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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 2036 
mp situat în comuna Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, nr. cadastral 71930  
în vederea organizării unui spațiu pentru expunerea și comercializarea produselor 

agricole 

 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 26.11.2021, având 
în vedere: 

 
- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet înregistrat sub nr. 
55/15.11.2021; 
- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 
înregistrat sub nr. 11762/15.11.2021; 
- raportul de specialitate al consilierului achiziții publice înregistrat sub nr. 
11984/19.11.2021; 
- Propunerea de concesionare a domnului Nicolae Ionuț Florin înregistrată sub nr. 
6204 din 17.06.2021 în vederea expunerii și vânzării produselor agricole ; 
- Propunerea de concesionare a doamnei Ivănescu Alina Daniela înregistrată sub 
nr. 7077 din 21.07.2021 în vederea comercializării și procesării fructelor și 
legumelor; 
- Raportul de evaluare nr.1/02.04.2021  întocmit de PFA Bîzgu Dănuț – 
Aninoasa, membru titular ANEVAR; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Nucet nr. 40 din 06.09.2021 privind 
aprobarea regulamentului  de organizare și desfășurare a licitației  publice 
pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și 
privată a comunei Nucet, județ Dâmbovița; 
- avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale şi al Statului Major General nr. 1371/10.11.2021; 
- prevederile art. 129 alin. 2, lit. c), alin.6 lit. a), art. 297, alin. 1, lit. b) si ale art. 
302, art. 303, art. 305 -331  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet. 
 

 
În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 



 
HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea prin licitație publică 

a terenului în suprafață de 2036 mp situat în comuna Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin 
sătesc”, nr. cadastral 71930  conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafață de 2036 

mp situat în comuna Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, nr. cadastral 71930 în 
vederea organizării unui spațiu pentru expunerea și comercializarea produselor agricole. 
 Art.3. Se aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafață de 2036 mp situat în 
comuna Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, nr. cadastral 71930, înregistrat la nr. 
1/02.04.2021, intocmit de  PFA Bîzgu Dănuț – Aninoasa, membru titular ANEVAR, care 
stabilește o valoare de piață de 13 200 euro, respectiv echivalentul a 65 000 lei la cursul 
BNR de 1 euro = 4.9212 lei din data de 09.04.2021, reprezentând un preț de 6,5 euro/mp, 
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se numeste Comisia de evaluare în următoarea componență: 

         1. Catrina Elena Daniela - preşedintele comisiei, reprezentant al concedentului;  

         2. Petre Mariana –membru, reprezentant al concedentului;   

3. Stan Mariana – membru, reprezentant al concedentului: 

4._________________- reprezentant al Ministerului Finanţelor ;  

5.Ungureanu George Emilian- reprezentant al Consiliului Local Nucet;  

Membrii de rezerva: 

Heașcă Gabriel – rezerva pentru preşedintele comisiei, reprezentant al 
concedentului; 

Nicolae Lucian Andrei – rezerva pentru membru, reprezentant al concedentului; 

Barbu Mariana – rezerva pentru membru, reprezentant al concedentului; 

Art.5. Durata concesionării va fi de 15 de ani. 

Art.6. Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației organizate în 
condițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și va fi platită la cursul BNR  din 
ziua plății. 

Art.7.Redevența de pornire a licitației este de 880 euro/an. 

Art.8.Se aprobă Documentația de atribuire a contractului de concesiune, incluzând 
și Caietul de sarcini, pentru concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 
2036 mp situat în comuna Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, nr. cadastral 71930, 
conform Anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9. La finalizarea termenului concesiunii, părțile vor stabili de comun acord 
modalitatea de utilizare în continuare a terenului de către proprietarul investiției. 

Art.10.Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară de către Concesionar. 

Art.11. Câștigătorul licitației are obligația de a suporta cheltuielile aferente raportului 

de evaluare și înscrierii în cartea funciară. 

 Art.12. Se împuternicește Primarul comunei Nucet să semneze în numele și pentru 

Consiliul Local Nucet contractul de concesiune si eventualele acte aditionale ulterioare de 
prelungire și modificare a acestuia. 



 Art.13. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin consilierul 

achiziții publice și șef birou financiar contabil impozite și taxe.  
 Art.14. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei 

Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în 
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.         
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 

             Vlad COMAN               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                                      Elena Claudia POPESCU 

 

 

 
Nr. 63 din 26 noiembrie 2021 
 
 
Total consilieri :          13 
Consilieri prezenți :    .12.. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  ..12..    voturi pentru, 
                                                   ...0..    voturi împotriva 

                                       …0..     abțineri. 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
63/26.11.2021 

 

Nr. 
crt. 

 Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p 
simplă p absolută p calificată 

26.11.2021  

2 Comunicarea către primar 02.12.2021  

3 Comunicarea către prefectul judeţului   

4 Aducerea la cunoştinţa publică   

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual 

  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce 
efecte juridice, după caz 

  

 

http://www.comunanucet.ro/
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Anexa nr. 1 la HCL Nucet nr.63/2021 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

Privind concesionarea terenului în suprafață de 2036 mp situat în în comuna 
Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, nr. cadastral 71930  în vederea 

organizării unui spațiu pentru expunerea și comercializarea produselor 
agricole 

 

Capitolul I 

Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat 

Terenul in suprafata de 2036 mp este situate in intravilanul comunei Nucet, sat 
Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, nr. cadastral 71930 si apartine domeniului privat al 
comunei Nucet.  

Terenul este ingradit partial si este amplasat in UTR1 – Zona de locuințe și 
unități agricole, având regimul de construire POT 50%, CUT 1,6 și regimul de 
înălțime acceptat P-P+1. 

Terenul are categoria de  folosinta curti-constructii. 

Accesul pe teren se face din DJ722, drum public asfaltat. 

Capitolul II 

1. Aspecte de ordin  economic si financiar 

Concesionarea acestui teren va atrage la bugetul local al comunei Nucet 

precum si la bugetul de stat sume reprezentant impozite si taxe. Deasemenea va 

scuti Primaria comunei Nucet de cheltuielile necesare pentru igienziarea terenului, 

avand in vedere starea de degradare in care se gaseste in prezent. 

Lucrarile care vor fi executate de catre concesionar pentru realizarea 

constructiilor propuse se vor realiza cu obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor 

necesare si cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

Pentru executarea lucrarilor concesionarul va fi obligat sa obtina acordul 

proprietarului terenului. 

Concesionarul va avea obligatia intretinerii bunului imobil pe intreaga perioada 

a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire, 

etc)  si va avea obligatia achitarii utilitatilor consumate, dar si plata impozitelor si 

taxelor impuse de legislatia in vigoare. 
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Concesionarul va permite accesul proprietarului pe teren, la solicitarea 

acestuia, pentru executarea oricaror lucrari de interes public necesare. 

 

2. Aspecte de ordin juridic 

Din punct de vedere juridic,  concesionarea imobilului in suprafata de 2036 mp 

este situatin intravilanul comunei Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, nr. 

cadastral 71930, punct posta  se va face prin licitatie publica deschisa organizata in 

conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019privind Codul Administrativ. 

Concesionarea imobilului ca si abordare reprezinta o modalitate des uzitata, 

devenind in prezent, un standard comun si acceptat pentru finantarea unor astfel de 

proiecte. 

Conform legislatiei in vigoare, concesiunea poate fi acordata  pe o perioada de 

maximum 49 de ani, sub conditia, respectarii clauzelor contractuale. 

 

3. Aspecte de ordin social 

Investitia care se va realiza de catre concesionar in urma  finalizarii procedurii 

de concesiune va genera  locuri noi de munca. Pentru ocuparea acestora vor fi 

angajate aproximativ persoane, cel mai probabil domiciliate in comuna Nucet, care 

vor avea atributii privind administrarea proiectului de investitii.  

 

4. Aspecte privind protectia mediului 

Realizarea obiectivului de investitii va trebui sa respecte prevederile Legii nr. 

137/1995 privind protectia mediului, astfel incat prin modificarile finale efectuate in 

zona de catre investitor, impactul asupra factorilor de mediu sa fie minim. 

Titularul activitatii de constructii, pe numele caruia se va emite autorizatia de 

construire va fi obligat: 

a) La inceperea si la inchiderea santierului sa ia toate masurile pentru 

sortarea si indepartarea deseurilor de pe amplasament; 

b) Sa nu abandoneze si sa nu depoziteze  deseuri provenite din lucrari de 

constructii si/sau desfiintari/demolari pe domeniul public sau privat al 

comunei Nucet. 

c) In cazul deseurilor provenite din lucrari de constructii prin a caror 

manipulare se degaja praf, operatorul economic care efectueaza 
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transportul   trebuie sa ia toate masurile necesare pentru acoperire si 

umectare, astfel incat cantitatea de praf degajata in aer sa fie cat mai 

redusa. 

Pentru preluarea deseurilor menajere ce vor rezulta din activitatea desfasurata  

va trebui sa se semneze  un contract de servicii de salubritate cu un prestator 

autorizat. Daca situatie efectiva o va cere concesionarul  va trebui sa amenajeze pe 

costuri proprii si alte facilitati de minimizare a deseurilor rezultate. 

Lucrarile de realizare a obiectivului de investitii vor trebui sa nu afecteze 

regimul apelor subterane sau de suprafata, trebuind sa fie astfel proiectate incat sa 

conduca la conservarea gradului de stabilitate generala si locala din zona si sa 

asigure drenarea corecta a apelor meteorice.  

Activitatea de amenajare a obiectivului nu va trebui sa produca modificari ale 

echilibrului ecologic din perimetru. 

Se va avea in vedere, pe cat posibil, ca in perioada organizarii de santier, dar 

si ulterior zonele cu verdeata din perimetrul terenului sa fie protejate si chiar 

amenajate corespunzator. 

 

Capitolul III 

Nivelul minim al redeventei 

 Prin Raportul de evaluare nr.1/02.04.2021 întocmit de PFA Bîzgu Dănuț – 

Aninoasa, membru titular ANEVAR, s-a evaluat imobilul in suprafata de 2036 mp 

este situatin intravilanul comunei Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, nr. 

cadastral 71930 si s-a stabilit valoarea acestuia  la 13200 euro. Avand in vedere ca 

prin legislatia in vigoare in momentul de fata (art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii -republicata), redeventa se stabileste 

astfel incat sa se recupereze valoarea bunului concesionat în 15 de ani, se va avea 

in vedere ca valoarea rezultata din evaluare sa fie impartita la 15 ani, rezultand astfel 

o valoare de pornire a licitatiei de 880 euro/an. 

 

 

Capitolul IV 

Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune si justificarea 

alegerii procedurii 
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In conformitate cu prevederile art. 362, alin1) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, incheierea contractului de concesiune pentru imobilul in 

suprafata de 2036 mp este situatin intravilanul comunei Nucet, sat Ilfoveni, punct 

”Magazin sătesc”, nr. cadastral 71930 se va face in urma organizarii si desfasurarii 

procedurii de licitatatie  publica. 

Potrivit art. 362, alin. 3 din O.U.G.  nr. 57/2019 “Dispozitiile privind darea in 

administrare, concesionarea, inchirierea si darea in folosita gratuita a bunurilor 

apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale  se 

aplica in mod corespunzator”, respectiv prin aplicarea intocmai a prevederilor art. 302 

– 331 din O.U.G.  nr. 57/2019. 

 

Capitolul V 

Durata estimata a concesiunii 

 Conform prevederilor art. 306 din O.U.G.  nr 57/2019 Art. 306,  contractul de 

concesiune de bunuri proprietate publică se încheie în conformitate cu legea română, 

indifferent de naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru o durată care 

nu va putea depăşi 49 de ani, începând dela data semnării lui.Contractul de 

concesiune de bunuri proprietate publică poate fi prelungit prin acordul devoinţă al 

părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depăşească 

49 de ani. 

 Concedentul considera ca perioada corecta pentru concesionarea terenului 

pentru administrarea corespunzatoare a acestuia pe de o parte dar si pentru  

desfasurarea in conditii optime a activitatii pe care concesionarul  se angajeaza sa o 

deruleze  in locatia respectiva, este de 15 de ani. 

 

Capitolul VI 

Termene previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare 

 In conformitate cu prevederile  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

preconizam ca incheierea procedurilor de concesionare  a  imobilului teren in 

suprafata de 2036 mp este situatin intravilanul comunei Nucet, sat Ilfoveni, punct 

”Magazin sătesc”, nr. cadastral 71930, va fi de 90 zile de la data aprobarii proiectului 

de hotarare (proiect ce include aprobarea Studiului de oportunitate, Documentatiei de 

atribuire, inclusiv a Caietului de sarcini). 

Capitolul VII 
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Avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului 

concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz 

 

 Concedentul a intocmit documentatia prevazuta de legislatia in vigoare pentru 

obitinerea avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului 

concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz. 

 In urma analizei acestei documentatii de catre reprezentantii Administratiei am 

primit Avizul obligatoriu in care se specifica ca imobilul in cauza nu face parte din 

infrastructura sistemului naţional de apărare. 

 Atasam avizul nr. 1371 din 10.11.2021, care face parte integranta din 

prezentul Studiu de Oportunitate. 

 

 

ÎNTOCMIT, 
cons. Maria STAN                                                                                                                                                                    
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Anexa 3 la HCL  nr.63/2021 

 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

(INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI) 

 

A. INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL 

Denumirea: UAT COMUNA NUCET 

Codul de identificare fiscala (CIF): 4280345 

Sediul: comuna Nucet, sat Nucet, nr.485, jud. Dambovita 

Date de contecte: telefon: 0245276004,  fax: 0245276007, 

e-mail: nucet@cjd.ro; 

Reprezentant legal: ing. Luisa Marioara Bărboiu - Primar 

Persoana de contact: consilier achiziții publice – Daniela Catrina 

 

B. OBIECTUL LICITATIEI 

Obiectul procedurii de concesionare îl constituie terenul in suprafata de 2036 mp 

situat în comunei Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, nr. cadastral 71930. 

Amplasamentul care face obiectul procedurii de concesionare este delimitat în planul 

de situaţie anexat. 

Terenul face parte din intravilanul localității Nucet, aparținând domeniului privat al 

acestuia. Terenul este încadrat  în zona UTR4 – Instituții și servicii de interes general, având 

regimul de construire POT 50%, CUT 1,6 și regimul de înălțime acceptat P-P+1. 

 

 

C. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA  SI DESFASURAREA PROCEDURII DE 

CONCESIONARE 
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Ca modalitate de valorificare a terenului, s-a aprobat concesionarea prin procedura 

de licitatie publica deschisa, in conformitate cu prevederilie legale in vigoare, respectiv cap. 

III, art. 362, alin (1) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

C.1 - CALENDARUL LICITATIEI 

Lansarea anuntului publicitar in data de - _____________2021. 

Procurarea documetatiilor aferente licitatiei in mod gratuit, de pe site-ul oficial al Primariei 

comunei Nucet, incepand cu data de - ________________2021. 

Termenul limita de depunere a ofertelor este data de_________________2021, ora 10.00, 

la Registratura Primariei comunei Nucet. 

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de _______________2021, ora 

12.00. 

Comunicarea rezultatului licitatiei se va face pana la data de - ____________2021. 

Incheierea contractului de concesiune se va face incepand cu data de _________2021 pana 

la la data de ________________2021, inclusiv. 

 

 

C.2 - COMPONENŢA ŞI MODUL DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE 

Componenţa comisiei de evaluare. 

Comisia de evaluare este compusă din următorii 5 membri : 

- preşedintele comisiei, reprezentant al concedentului; 

- 2 reprezentanţi  de specialitate ai concedentului;   

-1 reprezentant al Ministerului Finanţelor ; 

-  1 reprezentanți al Consiliului Local; 

Nominalizarea acestora precum si a rezervelor acestora (cu exceptia reprezentatuluil 

Ministerului Finantelor care va fi nominalizat ulterior, in urma solicitarii scrise adresate 

structurii locale a ministerului Finantelor dupa adoptarea hotararii de consiliu) se face prin  

Hotararea Consiliului local. 

Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare următoarele persoane: 

-soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană 

fizică; 
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- soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte 

din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre 

ofertanţi, persoane juridice; 

- persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 

unuia dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de 

conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi; 

- persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe 

parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor. 

Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a 

fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire 

nu este de natură să defavorizeze concurenţa. 

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu 

au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 

  

Competenţa comisiei de evaluare 

Atribuţiile comisiei de evaluare sunt : 

-analizarea şi evaluarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor 

cuprinse în plicul exterior; 

- întocmirea listei cuprinzând ofertele admise; 

- analizarea şi evaluarea ofertelor; 

- întocmirea raportului de evaluare; 

- întocmirea proceselor-verbale; 

-desemnarea ofertei câştigătoare. 

  

Modul de lucru a comisiei de evaluare 

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza documentaţiei 

de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
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Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 

Comisia de evaluare după deschiderea plicului exterior elimină ofertele care nu conţin 

totalitatea documentelor şi datelor solicitate şi întocmeşte procesul - verbal în care se va 

menţiona rezultatul deschiderii plicurilor respective. 

După semnarea procesului - verbal de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de 

către ofertanţi se deschid plicurile interioare ale ofertelor. 

Comisia de evaluare analizează ofertele din plicurile interioare putând solicita 

ofertanţilor precizări cu privire la conţinutul ofertei lor.   

Comisia de evaluare alege oferta cea mai bună din punct de vedere al satisfacerii 

criteriilor de selecţie şi întocmeşte un raport al licitaţiei. 

Membrii comisiei examinează şi evaluează ofertele individual. 

Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea concesionării terenului, respectiv 

nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

• Este insolvabil sau în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de 

un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie 

similară cu cele anterioare reglementate prin lege. 

•Face obiectul procedurii legale pentru declararea sa în una din situaţiile de mai sus. 

•Administratorul societăţii a făcut obiectul unei condamnări care are autoritate de 

lucru judecat, pentru un delict în legătură cu conduita sa profesională. 

•Nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor datorate către bugetul 

consolidat de stat sau către bugetul local 

•Furnizarea de informaţii false în documentele de calificare. 

•A comis o greşeală gravă în materie profesională, pe care concedentul o poate 

invoca aducând ca dovadă orice mijloc probant pe care îl are la dispoziţie. • Nu indeplineste 

criteriile de eligibilitate 

 Comisia are dreptul de a respinge o ofertă în oricare din următoarele cazuri: 

• Oferta nu respectă în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi în 

prezentele instrucţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare.   
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• Oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care 

sunt dezavantajoase pentru concedent. 

• Explicaţiile care au fost solicitate nu sunt concludente sau credibile. 

Comisia de evaluare alege oferta pe care o consideră cea mai bună din punct de 

vedere al satisfacerii criteriilor de selecţie. 

• În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, 

departajarea se va face prin solicitarea prezentării, în scris, a unei noi oferte de preţ. 

 Concedentul are obligaţia de a transmite comunicarea privind rezultatul licitaţiei în 

scris, simultan, pe de o parte ofertantului câştigător, în care se precizează faptul că oferta 

sa este câştigătoare şi că este invitat în vederea încheierii contractului, iar pe de altă parte, 

fiecărui ofertant, în care se precizează fie că oferta a fost  respinsă, fie deşi a fost admisă, 

a fost declarată necâştigătoare. Transmiterea comunicării se va face în cel mult 3 zile de la 

data la care comisia de evaluare a stabilit oferta câştigătoare. 

Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de 

licitaţie au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile. 

În caz contrar, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă 

licitaţie. 

În cazul organizării unei noi licitații potrivit prevederilor legale în vigoare, preocedura 

este valabilă în situația în care a fost depusă cel puțin o ofertă valabilă. 

Termenele prevăzute de prezentul Caiet de sarcini se calculează pe zile 

calendaristice, incluzând în termen şi ziua în care el începe să curgă şi ziua când se 

împlineşte, cu excepţiile expres prevăzute de prezentul Caiet de sarcini. 

Prin  înscrierea la licitație,  toate  condițiile impuse prin Caietul  de 

sarcini,Documentatia de atribuire și anunțul de participare, se consideră însușite de ofertant. 

  Determinarea ofertei câştigătoare 

Concedentul are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriilor de 

atribuire precizate în documentaţia de atribuire. 

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita 

clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru 

demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 
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Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de 

către concedent ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei 

de evaluare. 

Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile 

lucrătoare de la primirea acesteia. 

Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine 

apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant. 

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, 

prevăzută în anunţul de licitaţie. 

După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină 

ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute in prezentul 

regulament. 

Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după 

deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte care sa contina toate documentele 

precizate anterior. 

După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare 

întocmeşte procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei. 

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de 

către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 

prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii. 

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 

valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele 

valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora 

din urmă de la procedura de atribuire. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii 

comisiei de evaluare. 

În baza acestui proces-verbal, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi 

lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. 

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, 

concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost 

excluse, indicând motivele excluderii. 
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Raportul se depune la dosarul concesiunii. 

Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile 

prevăzute anterior. Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în 

urma aplicării criteriilor de atribuire. 

În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea 

acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are 

ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în 

funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare 

după acesta. 

Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-

verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 

În baza acestui proces-verbal, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi 

lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. 

Concedentul are obligaţia de a încheia contractul de concesiune de bunuri proprietate 

publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 

Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al 

României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune de bunuri 

proprietate publică, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de 

atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică prevăzute de prezenta 

secţiune. 

Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare 

fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b) informaţii cu privire la repetarea procedurii de licitaţie, dacă e cazul; 

c) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a; 

d) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; 

e) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile; 

f) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată 

câştigătoare; 
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g) durata contractului; 

h) nivelul redevenţei; 

i) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 

instanţei; 

j) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare; 

k) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea 

publicării. 

Concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la 

atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, în scris, cu confirmare 

de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 

În cadrul acestei informari concedentul are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii 

câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate precum si ofertanţii 

care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor ce 

au stat la baza deciziei respective 

Concedentul poate să încheie contractul de concesiune de bunuri proprietate publică 

numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării 

comunicării prevăzute anterior. 

În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune 

nicio ofertă valabilă, concedentul anulează procedura de licitaţie. 

Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru 

prima licitaţie. 

 

2. Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri 

proprietate publică 

Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de 

concesiune de bunuri proprietate publică, dacă ia această decizie înainte de data 

transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi anterior încheierii 

contractului, în situaţia în care se constată încălcări ale prevederilor legale care afectează 

procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. 
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Procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de 

atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor pentru 

atribuirea contractelor de concesiune. 

b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea 

să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor principiilor pentru atribuirea contractelor 

de concesiune. 

Concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura 

de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care 

aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat 

decizia de anulare. 

3. Reguli privind conflictul de interese 

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligaţia de a lua toate 

măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de 

interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. 

Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a 

fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire 

nu este de natură să defavorizeze concurenţa. 

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu 

au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor 

următoarele persoane: 

a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoană 

fizică; 

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte 

din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre 

ofertanţi, persoane juridice, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 
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c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 

unuia dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac 

parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre 

ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 

d) membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare al ofertantului şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale 

cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante. 

Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care 

sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii 

comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante. 

D. CAIETUL DE SARCINI 

Caietul de sarcini aferent acestei proceduri este Anexat la prezenta documentatie, fiind 

parte componenta a acesteia. 

 

E. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A 

OFERTELOR 

Pot depune oferte persoane fizice/juridice romane sau straine sau asocieri de 

persoane juridice romane si /sau straine, care indeplinesc conditiile de eligibilitate. 

Mai multe persoane juridice române şi/sau străine au dreptul de a se asocia si de a 

depune oferta comuna, având obligaţia de a-şi  prezenta asocierea într-o formă legalizată.   

Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului , ii 

reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie. 

 

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 

documentaţiei de atribuire. 

Ofertele se redactează în limba română. 

Oferta va fi depusă in doua exemplare, unul original si unul copie (se face aceasta 

mentiune pe plicul exterior) astfel cum este prevăzut siîn anunţul de licitaţie. Fiecare 

exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant. 

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
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Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada 

de valabilitate stabilită de concedent. 

Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită 

pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. 

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 

persoanei interesate. 

Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea 

datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 

deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor 

oferte numai după această dată. 

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei secţiuni, concedentul are 

obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de persoanele 

fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea 

informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în 

ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 

Conţinutul ofertelor 

Ofertele se depun la sediul concedentului, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul 

interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, 

precizându-se data şi ora. 

 

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta, 

respectiv . Plicul exterior va trebui să conţină: 

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe Tribunalul de la 

sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90 de zile înainte de data deschiderii ofertelor în 

original, copie legalizata sau copie lizibilă cu mentiunea “conform cu originalul”. In Dosarul 

marcat cu mentiunea „copie” acest document se va depune in fotocopie avand pe el 

mentiunea lizibila „conform cu originalul” 

2.Declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări, prin care ofertantul se agajează să menţină oferta pentru un  termen de  60 zile 

şi care constiuie o promisiune de a contracta în situaţia în care acesta va fi declarat 

câştigător.  Declaraţia de participare se semnează de către persoana desemnată din cadrul 

asocierii pentru a-i reprezenta în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider 

de asociere.(dacă este cazul) 
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3.Împuternicire scrisă prin care reprezentantul legal al ofertantului deleagă 

reprezentarea la prezenta procedură a unei persoane, autorizând-o să semneze actele 

încheiate cu această ocazie.(dacă este cazul) 

4.Informaţii privind ofertantul urmând a se descrie structura organizatorică a 

ofertantului şi a se face referire la capitalul social. (model anexa 1). 

5.Certificat de atestare fiscală emis de Direcţia Generala a Finanţelor Publice de la 

sediul concedentului, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că 

ofertantul nu are obligaţii restante de plata faţă de bugetul general consolidat al statului. 

6.Certificat de atestare fiscală de la sediul concedentului, valabil la data deschiderii 

ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are obligaţii restante de plata faţă de 

bugetul local.   

7.Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie (copie) 

8. Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 

 

Obs. Persoanele juridice străine vor prezenta formulare – tip eliberate de autorităţile 

competente din ţara în care ofertantul este rezident, din care să rezulte că acesta este la zi 

cu plata contribuţiilor datorate către stat şi/sau către unitatea administrativă de la sediul 

acestora. 

  

Obs.2 Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari 

etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plată, în masura în 

care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. 

 

Documentele anterior prezentate sunt obligatorii, acestea fiind solicitate în 

conformitate cu prevederile art. 316 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă (distinct, tehnica si financiara), se 

înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, 

după caz. 

Acesta va contine oferta tehnica si oferta financiara. 

Oferta tehnică va trebui sa contina informatii referiotare la : 

- Planul de dezvoltare şi exploatare a concesiunii, urmând a se face referire la următoarele 

aspecte: 

• programul de construcţie care specifică data începerii, etapizarea şi finalizarea 

construcţiilor precum şi conceptul privind supervizarea lucrărilor de construcţii şi montaj.  
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• plan de situaţie cuprinzând propunerea de mobilare a terenului   

- O prezentare cat mai detaliata si adaptata la situatia concreta a terenului, in care ofertantul 

intelege sa protejeze mediul inconjutator in urma realizarii investitiei pe terenul ce urmeeaza 

a fi concesionat 

 

 

Oferta financiară : - reprezintă redevenţa pe care ofertantul se angajează să o 

plătească anual. Cuantumul minim al acesteia este de 888 euro/an, stabilită prin Raportul 

de evaluare al terenului.  Ofertarea se va face în euro/an pentru suprafata de 2036 mp  

  

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile, perioadă în care preţul ofertei 

este ferm. 

  

 

F. INFORMATII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE, PRECUM SI PODEREA LOR 

Criteriile de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică si 

ponderile(punctajul maxim) pentru fiecare criteriu sunt următoarele: 

a) cel mai mare nivel al redevenţei – maxim 40 puncte 

b) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor – maxim 40 puncte 

c) protecţia mediului înconjurător- maxim 10 puncte 

d) condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat – 10 puncte. 

Ponderea fiecărui criteriu  este proporţională cu importanţa acestuia apreciată din 

punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări raţionale şi eficiente economic 

a bunului concesionat. Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute anterior este de 

până la 40%, iar suma acestora insumeaza 100%. 

Concedentul va tine seama de toate criteriile prevăzute în documentaţia de atribuire, 

potrivit ponderilor prevăzute anterior. 

Calculul pentru atribuirea punctajului pentru fiecare oferta depusa se face dupa cum 

urmeaza. 

a) Atribuirea punctajului pentru  nivelul redeventei: 
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Pentru oferta cu cel mai mare nivel al redeventei se acorda 40 de puncte (ponderea 

40%) 

Pentru ofertele cu niveluri ale redeventei mai scazute pentru acordarea punctajului 

corespunzator se foloseste urmatoarea formula de calcul: 

Punctajul ofertei evaluate = Nivelul redeventei ofertat x 40 : Redeventa cu nivelul cel 

mai ridicat 

b) Atribuirea punctajului pentru capacitatea economico-financiară a ofertanţilor: 

Pentru oferta care prezinta cea mai ridicata valoare financiara care sa exprime 

capacitatea economico-financiare, astfel cum rezulta din oricare din documentele 

specifice  precizate anterior (bilantul contabil al anulului anterior, scisoare de 

bonitate financiara, extras de cont privind disponibilitatile financiare ale 

ofertantului, etc) se acorda 40 de puncte (ponderea 40%). 

Pentru ofertele cu valori ale  cu valori care sa expeime capacitatea economico-

inanciara a ofertentilor, inferioare,  pentru acordarea punctajului se foloseste 

urmatoarea furmula de calcul: 

Punctajul pentru oferta evaluata = valoarea financiara a capacitiatii economico-

financiare  a ofertantului evaluat x 40 : cea mai ridicata valoare financiara 

c) Atribuirea punctajului pentru   protecţia mediului înconjurător 

Fiecare ofertant care va prezenta in continutul ofertei tehnice in tr-un mod cat mai 

detaliat si adaptat la situatia concreta a terenului,  felul in care intelege sa 

protejeze mediul inconjutator in urma realizarii potentialei investitii pe terenul ce 

urmeeaza a fi concesionat se acorda 10 puncte 

Ofertantii care nu vor prezenta in continutul ofertei tehnice modul  de protejare a 

mediului inconjurator in urma realizarii investitiei pe terenul concesionat, sau care 

vor avea o prezentare vaga, generala, neadaptata la situatia concreta a obiectului 

concesiuni nu vor primi nici un punct pentru acest criteriu 

d) Atribuirea punctajului pentru modul de prezentare a condiţii specifice impuse de 

natura bunului concesionat 

Fiecare ofertant va trebui sa prezinte in continutul ofertei tehnice Planul de 

dezvoltare şi exploatare a concesiunii, urmând a se face referire la următoarele 

aspecte: 
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• programul de construcţie care specifică data începerii, etapizarea şi finalizarea 

construcţiilor precum şi conceptul privind supervizarea lucrărilor de construcţii şi 

montaj. 

• plan de situaţie cuprinzând propunerea de mobilare a terenului  . 

Va trebui astfel sa detalieze etapele realizarii investitiei prin raportare la  specificul 

terenului concesionat. Ofertele care vor avea o abordare cat mai detaliata vor 

primi 10 puncte 

Ofertantii care nu vor prezenta in continutul ofertei tehnice aceste informatii, sau 

care vor avea o prezentare vaga, generala, neadaptata la situatia concreta a 

obiectului concesiuni nu vor primi nici un punct pentru acest criteriu. 

Ierarhia ofertetelor se fa realiza in urma insumarii punctajului acordat fiecarui ofertant 

pentru fiecare criteriu de atribuire. 

G. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR DE ATAC 

Exercitarea controlului 

Directia Regionala a Finantelor Publice Ploiesti realizează verificarea concesiunilor de 

bunuri proprietate publică de interes local , urmărind în special respectarea dispoziţiilor 

referitoare la: 

a)aplicarea hotărârii de concesionare; 

b)publicitatea; 

c)documentaţia de atribuire; 

d)aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică; 

e)dosarul concesiunii; 

f)îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concedent şi concesionar. 

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 

modificarea şi încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, 

precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor 

legislaţiei privind contenciosul administrativ. 

H. INFORMATII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
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1. Conţinutul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică trebuie să conţină partea 

reglementară, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele 

convenite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a 

contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini. 

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va cuprinde drepturile şi 

obligaţiile concesionarului şi ale concedentului. 

Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul 

echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate 

concesionarului şi obligaţiile care îi sunt impuse. 

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va cuprinde şi clauze 

contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi 

concesionar. 

În contractul de concesiune de bunuri proprietate publică trebuie precizate în mod 

distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea 

concesiunii, respectiv: 

a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini 

concedentului la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 

Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care 

au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini; 

b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au 

aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii. 

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va fi încheiat în limba română, 

în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

În cazul în care concesionarul este de o altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea 

română şi dacă părţile consideră necesar, contractul de concesiune de bunuri 

proprietate publică se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română şi 

două într-o altă limbă aleasă de acestea. În aceasta situatie fiecare parte va avea 

câte un exemplar în limba română şi un exemplar în limba străină în care a fost 
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redactat contractul. În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului 

prevalează. 

2.  Drepturile şi obligaţiile concesionarului 

În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul 

dobândeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate 

publică ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. 

Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele, respectiv productele 

bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi 

prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în 

contractul de concesiune de bunuri proprietate publică şi în acord cu prevederile 

legale specifice bunului concesionat. 

Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia 

obligaţiilor sale, în cazul în care această creştere rezultă în urma: 

a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică; 

b) unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit. 

Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor 

proprietate publică. 

În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul 

are obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, 

a bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii. 

Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării 

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică să depună, cu titlu de 

garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către 

concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare. 

Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate 

concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune de bunuri 

proprietate publică. 

Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va 

institui garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului. 
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Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi în modul stabilit în 

contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

La încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul 

este obligat să restituie, pe bază de proces-verbal, în deplină proprietate, liber de 

orice sarcină, bunul concesionat. 

În condiţiile încetării contractului de concesiune de bunuri proprietate publică din alte 

cauze decât prin ajungere la termen, forţă majoră sau caz fortuit, concesionarul este 

obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condiţiile 

stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent. 

În cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa 

producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării 

bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce 

se impun pentru asigurarea continuităţii exploatării bunului. 

3. Drepturile şi obligaţiile concedentului 

Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune 

de bunuri proprietate publică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către 

concesionar. 

Verificarea se efectuează numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în 

condiţiile stabilite în contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor 

rezultate din contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 

Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de 

natură să aducă atingere drepturilor acestuia. 

Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune 

de bunuri proprietate publică, în afară de cazurile prevăzute de lege. 

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de 

concesiune de bunuri proprietate publică, cu notificarea prealabilă a concesionarului, 

din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz. 

Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite 

de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune de bunuri 

proprietate publică. 
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În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de concesiune de bunuri 

proprietate publică îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească 

fără întârziere o justă despăgubire. 

În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, 

aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Dezacordul nu 

exclude îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concesionar. 

4. Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică poate avea loc în 

următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune de bunuri proprietate 

publică, în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile 

prevăzute de lege; 

b) în cazul exploatării, în condiţiile contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică, a bunurilor consumptibile, fapt ce determină, prin epuizarea acestora, 

imposibilitatea continuării exploatării acestora înainte de expirarea duratei stabilite a 

contractului; 

c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 

de către concedent; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere 

de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de 

către concesionar; 

f )la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 

imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata 

unei despăgubiri. 

I. NATURA SI CUANTUMUL GARANTIILOR SOLICITATE 

 Participanţii la licitaţie vor depune o garanţie de participare în lei, echivalentul sumei 

de  74 euro la cursul din data plății (reprezentand  valoarea redeventei pentru o luna, astfel 

cum rezulta din evaluarea efectuata de PFA Bîzgu Dănuț – Aninoasa, la cursul euro/leu al 

BNR din ziua anterioară,  la casieria Primariei comunei Nucet sau prin ordin de plată în 
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contul concedentului nr. RO85TREZ2715006XXX000253 deschis la Trezoreria Târgoviște, 

cod fiscal 4280345.   

 Pentru ofertantul declarat câștigător garanţia de participare la licitație se va restitui în 

termen de 7 zile de la semnarea procesului-verbal de predare-primire al terenului, pe baza 

unei cereri scrise şi înregistrate la Registratura Primariei comunei Nucet. 

 Participanţilor necâştigători li se va restitui garanţia de participare în termen de 7 zile 

de la semnarea contractului între ofertantul câştigător şi concedent, pe baza unei cereri 

scrise şi înregistrate la Registratura Primariei comunei Nucet. 

 Ofertantul câştigător va pierde garanţia dacă nu se prezintă în interval de 20 zile, de 

la data împlinirii termenului de 20 de zile calendaristice de la data comunicării rezultatului, 

pentru  încheierea contractului de concesionare, își retrage oferta în termenul de valabilitate 

al acesteia sau refuză semnarea procesului-verbal de predare-primire al terenului. 

 Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării 

contractului de concesiune să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-

parte (50%) din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată 

pentru primul an de exploatare. 

 

 

ÎNTOCMIT, 
Elena Daniela CATRINA                                                                                                                                                                    

 



 

 
CAIET DE SARCINI CADRU 

Pentru concesiunea terenului în suprafață de 2036 mp situat în comuna Nucet, sat 
Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, nr. cadastral 71930  în vederea organizării unui 

spațiu pentru expunerea și comercializarea produselor agricole  
  
  

Licitația se va desfășura în conformitate cu prevedeile legale în vigoare, respectiv  
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.C.L. nr. 40 din 06.09.2021privind 
aprobarea regulamentului  de organizare și desfășurare a licitației  publice pentru 
concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a comunei 

Nucet, județ Dâmbovița. 
 
CAPITOLUL I.  - INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII 
 
1. Descrierea identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Imobiul 

proprietate privată a comunei Nucet, în suprafață de 2036 mp, situat in comuna Nucet, sat 
Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc” având nr. cadastral 71930, înscris în cartea funciară nr. 
71930 a comunei Nucet. 

2.Destinația bunului – imobilul se concesionează în vederea organizării unui spațiu 

pentru expunerea și comercializarea produselor agricole. 
3. Condițiile de exploatare a concesiunii, obiectivele de ordin economic, financiar, 

social, de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunului ce face 
obiectul concesiunii: se realizează potrivit studiului de oportunitate. 

 
CAPITOLUL II - CONDIȚII GENERALE ALE CONCESIUNII: 

 
1. Regimul bunului utilizat de concesionar în derularea concesiunii(regimul bunurilor 

proprii): 

Bunul situat în comuna Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, Jud.Dâmbovița, după 
încetarea contractului de concesiune, revine pe deplin liber de orice sarcină în posesia 
concedentului; 

În derularea concesiunii, bunul preluat de concesionar îl constituie imobilul teren  în 
suprafatä de 2036 mp, situat în comuna Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, 
Jud.Dâmbovița; 

Contractul de concesiune care se va încheia pentru terenul ce face obiectul concesiunii, 
va fi înregistrat de către concesionar în Cartea Funciarä. 

 
 2. Obligațiile privind protecția mediului, conform legislației în vigoare: 

Responsabilitățile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, începând de la 
preluarea bunului, până la încetarea contractului de concesiune și respectiv până la refacerea 
cadrului natural, dupa execuția lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, 
exploatare etc), cât și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente 
nepoluante pentru mediu ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și 
întreținere, precum și pentru așezările umane învecinate. 



În cursul lucrărilor de construcții, cât și după finalizarea acestora, concesionarul are 
obligația să nu afecteze în nici un fel suprafețele de teren din afara celei alocate pentru 
concesiune. 

Protecția mediului presupune realizarea produsului de construcții astfel încât pe 
toată durata de viață (execuție, exploatare, post-utilizare) sä nu afecteze în nici un fel 
echilibrul ecologic. 

Pentru asigurarea protecției mediului înconjurător vor fi interzise: 
 - evacuarea în atmosferä a substanțelor dăunătoare peste limitele stabilite prin 

reglementärile în vigoare 

-aruncarea sau depozitarea deșeurilor menajere în afara amplasamentelor 
amenajate; 

- evacuarea de ape uzate, precum descärcarea de reziduuri orice alte materiale toxice în 
ape de suprafațä sau subterane; 

- producerea de zgomote, vibrați,i cu intensitate peste limitele admise de normele legale. 
Lucrärile preconizate vor respecta condițiile de igienä ale mediului, se vor reface zonele 

afectate de lucräri astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor. 
Asigurarea capacității de colectare a deșeurilor menajere prin contract cu o firmä de salubritate. 

Concesionarul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate acordurile și avizele, 
impuse de legislația mediului. 

 
3. Obligativitatea asigurärii exploatării în regim de continuitate permanentă 

Concesionarul va asigura exploatarea investitiei în regim de continuitate permanentă pe 
durata contractului. 

 
4. Interdicția subconcesionärii bunului concesionat 
 Este interzisä subconcesionarea bunului. 
Dupä finalizarea procedurii de licitație și încheierea contractului de concesiune, 

concesionarul are obligația de a exploata în mod direct, pe riscul și räspunderea sa, bunul 
proprietate privată ce face obiectul concesiunii. 

 
5. Durata concesiunii și cuantumul redeventei 
Durata concesiuni este de 15(cincisprezece) ani. 

Contractul de concesiune poate fl prelungit prin acordul de vointä al pärților cu jumătate 

din perioada inițială (adică 90 de luni, cu condiția ca durata însumatä sä nu depaseascä 49 de 

ani; 

Valoarea minima a redeventei anuale este de 880 euro/an la cursul euro din data plății, 

stabilitä prin Raportul de evaluare elaborat de expert evaluator PFA Bîzgu Dănuț – Aninoasa, 

membru titular ANEVAR; 

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, 

concesionarul este obligat să achite redevenţa pentru anul în curs. 

Începând cu anul următor încheierii prezentului contract, plata redevenţei se face din 

iniţiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.   

Reventa obtinutä ca urmare a concesiunii se face venit la bugetul propriu al comunei 

Nucet. 



Plata cu întârziere a redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligatii conduce 

la calculul de dobânzi penalizatoare în cuantum de I % pe lunä începând cu prima zi de întârziere 

care urmeazä aceleia la care suma a devenit exigibila acestea sunt datorate în continuare pânä 

la plata efectiva a debitului. 

 

6. Natura cuantumul garanțiilor solicitate de concedent 

În vederea participärii la licitație, ofertanții sunt obligați să depunä garanția de participare 
în cuantumul unei redevențe, respectiv 73,33 euro la cursul euro din data plății. 

Ofertanţilor necâştigători ai licitaţiei li se restituie numai garanţia de participare în maxim 
3 (trei) zile de la data licitaţiei.  Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care 
ofertantul câştigător al licitaţiei nu semnează contractul în termen de 20 (douăzeci) zile de la 
adjudecare. 

Concesionarul are obligatia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnärii 
contractului de concesiune sä depunä, cu titlu de garantie, o sumă în lei, echivalentul a 440 
euro la cursul de schimb din data  depunerii,  reprezentand 50% din suma datorată 
concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de activitate, în contul specificat in 
contractul de concesiune, deschis la Trezoreria Târgoviște, sau la casieria institutiei. 

 
7. Caracteristicile investitiilor 

Realizare investitiei se va face cu respectarea normelor PSI cu obtinerea avizelor 
si documentelor specifice activitätii desfasurate. 
 
CAPITOUL III - CONDITIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SÄ LE 

ÎNDEPLINEASCÄ OFERTELE 

Sa respecte Caietul de Sarcini. 
Documentatia sä fie depusä în termenul prezäzut în anunt. 
La data deschiderii ofertei, documentele depuse sä fie în termen. 
Ofertantii transmit ofertele lor in 2 plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 

  Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta 
si acesta va contine: 

  În cazul persoanelor juridice 

- o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant fără 
îngroșări, ștersături sau modificări; 

- certificat de inmatriculare la ORC; 
- certificat constatator emis de ORC; 
- certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local, care să certifice 

faptul că societatea nu figurează cu sume restante; 
- certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat, care să certifice 

faptul că societatea nu figurează cu sume restante; 
- cazierul fiscal al societatii eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza 

careia isi are sediul ofertantul; 
-  declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare, lichidare 

judiciara sau faliment; 



- certificat de cazier judiciar care să ateste lipsa sancțiunilor penale pentru săvârșirea 
următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelătorie și delapidare, 
pentru reprezentantul legal al societății; 

Nota : certificatele fiscale, certificatele ORC si cazierul trebuie sa fie valabile la data 
depunerii documentatiei. 

- acte doveditoare privind achitarea caietului de sarcini, a taxei de participare si a garantiei 

de participare la licitatie; 
- imputernicire pentru reprezentantul societatii, daca nu este reprezentantul legal al acestuia 

declaratie proprie care sa cuprinda adresa, fax-ul si email-ul unde doreste sa i se comunice 
rezultatele procedurii sau alte documente (clarificari etc) ; 

Pentru ofertanți persoane fizice: 
- copie document de identitate; 
- certificat fiscal privind plata obligațiilor datorate bugettlui local al comunei Gura Ocnitei; 
- certificat fiscal care să ateste plata obligațiilor către bugetul de stat; 
- acte doveditoare privind achitarea caietului de sarcini, a taxei de participare si a garantiei 

de participare la licitatie; 
- declaratie proprie care sa cuprinda adresa, fax-ul si email-ul unde doreste sa i se comunice 

rezultatele procedurii sau alte documente (clarificari etc). 
Pe plicul interior care contine oferta propriu-zisa se inscriu numele sau denumirea 

ofertantului, domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz, precum si bunurile pentru care se 
liciteaza; acesta va cuprinde redeventa in lei/euro oferita. 

Ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul 
publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise. 

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor. 
 
CAPITOLUL IV - CLAUZELE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 

CONCESIUNE 

1) Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privată poate avea loc 

în următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune de bunuri proprietate 

privată, în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile 

prevăzute de lege; 
b) în cazul exploatării, în condiţiile contractului de concesiune de bunuri proprietate 

privată, a bunurilor consumptibile, fapt ce determină, prin epuizarea acestora, imposibilitatea 

continuării exploatării acestora înainte de expirarea duratei stabilite a contractului; 
c)   în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 

de către concedent; 
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de 

către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 
e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de 

către concesionar; 
f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 

imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei 

despăgubiri. 
(2) În cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate privată, acesta 

se derulează în condiţiile stabilite iniţial. 



(3) În cazul în care contractul de concesiune încetează  prin denunțare unilaterală de 
către concedent, atunci când interesul naţional sau local o impune, acesta va notifica de 
îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate privată 
şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură. 

(4) În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin 
contractul de concesiune de bunuri proprietate privată sau a incapacităţii îndeplinirii acestora, 
cealaltă parte este îndreptăţită să solicite instanței în a cărui rază teritorială se află sediul 
concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, 
dacă părţile nu stabilesc altfel. 

(5) În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în 
cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată 
concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, 

declarând renunţarea la concesiune. 
(6) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile 

suferite de concesionar ca urmare a dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului 

concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata. 
(7) Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate privată părţile pot stabili şi alte 

cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor 
reglementate de lege. 

(8) Radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune ca urmare a încetării 

contractului de concesiune se face după cum urmează: 
- în baza actului de denunţare unilaterală sau în baza hotărârii judecătoreşti 

definitive, atunci când contractual încetează ca urmare a denunțării unilaterale de către 

concedent atunci când interesul national sau local o impune, radierea efectuează; 
- în baza declaraţiei unilaterale de reziliere a concedentului sau concesionarului 

atunci când contractul încetază ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale de către 

concedent ori concesionar;-    
- în baza declaraţiei unilaterale de renunţare la concesiune a concesionarului atunci 

când contractual încetează ca urmare a exploatării, în condiţiile contractului de concesiune 
de bunuri proprietate privată, a bunurilor consumptibile, fapt ce determină, prin epuizarea 
acestora, imposibilitatea continuării exploatării acestora înainte de expirarea duratei stabilite 
a contractului ori prin reziliere de către concesionar ori ca urmare a dispariţiei, dintr-o cauză 
de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului 

de a-l exploata; 
Prin contractul de concesiune pärtile pot stabilii alte clauze de încetare a contractului 

de concesiune, fara aduce atingere clauzelor si conditiilor. 
 
CAPITOLUL V TAXE DE PARTICIPARE LA LICITATIE 

Caietul de sarcini precum si toate celelalte  documente necesare licitaţiei se pun la 
dispoziţia solicitantului in mod gratuit, in format electronic pe pagina de internet a Primariei 

comunei Nucet, respectiv www.comunanucet.ro. 
Participarea la licitaţie a ofertanţilor este condiţionată  de achitarea integrală  a 

debitelor  pe care le au faţă de bugetul consolidat de stat și bugetul local de la sediul 
concedentului şi a  garanţiei de  participare.  Nu pot participa la licitaţie  persoanele juridice 
care: 

  au debite la bugetul consolidat de stat de la sediul concedentului, 



  au debite faţă de bugetul local de la sediul concedentului,   

  au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat din culpa acestora 
contract cu UAT Nucet; 

Dacă  licitaţia se amână sau se anulează, din motive obiective, a căror producere 
sau intervenţie nu a putut fi prevăzută de către concedent, decizia de amânare sau anulare 
nu poate fi atacată de ofertanţi. 

În acest caz ofertanţilor li se va înapoia în termen de şapte zile, garanţia de 
participare la licitaţie pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la registratura instituției 

noastre. 
Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietele de sarcini si 

instructiunile pentru ofertanti se consideră însuşite de ofertant. 
 Garanția de participare la licitație este o sumă în lei, echivalentul a 73,33 euro la 

cursul de schimb din data  depunerii. Ofertanţilor necâştigători ai licitaţiei li se restituie numai 
garanţia de participare în maxim 3 (trei) zile de la data licitaţiei.  Garanţia de participare la 
licitaţie se pierde în cazul în care ofertantul câştigător al licitaţiei nu semnează contractul în 
termen de 20 (douăzeci) zile de la adjudecare. 

 
 
ÎNTOCMIT, 
cons. Maria STAN                                                                                                                                                                    

 
 


