala, juridic, relaJii cu publicul, servicii

si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;
- avizul secretarului Municipiului Campina;
Luand Tn considerare adresa nr.l6.131/21 iunie 2016 a Compartimentului audit

intern;
Vazand prevederile art.l4 si art.l5 din Legea nr.213/1998 privind bunurile

proprietate publica;
Tinand cont de prevederile Ordonan{ei de Urgenta nr.54/2006 privind regimul

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
fn conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si alin.(5), lit."a" si lit."b",

art.l21, alin.(l) si alin.(2) si art.l23, alin.(l) si alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind
administra{ia publica locala, republicata;

intemeiul art.45, alin.(l) dinLegeanr.215/2001 privindadministratiapublica
locala, republicata;

Consiliul Iocal al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba Regulamentul privind concesionarea bunurilor apar^nand
proprietatii publice a Municipiului Campina, conform Anexei nr.l care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Se aproba Regulamentul privind inchirierea bunurilor apar^inand
proprietatii publice a Municipiului Campina, conform Anexei nr.2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului jude$ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Direc{iei investi{ii;



Directiei juridice;
Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
Biroului de urbanism;
Compartimentului audit intern;
Oficiului agricol.

Pre$edinte de
Consilier,

dl.Candea C

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Moldoveanu PauI

Campina, 27 septembrie 2016
Nr. 131

Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA nr.l
la H.C.L. nr. 131 din data 27 septembrie 2016

Pre$edintele sedin{ei,
Cor

cll.<

REGULAMENTUL
privind concesionarea bunurilor apar{inand proprieTa^H^5ff6lice a

Municipiului Campina

CAPITOLULI
DISPOZITII GENERALE
Art.l. - Obiectul prezentului regulament il constituie reglementarea si

organizarea concesionarii bunurilor apar{inand proprietatii publice a Municipiului
Campina.

Art.2. - Principiile care stau la baza concesionarii, sunt urmatoarele:
a) transparenJa - punerea la dispozi{ie tuturor celor interesa$i a informa{iilor

referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;
b) tratamentul egal - aplicarea, intr-o maniera nediscriminatorie, de catre

autoritatea publica, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;
c) propor^onalitatea - presupune ca orice masura stabilita de autoritatea publica

trebuie sa fie necesara $i corespunzatoare naturii contractului;
d) nediscriminarea - aplicarea de catre autoritatea publica a acelorasi reguli,

indiferent de naJionalitatea participan{ilor la procedura de atribuire a contractului de
concesiune, cu respectarea condiJiilor prevazute in acordurile si conven^iile la care
Romania este parte;

e) libera concuren{a - asigurarea de catre autoritatea publica a conditiilor pentru
ca orice participant la procedura de atribuire sa aiba dreptul de a deveni concesionar in
condi{iile legii, ale conven{iilor $i acordurilor interna^ionale la care Romania este parte.

Art.3. - IniJiativa concesionarii bunurilor apar^inand proprietatii publice a
Municipiului Campina trebuie sa aiba la baza efectuarea unui studiu de oportunitate,
care sa cuprinda, in principal, urmatoarele elemente:

a) descrierea $i identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat;
b) motivele de ordin economic, financiar, social $i de mediu, care justifica

realizarea concesiunii;
c) nivelul minim al redeven{ei;
d) procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune $i justificarea

alegerii procedurii;
e) durata estimata a concesiunii;
f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare.



CAPITOLULII
CONCESIUNEA DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICA
Art.4. - Contractul de concesiune de bunuri proprietate publicil

continuare contract de concesiune, este acel contract incheiat in forma scl
o autoritate publica, denumita concedent, transmite, pe o perioada deter
persoane, denumite concesionar, care ac{ioneaza pe riscul $i raspunderea sa,
obliga^ia de exploatare a unui bun proprietate publica in schimbul unei redeven{e.

Art.5. - Redeven{a ob{inuta prin concesionare se face venit la bugetul local.
Modul de calcul $i de plata a redevenJei se stabile$te de catre un evaluator autorizat si
se aproba de catre Consiliul local al Municipiului Campina, prin hotarare.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA LICITAJIEI
Art.6. - Opera^iunile pregatitoare organizarii licita{iei in vederea concesionarii

bunurilor proprietate publica a Municipiului Campina sunt indeplinite de Direc{ia
investitii din cadrul Primariei Municipiului Campina.

Art.7. - fn vederea organizarii licita{iei publice, Direc|ia investitii va intocmi
Caietul de sarcini, InstrucJiunile pentru ofertan{i si va intocmi documenta{ia pentru
ini{ierea unui proiect de hotarare, in conformitate cu O.U.G. nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.

Art.8.(l) - Documenta{ia de atribuire trebuie sa cuprinda cel pu$in urmatoarele
elemente:

l.informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal,
adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc;

2.instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare;
3.caietul de sarcini;
4.instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;
5.informatii detaliate si complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru

stabilirea ofertei castigatoare, precum si ponderea lor;
6.instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
7.informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

(2) - Caietul de sarcini va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
l.informatii generale privind obiectul concesiunii:

1.1 .descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat;
1.2.destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii;
1.3.conditiile de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin

economic, financiar, social si de mediu urmarite de catre concedent privind exploatarea
eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii;

2.conditii generale ale concesiunii:
2.1.regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii

(regimul bunurilor proprii);
2.2.obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in

vigoare;
2.3.obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si

permanenta;
2.4.interdictia subconcesionarii bunului concesionat/posibilitatea

subconcesionarii, dupa caz;



2.5.conditiile in care concesionarul poate inchiria bunu|
durata concesiunii;

2.6.durata concesiunii, care nu poate depasi 49 de ani;
2.7.redeventa minima si modul de calcul al acesteia;
2.8.natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedenf
2.9.conditiile speciale impuse de natura bunurilor ce

concesiunii, cum sunt:
2.9.1.protejarea secretului de stat;
2.9.2.materiale cu regim special;
2.9.3.conditii de siguranta in exploatare;
2.9.4.conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului sau

cele privind protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national, dupa caz;
2.9.5.protectia mediului;
2.9.6.protectia muncii;
2.9.7.conditii impuse de acordurile si conventiile internationale la

care Romania este parte;
3.conditiile de valabilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele;
4.clauze referitoare la incetarea contractului de concesiune.

(3) - Caietul de sarcini va fi pus in vanzare de catre Direc{ia investitii, la
sediul autorita{ii administraJiei publice locale.

Art.9. - In cazul procedurii de licita{ie, concedentul are obliga{ia sa publice in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Vl-a, intr-un cotidian de circula$ie na{ionala $i
intr-unul de circula{ie locala anunful de licita$ie, cu cel pu{in 20 zile inainte de data
licita{iei.

Art.lO. - Anun{ul de licita^ie trebuie sa cuprinda cel pu^in urmatoarele elemente:
l.informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal,

adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc;
2.informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si

identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat;
3.informatii privind documentatia de atribuire;

3.1.modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra
in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire;

3.2.denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire;

3.3.costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006;

3.4.data limita pentru solicitarea clarificarilor;
4.informatii privind ofertele:

4.1.data limita de depunere a ofertelor;
4.2.adresa la care trebuie depuse ofertele;
4.3.numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta;

5.data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor;
6.denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a

instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea
instantei;

7.data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea
publicarii.



INSTRUCJIUNI PRIVIND MODUL DE
PREZENTARE A OFERTELOR

Art.ll.(l) - Ofertele se redacteaza in limba romana.
(2) - Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri'

si unul interior, care se inregistreaza, m ordinea primirii lor,
precizandu-se data si ora.

(3) - Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii^ftffS*6are este
depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina:

a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare,
semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;

b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, conform
solicitarilor concedentului;

c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
(4) - Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele

sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.
(5) - Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru

deschiderea lor.

COMISIA DE EVALUARE
Art.l2.(l) - Comisia de evaluare este alcatuita dintr-un numar impar de membri,

care nu poate fi mai mic de 5.
(2) - Fiecaruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna

un supleant.
(3) - Comisia de evaluare este alcatuita din reprezentanti ai Consiliului

local, salariati din aparatul de specialitate al Primarului si reprezentanti ai Directiei
Generale Regionale a Finantelor Publice.

(4) - in cazul in care pentru bunul care face obiectul concesionarii este
necesara parcurgerea procedurii de reglementare din punctul de vedere al protectiei
mediului, potrivit legislatiei in vigoare, comisia de evaluare include in componenta sa
si un reprezentant al autoritatii competente pentru protectia mediului.

Art.l3.(l) - Componenta comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum si
suplean{ii lor se stabilesc si sunt numi^i prin hotarare a consiliului local.

(2) - Presedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre
reprezentanti acestuia in comisie.

(3) - Secretarul comisiei de evaluare este numit de concedent dintre
membrii acesteia.

(4) - La $edin{ele comisiei de evaluare pre$edintele acesteia poate invita
personalita{i recunoscute pentru experien|a si competenta lor in domenii care
prezinta relevanta din perspectiva concesionarii bunului proprietate publica, acestia
neavand calitatea de membri. Direc{ia investitii din cadrul Primariei Municipiului
Campina cu minim 20 zile calendaristice inainte de data desfa$urarii licita|iei
publice organizate in vederea concesionarii bunului proprietatea publica a localita{ii,
va asigura aducerea la cuno$tin{a publica a desfa$urarii respectivei licita^ii prin
publicarea anun{ului de participare la sediul propriu intr-un loc vizibil, pe site-ul
propriu si in minim 2 ziare de interes local si/sau naJional.

(5) - Atribu{iile comisiei de evaluare sunt:
a) analiza si selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor si

documentelor cuprinse in plicul exterior;
b) intocmirea listei cuprinzand ofertele admise si comunicarea acesteia;
c) analizarea si evaluarea ofertelor;



d) intocmirea raportului de evaluare prevazut de p
metodologice;

e) intocmirea proceselor-verbale prevazute de
metodologice;

f) desemnarea ofertei castigatoare.

CAPITOLUL IV
ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
SECJIUNEA1: DEPUNEREAOFERTELOR
Art.l4.(l) - Ofertele se depun la sediul Primariei Municipiului Campina sau la

locul precizat in anun{ul de licita{ie, in doua plicuri inchise si sigilate, unul exterior si
unul interior, care vor contine documentele prevazute la art. 12 din prezentul
regulament.

(2) - Fiecare participant poate depune doar o singura oferta.
Art.l5.(l) - Oferta va fi depusa intr-un numar de exemplare stabilit de catre

concedent si prevazut in anunJul de licita$ie sau in anuntul negocierii directe, dupa caz.
(2) - Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie semnat de catre ofertant.

SECJIUNEA 2: LICITAJIA
Art.l6.(l) - Pentru desfa$urarea procedurii licita{iei este obligatorie participarea

a cel puJin 3 ofertan{i.
(2) - Plicurile, inchise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data

fixata pentru deschiderea lor, prevazuta in anun{ul de licita{ie.
(3) - Dupa deschiderea plicurilor exterioare in $edin{a publica, comisia de

evaluare elimina ofertele care nu con{in totalitatea documentelor si a datelor prevazute
la art.ll, alin.(3) dinNormele Metodologice la O.U.G. nr.54/2006.

(4) - Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licita{ie este
necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel pu{in 3 oferte sa intruneasca
condi{iile prevazute la art. 12 din prezentul regulament.

Art.l7 - Dupa analizarea con{inutului plicului exterior, secretarul comisiei
de evaluare intocmeste procesul-verbal in care se va men{iona rezultatul analizei.

Art.l8 - Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea
procesului-verbal prevazut la art. 26 din Normele Metodologice de catre to^i membrii
comisiei de evaluare si de catre ofertan{i.

Art.l9 - Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de
valabilitate prevazute in caietul de sarcini al concesiunii.

Art. 20.(1) - In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza
criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care
men$ioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate
si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.

(2) - Procesul-verbal se semneaza de catre to{i membrii comisiei de
evaluare. ^

Art.21.(l) - In baza procesului-verbal care indeplineste condi{iile prevazute
la art.21 din prezentul regulament, comisia de evaluare intocmeste, in termen de o
zi lucratoare, un raport pe care il transmite concedentului.

(2) - In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei
de evaluare, concedentul informeaza, in scris, cu confirmare de primire, ofertan{ii ale
caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.

(3) - Raportul prevazut la alin.(l) se depune la dosarul concesiunii.
Art.22.(l) - Pe parcursul procedurii de licitaJie, comisia de evaluare poate

propune concedentului solicitarea oricaror clarificari si completari necesare, conform
art.38 din O.U.G. nr.54/2006.

(2) - !n termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de
evaluare, concedentul o transmite ofertanJilor viza{i.



(3) - Ofertantii trebuie sa raspunda la
de 4 zile lucratoare de la primirea acesteia.

SECTIUNEA 3: NEGOCIEREA DIRECTA
Art.23 - In cazul in care nu au fost depuse cel pu{in 3 oferte

celei de-a doua licita^ii publice, concedentul va decide ini^ierea.prpe%lurii J*
negociere directa.

Art.24 - Concedentul procedeaza la publicarea anunJului
AnunJul de licita{ie trebuie sa cuprinda cel pu{in urmatoarele elemente:
1. informa{ii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal,

adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc;
2. informa{ii generale privind obiectul concesiunii, Tn special descrierea si

identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat;
3. informaJii privind documentatia de atribuire;

3.1.modalitatea sau modalita{ile prin care persoanele interesate pot
intra in posesia unui exemplar al documenta{iei de atribuire;

3.2.denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obJine un exemplar din documenta{ia de atribuire;

3.3.costul si condi{iile de plata pentru ob{inerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonan{ei de urgenta a Guvernului nr.
54/2006;

3.4.data limita pentru solicitarea clarificarilor;
4.informa{ii privind ofertele:

4.1.data limita de depunere a ofertelor;
4.2.adresa la care trebuie depuse ofertele;
4.3.numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta;

5. data si locul la care se va desfasura sedin{a publica de deschidere a ofertelor;
6. denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a

instan{ei competente in solu{ionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea
instan{ei;

7.data transmiterii anun|ului de licita{ie catre institu{iile abilitate, in vederea
publicarii.

Art.25 - Art. 27-30 din O.U.G. nr.54/2006 se aplica in mod corespunzator
procedurii negocierii directe.

Art.26 - La data prevazuta in anun{ul negocierii directe pentru inceperea
procedurii, concedentul programeaza ofertan{ii si ii informeaza, in scris, despre data
negocierii directe.

Art.27 - Pentru negocierea directa va fi pastrata documenta{ia de atribuire
aprobata pentru licitatie.

Art.28.(l) - Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilita conform
programarii.

(2) - Negocierile se desfasoara potrivit condi{iilor prevazute in
documenta^ia de atribuire.

Art.29.(l) - Pe parcursul procedurii de negociere directa,
comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricaror
clarificari si completari necesare, potrivit art. 38 din ordonan{a de urgenta.

(2) - In termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de
evaluare, concedentul o transmite ofertan{ilor viza{i.

(3) - Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen
de doua zile lucratoare de la primirea acesteia.

SECTIUNEA 4: DETERMINAREA OFERTEI CA$TIGATOARE
Art.30 - Pentru determinarea ofertei ca$tigatoare, comisia de evaluare aplica



criteriile de atribuire prevazute in documenta{ia de atribuir^
conformitate cu prevederile art.36 din O.U.G. nr.54/2006.

Art.31.(l) - In cazul in care in documentatia de atribuire
langa cel mai mare nivel al redeventei, si alt/alte criteriu/cril
ponderea fiecarui criteriu se stabileste in documenta{ia de atribuire

(2) - Ponderea criteriului prevazut la art.36, alin.(l)
urgent, respectiv, criteriul de atribuire a contractului de concesiune este*
nivel al redeventei, trebuie sa fie mai mare de 50%.

Art.32.(l) - Comisia de evaluare stabile$te punctajul fiecarei oferte, {inand
seama de ponderile prevazute in documenta{ia de atribuire.

(2) - Oferta ca$tigatoare este oferta care intrune$te cel mai mare punctaj in
urma aplicarii criteriilor de atribuire.

(3) - In cazul in care exista punctaje egale intre ofertan{ii clasa{i pe
primul loc, departajarea acestora se va face in func{ie de punctajul ob{inut pentru
criteriul prevazut la art. 36 alin. (1) din ordonan{a de urgenta, iar in cazul egalita{ii in
continuare, departajarea se va face in func{ie de punctajul ob{inut pentru criteriul care
are ponderea cea mai mare dupa criteriul prevazut la art.36 alin.(l) din O.U.G.
nr.54/2006.

Art.33.(l) - Pe baza evaluarii ofertelor de catre comisia de evaluare, in
conformitate cu art.41 din Normele Letodologice la O.U.G. nr.54/2006, secretarul
acesteia intocmeste pjocesul-verbal care trebuie semnat de to{i membrii comisiei.

(2) - in baza procesului-verbal care indeplineste condi{iile
prevazute la alin.(l), comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un
raport pe care il transmite concedentului.

(3) - In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei
de evaluare, concedentul informeaza, in scris, cu confirmare de primire, ofertantul
declarat castigator despre alegerea sa si pe ceilal{i ofertan{i despre respingerea
ofertelor lor, indicand motivele care au stat la baza respingerii.

Art.34.(l) - Anuntul de atribuire se transmite spre publicare in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a Vl-a, in cel mult 20 de zile calendaristice de la fmalizarea
oricareia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune.

(2) - Amm{ul de atribuire trebuie sa cuprinda cel pu{in urmatoarele
elemente:

1. informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul
fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact etc.;

2. procedura aplicata pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri
proprietate publica;

3. data publicarii anun^ului de licita{ie/anun^ului negocierii directe in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Vl-a;

4. criteriile utilizate pentru determinarea ofertei ca$tigatoare;
5. numarul ofertelor primite si al celor declarate valabile;
6. denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului a carui oferta a fost

declarata ca$tigatoare;
7. durata contractului;
8. nivelul redeventei;
9. denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale

instan{ei competente in solu{ionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea
instan^ei;

lO.data informarii ofertan{ilor despre decizia de stabilire a ofertei
ca$tigatoare;

ll.data transmiterii anun{ului de atribuire catre institu^iile abilitate, in
vederea publicarii.



CAPITOLUL y: CONTRACTUL DE CONCESIU1
SECTIUNEA 1: INCHEIEREA CONTRACTULUI DE
Art. 35.(1) - Contractul de concesiune se mcheie in forma sc

nulita{ii.
(2) - Contractul de concesiune trebuie sa con{ina:
a) partea reglementara a contractului, care cuprinde

in caietul de sarcini;
b) alte clauze contractuale stabilite de par{i prin acordul
(3) - Forma si continutul-cadru al contractului de concesiune

sunt prezentate in prezentul regulament.
(4) - Caietul de sarcini este anexa la contractul de concesiune.

Art.36 - In cazul neincheierii contractului de concesiune in termen de 40 de
zile de la comunicarea atribuirii contractului de concesiune, daunele-interese
prevazute la art.50 din O.U.G. nr.54/2006 se stabilesc de catre Tribunalul Prahova,
la cererea partiHnteresate, daca acestea nu stabilesc altfel.

Art.37 - In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza incheierea
contractului, procedura de atribuire se anuleaza, iar concedentul reia procedura, in
condi{iile legii, studiul de oportunitate pastrandu-si valabilitatea.

SECTIUNEA 2: EFECTELE CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
SUBSECTIUNEA 1: PARAGRAFUL 1 - DREPTURILE SI

OBLIGATHLE CONCESIONARULUI
Art.38.(l) - In temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobandeste

dreptul de a exploata, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile proprietate publica care
fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.

(2) - Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele
bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si scopului stabilit de
par^i prin contractul de concesiune.

Art.39.(l) - In temeiul contractului de concesiune, concesionarul are
obliga{ia sa asigure exploatarea eficienta, in regim de continuitate si permanenta, a
bunurilor proprietate publica care fac obiectul concesiunii.

(2) - Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul
concesiunii decat in condi^iile art.59, alin.(5) din O.U.G. nr.54/2006 si ale prezentului
regulament.

(3) - Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa la valoarea si in
modul stabilit in contractul de concesiune.

(4) - Concesionarul este obligat sa respecte condh;iile impuse de
natura bunurilor proprietate publica.

Art.40 - In termen de cel mult 90 de zile de la data incheierii contractului de
concesiune, concesionarul este obligat sa depuna garam;ia prevazuta la art.56 din
O.U.G. nr.54/2006.

Art.41 - La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen
concesionarul este obligat sa restituie concedentului bunurile de retur in mod gratuit si
libere de orice sarcini.

Art.42 - In condi{iile incetarii contractului de concesiune din alte cauze decat
prin ajungere la termen, forta majora sau cazul fortuit, concesionarul este obligat sa
asigure continuitatea exploatarii bunului proprietate publica, in conditiile stipulate in
contract, pana la preluarea acestora de catre concedent.

Art.43 - In cazul in care concesionarul sesizeaza existenta unor cauze sau
iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea
exploatarii bunului, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii
masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii exploatarii bunului.



SUBSECTIUNEA 2: PARAGRAFUL 2 - DREJ
OBLIGATIILE CONCEDENTULUI

Art.44.(l) - Pe durata contractului de concesiune,
dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, verificand respec
asumate de concesionar.

(2) - Verificarea prevazuta la alin. (1)
numai cu notificarea prealabila a concesionarului si in conditiile"
contractul de concesiune.

Art.45.(l) - Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a
contractului de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, numai Tn
conditiile prevazute de art. 53 alin.(l) din O.U.G. nr.54/2006.

(2) - Concesionaral este obligat sa continue exploatarea bunului Tn
noile condiJii stabilite de concedent, fara a putea solicita incetarea contractului de
concesiune.

Art.46.(l) - Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in
exerciJiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

(2) - Concedentul nu are dreptul sa modifice Tn mod unilateral contractul
de concesiune, in afara de cazurile prevazute de lege.

(3) - Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apari{ia
oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor acestuia.

SECTIUNEA 3: INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Art.47.(l) - Contractul de concesiune inceteaza de drept la expirarea perioadei

pentru care a fost Tncheiat, in masura in care par^ile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia Tn condiJiilej>revazute de lege.

(2) - In cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se
deruleaza Tn condh:iile stabilite ini^ial.

Art.48.(l) - Concedentul poate denun{a unilateral contractul de concesiune Tn
condi|iile art.57, alin.(l), lit.b) din O.U.G. nr.54/2006.

(2) - In situa{ia prevazuta la alin. (1), concedentul va notifica de
indata intenJia de a denun{a unilateral contractul de concesiune si va face men{iune
cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.

(3) - Partile vor stabili cuantumul despagubirilor datorate
concesionarului si modul de plata a acestora, in caz de dezacord, acestea se
stabilesc de catre Tribunalul Prahova, daca parJile nu stabilesc altfel.

Art.49 - In cazul nerespectarii din culpa a obliga$iilor asumate de catre una
dintre par^i prin contractul de concesiune sau al incapacita{ii indeplinirii acestora,
cealalta parte este indrepta{ita sa solicite instantei Tn a carui raza teritoriala se afla
bunul concesionat sa se pronun{e cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei
despagubiri, daca par^ile nu stabilesc altfel.

Art.50.(l) - In cazul dispari{iei, dintr-o cauza de for{a majora, a bunului
concesionat sau Tn cazul imposibilita{ii obiective a concesionarului de a-l
exploata, acesta va notifica de Tndata concedentului dispari{ia bunului ori
imposibilitatea obiectiva de exploatare a acestuia, declarand renun{area la concesiune.

(2) - Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri
pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situa^iilor prevazute la alin.(l).

Art.51 - Prin contractul de concesiune parJile pot stabili si alte cauze de
Tncetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si condi{iilor
reglementate de lege.



ANEXA
LA REGULAMENTUL DE ATRIBU

CONTRACTELOR DE CONCESI

CAPITOLUL I: PARTILE CONTRACTANTE
Intre Municipiul Campina, cu sediul in Municipiul Campina,

nr.l8, reprezentat prin ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu - primar, jr.Moldoveanu Paul -
secretar si jr.Anton Iulian - directorjuridic, 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 principal in , reprezentat prin
, avand functia de , in calitate de concesionar, pe de alta

parte,
la data de , la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.)

, in temeiul Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr.22/2007, si a Hotararii
Consiliului local de aprobare a concesionarii nr din , s-a incheiat
prezentul contract de concesiune.

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Art.l
(1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun,

, situat in , in
conformitate cu obiectivele concedentului.

(2) Obiectivele concedentului sunt:
a) ;
b) ;
c) ;
d) etc.
(3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele

categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: ;
b)bunurileproprii:

CAPITOLUL III: TERMENUL
Art.2
(1) Durata concesiunii este de ani, incepand de la data de
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel

multjumatate din durata sa initiala.

CAPITOLUL IV: REDEVENTA
Art.3
Redeventa este de lei, platita anual/lunar, in conformitate cu caietul de

sarcini (detalii cu privire la modul de plata).



CAPITOLUL 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 mtarziere a acestei obl^rF^8uce la

CAPITOLUL VI: DREPTURILE PARTILOR
Art. 5: Drepturile concesionarului
(1) Concesionarul are dreptul de a exploata m 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.

Art. 6: Drepturile concedentului
(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

inurmatoarele conditii:
(3) Concedentul are dreptul sa modifice m mod unilateral partea reglementara a

contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau
local.

CAPITOLUL VII: OBLIGATIILE PARTILOR - CLAUZE STABILITE
IN CONDITIILE CAIETULUI DE SARCINI

Art. 7: Obligatiile concesionarului
(1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace m 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 m 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, cu respectarea
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.54/2006, aprobata cu modificari
prin Legea nr.22/2007.

(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) In termen de (cel mult) 90 de zile de la data incheierii contractului de
concesiune, concesionarul este obligat sa depuna, 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 continuie exploatarea bunului i
stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din
de concesiune, fara a putea solicita incetarea acestuia.

(9) Concesionarul se obliga sa plateasca .. % din prima de
(10) Alte clauze.
Art. 8: Obligatiile concedentuIui
(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 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.

CAPITOLUL VIII: INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Art.9
(1) Prezentul contract de concesiune Tnceteaza 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 concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata;

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

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

e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata
unei despagubiri;

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

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

a) bunuri de retur ;
b) bunuri proprii

CAPITOLUL IX: CLAUZE CONTRACTUALE REFERITOARE LA
IMPARTIREA RESPONSABILITATILOR DE MEDIU INTRE CONCEDENT
SI CONCESIONAR

Art. 10

CAPITOLUL X: RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 11
Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul

contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.



CAPITOLUL XI: LITIGII
Artl2 ,/
(1) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din execufarei

contract de concesiune se realizeaza potrivit prevederilor Legii
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii, partile pot stipu
concesiune clauze compromisorii.

CAPITOLUL XII: ALTE CLAUZE (DE EXEMPLU: CLAUZE DE
REZILIERE CONVENTIONALA, CLAUZE PENALE)

Art. 13

CAPITOLUL XIII: DEFINITII

Art. 14
(1) Prin forta majora, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o

imprejurare externa cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care a provocat dauna
sau cu insusirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibila.

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

Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in exemplare.

Concedent, Concesionar,



ANEXA nr.2
la H.C.L. nr.l31 din data 27 sejjifimbrie 2016

Presedintel(

dI.C

REGULAMENT
privind inchirierea bunurilor aparfinand proprietatiT

MunicipiuIui Campina

CAPITOLUL I
DISPOZITI GENERALE
Art.l. - Obiectul prezentului regulament i constituie reglementarea inchirierii

bunurilor aparJinand proprietatii publice a MunicipiuIui Campina.

CAPITOLUL II
INCHIRIEREA PRIN LICITAJIE PUBLICA
Art.2. - Principiile care stau la baza selectarii ofertan{ilor si adjudecarii bunurilor

scoase la licita{ie publica in vederea inchirierii sunt urmatoarele:
a) Transparenta, respectiv punerea la dispozi{ia tuturor celor interesaJi a

informa^iilor referitoare la aplicarea procedurii pentru mchirierea bunurilor proprietate
publica a MunicipiuIui Campina;

b) Tratamentul egal pentru to{i ofertanjii, insemnand ca toate criteriile de
selec{ie se aplica intr-o maniera nediscriminatorie;

c) Libera concurenta, respectiv asigurarea condi{iilor pentru ca orice
candidat, persoana fizica saujuridica capabila, potrivit legislaJiei, a dobandi bunuri pe
teritoriul Romaniei, sa aiba dreptul de a participa la licita{ia publica in vederea
inchirierii bunurilor proprietate publica a MunicipiuIui Campina, in condi{iile legii,
ale conven{iilor si acordurilor la care Romania are parte.

Art.3. - Ini{iativa inchirierii bunurilor aparJinand proprietatii publice, trebuie sa
aiba la baza efectuarea unui studiu de oportunitate, care sa cuprinda, in principal,
urmatoarele elemente:

a) Date privind persoanajuridica careia ii apar^ine bunul: denumirea, sediul,
obiectul de activitate;

b) Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fle inchiriat, actul
juridic in baza caruia este de{inut; descrierea acestuia, adresa, vecinitati, specifica{ii
tehnice, relevee, planuri de situa{ie, ansamblul in care func{ioneaza bunul si condi{ii
care se cer pentru a nu prejudicia ansamblul, sarcini de care este grevat bunul;

c) Motivele de ordin economic, fmanciar, social si de mediu, care justiflca
realizarea inchirerii;

d) Activitatiile pentru care bunul poate fi inchiriat;
e) Nivelul minim al pre{ului chiriei;
f) Procedura licita{iei publice utilizata pentru atribuirea contractului de

inchiriere si justificarea alegerii procedurii;
g) Durata estimata a inchirierii.
Art.4.(l) - Pre{ul de pornire la licitajie se aproba de consiliul local avand in

vedere raportul de evaluare intocmit de catre un expert evaluator autorizat.
(2) - Acest pre{ de pornire la licita{ie nu poate fi inferior valorilor



stipulate prin raportul de evaluare intocmit de catre un expert evaluaj
(3) Raportul de evaluare se aproba de consiliul local prin

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA LICITATIEI
Art.5. - Opera{iunile pregatitoare organizarii licita{iei in

bunurilor proprietate publica a localita{ii sunt mdeplinite de Serviciul
administrarea domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului
Campina, dupa caz, persoanele desemnate de catre primar.

Art.6. - In vederea organizarii licita{iei publice, Serviciul administrarea
domeniului public si privat din Primarie/persoanele desemnate de catre primar vor
intocmi caietul de sarcini, instruc{iunile pentru ofertan{i si vor intocmi
documentaJia pentru ini{ierea unui proiect de hotarare.

Art.7.(l) - Documenta{ia de elaborare si prezentare a ofertei, con{inand
caietul de sarcini si instruc{iumle pentru ofertan^i, vor fi avizate de catre secretarul si
primarul Municipiului Campina si aprobate de consiliul local.

(2) - Caietul de sarcini va cuprinde condi{iile minime pentru participare
la licita{ia publica, pre{ul de achizi{ionare a documenta{iei privind licita{ia publica,
data licita{iei, data limita de depunere a ofertelor.

(3) - Caietul de sarcini va fi pus in vanzare de catre Serviciul
administrarea domeniului public si privat/ persoanele desemnate de catre primar, la
sediul autorita{ii administra{iei publice locale.

(4) - Pre{ul de vanzare al documenta{iei de licita{ie va fi stabilit de
consiliul local $i nu poate fi mai mic de 100 lei.

Art.8.(l) - Caietul de sarcini va cuprinde:
a) Datele necesare pentru identificarea exacta a obiectului-bun mobil/imobil

propus in vederea inchirierii prin licita^ie publica.
b) Descrierea destinaJiei, caracteristicilor si regimului tehnic si juridic al

bunului propus in vederea inchirierii prin licita{ie publica.
c) Valoarea investi{iilor facute asupra bunului pana la data organizarii licita{iei

publice in vederea inchirierii;
d) Condi{iile impuse de natura bunului ce face obiectul inchirierii prin licita{ie

publica, cum sunt: condi{ii de siguran{a in exploatare, condi{ii privind protec{ia
mediului, condi{ii impuse de acordurile si conven{iile interna|ionale la care Romania
este parte, etc;

e) Pre{ul minim de pornire la licita{ie;
f) Taxele ce trebuie achitate in contul proprietarului pentru a putea participa la

licita{ie:
- Taxa de participare, suma ce trebuie sa acopere cheltuielile ocazionate de

organizarea licita{iei, care nu poate fi mai mica de 100 lei;
- Garan{ia de participare, care va fi chiria pe o luna stabilita din preJul de

pornire a licita{iei;
g) Orice alte condi{ii specifice care vor fi stabilite de catre autoritatea

administra{iei publice locale;
(2) - Organizatorul licita{iei va putea modifica documentele sus

men{ionate in condi{ii deosebite, cu condi{ia notificarii acestora cu minim 10 zile
calendaristice inainte de data limita de inscriere la licita{ie tuturor ofertam;ilor care au
cumparat caietul de sarcini si documentele de elaborare si prezentare a ofertei.



Art.9. - Instruc{iunile pentru ofertan{i cuprind date si
desfa^urarii licita{iei publice, precum si precizari asupra moduh
prezentare a ofertei.

Art.lO. - Instruc{iunile au caracter obligatoriu pent|
nerespectarea lor atrage descalificarea ofertelor si imposibin
ofertan{ilor la licitajie.

Art.ll. - Instructiunile pentru ofertan{i cuprind:
a) Lista documentelor necesare pentru participarea la licita$ie;
b) Termenul limita (ziua,ora) modul si locul de depunere a cererii de inscriere la

licita{ie.
c) Cuantumul garan{iei si taxei de participare la licita{ie, precum si forma de

depunere si condi{iile de restituire a acestora;
d) Data, locul si ora desfa$urarii licita{iei;
e) Pre{ul minim de pornire la licita{ie si durata inchirierii;
f) Condi{iile pe care trebuie sa le indeplineasca licitatorul pentru a fi admis

la licita{ie (conditiile de calificare: cazier fiscal, bilan{ contabil, certificat fiscal,
state de plata, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer{ului sau
autoriza{ia pentru persoane fizice care desfa$oara activita|i economice pe baza liberei
ini{iative, statut si act constitutiv etc).

g) Modelul de contract de mchiriere;
h) Alte date utile.
Art.l2. - Serviciul administrarea domeniului public si privat din cadrul

Primariei Municipiului Campina/ persoanele desemnate de catre primar, cu minim
20 zile calendaristice inainte de data desfa$urarii licita{iei publice organizate in vederea
inchirierii bunului proprietatea localita{ii, vor asigura aducerea la cunostin{a publica a
desfa^urarii respectivei licita{ii prin publicarea anun{ului de participare la sediul
propriu, intr-un loc vizibil, si in minim 2 ziare, 1 de interes local si 1 na{ional.

Art.l3. - Anun{ul de participare la licita{ia publica in vederea inchirierii
bunului proprietatea localita{ii, va con{ine minim urmatoarele date:

a) Numele organizatorului licita{iei si adresa acestuia
b) Obiectul licita{iei si date privind identificarea acestuia
c) Data, locul si ora desfa$urarii licitaJiei;
d) Pre{ul de pornire al licita^iei;
e) Termenul pana la care se pot depune ofertele si locul de depunere;
f) Situa{iajuridical a imobilului;
g) Pre{ul si locul de achizi{ionare a documenta{iei de licita|ie;
h) Alte informa^ii utile.
Art.l4.(l) - Cererea-tip de inscriere la licita{ie va cuprinde urmatoarele

elemente:
a. Datele de identificare ale ofertantului
b. Datele de identificare ale bunului pentru care se solicita inscrierea la licita{ie
c. Precizari cu privire la acceptarea de catre ofertant a prevederilor caietului

de sarcini, instrucJiunilor pentru ofertan{i si ale contractului cadru de mchiriere.
(2) - La depunerea ofertei, cererea de inscriere la licita{ie va fi inso{ita de

urmatoarele documente:
a Cartea de identitate a persoanei participante (copie), pentru ofertan{i persoane

fizice;
b. Certificatul de inmatriculare al societa$ilor comerciale sau autoriza{ia pentru



persoanele fizice care desfa$oara activita{i economice pe baza liberei mj
c. frnputernicirea data participantului de catre ofertant

licitatie in numele sau:
* '

d. Dovezile de plata a taxei de participare (copie) si a
e. Certificatul doveditor din care sa rezulte ca ofertantul n

bugetul de stat si/sau bugetele locale, precum si catre societatile
i t *

publlCe.

Art.l5. - Criteriile de calificare a ofertan{ilor constau in prezentarea
documentelor precizate la art, 14 si indeplinirea condi{iilor de calificare precizate in
instruc{iunile pentru ofertan{i.

Art.l6.(l) - Serviciul administrarea domeniului public si privat/persoanele
desemnate de catre primar vor pune caietul de sarcmi si documenta{ia pentru
elaborarea si prezentarea ofertei, la dispozi{ia persoanei interesate cat mai repede
posibil, intr-o perioada care nu va depasi 48 ore de la primirea unei solicitari din
partea acesteia.

(2) - Persoana interesata are obliga|ia de a depune diligentele necesare,
astfel incat respectarea de catre reprezentan{ii autorita{ii administra{iei publice locale a
perioadei prevazute la alin.(l) sa nu conduca la situa{ia in care documenta{ia pentru
licita{ie sa fie pusa la dispozi{ia sa cu mai pu{in de 4 zile lucratoare inainte de data
limita pentru depunerea ofertelor.

Art.l7.(l) - Orice persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind
documenta{ia de licitaJie.

(2) -Serviciul administrarea domeniului public si privat din cadrul
Primariei Municipiului Campina/persoanele desemnate de catre primar vor
raspunde in mod clar, complet si fara ambiguita{i, la orice clarificare solicitata, intr-o
perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile lucratoare de la primirea unei astfel de
solicitari.

(3) - Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei
Municipiului Campina/persoanele desemnate de catre primar vor transmite
raspunsurile inso{ite de intrebarile aferente catre toate persoanele interesate care au
ob{inut documenta{ia pentru eleborarea si prezentarea ofertei in cadrul licita{iei
publice organizate pentru inchirierea bunului proprietatea localita{ii, luand masuri
pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.

Art.l8.(l) - Serviciul administrarea domeniului public si privat din cadrul
Primariei Municipiului Campina/persoanele desemnate de catre primar vor transmite
raspunsul la orice clarificare cu cel pu{in 4 zile inainte de data limita pentru depunerea
ofertelor.

(2) - In cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp
util, punand astfel reprezenta{ii autorita{ii administra{iei publice locale in
imposibilitatea de a respecta termenul prevazut la alin (l), se va raspunde totu$i la
clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea
raspunsului face posibila primirea acestuia de catre pesoanele intersate inainte de data
limita pentru depunerea ofertelor.



CAPITOLUL IV
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Art.l9.(l) - Ofertele se prezinta in doua plicuri sigilate,

interior.
(2) - Pe plicul exterior se va indica textul "licita^

pentru mchirierea bunului in suprafa{a de m.p., situat in Murn^
va con{ine:

a o declaraJie de participare semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau
modificari;

b. documentele specificate la art.l4;
c. plicul exterior se va sigila astfel incat sa nu prezinte nici un element de

identificare a ofertantului.
d plicul interior.

(3) - Pe plicul interior se inscriu denumirea ofertantului, precum $i
sediul social al acestuia. Acest plic va con{ine oferta propriuzisa exprimata in
lei/mp/luna.

CAPITOLUL V
COMISIA DE EVALUARE SI DE CONTESTAJII
Art.20.(l) - Comisia de evaluare va fi alcatuita dintr-un numar de 5 membri.

(2) - Comisia se va numi prin Dispozi{ie a Primarului, se vor numi
membri titular si membri suplean{i. Odata cu constituirea comisiei de evaluare se
constituie si comisia de solu{ionare a contesta{iilor care va avea in componenta 5
membri din care un presedinte si un secretar.

(3) - Fiecaruia dintre membrii comisiei de contesta{ii i se poate desemna
un supleant.

(4) - Din comisia de solu$ionare a contesta{iilor nu pot face parte
reprezenta{ii numi{i in comisia de evaluare.

Art.21.(l) - Nu au dreptul, sa fie implicate in procesul de evaluare a ofertelor
urmatoarele persoane:

a) Sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul,
persoana fizica;

b) Sot/sotie, ruda sau afln pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care
fac parte din consiliul de administra{ie , organul de conducere ori de supervizare al
unuia dintre ofertan{i, pesoanejuridice;

c) Persoane care de{in par^i sociale, par|i de interes, ac{iuni din capitalul
subscris al unuia dintre ofertanJi sau persoane care fac parte din consiliul de
administra{ie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertan{i;

d) Persoane care pot avea un interes de natura sa le afecteze impar^ialitatea pe
parcursul procesului de evaluare a ofertelor.

(2)- Inaintea deschiderii sedin|ei publice de licitaJie, membrii comisiei
de evaluare vor semna o declaratie pe proprie raspundere cu privire la faptul ca nu
se afla intr-una din situa{iile de incompatibilitate men{ionate la alin.(l).

(3)- Persoanele care au participat la intocmirea documenta{iei de
licita{ie au dreptul de a fi ofertant, dar numai in cazul in care implicarea lor in
elaborarea documentatiei de licita{ie nu este de natura sa distorsioneze concurenta.

(4)- Persoanele care sunt implicate direct in procesul de evaluare a
ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sanc{iunea excluderii din procedura de



licita{ie.
Art.22. - Atribu{iile comisiei de evaluare sunt:
a) Deschiderea ofertelor depuse, in cadrul $edin{ei

desfa$urate la data, ora si locul stabilite prin anun{ul publicitar;
b) Selectarea si calificarea ofertelor pe baza datelor

documentelor prezentate de ofertantl in cadrul ofertelor depuse;
c) Excluderea ofertelor care nu intrunesc condijiile de eligibilitatef
d) Analizarea si evaluarea ofertelor, in baza criteriilor de evaluare stabilite in

documenta{ie pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
e) Desemnarea ca$tigatorului licita{iei publice;
f) intocmirea procesului verbal al sedin{ei de deschidere a licitatiei si a

raportului fmal si inaintarea acestora catre autoritatea administra^iei publice locale;
Art.23.(l) - Comisia de evaluare este legal intrunita numai in prezenta tuturor

membrilor.
(2) - Comisia de evaluare adopta decizii in mod autonom si numai pe

baza criteriilor de selec^ie prevazute in instrucJiunile privind organizarea si
desfasurarea licita{iei publice.

(3) - Deciziile comisiei de evaluare se adopta cu votul majorita{ii
membrilor.

Art.24. - Membrii comisiei de evaluare au obliga{ia de a asigura protejarea
acelor informatii care le sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu
confiden^ial, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea informatiilor in cauza ar
prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, in special in ceea ce prive$te
secretul comercial si proprietatea intelectuala.

CAPITOLUL VI
DESFA$URAREA LICITATIEI
Art.25.(l) - Garan{ia pentru participare se constituie de catre ofertant in scopul

de a proteja autoritatea administra{iei publice locale fata de riscul unui eventual
comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la
mcheierea contractului.

(2) - Autoritatea administra{iei publice locale va stabili in
documenta$ia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, perioada de valabilitate a
garan{iei pentru participare care va acoperi, de regula, intreaga perioada derulata pana
la incheierea contractului;

(3) - Garan|ia pentru participare se exprima in lei si se constituie prin
depunerea la casieria sau in contul autoritatii administraJiei publice locale a unor sume
de bani, sau prin scrisoare de garanJie bancara, care se prezinta in original.

(4) - Scrisorile de garan{ie bancara vor fie eliberate de o banca din
Romania sau, dupa caz de o banca din strainatate.

(5) -Autoritatea administratiei publice locale are dreptul de a vira
garan{ia de participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita,
atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) Cand oferta depusa se afla sub valoarea pre|ului minim de pornire la licita^ie;
b) Cand ofertantul isi revoca oferta, dupa deschiderea acesteia si inainte de

adjudecare;
c) Ofertantul isi revoca oferta, dupa adjudecare;
d) Oferta sa fiind stabilita ca$tigatoare, ofertantul refuza sa semneze



contractul, in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la
rezultatului licita^iei publice;

(6) - Garan{ia pentru participare, constituita de
oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza c
administra{iei publice locale in cel mult 15 zile lucratoare de
contractului sau se scade din suma pe care ofertantul s-a ofertit^
contravaloarea bunului proprietate a localita|ii.

(7) - Garan{ia pentru participare constituita de ofertantul a caror
oferta nu a fost stabilita castigatoare se returneaza de catre autoritatea
administra^iei publice locale cat mai repede posibil, dar nu mai tarziu de 15 zile
lucratoare de la data desfasurarii licitatiei publice deschise.

Art.26.(l) - Organizatorul licitaJiei va folosi ca forma de licita{ie, licita{ia
publica deschisa cu strigare;

(2) - Pentru desfasurarea procedurii licita{iei publice organizate in
vederea inchirierii bunurilor proprietate a localita^ii, este obligatorie participarea a cel
pu{in 2 ofertan{i.

Art.27.(l) - LicitaJia este condusa de presedintele comisiei de licita{ie, numit
"licitator".

(2) - Participan{ii admisi la licita{ie se numesc "licitanJi".
(3) - Procesul verbal de sedin{a se intocmeste in timpul desfasurarii

licita{iei de catre secretarul comisiei si. se lnregistreaza imediat, dupa inchidere sedin{ei
de licita^ie, la registratura Primariei Municipiului Campina.

Art.28.(l) - In cadrul licitaJiei, licitatorul va anun^a pre{ul ini^ial de plecare si va
preciza care sunt salturile de supralicitare premise, respectiv, saltul minim de 10%.

(2) - Dupa inceperea licita{iei, se primesc de la licitan{i ofertele de pre{
care trebuie sa respecte condi{iile de salt precizate la deschiderea sedin{ei.

(3) - Licitatorul va anun{a, cu glas tare, de trei ori suma oferita cu
interval de 3-5 minute intre strigari.

(4) - Daca la a treia strigare a ultimei sume oferite nu se ofera o suma
mai mare licitatorul va anun{a adjudecarea in favoarea licitantului care a oferit ultima
suma.

(5) - Odata ce unul din licitanJi a oferit o suma, nici un alt licitant nu va
putea oferi aceasi suma, ci doar o suma mai mare cu respectarea pasului minim.

(6) - Daca dupa deschiderea licita{iei niciun licitant nu ofera o suma
egala sau superioara pre{ul de pornire cu respectarea pasului (minim de 10%), se va
incheia un proces-verbal in care se va face men{iune despre aceasta, iar bunul va fi
retras de la licita^ie.

(7) - Declansarea unei noi proceduri de inchiriere a bunului respectiv va
fi aprobata prin hotarare de catre consiliul local.

(8) - Dupa adjudecarea bunului de catre unul din licitan{i,
adjudecatorul va fi anun{at de catre licitator, iar sedin{a de licita{ie va fi declarata
inchisa, incheindu-se un proces verbal care va fi semnat de catre comisia de
adjudecare si de licitan{ii prezenJi.

Art.29.(l) - Licitatorul anun^a deschiderea sedin{ei, obiectul acestei, face
identificarea ofertelor depuse si a licitan{ilor prezenJi si constata daca sunt indeplinite
condiJiile legale pentru tinerea sedin{ei.

(2) -Daca la deschiderea $edinJei de licita{ie se constata depunerea a cel
pu{in 2 oferte, comisia de evaluare poate proceda la deschiderea plicurilor exterioare



con{inand documentele depuse de licitatori, urmand sa
ofertan{ilor care indeplinesc urmatoarele condi$ii:

a) Fac dovada achitarii caietului de sarcini si a garanJiei
b) Au prezentat in copie documentele solicitate prin

ofertan$i si caietul de sarcini;
c) Fac dovada achitarii obligatiilor exigibile de plata

taxelor catre stat, inclusive cele locale, in baza certificatul
materiala emis de direc^ia/compartimentul de specialitate.

(3) - In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a
ofertelor nu se depun cel pupn doua oferte sau in cazul in care , dupa deschiderea si
analizarea plicurilor exterioare, nu sunt doua oferte calificate, aceasta situaJie se va
consemna in procesul verbal de $edinJa, bunul va fi retras, urmand sa se demareze o
noua procedura de licita{ie.

(4) - In cazul in care nici la a doua licita{ie nu se depun 2 oferte
valabile, demararea unei noi procedure se face cu aprobarea consiliului local.

Art.30.(l) - Comisia de evaluare deschide si analizeaza ofertele din plicurile
interioare si poate, atunci cand considera necesar, sa ceara ofertan{ilor precizari cu
privire la con{inutul ofertei lor.

(2) - Licitatorul anun$a pre{ul ini{ial de pornire la licita$ie, stabilit prin
documentaJia de elaborare si prezentare a ofertei, precum si preturile oferite de catre
licitam;i in cadrul ofertelor depuse de acestia.

Art.31. - Comisia de evaluare va consemna in procesul verbal de sedin$a
ofertele care au fost depuse in termenul prevazut in anun{ul publicitar, ofertele care
au fost calificate potrivit criteriilor de eligibilitate, ofertele care nu au intrunit
condi{iile de eligibilitate si au fost, prin urmare, respinse, orice alte clarificari aduse
de catre ofertan^i asupra ofertelor depuse la cererea comisiei de evaluare, preturile
oferite de licitan{i prin ofertele depuse.

Art.32.(l) - Deschiderea $i evaluarea ofertelor see vor face la ora, data $i locul
stabilit prin anun{ul de licita{ie $i documenta{ia de licita{ie;

(2) - Licita{ia se va desfa$ura in doua etape, dupa cum urmeaza:
a. etapa intai - deschiderea plicurilor exterioare, se verifica integritatea

plicurilor, identitatea ofertantilor, existenJa actelor doveditoare de plata a taxei de
participare, costul documenta{iei si garan{iei de participare, existen{a actelor cerute la
art. 14 din prezentul regulament; se intocmeste un proces verbal.

b. etapa a doua - deschiderea plicurilor interioare.
(3) - In etapa a doua participa numai ofertan{ii care au prezentat in etapa

intai toate documentele prevazute la art.l4 din prezentul regulament.
(4) - Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de inchiriere: pre{ul

cel mai ridicat.
(5) - Evaluarea ofertelor consta in compararea pre{ului fiecarei oferte $i

intocmirea unui clasament in ordinea descrescatoare a pre{urilor ofertate.
(6) - Licita{ia se desfa$oara daca sunt cel pu{in doi ofertam;i admi$i.
(7) - Pre$edintele comisiei de licita{ie conduce intreaga activitate dupa

urmatoarea procedura:
a. se stabile$te pasul de licitare care este 10% din pre{ul de pornire.
b. se incepe licitaJia deschisa, parcurgandu-se urmatoarele etape;
c. se trece la supralicitare prin strigare directa, incepand de la oferta cea mai mare.

Supralicitarea se continua pana cand nici un ofertant nu mai supraliciteaza;



d intre strigari se lasa un timp suficient pentru gandire;
e. imobilul se adjudeca acelui ofertant care a facut cea mai

strigare consecutiva;
f. comisia de licita{ie va mcheia un proces-verbal de adjuc

exemplare, pentru imobil;
g. pe baza procesului - verbal de adjudecare a licitaJiei se va mcheia cor

inchiriere.
Art.33. - Procesele verbale de $edin{a impreuna cu documentele privind

licita{ia se inainteaza de indata autorita{ii administratiei publice locale si se pastreaza
cu caracter permanent in arhiva Primariei Municipiului Campina.

Art.34. - Licitan^ii pot formula contesta{ii cu privire la organizarea si
desfa$urarea licita{iei, care se depun la registratura generala a Primariei in termen de
maxim 24 ore (sau in prima zi lucratoare) de la data incheierii $edin{ei de licitaJie.

Art.35.(l) - Comisia de soluJionare a contesta{iilor va analiza toate
documentele intocmite de catre comisia de evaluare si va verifica respectarea
dispozi{iilor care reglementeaza procedura licita{iei publice.

(2) - La verificarea documentelor, comisia de solu{ionare a
contesta{iilor, va avea in vedere aspectele contestate de catre contestatar cu privire la
respectarea dispozi^iilor referitoare la:

a) Modul de alcatuire a comisiei de evaluare;
b) Incompatibilitatea membrilor comisiei de evaluare;
c) Condi{iile de intrunire legala a comisiei de evaluare;
d) Evaluarea ofertelor in func{ie de condiJiile de calificare prevazute in

instruc{iunile privind organizarea si desfa$urarea procedurii de licita{ie;
e) Modul de luare a deciziilor in cadrul comisiei de evaluare;
f) Modul de intocmire a procesului verbal al comisiei de evaluare.
Art.36. - Comisia de solu^ionare a contestaJiei admite/respinge contesta{ia prin

proces verbal care va fi intocmit in termen de 2 zile lucratoare de la primirea
contestatiilor .

Art.37. - Depunerea contesta{iei intrerupe termenul de incheiere al contractului
de inchiriere pe perioada cuprinsa intre data depunerii contesta{iei si data
transmiterii raspunsului la contesta{ie.

Art.38.(l) - Comisia de evaluare, dupa analizarea ofertelor in termen de maxim
15 zile de la deschiderea ofertelor va intocmi raportul final in care va consemna
adjudecatorul licita{iei.

(2) - Raportul final va fi comunicat primarului care,
prin compartimentul de specialitate/persoanele desemnate, va comunica rezultatul
tuturor ofertan|ilor in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii raportului.

CAPITOLUL VII
DISPOZITH PRIVIND CONTRACTUL DE INCHIRIERE
Art.39.(l) - Ca$tigatorul licita{iei este obligat sa semneze contractual de

inchiriere pentru bunul adjudecat in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data
comunicarii in$tiin{arii privind rezultatul licita{iei.

(2) - Contractul de inchiriere va cuprinde clauzele prevazute in
caietul de sarcini si documenta{ia licitafiei.

Art.40. - Plata pre{ului chiriei bunului se poate face pana la data de 15 ale
fiecarei luni, pentru luna in curs;



Art.41. - In cazul in care, cu excep{ia unor situa{ii de for{a
justificate, contractul nu este semnat in termenul stabilit, adji
licitatia, dreptul la restituirea garan{iei pentru participare si poate(
unor daune interese. De asemenea, acesta nu mai are dreptul de
licita{ii privind inchirierea bunurilor localita{ii pe termen de 3 ani.

Art.42. - DispoziJiile prezentului regulament se completeaza ci
legale aplicabile in materie.

Art.43. - Executarea contractului de inchiriere este urmarita de serviciul
impozite si taxe si Serviciul administrarea domeniului public si privat.



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.69.083/19 septembrie 2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: Candea Costantin, Petrescu Ioan, Petrovici Mihaela, Ionita Daniel
si Minea Robert - Catalin - consilieri locali ai Municipiului Campina, membri ai
Comisiei de specialitate administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, s.a.m.d., in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea
nr.215/2001 a administra|iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50,
alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al
municipiului Campina, Tnaintam la Aparatul permanent al Consiliului local proiectuI
de hotarare privind aprobarea ReguIamentelor privind concesionarea/
Tnchirierea bunurilor apar{inand proprietatii pubIice a Municipiului Campina.

Promovarea proiectului de hotarare este necesara pentru indeplinirea obligatiilor
stabilite de auditorii Camerei de Conturi Prahova, in cadrul Raportului de audit de
performanta nr.26.201/5 decembrie 2014, in ceea ce priveste intocmirea si aprobarea
prin hotarare a Consiliului local a unor Regulamente referitoare la concesionarea si
inchirierea bunurilor apartinand proprietatii publice a Municipiului Campina.

Regulamentul referitor la concesionarea bunurilor apartinand proprietatii
publice a Municipiului Campina este intocmit cu respectarea prevederilor O.U.G.
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si
a Normelor de aplicare a acesteia, iar Regulamentul referitor la inchirierea acestor
bunuri este intocmit prin asimilarea procedurii utilizate la concesionare.

Termenul de realizare a masurii dispuse este de 30 septembrie 2016.
Cadrul legal aplicabil:
- adresa nr.l6.131/21 iunie 2016 a Compartimentului audit intern;
- prevederile art.l4 si art.l5 din Legea nr.213/1998 privind bunurile

proprietate publica;
- prevederile Ordonan{ei de Urgenta nr.54/2006 privind regimul contractelor

de concesiune de bunuri proprietate publica;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si alin.(5), lit."a" si lit."b", art.45, alin.(l),

art.l21, alin.(l) si alin.(2) si art.l23, alin.(l) si alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind
administraJia publica locala, republicata.

CONSILI
dl.Candea Costantin
dl.Petrescu Ioan
d-na Petrovici MihaeIa
dl.Ionita Daniel
dI.Minea Robert Catalin

edit.B.L.
Cod FP-06-02, ver.l


