ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREA Nr.
Diii

201 7

Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionarii prin
Iicitaţie publică a terenului aflat în proprietatea municipiului Tecuci din str. Anton
Cincu.
Iniţiator : Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Ga1aţ i
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectuiui?6Y0_din /92017;
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în sedinta
din
datade__52017;
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului nr
_din
2017;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de şeful Serviciului administrare
domeniuluî public si privat public ă locală nr.
ele2,
din / 05
2017,
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.__________
Având în vedere prevederile art. 13, alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuin ţelor, republicat ă în 2004;
In baza art. 46, alin.(1) coroborat cu art. 120 alin. (1), lit. ,,b din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale cu modif1cările ulterioare:

c67

_C

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea prin licita ţie publică a
terenului situat în Tecuci, str. Anton Cincu, CF 109183, conform anexei 1 la prezenta hot ărâre;
Art.2. Se aprob ă caietul de sarcini cu privire Ia concesionarea terenului situat în Tecuci,
str. Anton Cincu, conform anexei 2 la prezenta hot ărâre;
Art.3. Se aproba concesionarea prin licita ţie publica a terenului ,în suprafaţă de
1924,00 mp, situat in Tecuci, str. Anton Cincu, conform planului de situaţie, anexa - 3 la prezenta
hotărâre;
Art.4. Se aprobă instrucţiunile privind desfaurarea licitaţiei, conform anexei nr. 4;
Art.5. Condiţiile de concesionare sunt cele prev ăzute în contractul de concesiune anexa 5 la prezenta hot ărâre;
Art.6. Preţul de pornire a licitaţiei este de 3,62 lei/mp./an, conform H.C.L.
07/26.0 1 .2006.
Art.7. Perioada de concesionare este de 49 ani, iar recuperarea pre ţului de concesiune
se va face în primii 25 ani
Art.8. Anexele 1 ,2,3,4 şi 5 fac parte integranta din prezenta hot ărâre.
Art.9. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prir[ grija Primarului municipiului
Tecuci şi a Serviciu]ui administrarea dorneniului public şi privat.
Art.10. P]•ezenta hot ărâre va fi cornunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
muni cipiului Tecuci urm ătorilor:
- Prefectului judeţului Galaţi.
Prirnaru]ui municipiului Tecuci.
- Serviciuiui adrninistrarea dorneniului public şi privat.
- Mass —rnediei.
PRE Ş EI)INTE DE ŞED1NŢA

CONTRASEMXFAZĂ
S1C

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Privi.id: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a
concesionarii prin licita ţie public ă a terenului aftat în proprietatea
rnunicipiului Tecuci din str. Anton Cincu.

La aceasta dat ă Municipiul Tecuci deţine mai multe suprafe ţe de teren ce

si a firmelor din zonă. Prin valorificare se
creează premizele dezvoltării zonale atât prin apari ţia unor noi firme cât si pentru

pot fi valorificate în interesul cet ăţenilor

crearea de locuri de munc ă. În ace1ai timp prin concesionare se atrag fonduri la
bugetul local ce pot fi folosite la dezvoltarea municipiului.
Suprafaţa de teren ce face obiectul prezentului proiect de hot ărâre, 1924
mp, este situată într-o zonă de locuinţe

si instituţii si servicii publice.

Având în vedere faptul c ă arnenajarea propus ă va duce la îmbun ătăţirea
condiţiilor de lucru ale solicitanţilor, urmărindu-se în acela şi timp şi o valorificare
superioară a potenţialului terenului, consider oportun ă concesionarea prin licitaţie
publică deschis ă a terenului menţionat, drept pentru care propun spre dezbatere şi
aprobare proiectul de hot ărâre în forma prezentat ă.

PRIMAR,
Cătălin

ţ e4

Hurclubae

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Nr.
din _
t5201 7

a,

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a
concesionarii prin licitaţie publică a terenului aflat în proprietatea
municipiului Tecuci din str. Anton Cincu.
Terenul propus pentru concesionare, situat în str. Anton Cincu , conform
CF 109183, are o suprafa ţa de 1924,00 mp

si este destinat amenaj ării unui spaţiu

destinat sediu firm ă, birouri , locuinţă.
Terenul menţionat aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci

si

se afi ă în administrarea Consiliului Local Tecuci, aa cum rezult ă din Extrasul de
CF 109183.
În conformitate cu art. 13 alin (1) din Legea 50/1991, republicată,
concesionarea suprafe ţei de teren menţionată se face prin licitaţie publică deschisă .
Având în vedere cele prezentate, consider ăm că proiectul de hot ărâre în
forrna prezentat ă îndep1inete condi ţiile legale..

ŞEF SERVICIU,
Lucia radea

Anexa nr. 1 la HCL nr.

din

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind concesionarea terenului apar ţinând domeniului privat al municipiului
Tecuci situat în strada Anton Cincu.
CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII
1.1. Terenul care urmeaz ă a fi concesionat se afla situat în Municipiul Tecuci,
strada Anton Cincu, CF 109183. Terenul precizat în documenta ţia anexă, este
destinat pentru sediu firm ă, birouri, locuinţă.
1.2. Terenul care face obiectul concesiunii apar ţine domeniului privat al
municipiului având suprafaţa de 1924,00 mp.
1.3. Terenul destinat sediu firm ă, birouri, locuinţă, corespunde din punct de vedere
al destinaţiei cu planul urbanistic general.
Cap. 11. MOTIVAŢIA CONCESIUNII
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun concesionarea
unor bunuri - terenuri, sunt urm ătoarele:
- prevederile art. 13, alin 1 din Legea 50/1 99 1, care precizeaz ă că terenurile af1ate în
administrarea Consiliului Local Tecuci se pot concesiona prin licita ţie publică.
- administrarea eficienta a domeniului public şi privat al Municipiului pentru
atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.
Cap. 111. DURATA CONCESIUNII
Terenul situat în Tecuci, str. Anton Cincu, se concesioneaz ă pe durata de 49 ani.
Cap. IV. ELEMENTE DE PRET
IV.1. Preţul concesiunii este de 3,62 /lei/mp/an, în conforrnitate cu Hot ărârea nr.
27/24.02.201 1 a Consiliului iocal al rnunicipiuiui Tecuci
IV.2. Plata concesiunii se va face trimesrial în terrren de 25 ani.
IV.3. Redeven ţa anual ă va ïï indexată corfcirrn raei in1a ţiei.

IV.4. Întârzierile la plata redeven ţei se vor sancţiona cu penalit ăţi de 0,3% lzi de
întârziere la surna datorata, urrnând ca pentru întârzierile la plata a redeven ţei ce
depăşesc 6 luni s ă se pi-ocedeze la retragerea concesiunii f ără a fi necesară
intervenţia instanţelor j udecătoreşti (pact cornisoriu expres).
Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTITIEI
V. 1. Investiţia se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism
şi va fi asigurat ă pentru gradul 8 de seismicitate.
V.2. Arhitectura va fi în concordan ţă cu ambientul arhitectural zonal.
V.3. Se vor folosi la finisajul exterior materiale din produc ţia interriă sau din
import, care s ă confere personalitate obiectivului ce se va realiza.
V.4. Amplasarea în teren ca şi accesele vor fi proiectate astfel încât s ă se asigure
circulaţia în zona.
V.5. Prin soluţiile adoptate se va asigura protec ţia clădirilor învecinate precum şi
protecţia mediului.
V.6. Regimul de înălţime şi tratarea arhitectural ă va fi în concordanţă cu proiectul
realizat în acest sens.
Cap. VI. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII
Procedura de concesionare propus ă este prin licitaţie publică deschisă.

Intocmit,
Lucian radea

Anexa nr. 5 Za HCL nr.

din

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr.

CONTRACT DE CONCESIUNE
Încheiat ast ăzi ......................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66,
reprezentat prin primar C ătălin Constantin Hurdubae şi director executiv, în calitate de concedent,
pe de o parte,
şi
1.2.
cu domiciliul
în Tecuci, str.
bl.
, sc.
, ap.
, judeţ
în calitate
de concesionar, pe de altă parte,

11. OBIECTUL CONTRACTULUI
2. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie cedarea-preluarea, în concesiune, a terenului situate
în strada Anton Cincu, identificat conform CF 109183, în suprafa ţa de 1924,00 mp, terenul
aparţine domeniului privat al municipiului Tecuci, conform schi ţei anexă, destinat construirii
sediujirm ă, birouri, locuin ţă.
2.2. a) Descrierea obiectului si a concesiunii sunt stabilite în caietul de sarcini anex ă, care
face parte integrant ă din prezentul contract si pe care concesionarul îl accept ă integral.
b) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele
convenite de părţi.
2.3. Predarea - primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă de proces-verbal care
se va încheia în termen de 7 zile de la semnarea contractului de concesiune şi va constitui anexa
care face parte integrant ă din prezentul contract.
2.4. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt
următoarele:
a) Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului,
la expirarea contractului de concesiune:
suprafaţa de 1924,00 rnp teren
b) Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concedentului, în m ăsura în
care acesta din urm ă îi manifestă intenţia de a le prelua, în schimbul pl ătii unei compensaţii egale
cu valoarea contabil ă actualizată, conform caietului de sarcini:
c) Bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune r ărnân în prcprietatea
concesionarului:
cofls/7 -vc ţii i-ealizate şi utilizaie de col-2cesionar ................................................
2.5. La încetai-ea conti-actuiui de concesiune, ciin orice caaz ă, bunurile prevăzute la pct.
2.4. sc VOf repariza j3Ot1-1Vt destinaţiiior arătate ]a aocsl punct, coijcesionai -ul find obligat să
reslituic. în dep1in. proprielate, Iiber de orice sarcin ă, hunul concesionat inc1-asv investi ţiile
realizate.

IH. DURATA CONTRACTULUI
.3.1. Durata concesiunii este de 49 ani începând de Ia data semn ării prezentului contract,

iar durata de recuperare a pre ţului este de 25 ani.

3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă egal ă cu cel mult o
jumătate din durata sa ini ţială prin simplul acord de voinţă al părţilor care vor încheia un act
adiţional cu cel puţ in 60de zile înainte de încetarea lui.
Iv. PREŢ UL CONCESIUNII
4. 1. Preţul concesiunii este cle
condiţiile menţ ionate în caietul de sarcini

lei/mp/an, care se va indexa cu rata infla ţiei, în

4.2. Sumele prevăzute la art. 4. 1. se pl ătesc în 4(patru) rate trimestriale, în termen de 10
(zece) zile de la expirarea fiec ărui trimestru.
4.4. Intârzierile la plat ă a ratelor trimestriale se vor penaliza cu 0,30 %/zi din suma
datorat ă. Dacă întârzierile dep ăşesc 6 luni de zile, concedentul poate s ă procedeze la retragerea
concesiunii, cu toate consecin ţele ce decurg din aceasta, retragere ce se va face f ără a fi necesară
intervenţia instanţei de judecată sau a unei notific ări prealabile.

V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Relaţiile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaz ă pe principiul
echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalit ăţi între
avantajele care îi sunt acordate concesionarului si sarcinile care îi sunt impuse.
5.2. În consecinţă, concesionarul nu este obligat s ă suporte cre şterea sarcinilor
legate de executarea obliga ţiilor sale, în cazul în care aceast ă creştere rezultă în urma:
- unei acţiuni sau a unei măsuri dispuse de o autoritate public ă;
- unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit.
5.3. Concedentul se obligă să pună la dispoziţia concesionarului, la data începerii
concesiunii, terenul liber de orice sarcini.
5.4. Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor si condiţiilor
prevă zute în prezentul contract si în acord cu normele legale specifice domeniului de
activitate respectiv, elaborate de institu ţiile legal abilitate în acest scop, precum si cu cele
prevăzute în caietul de sarcini.
5.5. Concedentul are dreptul s ă verifice, în perioada derul ării contractului de
concesiune, modul în care se respect ă condiţiile si clauzele acestuia de c ătre concesionar,
acesta din urm ă având obligaţia de a pune la dispozi ţia concedentului toate iri.forma ţiile,
documentele si evidentele solicitate.
5.6. Responsabilităţile de mediu urmăresc respectarea legisla ţiei în vigoare legat ă
de protec ţia rnediului înconjură tor în exploatarea bunului concesionat şi privesc pe
concesionar.
5.7. Concesionarul nu poate în nici un caz subconcesiona, în tot sau în parte, unei
alte persoane, obiectul concesiunii.
5.8. Concesionarul este obligat s ă rea}izeze construc ţia în termenele prev ăzute în
caietu] de sarcini.

V. GARANTI
6.1. Conccsionaru se obiig ă ca în ternien de 9() de zi1e de la data seinn ării prezentnliii
contract s ă depună cu titlu cie garaiiţie surna de 6965 iei reprezentând surna ohiiga ţiei de p1a ă
câtrc coiicedent, sahi1it ă Ce acesta pentru priinul an de activitate.

vII. RĂSPUNDERI
7. 1. In cazul nerespect ării totale sau par ţiale ori a execut ării necorespunz ătoare a
obligaţiilor stabilite în caietul de sarcini si a clauzelor prezentului contract, partea în culp ă este
obligată la daune-interese.

vIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
9. 1. Prezentul contract de concesiune înceteaz ă în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei concesiunii;
b) în cazul în care interesul na ţional sau local o impune, prin denunţarea unilateral ă de
către concedent, cu plata unei desp ăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului;
c) în cazul nerespect ării obligaţiilor contractuale de c ătre concesionar, cauz ă ce conduce la
rezilierea unilateral ă a contractului de c ătre concedent, cu plata unei desp ăgubiri în sarcina
concesionarului;
d) în cazul nerespect ării obligaţiilor contractuale de c ătre concedent, prin rezilierea
unilaterală a contractului de c ătre concesionar, cu plata de desp ăgubiri în sarcina concedentului;
e) la dispariţia dintr-o cauz ă de forţă majoră a bunului concesionat sau în cazul
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renun ţare, fără plata unei
despăgubiri.
f) Pe cale amiabil ă, în situaţia în care cele dou ă părţi(concedent, concesionar) hot ărăsc în acest
sens.
g) Alte clauze de încetare a contractului de concesiune f ără a aduce atingere cauzelor şi
condiţiilor reglementate de lege.
Ix. FORŢA MAJORĂ
10.1. Nici una dintre p ărţile contractante nu r ăspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea în mod necorespunz ător - total sau par ţial - a oric ărei obligaţii care îi revine în baza
prezentului contract, dac ă neexecutarea sau executarea necorespunz ătoare a obligaţiei respective a
fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
10.2. Partea care invoc ă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte p ărţi, în termen de
3zile, producerea evenimentului si s ă ia toate măsurile posibile în vederea limit ării consecinţelor
lui.
1 0.3. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz ă,
părţile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract f ără ca vreuna dintre
ele să pretindă daune-interese.

X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
11. 1. In accep ţiunea părţilor contractante, orice notificare adresat ă de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinit ă dacă va fi transmis ă la adresa/sediul prev ăzut în partea
introductivă a prezentului contract.
11.2. In cazul în care notificarea se face pe cale po ştală, ea va fi transmis ă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de prirnire (A.R.) si se consider ă primită de destinatar la data
rnenţionată de oficiul poştal primitor pe aceast ă confirmare.
11.3. Dacă confirrnarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider ă primită în prirna zi
Jiicrătoare după cea în care a fost expediat ă.
11.4. Notific ările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre p ărţi, dacă nu sunt
confirrnate, prin interirediul uneia dintre modalil ăţile prev ăzute la alineate]e precedente.
XL LlIIGII
12.1. In cazul în care rezolvarea neîn ţelegeri}cr nu este posibil ă pe ca1e arniabil ă , ele vor fi
supuse spre souţionare nstanei juciec ătoreşti de drept comun.

x1II. CLAUZE FINALE
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi ţional încheiat între
părţile contractante.
13.2. Prezentul contract, îrnpreun ă cu anexele sale care fac parte integrant ă din cuprinsul
său, reprezint ă voinţa părţilor si înlătură orice altă înţelegere verbal ă dintre acestea, anterioar ă sau
ulterioară încheierii lui.
13.3. In cazul în care p ărţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care sufer ă
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent b ănesc a obligaţiei
respective nu înseamn ă că ea a renunţat la acest drept al s ău.
13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un num ăr de 4 exemplare ast ăzi
, data semnării lui.
13 .5 Concesionarul are obliga ţia înregistrării prezentului contract în registru de publicitate
imobiliară, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea lui.

CONCEDENT

CONCESIONAR

t.Igl
Cătălin Constantin Hurdubae

DIRECTOR DIRECŢIE
ECONOMICĂ

ŞEF SERVICIU ADPP
ing. Lucian Gradea

NOTA:
- Bunuri de retur sunt bunurile care au f ăcut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezu]tat în urnia investi ţiilor
impuse în caietul de sarcini.
- Bunuri de preluare sunt bunuriie care aii apar ţ irut cesionarului si au fost utilizate de călre acesta pe durata
concesuni i.
- l3unuri pro:ii sunt biuuriie cara au apaa ţinut concesionaru]ui si au fost utilizatc de c ătre acesta pe durata
concesiunii, cu ecep ţia bunurilor de preivare.

Anexa nr. 2 ki HCL nr.

din

CAIET DE SARCINI
privind concesionare prin licita ţie publică a bunului imobil aparţ inând domeniului privat al
municipiului situat în strada Anton Cincu.

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII
1.1. Imobilul ce urmează a fi concesionat se afla situat în Municipiul Tecuci, strada Anton Cincu,
CF 109183.
11.2. Imobilul ce face obiectul concesiunii apar ţ ine domeniului privat al municipiului având
suprafaţa total ă St = 1924,00 mp.
Imobilul se concesionează în vederea amplas ării sau construirii unui spaţiu destinat activităţii de
producţie, de prest ări servicii, comerţ, depozit, locuinţă.
11.3. Amenaj ările şi construcţiile ce se vor realiza, corespund din punct de vedere al destina ţiei cu
planul urbanistic general.
Cap. 11. MOTIVATIA CONCESIONARII
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun concesionarea unor bunuri terenuri, sunt urm ătoarele:
- prevederile art. 38, alin. (2), lit. ,,c, alin. (5), lit. ,,b şi alin. (9) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările ulterioare;
- administrarea eficienta a domeniului public şi privat al Municipiului pentru atragerea de
venituri suplimentare la bugetul local.

Cap. IS[1. DURATA CONCESISUNII
Terenul situat în Tecuci, stiada Anton Cincu, se concesioneaz ă pe durata de 49 ani.
CaI). IV. INCETAREA CONCESISUNII
4.1. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în urrn ătoarele situa ţii:
a. La expirarea duratei stabiliie îri contractul de concesiune:
b. Pentru cnzurile de interes public i liour] sau oca1, prin denunţarea u 1aern) ă de c ătre concccent cu
platn unei des gubirijuse i preaabiie în sarcina concedentuiui.
Daca pă ri1e nu se î:eleg asu].ra cuantimu1ui desp ă gubiiii, urrncaz ă s ă se adrescze iustaiile l or
juclecătore şti

c. În cazul nerespect ării obligaţiilor contractuale de c ă tre concesionar, prin rezilierea unilateral ă de c ătre
concedent, cu plata unei desp ă gubiri în sarcina conces ionarului;

d. În cazul nerespect ării obligaţiilor contractuale de c ătre concedent, prin rezilierea unilateral ă de căti-e
concesionar, cu plata de desp ăgubiri în sarcina concedentului;
e. La dispari ţ ia, dintr-o cauza de for ţă majoră , a bunului concesionat sau în cazul irnposibilit ăţii obiective a
concesionarului de a-I exploata, prin renun ţare, fără plata unei desp ăgubiri; concesionarul ai-e obligaţia de a
notifica deîndat ă concedentului despre dispai-i ţ ia bunuiui ori despre irnposibilitatea de realizare a activit ăţii
sau serviciului public declarând renun ţarea Ia concesiune.
f. În situaţia în care interesul naţ ional sau Iocal irnpune răscumpă rarea concesiunii; aceasta se poate face
numai prin Hotărâre a Consiliului Local în baza unei documenta ţ ii tehnico-economice în care se va stabili
preţul răscumpărării; în aceast ă situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune.
g. Pe cale amiabil ă, în situaţia în care cele dou ă părţi(concedent, concesionar) hot ărăsc în acest sens.
4.2. În cazul încetării concesiunii pentru una din cauzele prev ăzute la pct. 4.1. concesionarul are obliga ţia
de a preda concedentului documenta ţia tehnică referitoare Ia obiectivul de investi ţie care urma s ă se
realizeze (sau s-a realizat par ţial sau total) pe terenul concesionat.

Cap. V. ELEMENTE DE PRET
5.1. Preţul de pornire Ia licitaţ ie al concesiunii este de 3,62 lei!mp/an.
5.2. Plata concesiunii se va face trimestrial în termen de 25 ani.
5.3. Redevenţa anuala va fi indexată funcţie de indicele de inflaţ ie comunicat de Comisia Naţională de
Statistică prin Buletinul Statistic de Pre ţuri şi se va achita la termenul de plat ă a primei rate din anul
următor, prin ordin de p1ata, numerar, etc.
5.4. Întârzierile la plata redeven ţei se vor sancţiona cu penalităţi de 0,3% /zi de întârziere la suma datorat ă,
urmând ca pentru întârzierile la plat ă a redevenţei ce dep ăşesc 6 luni să se procedeze la retragerea
concesiunii fără a fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti (pact comisoriu expres).
5.5. Garanţia de participare Ia licitaţie depusă de ofertantul câ ştigător, respectiv 10 % din valoarea totala
stabilită Ia preţ de pornire, se reţine de concedent pân ă în momentul încheierii contractului de concesiune.

Cap. VI. REGIMUL BUNURILOR
Terenul care constituie proprietatea concedentului vor fi administrate şi exploatate de concesionar în
conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea r ămânând proprietatea concedentului şi
urrnând a fi restituite de concesionar la expirarea/încetarea contractului de concesiune; acestea constituie
bunuri de retur şi revin de drept concedentului, gratuit şi libere de orice sarcini; în aceast ă categorie intră şi
bunurile ce au rezultat din investi ţiile prevă zute în contractul de concesionare precurn si bunurile i-ezultate
diri investiţii şi rnoderniză ri efectuate de concesionar f ără api-obarea concedentului.
Asupra bunurilor rezultate din investi ţii sau rnodernizări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa dar cu
al3l-obarea concedentului, acesta din urma ai-e di-ept de pi-eernţ iune la cump ărai-e, preţ:ul pe care trebuie s ă-1
pi ăteasc ă fiind egal cu valoai-ea contabil ă actualizată conforrn procedurilor legale;
Bunurile proprii, care aparţ in coucesionarului (cu excep ţia celor realizate din investi ţii si modernizări
cfecuate fă r aprobarea ccncJentului ) r ămân îiî proprielatea coiicesionariilui, acesta putând dispune cie
ele oricurn dore şte.

Ca1). VII. CONDIŢII DE MEDIU
Concesionaru l poart ă întreaga respon sab i 1 itate pentru respectarea prevederi lor Iegale în dornen i ui protec ţiei
mediului

Cap. VIII. CARACTERISTICILE INVESTITIEI
8.1. Investi ţ ia se va realiza în conforrnitate cu prevederile certificatului de urbanisrn ş i va fi asigurată
pentru gradul 8 de seismicitate.
8.2. Arhitectura va fi în concordan ţă cu ambientul arhitectural zonal şi se va întocmi un Plan Urbanistic de
Detaliu în vederea ob ţinerii Autorizaţiei de Construire.
8.3. Se vor folosi la finisajul exterior materiale din produc ţia intern ă sau din import, care s ă confere
personalitate obiectivului ce se va realiza.
8.4. Amplasarea în teren ca şi accesele vor fi proiectate astfel încât s ă se asigure circula ţia în zon ă.

8.5. Prin soluţiile adoptate se va asigura protec ţia mediului.
8.6. Regimul de în ălţime şi tratarea arhitectural ă va fi în concordanţă cu proiectul realizat în acest sens.
8.7. În cazul neîndeplinirii obliga ţiilor prevăzute în caietul de sarcini, concedentul poate rezilia unilateral
contractul, fără sornaţie prealabil ă şi fară a datora daune concesionarului.

CAP. IX. OBLIGATIILE PARTILOR
9.1. Concedentul are urm ătoarele obligaţii:
a. - Să predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verbal de predare - primire.
b. - Concedentul are obligaţia de a nu tulbura pe concesionar în exerci ţiul drepturilor rezultate din
contractul de concesiune.
c. - Concedentul este obligat s ă notifice concesionarului apari ţia oricărei împrejurări de natură a afecta
drepturile concesionarului în m ăsura în care aceste situa ţii depind în tot sau în parte de voin ţa sa.
9.2. Concesionarul are urm ătoarele obligaţii:
a. - s ă asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi permanenţă a obiectului concesiunii pe
cheltuiala sa şi să desp ăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa;
b. - să pun ă la dispoziţia concedentului docurnentele şi informaţiile cerute de acesta privind obiectul
concesiunii, rnoda1 de desf ăş urare a investi ţiei.
c. - să plătească redeven ţa Ia valoarea, în terrnenul şi rnodul stabilite prin contractul de concesiune.
d. - să realizeze lucr ările de invcstiţii corespunzătoare prciectului şi avizelor lcgale.
e. - să p ăteasc ă pe toată durata concesiunii irnpozitele ş i taxelc datorate siatiilui ş i Adrninistraţiei Publice
Locale.
f. - pe loată peiioacla dc deniiare a contractuiui, corcesionarui nu va pulea suboucesiona, în tot sau în
parte unei alte persoane, ob]ecu1 ccncesicnii.

g. - collcesiollarul are îlltreaga respoilsabilitate î11 ceea ce prive şte respectai-ea legislaţiei în vigoare cu
privii-e la P.S.1 protec ţ ia llleditllui si pel-soalleIor.
li. - la expil-al- ea terlllelllllui de concesiulle, CoilCesiollarul este obligat s ă i-estittiie
Iiber de orice saicin ă, bullul CoIlcesioilat.

Î11

deplillă pi-oprietate,

i. - în tel- meil de 30 zile de Ia îIlClleierea colltl-aCtuIui de coilcesiollare, collcesiollarul are obliga ţia de a
îllsCrie cOnCeSiUnea, pe cIleItuiaIa sa , Î11 docunieiltele de publicitate irnobiliara (carte fuiiciar ă).

să collstituie Î11 termeii de 90 de zile de la încheierea coiitractului, cu titlu de garall ţie, o suiiiă fixă
reprezentând o cot ă parte din surna obligaţiei de plata de către concedent, stabilit ă de acesta şi datorată
pentru prirnul an de activitate.
Garanţia va fi depus ă în contul concedentului.
k. - garan ţia se va restitui dup ă achitarea integral ă a preţului concesiunii.
1. - concesionarul este obligat s ă realizeze obiectivul de investi ţii în scopul căruia s-a realizat concesionarea
terenului.
m. - achitarea integral ă a debitelor pe care le are fa ţă de bugetul local.

Cap. X. RASPUNDEREA PARTILOR
În toate cazurile de încetare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat s ă predea
concedentului documentaţiile tehnice referitoare 1a obiectivele de investi ţii nerealizate sau realizate par ţial
În cazul nerespect ării de către una dintre par ţi a prevederilor contractului de concesiune, partea în culp ă
datorează celeilalte p ărţi despăgubiri corespunzătoare prevederilor contractului de concesiune sau
corespunzător legislaţiei specifice în domeniu; desp ăgubirile sunt cumulative şi nu exclusive.
Situaţiile de forţă majoră exonerează de răspundere partea care le invoc ă şi dovedeşte în condiţiile legii;
apariţia cazurilor de for ţă majoră trebuie comunicată în termen de 5 zile de Ia apari ţie, comunicarea
urmând a fi însoţită de documentele care atest ă cazul de for ţă majoră; în lipsa acestor documente
constatatoare, partea care a invocat cazul de for ţă majoră nu va fi exonerată de răspundere; în cazurile de
forţă majoră invocate şi dovedite ca atare, p ărţile vor conveni la decalarea obliga ţiilor cu perioada afectat ă
de forţa majora.

Cap. XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derul ării contractului de concesiune şi care nu se pot solu ţiona
pe cale amiabil ă vor fi supuse spre solu ţionare instanţelorjudecătoreşti cornpetente.

Cap. XII. DISPOZITII FINALE
12.1 Drepturile

si îndatoririle p ărţilor se stabilesc prin contractul de concesionare.

12.2 După concesiona; -e , realizarea obicctivului de investi ţii se va face nurnai pe baza unui ploiect legal
avizat, aprobat şi a autorizaţiei de construire ernis ă de organele cornpetente în conformitate cu pi-evederile
Legii nr. 50/1991, republicată. Soluţiile prezentate o data cu depuiiei -ea opţiunilor, în cazul adjudec ării
licilaţiei, nu reprezint ă aprobarea acestora ş i flU exonerează pe câştigător de obţinerea avizelor ş i
acordtirilor legale din partea organisnielor slabilite în eliberai -ea acest()i -a (exernplu avizul Comisiei de
urbanis)-r, autorizaţia de construc ţie, ş.a.rn.d.).
12.3 Obţ inerea trturor avizelor tehiiice definitive pentr;; realizarca ş i fuuc:ioua:ea invesi ilor privesc pe
concesionar.
12.4 1cate Iucr ările pritind :acordaiea la :e ţe1ele tehnico-e(Iilitare existelitc ş i obţ iiterca acordului cc la
1i1oru aces( era prtesc te cnces:oar.

12.5 Concesionarul este obiigat de a asigura pe perioada coricesionarii continuitatea activit ăţii în
căreia a fost concesionat terenul.

SCOPUI

12.6 Concedentui are dreptul ca prin îrnputernici ţii să i să urrn ă rească mersul lucrăriior de construc ţii în
vederea asigur ării calităţii ş i stabilităţii cât ş i încadrarea în terrnenul de punere în func ţ ionare stabi!it prin
actul de concesionare.
12.7. Caietul de sai-cini, inclusiv toate docurnentele necesare licita ţ iei se pun Ia dispozi ţia solicitantului
coritra cost, în valoare de 50 Iei.
12.8.Taxa de participare Ia licita ţie este de 100 lei.
12.9. Participarea Ia Iicita ţie a ofertan ţilor este condiţionată de achitai-ea integrala a debitelor pe care le au
fata de bugetul local, achitarea documenta ţiei de licitaţie şi a garan ţiei de participare, în cuantum de 1 0%
din valoarea total ă.
12.10. Daca din diferite motive Iicita ţia se amân ă, se revoc ă sau se anuleaz ă, decizia de amânare, revocare
sau anulare nu poate fî atacat ă de ofertanţi.
Ofertanţilor Ii se va înapoia în termen de cinci zile garan ţia de participare la licita ţie şi contravaloarea
docurnentaţiei de licitaţie pe baza unei cereri scrise şi înregistrate Ia Prim ăria Municipiului Tecuci.
Prin depunerea documentelor de participare la licita ţie, toate condi ţiile impuse prin caietele de sarcini se
consideră însuşite de ofertant.
12.11. În vederea particip ării la Iicitaţie ofertantul trebuie s ă facă dovada plăţii:
• garanţiei de participare la licita ţie, îri suma17412 lei reprezint ă 10% din valoarea total ă a
preţului de pornire la licitaţie a terenului,
• caietul de sarcini aferent licitaţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în suma de
50 lei.
• taxa de participare Ia licitaţie în suma de 100 lei.
Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice sau persoanele fîzice care:
• au debite faţă de UAT Municipiul Tecuci;
• sunt în litigii cu UAT Municipiul Tecuci;
• au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Prim ăria
Municipiului Tecuci, din vina Ior.
• au datorii bugetare fata de DGFP, UAT Municipiul Tecuci.
Garanţia de participare, valoarea caietului de sarcini şi taxa de participare Ia licita ţie se vor achita Ia
casieria Prim ăriei Municipiului Tecuci.
Restituirea garan ţiei în cazul ofertan ţilor care nu au adjudecat se efectueaz ă Ia cerere.

CONTRASEMNEAZA,
PRESEDINTE DE ŞED]NŢĂ

SECRETAR

Aiiexa nr. 4 la HCL nr.

din

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI
1.
Licitaţia publică organizată pentru concesionarea unui Imobil situat în municipiui
Tecuci, strada Anton Cincu, în suprafaţa de 1924,00 mp, cu destinaţia prestări servicii, activităţi producţie,
depozit, cornerţ, se va desf ăşura în data de
_, ora , la sediul
Primăriei municipiului Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66.
Depunerea documentaţiilor pentru licitaţie se va face până la data de
ora 9.00, la registratura Primăriei municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 66.
In vederea participării la licitaţie, ofertantul trebuie să plătească:
- garanţia de participare la licitaţie, în sum ă de 1 0% din valoarea totală a terenului, calculată la
preţul de pornire, depusă casieria primăriei.
- caietul de sarcini aferent licitaţiei, inclusiv toate documentele necesare Iicitaţiei în sum ă de 50
lei, la casieria priniăriei.
- taxa de participare la licitaţie 100 Iei, la casieria primăriei.
Preţul de pomire la licitaţie este de:
- 3,62 lei/mp/an
Ofertanţii vor depune la sediul Primăriei municipiului Tecuci dou ă plicuri închise şi sigilate, unul
exterior şi unul interior care vor conţine:
- plicul exterior va cuprinde plicul interior(care conţine oferta de preţ) şi următoarele documente:
- copie xerox dup ă:
Pentru persoane juridice
- act constitutiv al societăţii(statut/contract), certificat de înregistrare fiscală , certificat de
înregistrare la Registrul Comerţului.
- dovada că nu sunt în litigiu cu UAT Municipiul Tecuci;
- certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de DGFP, UAT
muriicipiul Tecuci.
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă a
ofertantului şi vor fi depuse în forma originală;
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împutemiciţii ofertanţilor
şi nu de aceştia personal.
- copie xerox dup ă chitanţele care atestă plata caietului de sarcini, a documentaţiei pentru licitaţie
şi a garanţiei depuse.
Pentru persoane fizice.
- actul de identitate
- copie xerox dup ă chitanţele care atestă plata caietului de sarcini, a documentaţiei pentru licitaţie
şi a garanţiei depuse.
- dovada că nu sunt în litigiu cu UAT Municipiul Tecuci.
- actul autentic de reprezentare, în caml în care ofertele sunt depuse de împuterniciţ ii ofertanţ i1or
si nu de aceştia personal.
certificat fiscal prin care să se ateste faptul c ă nu are datorii bugetare faţă de DGFP, UAT
Municipiul Tecuci.
Certificatele fiscale vor fi eliberate si de instituliile ahilitate din localitalea de reşedinţă a
ofertaniu1u ş vor fi depuse în forma crigira1ă .
- Ofertele depuse de persoane care nu participă Ia licitaţ ie îri data stabilită, nu vor fi luate în
calcul, unând a fi rclurnate.

I.
DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI.
Se începe licitaţia parcurgând urm ătoarele etape:
1. se verific ă existenţa actelor doveditoare de plat ă a garanţiei, a caietului de sarcini şi a
documentaţiei pentru licitaţie.
2. se verific ă identitatea ofertan ţilor pe baza buletinului de identitate/c ărţii de
identitate/adeverin ţei.
3. se verifică ofertele financiare depuse (vor fi verificate doar ofertele financiare a participan ţilor
ce au depus toate documentele necesare particip ării la licitaţie).
4. imobilul se adjudec ă acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofert ă.
5. în cazul în care dou ă oferte financiare sunt egale, ofertan ţii aflaţi la egalitate vor depune în
termen de 1 5 minute, o nouă ofertă financiară şi declarat câştigător, va fi cel cu oferta financiar ă
mai mare.
6. comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei va încheia un proces - verbal de adjudecare, în
două exemplare.
7. P ărţile se vor prezenta în termen de 30 zile dup ă adjudecare, în vederea încheierii contractului
de închiriere, pe baza procesului - verbal de adjudecare, in caz contrar câtig ătoruI va pierde
garanţia care se va face venit la buget local.
De asemenea, în cazul în care la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei, este
înscris un singur ofertant, licita ţia se amână. La următorul termen daca va fi înscris ace1ai unic
ofertant acesta va fi declarat câtig ător in condiţiile in care documentaţia va fi completa si va
corespunde caietului de sarcini.
In ambele cazuri se va organiza o nou ă licitaţie, cu respectarea prezentei metodoiogii, în
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.
Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 zile, de la data adjudec ării.
Nesemnarea de c ătre adjudec ător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea
garanţiei de participare ce se va face venit la bugetul local şi disponibilizarea lotului de teren
pentru o nouă licitaţie.
Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de închiriere, garan ţia depusă
pentru înscrierea la licitaţie se va reţine şi va constitui avans din preţul de vânzare datorat de
cumpărător.
Nu se pot înscrie la licita ţie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei
Iicitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu UAT municipiul Tecuci.
Din taxa de participare la licita ţie se suportă cheltuielile privind organizarea licita ţiei(anunţuri
publicitare, cheltuieli materiale - fi.imituri de birou).

ŞEF SERVIC!U ADPP

Lucian Gradea
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARÂ
PENTRU INFORMARE
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Luna 04
2017

Anul 1

Oficiul de Cadastru ş i Publicitate lmobiliară GALATI
Biroul de Cadastru ş i Publicitate lmobiliar ă Tecuci

A. Partea l. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:812
Nr. cadastral vechi:720

TEREN lntravilan
AIr

l nr Triiri

Nr. Nr cadastral
Nr.
crt
Ai

litri (lti

l suprafaţa* (mp) l

109183

1.924

Observaţii / Referin ţe
Teren imprejmuit;

B. Partea 11. Proprietari si acte
Referin ţe

lnscrieri privitoare la dreptul de proprietate ş i alte drepturi reale

779 / 27/03/2000
Contract De Schimb nr. imobiliar aut. 1039, din 24/03/2000 emis de BNP l Guritoiu;
lntabulare, drept de PROPRIETATECU titlu juridic schimb, dobandit prin
81
Conventie, cota actuala 1/1
1) MUNICIPIUL TECUCI

Al

7629 / 11/04/2017
Act Administrativ nr. adresa nr.15279, din 10/04/2017 emis de Municipiul Tecuci;
B2

Al

Se noteaza repozitionarea imobilului

C. Partea 111. 5ARCINI.
lnscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garan ţie ş i sarcini
NU SUNT

Referin ţe
l
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Anexa Nr. 1 La Partea l
Tere n
Observa ţii / Referinţe

jsuprafata (mp)*

Nr cadastral

1

109183

1.924

upraraa ese aererminaa in pianui ae proiecie bzereo /u.
DETALII LJNIARE IMOBIL.

Date referitoare la teren
Crt

Categorie ntra Suprafa ţa
folosint ă
ilan
(mp)
curti
DA
1.924
constructii
,

i

Tarla

Parcel ă

Nr. topo

-

-

-

Observa ţii / Referin ţe

Lungime Segmente
1) Vaiorile lungimilor segmentelor sunt ob ţinute din proiec ţ ie în plan.
Punct
început

Punct
sfârş it

Lungime segment
(-(m)

1

2

52.961

2

3

7.1

3

4

5.0

4

5

26.809

5

6

57.844

6

1

33.785

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiec ţie Stereo 70 ş i sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
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Certific c ă prezentui extras corespunde cu pozi ţ iile in vigoare din cartea funciar ă original ă , p ă strat ă de acest
bi rou.
Prezentul extras de carte funciar ă este valabil la autentificarea de c ă tre notarul public a actelorjuridice prin
care se sting drepturiie reale precum ş i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informa ţ iile prezentate sunt
susceptibile de orîce modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON,
pentru serviciul de publicitate imobiliar ă cu codul nr. 255.
-,

Data solu ţion ă rii,
12-04-2017

Asistent Regislator,

Referent,

VERONICA M10k4 IFTIMIE

R

Data eliberă rii,

~ ~4
j

REFEe
\O r
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-

PLAN DE AMPLASAMENT sI DELIMITARE A IMOBILULUI
.
scara• 1:1000 •
Suprafata masurata a imobilului (mp)
Nr. cadastral
Adresa imobilului
720

.1924 rnp

LocalitateaTecucijud. Galati

•

Carte funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)
TECUCI

484622

484622

Cf 463
•

Q
—

c

084558

484508

Nr. parcela
1
•

Total
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Anexa nr.1.35
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
scara 1:1000
10913
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