
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea documentaJiei de atribuireintocmita tn aplicarea

concesionarii prin Hcitafie publica a terenurilorTn suprafata totala de
9.029 rn.p., situate Tn municipiul Campina, str.Petrolistului, f.nr.,

Tarla 83, Parcela 689
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.497/23 mai 2013 a d-lui consilier Dragomir Ion, prin care

propune aprobarea documentaU'ei de atribuire mtocmita in aplicarea concesionarii prin licitajie
publica a terenurilor in suprafata totala de 9.029 m.p.. situate in municipiul Campina.
str.Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela 689;

- raportul de specialitate promovat de Serviciuljuridic. contencios;
- rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Campina,

respectiv:
- Comisia buget, finan|e, programe fmantare europeana, administrarea domeniului

public si privat si agricultura;
- Comisia administra|ie publica locala.juridic, relafii cu publicul, s.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.l2. alin.(3) si art.l7 din O.U.G. nr.54/2006 privind regimul

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
Avand in vedere prevederile art.7 - art.l2, art.23 si art.24 si Anexele nr.l si nr.2 din

Normele Metodologice din 2007 de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publica, aprobate prin H.G.R. nr.l68/2007;

Tinand cont de prevederile art.36. alin.(2), lit."c" $i alin.(5), lit."a" $i art.ll5, alin.(l),
lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra|ia publica locala, republicata;

In temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administra|ia publica locala,
republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Aproba documenta^ia de atribuire intocmita in aplicarea concesionarii

prin licita^ie publica a terenurilor in suprafata totala de 9.029 m.p., situate in
municipiul Campina, str.Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela 689, conform
ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se coniunica:
- Institu{iei Prefectuluijude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Direcpei investi^ii;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Biroului urbanism si amenajarea teritoriului;
- Membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor.

Presedinte de sedint^cHA-^V^k Contrasemneaza,
Consilier, ff* / ' t — & — | *̂ *V Secretar,

dl.Pitigoi Ioan - * ^ W - ^' Moldoveanu Paul
c c

Campina, 30 mai

Nr.78 CodFP-06-01,ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.78/30 mai 2013

Presedinte de

dI.Pitigoi

DOCUMENTATIA DE ATRIBUl
privind concesionarea prin licita(ie publica a

Tn suprafata totala de 9.029 m.p.,
situate!n municipiul Campina, str.PetroIistului, f.nr.,

Tarla 83, ParceIa 689

I. INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

1.1. Municipiului Campina, cu sediul in municipiul Campina, B-dul Culturii,
nr.l8, reprezentat prin ing.Tiseanu Horia - Lauren^iu - primar $ijr.Moldoveanu Paul
- secretar, Cod fiscal RO2843272, telefon 0244/336134, fax 0244/371458, e-mail:
primariacampina@yahoo.com, pagina web www.primaricampina.ro, persoana de
contact ing.Ionete Mihaela - Compartiment achizi^ii publice.

II. INSTRUCJIUNI PRIVIND ORGANIZAREA $I DESFA$URAREA
PROCEDURII DE CONCESIONARE

Atribuirea contractelor de concesiune, se va face prin procedura de licitatie, cu
respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata prin
Legea nr. 22/2007 si a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica, aprobata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.l68/2006.

In cazul Tn care, Tn urma publicarii anun^urilor de licita|ie, pentru fiecare lot Tn
parte, nu au fost depuse cel pu{in 3 oferte valabile, concedentul este obligat sa
anuleze procedura $i sa organizeze o noua licitatie. (art.25 din Ordonan^a de Urgen^a
a Guvernului nr. 54/2006)

Daca nici dupa repetarea procedurii de licitatie, pentru fiecare lot Tn parte, nu
au fost depuse cel pu{in 3 oferte valabile, concedentul va anula procedura $i va
organiza procedura de negociere directa. (art.26 din Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 54/2006).

2.L Procedura de licitatie:

2.1.1. Orice persoana interesata are dreptul de a solicita $i de a otyine
documentapa de atribuire.

Calitatea de concesionar o poate avea orice persoana juridica, romana sau
straina.

Concedentul va publica anun^urile de licitatie, Tn Monitorul Oficial al
Romaniei Partea a VI-a, Tntr-un cotidian de circula^ie na^ionala $i Tntr-unul de
circula^ie locala.

Anun^urile de licita^ie se trimit spre publicare cu cel pu^in 20 de zile
calendaristice Tnainte de data limita pentru depunerea ofertelor.



Concedentul va asigura obpnerea documenta^iei de
persoana interesata, care inainteaza o solicitare in acest sens.

Punerea la dispozi^ie a documenta^iei catre persoanele i^teres||
inaintat o solicitare in acest sens, a unui exemplar din documenta|'
va face pe suport hartie, contra - cost (50 lei).

2.1.2. Orice persoana interesata are dreptul de a solicita
documentatia de atribuire.

Concedentul va raspunde, in mod clar, complet sj fara ambiguitap, la orice
clarificare solicitata, intr-o perioada care nu va depasj 4 zile lucratoare de la primirea
unei astfel de solicitari.

Concedentul va transmite raspunsurile insopte de intrebarile aferente catre
toate persoanele interesate care au otyinut, documenta{ia de atribuire, luand masuri
pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.

Concedentul va transmite raspunsul la orice clarificare cu cel pu^in 4 zile
lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

In cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp util,
punand astfel concedentul in imposibilitatea de a respecta termenul prevazut la alin.
anterior, acesta din urma are totusJ obligafia de a raspunde la solicitarea de
clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea $i transmiterea
raspunsului face posibila primirea acestuia de catre persoanele interesate inainte de
data limita de depunere a ofertelor.

2.1.3. Pentru desfa$urarea procedurii licita^iei, pentru fiecare lot in parte, este
obligatorie participarea a cel pu^in 3 ofertan^i.

Procedura de licita|ie, pentru fiecare lot in parte, se poate desfa$ura numai
daca in urma publicarii anunmlui de licita$ie au fost depuse cel pu^in 3 oferte
valabile.

2.1.4. (1) Plicurile care confin oferta, inchise $i sigilate, se deschid la data
fixata pentru deschiderea lor, prevazuta in anun^ul de licitape.

(2) Dupa deschiderea plicurilor exterioare in $edin^a publica, comisia de
evaluare elimina ofertele care nu con^in totalitatea documentelor sj a datelor
solicitate la Capitolul 4.3. din prezentele instructiuni.

Pentru continuarea desfa$urarii procedurii de licitafie, pentru fiecare lot in
parte, este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel pu^in 3 oferte sa
intruneasca condi^iile prevazute la Capitolul 4.3. din prezentele instructiuni.

Dupa analizarea com;inutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare
intocme$te procesul-verbal in care se va men^iona rezultatul analizei, care va fi
semnat de catre to^i membrii comisiei de evaluare si de catre ofertan|ii prezen^i.

(3) Deschiderea plicurilor interioare, se face numai dupa semnarea
procesului-verbal mentionat anterior.

Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a
solicita clarificari $i, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertan;i
pentru demonstrarea conformita^ii ofertei cu cerin^ele solicitate.

Ofertan^ii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 4 zile
lucratoare de la primirea acesteia.

In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare pe baza criteriilor de
valabilitate, secretarul acesteia intocme$te un proces-verbal care trebuie semnat de
to{i membrii comisiei, in care menponeaza ofertele valabile, ofertele care nu
indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la
procedura de atribuire.



Sunt considerate oferte valabile, ofertele care indeplinesc
la Capitolul 4.4. din prezentele instruc^iuni (toate documentele''solk
prezentarea ofertei propriu-zise, intocmite cu respectarea cerinteloj din
de atribuire).

(4) In baza procesului-verbal, comisia de evaluare int$
de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite concedentului.

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei 7Teevaluare,
concedentul informeaza, in scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat
ca$tigator despre alegerea sa sj pe ceilal^i ofertamj despre respingerea ofertelor lor,
indicand motivele care au stat la baza respingerii.

2.1.5. (1) In cazul in care in urma publicarii anun|ului de licita^ie nu au fost
depuse, pentru fiecare lot in parte, cel pupn 3 oferte valabile, concedentul este
obligat sa anuleze procedura sj sa organizeze o noua licita{ie.

(2) Daca nici dupa repetarea procedurii de licitape, pentru fiecare lot in
parte, nu au fost depuse cel pu^in 3 oferte valabile, concedentul va anula procedura sj
va organiza procedura de negociere directa, conform prevederilor O.U.G.
nr.54/2006.

2.2. Procedura de negociere directa:

2.2.1. Concedentul are obliga|ia sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a VI-a, intr-un cotidian de circula^ie na|ionala sj intr-unul de circula^ie locala
anun^ul negocierii directe.

Anun|ul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel pu^in 10 zile
calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

2.2.2. Orice persoana interesata are dreptul de a solicita sj de a ob^ine
documentapa de atribuire.

Punerea la dispozi|ia oricarei persoane interesate care a inaintat o solicitare in
acest sens a unui exemplar din documenta|ia de atribuire, pe suport hartie se va face,
intr-o perioada care nu trebuie sa depa$easca doua zile lucratoare de la primirea unei
solicitari din partea acesteia.

Persoana interesata are obliga^ia de a depune diligen^ele necesare astfel incat
respectarea de catre concedent a perioadei prevazute anterior, sa nu conduca la
situa^ia in care documentaJia de atribuire sa fie pusa la dispozuja sa cu mai pu^in de
doua zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

2.2.3. (1) Orice persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind
documenta^ia de atribuire.

(2) Concedentul va raspunde, in mod clar, complet sj fara ambiguitati,
la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depa^easca doua zile
lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.

(3) Concedentul va transmite raspunsurile insopte de intrebarile
aferente catre toate persoanele interesate care au ob|inut, in condi^iile O.U.G.
nr.54/2006, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea
celui care a solicitat clarificarile respective.

(4) Fara a aduce atingere prevederilor 2.2.3. (2), concedentul are
obliga|ia de a transmite raspunsul la orice solicitare de clarificare cu cel pu|in doua
zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.



(5) In cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost
util, punand astfel concedentul in imposibilitatea de a respecta termenuly
alin. anterior, acesta din urma are totu$i obliga^ia de a raspund^
clarificare in masura Tn care perioada necesara pentru elaboran
raspunsului face posibila primirea acestuia de catre persoanele in$
data limita de depunere a ofertelor.

2.2.4. Concedentul va derula negocieri cu fiecare ofertant care a depus o oferta
valabila.

2.2.5. Procedura referitoare la intocmirea sj depunerea ofertei, la deschiderea
plicurilor interioare $i exterioare, la stabilirea ofertelor valabile, la intocmirea
procesului - verbal de evaluare, a raportului procedurii in urma negocierilor
efectuate cu fiecare ofertant, este identica cu cea de la licitatia deschisa (O.U.G. nr.
54/2006).

2.2.6. La data prevazuta in anun^ul negocierii directe pentru inceperea
procedurii, concedentul programeaza ofertan^ii sJ ii informeaza, in scris, despre data
negocierii directe.

Pentru negocierea directa va fi pastrata documenta^ia de atribuire aprobata
pentru licita|ie.

2.2.7. Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilita conform
programarii.

Negocierile se desfa$oara potrivit condipilor prevazute in documenta^ia de
atribuire.

Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevazute in documentatie, nu pot face
obiectul negocierii.

2.2.8. Pe parcursul procedurii de negociere directa, comisia de evaluare poate
propune concedentului solicitarea oricaror clarificari sj completari necesare, potrivit
prevederior din O.U.G. nr. 54/2006.

A

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare,
concedentul o transmite ofertanJilor viza^i.

Ofertan^ii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 2 zile
lucratoare de la primirea acesteia.

2.2.9. Dupa incheierea procedurii de negociere directa, comisia de evaluare va
intocmi un raport care va cuprinde concluziile negocierilor purtate, in care va
recomanda concedentului, incheierea contractului cu ofertantul care a oferit ,,cel
mai mare nivel al redeven^ei".

2.3. Incheierea contractului

2.3.1. Concesionarul are obliga^ia ca in termen de cel mult 90 de zile de la
data semnarii contractului de concesiune sa depuna, cu titlu de garam;ie, 15% din
valoarea redeventei stabilite in urma licitatiei, echivalent in lei, la cursul valutar
B.N.R. din ziua depunerii acesteia.

Din aceasta suma sunt re|inute, daca va fi cazul, penalita^ile sj alte sume
datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune, pe
toata durata acestuia.

2.3.2. In cazul in care ofertantul declarat ca$tigator refuza incheierea
contractului, procedura de atribuire se anuleaza, iar concedentul reia procedura, in
condi|iile legii, studiul de oportunitate $i documenta^ia de atribuire aprobate
pastrandu-sJ valabilitatea.



2.3.3. In cazul neincheierii contractului de concesiune,
prevazute la art.50 din O.U.G. nr.54/2006, se stabilesc de catre
raza teritoriala se afla sediul concedentului, la cererea partji intere^ate,
nu stabilesc altfel.

III. CAIETUL DE SARCINI -Anexa 1;

IV. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE $I
PREZENTARE A OFERTELOR

4.1. Ofertantul are obliga^ia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile
documenta^iei de atribuire.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al con^inutului, pe toata
perioada de valabilitate stabilita de concedent.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile, calculata de la data
deschiderii ofertelor.

Ofertele se depun la sediul Primariei municipiului Campina, B-dul Culturii,
nr.l8, camera 6 - Compartiment achizi^ii publice, pana la data limita precizata in
anun^ul procedurii de licita^ie.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv fort,a majora, cad in sarcina
persoanei interesate.

Oferta depusa la o alta adresa a concedentului decat cea stabilita sau dupa
expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

ComUnutul ofertelor trebuie sa ramana confiden^ial pana la data stabilita pentru
deschiderea acestora, concedentul urmand a lua cuno$tin^a de com;inutul
respectivelor oferte numai dupa aceasta data.

Ofertele se redacteaza in limba romana.
4.2. Ofertan^ii transmit ofertele, in plicuri sigilate, unul exterior si unul

interior, cu mentionarea lotului solicitat, care se inregistreaza, Tn ordinea primirii lor,
in registrul "Oferte", precizandu-se data $i ora.

Oferta propriu-zisa, va fi intocmita intr-un exemplar, Tn original, se va
introduce in plicul interior, pe care se va mentiona ,,OFERTA".

Plicul interior, care con^ine oferta propriu-zisa, va fi Tnchis, sigilat si marcat cu
denumirea si adresa ofertantului, va fi introdus Tn plicul exterior, alaturi de
documentele de calificare (documentele solicitate la Cap.IV, pct.4.3 lit.a), b) $i c)
din prezenta Documentape de atribuire).

4.3. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa
oferta, cu mentionarea lotului solicitat sj denumirea autoritatii contractante. Plicul
exterior va trebui sa con|ina:

a) - o fi$a cu informa^ii privind ofertantul
- o declara^ie de participare, semnata de ofertant, fara Tngro$&ri,

5tersaturi sau modificari;
b) - urmatoarele acte doveditoare privind calita|ile $i capacitatile

ofertantului:
- statutul societa^ii - copie;
- certificatul de Tnregistrare emis de Oficiul Registrului

Comert,ului;



- certificat de atestare fiscala, eliberat de DGFP,
societatea nu are datorii, valabile la data deschiderii ofertelor - o.i
legalizata;

- certificat privind taxele $i
societatea nu are datorii, valabile la data deschiderii ofertelor -
legalizata;

certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comer^ului/altele echivalente, eliberate cu cel mult 30 zile inainte de data
deschiderii ofertelor, original sau copie legalizata (formulare - tip eliberate de
autoritatile competente din ^ara in care ofertantul este rezident);

- declaratie pe propria raspundere referitoare la angajarea unui
numar minim de 10 salariati si posibilitatea asigurarii resurselor fmanciare necesare
edificarii constructiei in valoare de minim 100.000 euro, pe terenul ce face obiectul
concesiunii, cu destinatia prevazuta in Caietul de sarcini; se vor evidentia sursele de
fman{are; se va mentiona totodata ca ,,Declar pe propria raspundere cunoscand
prevederile codului penal, ca cele menfionate tn prezenta declara{ie, sunt
corecte si corespund realita{ii".

Doar persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare
pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerin|ele solicitate de autoritatea
contractanta:

- dovada bonitatii fmanciare - scrisoare de bonitate - original;
- declaratie pe propria raspundere referitoare la angajarea unui

numar minim de 10 salariati si posibilitatea asigurarii resurselor fmanciare necesare
edificarii constructiei in valoare de minim 100.000 euro, pe terenul ce face obiectul
concesiunii, cu destinafia prevazuta in Caietul de sarcini; se vor evidentia sursele de
fman^are; se va mentiona totodata ca ,,Declar pe propria raspundere cunoscand
prevederile codului penal, ca cele menfionate in prezenta declara{ie, sunt
corecte si corespund reaIitafii";

- CV-urile (se prezinta in original) persoanelor responsabile cu
derularea contractului.

Acestea vor purta numele sj prenumele clar, semnatura in original a
persoanei respective, vor fi datate $i vor avea inscrisa menfiunea ,,Declar pe
propria raspundere cunoscand prevederile codului penal, ca datele cuprinse in
prezentuI CV sunt corecte si corespund realitatii.

c) - dovada cumpararii Documentatiei de atribuire (chitan{a):
- dovada achitarii garantiei de participare la licitatie (Ordin de

plata, in contul RO34TREZ52221360250xxxxx, deschis la Trezoreria Municipiului
Campina).

Cuantumul Garantiei de participare este de 10% din valoarea redeventei
stabilite initial pentru fiecare lot, echivalent in lei, la cursul valutar B.N.R. din ziua
depunerii acesteia.

- imputernicire de participare in numele persoanei juridice + copie
de pe actul de identitate.

4.4. Plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, va cuprinde:
- un comentariu al conditiilor continute in Caietul de sarcini $i alte obligatii pe

care ofertantul sJ le asuma, explicate detaliat, fara $tersaturi sau adaugiri;
- date tehnice $i fmanciare referitoare la:
a) valoarea redeven^ei;

Redeven^a se va oferta in euro.



Nivelul de pornire al redeventei : '
- pentru lotul nr.l - redeven^a de minim 2.095 euro/an (fiara T.Y.
- pentru lotul nr.2 - redeven^a de minim 3.559 euro/an (fara T.
- pentru lotul nr.3 - redeven^a de minim 1.940 euro/an (fara T.V.
- pentru lotul nr.4 - redevem> de minim 2.155 euro/an (fara T.V.A.);
Plata redeven^ei, se va efectua in lei, la cursul comunicat de BNR, la data

efectuarii pla^ii.
b) durata concesionarii;
c) declarape pe propria raspundere prin care ofertantul se obliga sa foloseasca

bunul care face obiectul concesiunii, pentru destina^ia prevazuta Tn caietul de
sarcini, cu respectarea legisla^iei in vigoare si a cerin^elor din Caietul de
sarcini; se va mentiona totodata ca ,J)eclarpepropria raspundere cunoscand
prevederile codului penal, ca cele menfionate in prezenta declarajie, sunt
corecte j/ corespund realitatii".

d) Masurile de mediu pe care le va lua;
e) Proiectul de contract, semnat sj stampilat (insusjt) in cazul in care se doreste

completarea sau modificarea clauzelor obligatorii suplimentare prevazute la
Cap.VII. Acestea se vor stabili la incheierea contractului cu acordul pa^ilor.

Oferta va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre o persoana autorizata
de concesionar.

4.5. Garan|ia de participare la licita^ie, care se achita anticipat ^i reprezinta
10% din valoarea redeven^ei calculata la pre^ul minim pentru bunul concesionat, la
cursul comunicat de BNR din data efectuarii pla^ii.

Ofertantul va pierde garanJia de participare, daca i$i retrage oferta inainte de
desemnarea castigatorului.

Garanpa de participare a ofertantului declarat castigator va fi re|inuta de catre
concedent ^i se considera avans in totalul redeven|ei datorate pentru primul an de
concesiune.

Concedentul este obligat sa restituie ofertan|ilor necastigatori garan^ia de
participare in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului ca$tigator.

4.6. Nu sunt admise la licita|ie persoane juridice care au datorii sau litigii
nesolutionate cu Consiliul local al municipiului Campina.

V.INFORMATII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE

5.1. Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica
urmatoarele criterii:

- cel mai mare nivel al redeven|ei - 120 puncte;
- capacitatea economico-fmanciara a ofertan^ilor (media cifrei de

afaceri pe ultimii 3 ani) - 30 puncte.
Ofertantul castigator va fi stabilit prin insumarea punctajului ob^inut pentru

cele 2 criterii.
Concedentul are obligapa de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului de

atribuire precizat in documenta^ia de atribuire.
5.2. Se va declara ca$tigatoare oferta care va ob$ine punctajul total cel mai

mare. Punctajul ob^inut ca urmare a redeven^ei se calculeaza astfel: pentru cel mai
mare pre| se acorda 120 puncte, iar la alt nivel al redeven^ei mai mic, punctajul se va

rhma fnrmn1fl- nret minim/nret mflYim v nimrtai maxim arordat



In cazul in care 2 ofertan^i au ofertat acelasi pre{, comisia
solicita depunerea in plic inchis a unei noi oferte financiare, in v0derea stabilrfi-iN
ofertantului castigator.

V. INSTRUCJIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZAR
DE ATAC

6.1. Litigiile aparute intre parti, se vor solu^iona pe cale amiabila.
6.2. (1) In caz contrar, solu^ionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea,

incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum
si a celor privind acordarea de despagubiri se solutioneaza de instantele competente.

(2) Ac^iunea in justipe se introduce la instanta competenta in a carui
se afla sediul concedentului.

VI. INFORMAJII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE
OBLIGATORII

Contractul - cadru este cel prevazut in Anexa nr.6 al H.G.R. nr.l38/2007,
urmand a fi completat cu urmatoarele clauze:

7.1. Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim
de continuitate si permanen^a a bunului proprietate publica ce face obiectul
concesiunii potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.

7.2. Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunul care
face obiectul concesiunii.

7.3. Este interzisa subconcesionarea, in tot sau in parte, unei ter|e par^i
a imobilului ce face obiectul prezentului contract. De asemenea, se interzice
inchirierea in tot sau in parte a imobilului concesionat.

7.4. Concesionarul este obligat sa plateasca redeven^a pana la data de
3 1 martie a fiecarui an.

7.5. Concesionarul este obligat sa respecte condi^iile impuse de natura
bunurilor proprietate publica (protec|ia mediului, protecJia muncii, condi|ii de
siguran|a, etc.).

7.6. La incetarea contractului de concesiune, prin ajungere la termen,
concesionarul este obligat sa restituite concedentului in deplina proprietate, liber de
orice sarcina, bunul concesionat.

7.7. Drepturile si indatoririle par^ilor se stabilesc prin contract.
7.8. Dupa concesionare, realizarea obiectivului de investi^ii se va face

pe baza autorizatiei de construire emisa de autoritatile competente. Ob^inerea tuturor
avizelor tehnice pentru realizarea investi^iei cad in sarcina concesionarului.
Concesionarul este obligat sa prezinte spre consultare concedentului proiectul
investitiei, iar eventualele observa^ii sunt obligatorii in masura in care se pot realiza
din punct de vedere tehnic si financiar.

7.9. Toate lucrarile privind racordarea la re^elele tehnice - edilitare si
ob^inerea acordului de la de^inatorii acestora privesc pe concesionar.

7.10. Concesionarul este obligat, pe perioada concesionarii sa memHna
destina^ia imobilului in scopul in care a fost concesionat.

7.11. Concedentul are dreptul, prin imputernicijii sai sa urmareasca
modul de desfasurare al lucrarilor de investi|ii, in vederea realizarii obiectivului
propus si incadrarea in termenul de realizare a investi^iei stabilit prin actul de
concesiune.



7.12. Concesionarul este obligat sa otyina autoriza^ia (
termen de 12 luni de la semnarea contractului, in caz contrar concesyunea;,j^p^rcfe*V,
valabilitatea.

VII. DOCUMENTE ANEXATE

8.1. Documentele anexate prezentei documenta^ii sunt:
- Caietul de sarcini - Anexa

VIII. DISPOZITII FINALE

9.1. Prezenta Documenta^ie de atribure, se completeaza dupa caz, cu
legislatia in vigoare referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica.



ANE
la Document

CAIET DE SARCINI
privind concesionarea prin licita{ie publica a terenurilo1

Tn suprafata totala de 9.029 m.p., situatein municipiul Campina,
str.Petrolistului, f.nr., Tarla 83, ParceIa 689

Capitolul 1. Informafii generale privind obiectul concesiunii

Obiectul concesiunii il constituie terenurile, in suprafata totala de 9.029 m.p.,
situate in municipiul Campina, str.Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela 689, descrise
in planul de amplasament sJ delimitare a terenurilor.

Terenurile in cauza apar^in domeniului privat al municipiului Campina
conform H.C.L. nr.70/25 aprilie 2013 privind aprobarea inventarierii in domeniul
privat al municipiului Campina a terenului in suprafata de 6.252,00 m.p. si a
terenului in suprafata de 651,00 m.p., situate in municipiul Campina, T 83, Parcela
689 si aprobarea documentatiei cadastrale pentru alipirea celor doua suprafete de
teren, la terenurile cu Nr. cadastral 24937 si Nr. cadastral 23465, H.C.L. nr.31/24
februarie 2011 privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al municipiului
Campina si vanzarea prin licita|ie publica a terenului in suprafa^a de 1.092 m.p.,
situat in municipiul Campina, str.Petrolistului, T83, parcela 689 si H.C.L. nr.32/24
februarie 2011 privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al municipiului
Campina $i vanzarea prin licita^ie publica a terenului in suprafata de 300 m.p., situat
in municipiul Campina, str.Petrolistului, T83, parcela 689, precum si in baza
Nr. Cadastral 23465 (2.205 m.p.).

1.1 Descrierea si identif1carea bunului care urmeaza sa fie concesionat
Terenurile care face obiectul concesionarii sunt amplasate in municipiul

Campina, strada Petrolistului, T83, parcela 689, au o suprafa^a totala de 9.029 m.p.,
conform plan$ei anexate.

Practic, amplasamentul se incadreaza in aria majora de activita^i comerciale si
industriale. Din punct de vedere urbanistic, zona are destinatia de institutii si servicii
de interes general.

Terenurile apar|in domeniului privat al municipiului Campina sj sunt libere de
sarcini, partial, conform certificatului de urbanism.

Obiectivele vor avea urmatoarele caracteristici:
- Regim de inal|ime max. P+1 conform prevederilor Regulamentului General

de Urbanism;
- Aria construita la sol: max: 900 m.p.;
- Func^iuni: se propune edificarea unor cladiri cu destinatia de birouri si

prestari servicii, in vederea desfasurarii unor activitati comerciale si industriale
pentru institutii si servicii de interes general.

1.2 Destinatia bunului ce face obiectul concesiunii
Terenurile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor fi utilizate pentru

edificarea unor cladiri materializate printr-o construc^ie unitara cu o expresie plastica
arhitecturala care sa se incadreze armonios in zona adiacenta.



Activitatea desfasurata va fi una strict de activita^i
pentru institutii si servicii de interes general, constructiile
dotarile necesare pentru a se incadra in normele functionale modernd '̂

- regimul de inal|ime - max. P+1
- suprafata construita- max 900 m.p.
- realizarea sistematizarii terenurilor (zonei), a acceselor

racordurilor sj instala^iilor de utilita^i aferente;
Amplasarea construc^iilor si func|ionarea ulterioara a obiectivului se va face

cu aplicarea legisla^iei in vigoare privind protec^ia factorilor de mediu. Nu se vor
desfa$ura activita^i in zona susceptibile a polua aerul, apa sj solul.

Investi|iile necesare vizeaza construcpa efectiva a cladirilor destinate prestarii
de servicii, cat sj racordarea la utilitati sj sistematizari verticale necesare acceselor.
Valoare minima totala propusa este de minim 100.000 Euro, pentru fiecare lot in
parte si angajarea unui numar de minim 10 angajati.

Durata maxima pentru realizarea investnjilor precizate este de 12 luni de la
emiterea autoriza^iei de construire.

1.3 Condi^iile de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin economic,
financiar, social sj de mediu urmarite de catre concedent privind exploatarea eficace
a bunurilor ce fac obiectul concesiunii.

Prin concesionarea terenurilor, din punctul de vedere al autoritatii locale,
identificam trei componente majore care justifica ini^ierea procedurii de
concesionare a terenurilor sj anume aspectele de ordin economic, cele de ordin
financiar si aspectele de ordin social.

Din punct de vedere economic sj social, realizarea obiectivelor va conduce la
obpnerea unor beneficii din venituri indirecte, constand in:

- venituri ale comunita{ii locale din T.V.A. incasat la bugetul de stat;
- venituri din impozitele pe salarii;
- crearea unor noi locuri de munca atat pe perioada executarii lucrarilor de

amenajare a obiectivelor impuse cat sj locuri de munca permanente, dupa fmalizarea
construc^iilor.

In acelasi timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea
imaginii zonei sj implicit a municipiului precum sj atragerea capitalului privat in
ac^iuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunita^ii locale precum sj ridicarea
gradului de civiliza^ie sj confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabila.

Din punct de vedere financiar se preconizeaza atragerea de venituri
suplimentare la bugetul local prin incasarea redevem:ei rezultata din procedura de
licita|ie, pentru fiecare teren in parte, sume incasate prin eliberarea Autoriza|iei de
Construire, sume ce urmeaza a fi incasate pentru impozitul pe cladire, dupa
fmalizarea construc^iilor.

Estimam realizarea urmatoarelor venituri anuale:
- pentru lotul nr.l - redevem;a de minim 2.095 euro/an (fara T.V.A.);
- pentru lotul nr.2 - redeven$a de minim 3.559 euro/an (fara T.V.A.);
- pentru lotul nr.3 - redeven|a de minim 1.940 euro/an (fara T.V.A.);
- pentru lotul nr.4 - redeven^a de minim 2.155 euro/an (fara T.V.A.);
- impozit pe cladiri, echivalentul in lei a cca. 12.000 euro/an.
Astfel, printr-o administrare eficienta a domeniului public, bugetul local nu va

fi afectat prin cheltuieli, se vor ob^ine venituri din redeven^a stabilita.



Capitolul 2. Condi{ii generaIe aIe concesiunii

2.1 Regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea
^ ^ ; =* i

In derularea concesiunii bunul preluat de concesionari il cohstj.tuto$,
v - V-

teren, in suprafata totala de 9.029 m.p., situate in m
str.Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela 689, conform plan de
incetarea contractului de concesiune, se va. intoarce in posesia concedentului gratuit
si liber de orice sarcina.

Bunurile proprii, care apar^in concesionarului (cu excep^ia celor realizate din
investitii $i modernizari efectuate cu aprobarea concendentului) raman in
proprietatea concesionarului, acesta putand dispune de ele oricum doreste.

2.2 Obliga{iile privind protec{ia mediului
Toate obliga^iile privind protec|ia mediului, stabilite conform legisla^iei in

vigoare pe parcursul derularii contractului de concesionare cad in sarcina
concesionarilor, motiv pentru care acestia vor ob^ine pe cheltuiala lor avize, acorduri
$i autoriza^ii de func^ionare pe care au obliga^ia sa le respecte.

Nerespectarea acestora atrage dupa sine sancponarea $i/sau aplicarea de catre
factorii interesa^i de amenzi contraven^ionale.

2.3 ObIigativitatea asigurarii expIoatarii tn regim de continuitate ^i
permanen{a

Pe durata contractelor de concesiune, concesionarii au obligativitatea
expIoatarii in regim de continuitate $i permanen^a a imobilelor pentru scopul in care
au fost concesionate, iar eventualele schimbari de destina^ie sunt interzise.

2.4 Interdic(ia subconcesionarii bunului concesionat
Dupa adjudecarea licita^iei $i incheierea contractelor de concesiune,

concesionarii nu pot subconcesiona imobilele, iar in acest sens se va prevede o
clauza in contractele de concesiune.

2.5 Condifiile in care concesionarii pot inchiria bunurile concesionate pe
durata concesiunii

Dupa adjudecarea licitapei si incheierea contractelor de concesiune, pentru
fiecare teren in parte, concesionarii nu pot inchiria imobilul, iar in acest sens se va
prevede o clauza in contractele de concesiune.

2.6 Durata concesiunii
Propunem ca durata a concesiunii o perioada de 49 de ani, redeven^a sa fie

platita pe o perioada de 25 de ani, astfel incat investi^iile realizate de concesionari sa
poata fi amortizate. Contractele se pot prelungi pe o perioada cel mult egala cu
jumatate din durata ini^iala a concesiunii, prin acordul de voin^a al par^ilor.

Durata propusa respecta prevederile OUG 54/2006 republicata privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cat $i a Normelor
Metodologice de aplicare a ordonan^ei susmentionate.

2.7 Redevenfa minima $i modul de calcul al acesteia
Pentru bunurile proprietate publica/privata modul de calcul al redeven|elor se

stabile$te prin hotarare a consiliului local, astfel incat sa asigure recuperarea in 25 de
ani a pre^ului de vanzare a imobilului in condi^ii de pia^a libera.



In acest sens, Consiliul Local Campina a contractat evaluarea imc
procedurii concesiunii in vederea stabilirii valorii de pia^a. RaportuJ
fost intocmit de un evaluator atestat care a intocmit sJ predat
decembrie 2010.

Valoarea de pia^a a imobilelor determinata de expertul evalug
27 euro/m.p., la data intocmirii raportului de evaluare (1 euro =
B.N.R.).

In func^ie de aceste valori se stabileste ca redeven^a minima:
- pentru lotul nr.l - redeven^a de minim 2.095 euro/an (fara T.V.A.);
- pentru lotul nr.2 - redeven^a de minim 3.559 euro/an (fara T.V.A.);
- pentru lotul nr.3 - redeven^a de minim 1.940 euro/an (fara T.V.A.);
- pentru lotul nr.4 - redeven^a de minim 2.155 euro/an (fara T.V.A.),

platibila la cursul BNR(euro/leu) la data efectuarii platii.
Plata redeven^elor se face pana la 31 martie a fiecarui an, iar pentru primul an

pana la 31 decembrie.
^

Intarzierile la plata redeven^elor se vor sancpona cu majorari de 0,06 %/zi de
intarziere la suma datorata, urmand ca pentru intarzierile la plata redeven^elor anuale
ce depa$esc 6 luni sa se procedeze la retragerea concesiunii fara a fi necesara
interven^ia instan|elorjudecatore$ti (pact comisoriu expres).

Redeven^a se va face venit la bugetul local al municipiului Campina.

2.8 Natura $i cuantumul garantiilor solicitate de concedent
Conform prevederilor legale in domeniu, concesionarii au obliga|ia ca in

termen de cel mult 90 de zile de la data semnarii contractelor de concesiune, sa
depuna cu titlu de garam4e o suma fixa reprezentand 15% din redeven^a pentru
primul an din suma obligapei de plata catre concedent stabilita de acesta.

Din aceasta suma concedentul poate preleva penalita^ile ^i sumele datorate de
concesionari pe parcursul derularii contractelor de concesionare.

2.9 Conditiile speciale impuse de natura bunuriIor ce fac obiectul
concesiunii

Pentru bunurile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini nu se impun
condi^ii speciale, acestea nu se afla in interiorul unei arii protejate, iar pentru
imobilele respective nu sunt condipi impuse de acordurile $i conven^iile
interna^ionale la care Romania este parte.

Pentru protec^ia mediului ^i protec^ia muncii nu sunt condi^ii speciale, ci
numai condi^ii impuse de activitatea ce urmeaza sa se desfa$oare in imobilele
concesionate.

2.10 Caracteristicile investiJiei
Investi^iile de construire a cladirilor vor fi efectuate de concesionari numai cu

respectarea in totalitate a legisla{iei in vigoare.
Se vor folosi la fmisajul exterior materiale din produc^ia interna sau de import

care sa confere personalitate obiectivului sj sa asigure integrarea lui armonioasa in
ambientul arhitectural zonal.

Prin solu^iile adoptate se va asigura protec{ia mediului.
Autorizatiile de construire se vor obtine in maximum 12 luni de la incheierea

contractulelor de concesiune.



2.11 Obligafiile par|ilor
Concedentul are urmatoarele obligatii:
- sa predea concesionarilor bunurile concesionate pe baza' un

de predare-primire;
- de a nu tulbura pe concesionari in exerci{iul drepturik

contractele de concesiune;
- sa notifice concesionarii apari^ia oricarei imprejurari de n^n5ra^a afecta

drepturile acestora, in masura in care aceste situa^ii depind in tot sau in parte de
voin^a sa.

Concesionarii au urmatoarele obligatii:
- sa edifice constructia in valoare de minim 100.000 euro si angajarea unui

numar minim de 10 salariati, in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire;
- sa intocmeasca pe cheltuiala lor documentatiile tehnice pentru bransarea la

reteaua de alimentare cu apa, energie electrica, gaze.
- sa incheie contracte de salubritate cu operatorul de salubritate;
- sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate $i permanen|a a

obiectului concesiunii, pe cheltuiala lor sj sa despagubeasca pe concedent pentru
pagubele produse din culpa sa;

- sa puna la dispozu;ia concedentului documentele si informa|iile cerute de
acesta privind obiectul concesiunii, modul de desfasurare a investi^iilor;

- sa plateasca redeven|a la valoarea, in termenul si modul stabilite prin
contractele de concesiune;

- sa realizeze lucrarile de investi^ii confomi legisla$iei in vigoare si avizelor;
- sa plateasca pe toata durata concesiunii impozitele si taxele datorate

bugetului local si de stat;
- pe toata durata de derulare a contractelor, concesionarii nu vor putea

subconcesiona sau inchiria, in tot sau in parte, unei alte persoane obiectul
concesiunii;

-concesionarii au intreaga responsabilitate in ceea ce prive$te respectarea
legisla^iei in vigoare cu privire la P.S.I., protec^ia mediului si a persoanelor;

- la expirarea termenului de concesiune sau la incetarea contractului conform
cap.4, concesionarii sunt obligati sa restituie in deplina proprietate, liber de orice
sarcina, bunul concesionat;

-in termen de 30 de zile de la incheierea contractelor de concesiune,
concesionarii au obliga^ia de a inscrie concesiunea, pe cheltuiala sa, in documentele
de publicitate imobiliara (carte funciara);

-sa constituie in termen de 90 de zile de la incheierea contractelor garan^ia
stabilita la pct. 2.8 din acest caiet de sarcini.

-obligativitatea pastrarii obiectului concesionarii pe toata perioada derularii
contractului;

Capitolul 3. Condifiile de valabilitate pe care trebuie sa le
mdeplineasca ofertele

Ofertele se redacteaza in limba romana.
Ofertan^ii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul interior si unul

exterior, care se inregistreaza in ordinea primirii lor in registrul ,,Oferte" al
concedentului, precizandu-se data $i ora depunerii.



Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru
oferta, cu mentionarea lotului solicitat si denumirea autoritatii c<;
exterior va trebui sa contina:

a) - o fi$a cu informatii privind ofertantul
- o declaratie de participare, semnata de ofertant, f^p,^gpoJgi/i,

stersaturi sau modificari;
c) - urmatoarele acte doveditoare privind calita^ile^UJyt^**ffatile

ofertantului:
- statutul societatii - copie;
- certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului

Comer^ului;
- certificat de atestare fiscala, eliberat de DGFP, care sa ateste ca

societatea nu are datorii, valabile la data deschiderii ofertelor - original sau copie
legalizata;

- certificat privind taxele sj impozitele locale, care sa ateste ca
societatea nu are datorii, valabile la data deschiderii ofertelor - original sau copie
legalizata;

certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comer^ului7altele echivalente, eliberate cu cel mult 30 zile inainte de data
deschiderii ofertelor, original sau copie legalizata (formulare - tip eliberate de
autoritafile competente din ^ara in care ofertantul este rezident);

- declaratie pe propria raspundere referitoare la angajarea unui
numar minim de 10 salariati si posibilitatea asigurarii resurselor financiare necesare
edificarii constructiei in valoare de minim 100.000 euro, pe terenurile care fac
obiectul concesiunii, cu destinatia prevazuta in Caietul de sarcini; se vor evidentia
sursele de finan^are; se va mentiona totodata ca ,,Declar pe propria raspundere
cunoscand prevederile codului penal, ca cele men{ionate in prezenta declara{ie,
sunt corecte si corespund realita{ii".

Doar persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare
pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerin|ele solicitate de autoritatea
contractanta:

- dovada bonita^ii financiare - scrisoare de bonitate - original;
- declaratie pe propria raspundere referitoare la angajarea unui

numar minim de 10 salariati si posibilitatea asigurarii resurselor financiare necesare
edificarii constructiei in valoare de minim 100.000 euro, pe terenul care face
obiectul concesiunii cu destinatia prevazuta in Caietul de sarcini; se vor eviden^ia
sursele de finan^are; se va mentiona totodata ca ,,Declar pe propria raspundere
cunoscand prevederile codului penal, ca cele men{ionate in prezenta declara{ie,
sunt corecte si corespund realitatii";

- CV-urile (se prezinta in original) persoanelor responsabile cu
derularea contractului.

Acestea vor purta numele $i prenumele clar, semnatura in original a
persoanei respective, vor fi datate $i vor avea inscrisa mentiunea ,,Declar pe
propria raspundere cunoscand prevederile codului penal, ca datele cuprinse in
prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii.

c) - dovada cumpararii Documentatiei de atribuire (chitan^a):
- dovada achitarii garan|iei de participare la licita^ie (Ordin de

plata, in contul RO34TREZ52221360250xxxxx, deschis la Trezoreria Municipiului
Campina)



Cuantumul Garantiei de participare este de 10% din re^%erfta^
initial, echivalent in lei, la cursul valutar B.N.R. din ziua depunerii $cestefa^

- imputernicire de participare in numele persoanei
de pe actul de identitate.

Plicul interior, care con^ine oferta propriu-zisa, va cuprinde:
*̂,>i / ..

- un comentariu al condi^iilor con^inute in Caietul de sarcini sJ alteT5Hrgtrffi pe
care ofertantul si le asuma, explicate detaliat, fara $tersaturi sau adaugiri;

- date tehnice $i fmanciare referitoare la:
a) valoarea redevem^ei;

Redeven^a se va oferta in euro.
Nivelul de pornire al redeven^ei:
- pentru lotul nr.l - redeven|a de minim 2.095 euro/an (fara T.V.A.);
- pentru lotul nr.2 - redeven^a de minim 3.559 euro/an (fara T.V.A.);
- pentru lotul nr.3 - redeven^a de minim 1.940 euro/an (fara T.V.A.);
- pentru lotul nr.4 - redeven^a de minim 2.155 euro/an (fara T.V.A.);
Plata redeven^ei, se va efectua in lei, la cursul comunicat de BNR, la data

efectuarii pla^ii.
b) durata concesionarii;
c) declarape pe propria raspundere prin care ofertantul se obliga sa foloseasca

bunul care face obiectul concesiunii pentru destina^ia prevazuta in caietul de
sarcini, cu respectarea legisla|iei in vigoare sj a cerin^elor din Caietul de
sarcini; se va men^iona totodata ca ,J)eclarpepropria raspundere cunoscand
prevederile codului penal, ca cele menfionate in prezenta declara{ie, sunt
corecte $i corespund realitatii".

d) Masurile de mediu pe care le va lua;
e) Proiectul de contract, semnat $i $tampilat (insusjt) in cazul in care se dore$te

completarea sau modificarea clauzelor obligatorii suplimentare prevazute la
Cap.VII. Acestea se vor stabili la incheierea contractului cu acordul pa^ilor.

Oferta va fi semnata sJ ^tampilata pe fiecare pagina de catre o persoana
autorizata de concesionar.

Capitolul 4. Clauze referitoare la incetarea contractului de
concesiune

Contractul de concesiune inceteaza in urmatoarele situa^ii:
- daca nu se respecta in totalitate obiectul concesiunii;
- la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune, daca par|ile nu

convin, prin act adi{ional, prelungirea acestuia;
- in cazul in care interesul na^ional sau local o impune, prin denun^area

unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste $i prealabile in sarcina
acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instam:a dejudecata;

- in cazul nerespectarii obliga|iilor contractuale de catre concesionar, prin
reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

- in cazul nerespectarii obliga^iilor contractuale de catre concedent, prin
reziliere de catre concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

- la dispari^ia, dintr-o cauza de for^a majora, a bunului concesionat sau in
cazul imposibilita^ii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renun^are, fara
plata unei despagubiri.

- in situa^ia in care interesul na^ional sau local impune rascumpararea
concesiunii; aceasta se poate face numai prin Hotarare a Consiliului Local in baza



unei documenta^ii tehnico-economice, in care se va stabili pre^ul
aceasta situa^ie de incetare a concesiunii nu se percep daune.

Rezilierea contractului intervine:
- pronun^ata de instan^a de judecata, la inh:iativa concedentul

despagubiri in sarcina concesionarului, in cazul nerespecta
contractuale de catre concesionar;

- pronun^ata de instan^a dejudecata, la inu:iativa concesionarului, cu plata unei
despagubiri in sarcina concedentului daca rezilierea se produce din culpa acestuia, in
cazul nerespectarii obliga^iilor contractuale;

- renun^area la concesiune din partea concesionarului, fara plata unei
despagubiri, la dispari^ia, dintr-o cauza de for^a majora, a bunului concesionat sau in
cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a exploata bunul (imposibilitate
dovedita cu acte de concesionar $i acceptata de concedent); in acest caz
concesionarul va notifica concedentul, in termen de 15 zile de la constatarea situapei
intervenite, despre imposibilitatea efectiva de realizare a activita^ii. Imposibilitatea
obiectiva de a exploata bunul poate fi invocata in cazul cand concesionarul are o
situa^ie fmanciara precara, in cazul falimentului sau al dizolvarii societa|ii
concesionare.



PLAN DE SITUATTE - PROPUNERE DE DEZMEMBRARE
SCARA: 1:1000

Mun. Campina, Str. Petrolistului, f.n., Tarla 83, Parcela 689, Jud. Prahova.
Proprietar: Municipiul Campina - domemul privat

Se propunc dezmembrare imobilului cu S=10500 mp, astfel:
-LOT 1, S=1940mp
- LOT 2, S=3296 mp
-LOT3,S=1797mp
-LOT4, S=1996mp
- LOT 5, S= 323 mp (drum)
- LOT 6, S=1148 mp (drum si parcare)

INCADRAREINZONA Sc. 1:5000
AMPLASAMENT

Mumcipiul Campina
Nr.cad.22600

6

Municipiu] Campina
Nr.cad.23256

Propunerea de dezmbrare a fost facuta la indicatiile proprietarului.

Sc Citras SRL.
Nr.cad.2529

SC Steaua Romana
Baza sportiva

VALABIL NUMAI CU VIZ *i O C/P 1 Ptt^-IOVA

Intocmit:ing DoindStauescu ,

"


