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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA PROVITA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind concesiunea unui imobil apartinand domeniului public a! comunei Provita de Sus 

In baza Referatului de aprobare nr. 4284/ 04.09.2018 inaintat de primarul comunei Provita 
de Sus , privind concesiunea unui imobil teren care se a±1a in domeniul public al comunei 
Provita de Sus, in T- 12, P- 381 cu categoria de folosinta livada situat in intravilanul comunei 
Pro vita de Sus , judetul Prahova 
A vand in vedere : 
C) prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
Ill prevederile art. 123 alin.( 1) din Legea nr.215 /2001 privind administratia publica local a, 
republicata; 
~prevederile O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publica :-
&Referatul de specialitate 1ntocrnit de inspector delegat cu atributii de secretar Cemat Elena 
'inregistrat cu nr .4283/04.09.2018 ; 
"'Raportul de evaluare inregistrat sub nr. 4944 din data 04.11.2018 intocmit de evaluator 
autorizat domnul Constantin G. Valerica. 
•A vizele eel or trei cornisii : 
Comisia pentru Administratia Publica Locala, Juridic, Relatii cu cetatenii; 
Comisia Buget, Finante, Amenajari teritoriale si Urbanism, Ecologic si Protectia mediului; 
Comisia pentru Invatamiint, Sanatate, Cultura, Protectie sociala, Tineret ~i Sp01t . 

In temeiul art. 36 alin. (2), alin. (5) lit. , a" , art.45 alin. (1) si ale alin (2 ) lit. ,f" , art. 
115 ,alin.(l) lit. ,b" s1 art. l23 alin .(1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata. 

Consiliul Local al comunei Provita de Sus adopta prezenta hotarare: 

Art. 1. Se aproba concesionarea prin Iicitatie publica a unui imobil teren in suprafata de J:)() 

m.p. care se afla in domeniul public al comunei Provita de Sus, in T - 12, P - 381 cu categoria 
de folosinta livada, situat in intravilanul comunei Provita de Sus , judetul Prahova . 
Art. 2. Se aproba Anexa Nr. 1 - Caietul de sarcini , care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
Art. 3 Se aproba Anexa Nr. 2- Studiul de oportunitate, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
Art. 4 Se aproba Anexa Nr. 3 Contractu] cadru de coneesiune ,care face parte integranta din 
prezenta hotarare . 
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Art.5. Pretul de pornire a licitatiei va fi de 500 lei /an . 
Art.6. Se aproba garantia de participare la licitatie in suma de 200 lei, taxa de participare la 
licitatie in suma de 100 lei si taxa Caiet de sarcini in suma de 300 lei . 
Art. 7. Se aproba inchieierea contractului de concesiune pe o perioada de 49 ani . 

A r t 8.Se imputerniceste Primarul comunei Provita de Sus sa semneze contractu! de 
concesmne. 
Art.9. Secretarul comunei Provita de Sus va comunica prezenta hotarare autoritatilor interesate ~i 
va face clemersurile necesare pentru des:fasurarea procedurii de licitatie . 

Presedinte de ~edinta 
Consilier , 

I f I _.,;: 

(/Z..,!J;Dr <-1 lo 

Nr. consilieri locali in functie : 11 
Nr.consilieri locali prezenti la ~edinta: 
Hotararea s-a adoptat cu 1/ voturi pentru . 

Contrasemneaza 
Delegat cu atributii de secretar 

Cernat Elena 

~ 



·ANEXA 1 LA H.C.L. NR. _ ____ I __ 

CAIET IlE SARCINI 
privind concesionarea unui teren in suprafata de 330 m.p. 

apartinand domeniului public al comunei Provita de Sus 

1. DENUMIREA SI SEDIUL AUTORITATH ADMINISTRATIEI PUBLICE 
LOCALE CARE ORGANIZEAZA LICITATIJ\ 

l . l .Comuna Provita de Sus 
' 

Adresa: Com una Provita de Sus, sat Provita de Sus, nr. 366, judetul Prahova 
Nr. telefon/fax: 0244/354567 
E-mail: primariaprovitadesus ph@yahoo.com 

2. OBIECTUL CONCESIONARII: 
2. l.Obiectul prezentului caiet de sarcini este, concesionarea prin licitatie publica , pe o perioada 

49 ani, a suprafetei de 330 m.p . livada situata in intravilanul comunei Provita de Sus, 
judetul Prahova; 
2.2. lmobilul teren se afla in domeniul public al comunei Provita de Sus, !n tarlaua 12, parcela 

381. 

3. TEMEI LEGAL~ 
3 .l.Actele normative in baza carora se organizeaza licitatia sunt: 
10Legea 215/200 l, republicata, privind adrninistratia publica local a; 
®Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regirnuljuridic al acesteia. 
~Legea 21 9/1998 privind regimul concesiunilor . 

4 ORGANIZAREA LICITATIEI 
4 .1 . In vederea initierii procedurii de concesiune prin licitatie publica se va publica anuntul de 
licitatie publica. Poate sa participe la procedura de concesiune prin licitatie publica orice 

}soana interesata. 

4.2. Pretul de pornire a licitatiei pentru concesiunea terenului este de 500 lei /an, pentru 
intreaga suprafata de 330 m.p. aprobat prin HCL . 
Sub acest nivel nici o oferta nu va putea fi acceptata. 

4.3. Procedura de atribuire a concesiunii este licitatia publica cu oferta in plic l'nchis. 
Oferta se depune la Primaria Provita de Sus, comuna Provita de Sus, sat Provita de Sus, nr.366, 

judel Prahova, in doua exemplare: un exemplar original ~i o copie. 
Ofertanjii transmit ofertele in plicuri sigilate, unui exterior, unul interior, care se inregistreaza In 
registrul de intrare-ie~ire, precizandu-se data si ora. 
Pe plicul exterior se va preciza obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta. Pe plicul 
interior, care contine oferta propriu-zisa , se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum 
;;i domiciliu] sau sediul social al acestuia. 
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Oferta financiara va fi semnata de catre ofertant tara ~tersaturi, modifidiri sau completari. 
Ofe1ia trebuie sa aiba termenul de valabilitate de minim 30 de zile de la data deschiderii 
acestora. 
Pentru a fi considerata valabila oferta trebuie sa contina urmatoarele documente : 

' 
- dovada achitarii tuturor obligatiilor fi scale ditre bugetul de stat ~i bugetul local pnn 
prezentarea de certificate de atestare fiscala emise de organele fiscale competente; 
- documente care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale : certificat 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; 
- declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale din care sa 
rezulte ca aceasta nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment; 
- documentele justificative privind constituirea garantiei de participare; 
- imputernicire pentru persoana participanta din partea ofertantului; 
- Carte de identitate. 

Toate copiile din dosarul de participare la licitatie vor :fi certificate - ,cop1e conform cu 
originalul" . 

Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse . 

. . l Participantii la licitatie vor trebui sa achite o garantie de participare la licitatie. Garantia de 
participare Ia licitatie este de 200 lei si poate fi achitata in numerar la casieria Primariei Provita 
de Sus sau prin virament bancar in contul R06 1TREZ5222 1300205XXXXX, cod fiscal 
2845362. 

Garantia de participare va fi restituita in urmatoarele situatii : 
·- in eel mult 7 ziJe lucratoare de la data transmiterii notifidtri i ditre ofertanti , a atribuirii 

contractului de concesiune pentru of:ertantii ale diror oferte au fost declarate necastigatoare 
( termenul de 7 zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestatii cu privire la 
desfa~urarea licitatiei). Garantia de participare se restituie la solicitarea ofertantului. In cazul J'n 
care ofertantul nu soHcita restituirea garantiei de participare 'in termen de 7 zile lucratoare de la 
data transmiterii notificarii • aceasta suma se constituie venit Ja bugetul locaL Revocarea ofertei 
dupa 1nregistrarea acesteia ~i 'inainte de adjudecare, atrage dupa sine pierderea garantiei de 
participare. 

- dupa semnarea contractului de concesiune pentru ofertantul a dirui oferta a fost declarata 
!;tigatoare. Nerespectarea termenului de 'incheiere a contractului de concesiune duce la 

pierderea garantiei de participare la licitatie. 

4.5. Procedura de licitatie se poate desfa§ura numai daca s-au depus eel putin trei oferte 
valabile. Daca pana la data anuntata nu au fost depuse eel putin trei oferte corespunzatoare, 
procedura va fi anulata urmand a fi organizata o noua procedura de licitatie. 
, In cazul in care nu au fost depuse eel putin 3 oferte valabile 'in cadrul celei de-a doua licitatii 
publice, concedentul va decide initierea procedurii de negociere directa. 
4.6. In ziua stabilita prin anuntul de participare, la ora 12,00 ia sediul Primariei Provita de Sus 
vor fi prezenti membrii comisiei de licitatie si ofertantii sau reprezentantii acestora. Sedinta 
comisiei de licitatie se poate desfa.~ura ~i in cazul absentei ofertantilor sau reprezentantilor 
acestora. 

Deschiderea licitatiei o face pre~edintele comisiei de licitatie care va deschide ofertele ~i le 
va face cunoscute in saHi. 
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In procesul verbal se va consemna in partea introductiva a acestuia, faptul ca plicurile 
exterioare cu ofertele prezentate au fost sau nu sigilate, in sensul di sigiliul aplicat pe partea 
lipiti1 a acestuia nu a fost afectat prin dezlipire sau alta modalitate de deschidere a acestuia. 
4.7. Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este eel mai mare nivel al redeventei, iar 
in caz de egalitate a ofertelor se va proceda la reofertare de dHre operatorii economici aflati pe 
orimulloc L • 

4.8 . . Atribuirea contractului de concesiune se face pe baza procesului verbal incheiat de ditre 
comisia de licitatie care va stabili distigatorullicitatiei . 
Incheierea contractului de concesiune se face numai dupa implinirea unui termen de 20 zile 
calendaristice de la data comunicarii deciziei de atribuire a contractului de coneesiune . 
Notificarea ditre ofertanti a atribuirii contractului de concesiune se face nu mai tarziu de 3 zile 

' 
lucratoare de la decizia referitoare la atribuirea contractului de catre organizator, in scris, 
ocazie cu care se va transmite ~i data cand concesionarul se va prezenta pentru incheierea 
contractului de concesiune. 
4.9.Contestatii, la modul de desfa~urare ~i adjudecare a licitatiei : 
Participantii nemultumiti de modul de desfa~urare ~i atribuire a contractului de concesiune, au 
r~"·~ptul sa formuleze contestatii potrivit dispozitiilor legii 554/2004. 

5. DESTINAIIA TERENULUI CARJ1: FACE OBIECTUL CONCESIUNH 
5 .1. Terenul de concesiune este destinat amenaj arii utilizarii ca proprietate rezidentiala 

6. DURA TA CONCESIUNII: 
6.1 . Contractu! de concesiune se va incheia pe o perioada de 49 ani. 
6.2.Concesionarul nu are dreptul de a schimba destinatia terenului pe toata durata 

concesmnn . 
6.3. Subconcesionarea in tot sau in parte a bunului concesionat sau cesiunea contractului de 

concesiune unui tert este interzisa. , 

7. INCETAREA CONCESIUNH: 
7.1 .Incetarea contractului de concesiune poate ave a loc in urmatoarele conditii : 

:;-\}a exp~:~rea ~~ratei stabilite in contract, daca paqile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, 
l.H eond1tme legu; 
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de ditre 
concedent, cu plata unei despagubiri juste ~i prealabile 1n sarcina concedentului, in caz de 
dezacord fiind competenta instanta de judecata; 
c) in cazul nerespectarii obligatii lor contractuale de ditre concesionar, prin reziliere, cu plata 
unei despagubiri in sarcina concesionarului. Rezilierea opereaza de drept fara. nici o notificare 
privind punerea in intarziere, tara acordarea de despagubiri concesionarului ~i fiira interventia 
instantei. 
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere. 
e) in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a·-1 exploata, prin renuntare, fara plata 
;unei despagubiri; 

7 .2. La J'ncetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa 
restituie concedentului, in deplina proprietate, terenul, in mod gratuit ~i liber de orice sarcini. 



8. SOLUIIONAREA LITIGIILO~ 
8.1. Litigiile de orice fel aparute intre partile contractante, in cursul deruH1rii contractului de 

concesiune, sunt de competenta instantelor judecatore~ti de drept comun, daca nu pot fi 
rezolvate pe cale amiabila 1ntre parti . 

9. OBLIGATHLE PARTILOR 
Obligatiile concedentuiui : 

9.1 Sa predea terenul pe baza de proces verbal de predare-primire ; 
9.2 Sa asigure concesionarului folosinta lini~tita a terenului . 

Obligafiile concesionarului : 
9.3 Sa achite redeventa in term en 
9.4 Sa foloseasca terenul numai conform destinatiei sale ; 
9.5 Sa exploateze terenul ca un bun proprietar ; 
9.6 Sa nu execute nici un tel de constructie pe terenul concesionat fara acordul concendentului ; 
9.7 Sa predea proprietarului terenul in stare normala de folosinta la eliberarea acestuia in mod 
~ ~tuit ~i liber de orice sarcini ; 
9.8 Concesionarul are obligatia cain termen de 30 zile de la incheierea contractului sa depuna 

cu titlul de garantie o suma fixa reprezentand un procent de 10 % din valoarea obligatiei de 
plata ca:tre concedent , datorata pentru un an . Din aceasta suma sunt retinute , daca este cazul ) 
penalitatile $.i alte sume datorate concendentului de catre concesionar in baza contractu! ui de 
concesiune . Garantia se va restitui in termen de 5 zile de la terminarea concesiunii in cazul 

' 
neutilizari . 

i O. DISPOZITII FINALE 
1 0.1. Drepturile ~i indatoririle partilor se stabilesc prin contractu} de concesiune 
J 0.2.Transmiterea dreptului de concesiune opereaza in momentul incheierii contractului de 
concesmne ; 
1 0.3. Prin !nscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se considera 
insusite de ofertant. , 

) 

Pre~edinte de ~edinta, 
IRJMIOIU MARIUS ION 
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Studiu de oportunitate 
privind concesionarea unui teren apartinand domeniului 

public ai Comunei Provita de Su§ 

CUPRINS 

Capitolul I. Prezentarea generala 

Capitolul II. Motivatia concesiunii 
Motivatia pentru componenta legislativa 
Motivatia pentru componenta financiara 
Motivarea pentru componenta de mediu 

Capitolul III. lnvestitii 

Capitolul IV. Elemente de pret 
Nivelul minim al redeventei 

Capitolul V .. Modalitatea de acordare a concesiunii 

Capitolul VI. Durata estimata a concesiunii 
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Capitolul I. PREZENTARE GENERALA 

Imobilul care face obiectul concesionarii este amplasat in comuna Provita de 
Sus , satul Provita de Sus, jud.Prahova, in suprafata de 330 mp, in intravilanul 
comunei Provita de Sus situat, in T- 12, P- 381 , categoria de folosintii livada , 
nr. cadastral 21209 --lot 1 .Terenul apaqine domeniului public al comunei Provita 
de Sus ~i este liber de orice fel de sarcini. 

OBIECTIVELE CONCEDENTULUI 

Valorificarea terenului concesionat, in vederea utilizarii ca proprietate 
rezidentiala . 

Atragerea la bugetul local de fonduri suplimentare rezultate in urma 
administrarii optime a terenului prin plata redeventei prevazute in contractu! de 
concesmne . 

Capitolul H. MOTIVE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR~ SOCIAL SI 
DE MEDIU CARE JUSTIFICA REALIZAR:EA CONCESIUNII 

l.Motive de ordin economic si financia r 

Din punct de vedere economic ~i financiar, prin concesionare, se vor obtine 
venituri la bugetul local care sa se concretizeze 'in actiuni ce vizeaza satisfacerea 
unor nevoi ale comunitatii locale precum ~i ridicarea gradului de civilizatie ~i 

confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabila. Concesionarul va achita autoritatii 
concedente, o redeventa anuala stabilita prin hotanire a consiliului local. 
Concesionarea trece intreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a 
terenului concesionat, in sarcina concesionarului, inclusiv cele de mediu; 
Concesionarul va acoperi in intregime costurile ridicate de intretinerea ~1 

exploatarea terenului concesionat. 

Concesiunea va genera venituri la bugetul local ~i de stat, prin plata impozitelor 9i 
taxelor legale . 

2. lVfotive de o:rdin social 

Crearea unui climat care sa atraga ~i investitii ce au un impact pozitiv asupra 
comunitatii. 



3.Motivarea pentru componenta de mediu: 

In primul rand, concesionarul va avea obligatia, prin contractu! de concesiune, 
sa respecte toata legislatia in vigoare pe probleme de mediu. 

l. Contractu! de concesiune transfera viitorului concesionar responsabilitatea cu 
~ privire la respectarea clauzelor de protectia mediului, respectiv luarea tuturor 

masurilor necesare pentru diminuarea ~i evitarea poluarii aerului solului ~i a apei. 

' l c 
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Capitolui IV. ELEMENTE DE PRE.'f 

N»velul minimal redeventei 

Pretul concesiunii este stabilit conform raportului de evaluare intocmit de 
Constantin G.Valerica ,expert evaluator , redeventa este de 500 lei /an , aceasta se 
va calcula anual in raport cu rata inflatiei . 
Valoarea finala a redeventei, va fi stabilita in urma licitatiei publice ce unneaza sa 
fie organizaHi de Comuna Provita de Sus conform legislatiei in vigoare. 
Redeventa anuala se va plati pana la 31 martie a fiedirui. an pentru anul in curs. 
Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii atrage penalitati 

de 1ntarziere. Penalitatile de intarziere vor fi cele stabilite de lege pentru plata cu 

intarziere a impozitelor ~i taxelor locale. 

Neexecutarea obligatiei de plata a redeventei sau a taxelor ~i impoziteior datorate 

pentru obiectul concesiunii, in termen de eel mult 30 de zile de la data la care 

aceasta a devenit exigibila, confera concedentului, dreptul sa rezilieze contractu} de 

plin drept, tara nici o notificare privind punerea in 1ntarziere, fara acordarea de 

despagubiri concesionarului si fiira interventia instantei . 

Capitolui V. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESHJNU 

- calitatea de concesionar o poate avea orice persoana fizica sau juridica . 
.. propunerea de concesionare prevazuta la alin. ( 1) trebuie sa fie fundamentata din 
punct de vedere economic, financiar, social ~ide mediu. 
- conform Legii 213 I 1998 - privind proprietatea publica ~i regimul j uridic al 
acesteia , art.l4 ,alin.(l) ,inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a 
unWitilor administrativ -teritoriale se aproba , dupa caz , prin hoU'irare a 
Guvemului, a Consiliului Judetean , a Consiliului General al Municipiului 
Bucure~ti sau a Consiliului local'' , art.15 ,Concesionarea sau 1nchirierea bunurilor 
proprietate publica se face prin licitatie publica 'in conditiile legii" ; 
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- Legea 215 I 2001- legea administratiei publice republicaHi, cu modifidirile ~i 

completarile ulterioare, art.123 ,( 1) Consiliile locale si consiliile judetene hoHid1sc 
ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interesc local sau judetean, 
dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome ;;i institutiilor publice, sa 
fie concesionate ori sa fie inchiriate'' , alin. (2),Vanzarea, concesionarea ~i 

inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii. " 

C apitolul VI. Durata estimata a concesiunii 

Terenul se concesioneaza pe o perioada de 49 ani, de la data !ncheierii 
contractului de concesiune, cu posibilitatea prelungirii prin acordul paqilor, privind 
regimul contractelor de concesiune d.e bunuri proprietate publica, in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 50/1991. 

Capitolul VII. Termenele previzibile pentru realiza.rea procedurii de 
concesionare 

Aprobarea studiului de oportunitate ~i a documentatiei de atribuire de catre 
Consiliul Local, termen estimat 05.09.2018 . Publicarea anuntului pentru licitatie , 
termen estimat 17.09.2018 . Organizarea ~edintei de deschidere a ofertelor ~i 
ofertare, termen ~stimat 08.10.2018 . Incheierea contractului de concesiune in 
cazul atribuirii la prima ~edinta de licitatie, termen estimat 31.10.2018 . 

In toe mit 
Inspector, 

Ionescu Madaiina 



ANEXA ... la HCL nr . . ........... .. 

CONTRACT DE CONCESIUNE 

I. Partile contractante: 

1. COMUNA PROVITA DE SUS , cu sediul'in comuna Provita de Sus , sat Provita 
de Sus, nr. 366 , cod postal 107480 , judetul Prahova , telefon I fax 0244/354567, cod 
tiscal 28453 62 , cont IBAN R061 TREZ52221300205XXXXX , deschis la trezoreria 
Campina , reprezentata legal de Primar Movileanu Tarcisius Ovidiu loan , 1n calitate de 
proprietar denumit 'in continuare CONCEDENT 
sr 

2. . .................. . .. ... ..... .. .. ... cu sediul ( domiciliul) 'in ......... .... ... ........... . 
. . . . . . . . . , 'inregistrata la Registrul Comertului cu nr. . ........... . . . . ... CUI. . . ......... . ,sau 
identificat prin C.I. , seria . . ... nr. . . .. . . . . . . . . . . . .. reprezentata prin administrator 

t· , ......... ....... ........ .. .. . , 'in calitate de concesionar, pe de alta parte, 
f. I I · la data de .... .. . . .. ... ... .. ...... . .... . , 

la sediul concedentului, in temeiul Hotararii Consiliului Local al Comunei Provita de Sus 
nr. ..... ./ .. ...... s-a incheiat prezentul contract de concesiune. 

II. Obiectul contractului de concesiune 
Art. 1 Obiectul contractului este concesionarea terenului in suprafata de 330 m.p. situat 
in comuna Provita de Sus, jud.Prahova in intravilanul comunei Provita de Sus situat, in 
T- 12, P- 381 )ivada, nr. cadastral 21 209 - lot l , terenul de concesiune este destinat 
amenajarii utilizarii ca proprietate rezidentiala 

III. Termenul 
Art. 2 
( 1 ) Durata concesiunii este de 49 ani, si intra in vigoare l'ncepand cu data de 

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

IV. Redeventa 
Art. 3 
Redeventa este de 500 lei/an ~i se va recalcula 'in functie de indicele de inflatie anual . 

V. Plata redeventei 
Art. 4 



(1) Plata redeventei se face prin contul concedentului nr. . ....••....•........•.......... •.. 
deschis la Trezoreria .......................... , sau in numerar I a casieria concedentului. 
(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului de concesiune, 

concesionarul este obligat sa achite redeventa pentru anul 2018, proportional cu perioada 

cuprinsa 'intre data incheierii contractului si 31 .12.2018. 

I· (3~ lncepilnd cu anul2019, plata redeventei se face pilni:i la 31 martie a fiecilrui an pentru 
t anul in curs. 

( 4) Neplata redeventei sau executarea cu 'intarziere a acestei obligatii atrage penalitati de 
1ntarziere. PenalWitile de 'intarziere vor fi egale celor stabilite de lege pentru plata cu 

lntarziere a impozitelor ~i taxelor locale. 

(5) Neexecutarea obligatiei de plata a redeventei sau a taxelor ~i impozitelor datorate 
pentru obiectul concesiunii, in termen de eel mult 30 de zile de la data la care aceasta a 

devenit exigibila, confedi concedentului, dreptul sa rezilieze contractu! de plin drept, fara 

nici o notificare privind punerea in intarziere, fara acordarea de despagubiri 

concesionarului ~i fara interventia instantei. 

VI. Drepturile paqilor 
Art. 5 - Drepturile concesionarului 
(l )Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct, pe riscul ~i pe nispunderea sa, 
terenul ce face obiectul contractului de concesiune. 
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi ~i de a culege fructele bunurilor care fac obiectul 
concesiunii, potrivit naturii bunului. 

Art. 6 - Drepturile concedentului 
(l) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, sa verifice stadiul de 
realizare a investitiilor, verifidind respeetarea obligatiilor asumate de concesionar. 
(2) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral eontractul de concesiune, din 
motive exceptionale legate de interesul national sau local . 

VII. Obligatiile paqilor 
Art. 7- Obligatiile concesionarului 
( 1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate ~i 
de permanenta a terenului potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent. Concesionarul 
se obliga sa administreze ~i sa. exploateze obiectul concesiunii cu respectarea conditiilor 
de mediu pe toata durata contractului. 
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(2) Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct terenul care face obiectul 
conces1um1. 
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii. 
( 4) Concesionarul este obligat sa pUiteasdi redeventa. 
(5) Concesionarul are obligatia sa pUiteasca taxele ~i impozitele pentru obiectul 
concesmnu. 
( 6) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile imp use de natura bun uri lor ( conditii 
de siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, etc.). 
(7) Concesionarul are obligatia de a inregistra contractu! de concesiune 'in registrele de 

publicitate imobiliara, in termen de 30 de zile de la data incheierii prezentului contract. 
(8) La incetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie 
concedentului, in deplina proprietate, terenul, in mod gratuit si liber de orice sarcini. 
(9) In termen de 30 de zile de la data semnarii contractului de concesiune, concesionarul 
este obligat sa depuna, cu titlu de garantie, 0 suma reprezentand 1 0 % din redeventa 
datorata concedentului pentru primul an de concesionare in contul 
............••.•..••..•... .. ....•.. In cazulin care concesionarulnu respecta aceasta obligatie, 
contractu! inceteaza de drept Ia.ra nici o notificare privind punerea 'in intarziere, Ia.ra 
acordarea de despagubiri concesionarului ~i tara interventia instantei. 
( 1 0) Concesionarul este obligat sa puna I a dispozitia organelor de control ale 
concedentului toate evidentele ~i informatiile solicitate, legate de obiectul concesiunii. 

Art. 8 - Obligatiile concedentului 
(1) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor 
rezultate din prezentul contract de concesiune. 
(2) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror 1mprejurari de 
natura. sa aduca. atingere drepturilor concesionarului. 

VIII. Incetarea contractului de concesiune 
Art. 9 
(1) Prezentul contract de concesiune 'inceteaza in urmatoarele situatii : 
a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea 
acestuia, in conditiile legii; 
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateral a de 
catre concedent; 
c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu 

plata unei despagubiri in sarcina concesionarului. Rezilierea opereaza de drept Ia.ra nici o 

notificare privind punerea in intarziere, tara. acordarea de despagubiri concesionarului ~i 
tara interventia instantei . 

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de ditre concedent, prin reziliere. 
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e) in cazul imposibiliHitii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renuntare, ta.ra 
plata unei despagubiri; 
(2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat 
sa restituie concedentului, in deplina proprietate, terenul, in mod gratuit si liber de orice 
sarcm1. 

IX. Raspunderea contractuala 
Art. 10 
( 1) Pentru nerespectarea obligatiilor cuprinse in prezentul contract de concesi une, partea 
in culpa datoreaza penalitati de intarziere. 
(2) Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/~i de 

executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in 
baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 

obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 

X . Litigii 
Art. 11 
Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, in 
masura in care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, sunt de competenta instantei 
judecatore~ti de drept comun de la sediul concedentului . 

XI. Alte clauze 
Art. 12 
Schimbarea situatiei juridice a obiectului concesiunii dupa incheierea contractului nu 
obliga pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde n ici un fel de 
despagubire in acest caz. 
Art. 13 
In cazul in care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv 

) nula, inaplicabila sau ilegaHi partial sau total , nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va 
afecta nici o alta dispozitie a contractului, iar acesta va fi interpretat ca ~i cand astfel de 
dispozitii nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevazute. 
Art. 14 
Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scn s al. 
ambelor parti prin semnarea unui act aditional. 
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XII. Definitii 
Art. 15 
(1) Prin forta majora, 'in sensul prezentului contract de concesiune, se 'intelege o 

imprejurare externa cu caracter exceptional, fadi relatie cu lucrul care a provocat dauna 
sau cu insu~irile sale naturale, absolut invincibila ~i absolut imprevizibila. 
(2) Prin caz fortuit se inteleg acele imprejurari care au intervenit ~i au condus la 
producerea prejudiciului ~i care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu 
!ntrunesc caracteristicile fortei majore. 
Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

CONCEDENT, CONCESIONAR, 
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