
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
CONSILIUL LOCAL 

  
   H O T Ă R Â R E A  nr. 10  / 31.07. 2012 

aprobarea  concesionarii  prin negociere directa de catre domnul Mitaru  Gheorghe  a 
imobilului in suprafata de 995   mp – teren de sub constructie  proprietate personala ( 
locuinta, parter, 3 camere si dependinte )  in suprafata  construita  de  69   mp si teren 
aferent  constructiei in suprafata de   926  mp identificata prin pozitia nr. 2 din  anexa la 

HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Consiliului 
Local Adamclisi , situata  in intravilanul localitatii Adamclisi, str. Ion Creanga, nr. 11, 

comuna Adamclisi. 
  

            Consiliul local al  comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara , legal
constituita, astazi 31 iulie 2012; 

   Având în vedere: 
- Expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi cu 

privire la concesionarea  prin negociere directa de catre domnul Mitaru Gheorghe  a
imobilului in suprafata de 995   mp – teren de sub constructie proprietate personala ( 
locuinta, parter, 3 camere si dependinte)   in suprafata de  69   mp si teren aferent 
constructiei in suprafata de  926   mp identificata prin pozitia nr. 2  din anexa la HCL 
nr. 7 / 11,02,2011 privind aprobarea inventarului  domeniului privat al Consiliului 
Local Adamclisi, situata in intravilanul localitatii  Adamclisi,  str Ion Creanga, nr. 11, 
comuna Adamclisi; 

- Raportul de evaluare a imobilului in suprafata de 995   mp situat in intravilanul localitatii 
Adamclisi   intocmit de catre SC TERTET S.R.L.; 

- Raportul compartimentului de specialitate cu privire la concesionarea  prin negociere 
directa de catre domnul Mitaru Gheorghe  a imobilului in suprafata de  995  mp –
teren de sub constructie proprietate personala ( locuinta, parter, 3 camere si 
dependinte )  in suprafata de  69    mp si teren aferent constructiei in suprafata de   
926    mp identificata prin pozitia nr. 2  din anexa la HCL nr. 7 / 11,02,2011 privind 
aprobarea inventarului  domeniului privat al Consiliului Local Adamclisi, situata in
intravilanul localitatii  Adamclisi, str. Ion Creanga, nr. 11, comuna Adamclisi; 

-  Cererea nr. 2585  /24.07.2012  formulată de domnul  Mitaru Gheorghe , proprietarul  
imobilului  format din locuinta, parter, 3 camere si dependinte in suprafata  construita 
de 69 mp situat in localitatea Adamclisi, comuna Adamclisi , prin care solicită 
concesionarea suprafetei de 995  mp – teren de sub constructie in suptafata de  69 
mp si teren aferenet constructiei in suprafata de  926   mp; 

- Contractul de vanzare – cumparare nr. 28 / 15.05.1993 incheiat intre S.C. AGROMEC 
S,A, si  domnul Mitaru Gheorghe; 

- Avizul comisiei de specialitate nr. 1  pentru agricultura, activitati economico – financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism, protctia mediului si turism, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala; 



- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
- Prevedrile OUG nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune  de bunuri 

proprietate publica republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Preevederile HG  nr. 168 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publica; 

- Prevederile Legii nr. 7 / 1996 republicata, privind cadastrul si publicitatea imobiliara, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 50 / 1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor  de 
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  in administratia publica; 
          Ţinând seama de faptul că terenul solicitat in suprafata de 915 mp reprezinta teren de 
sub constructie proprietatea  domnului Mitaru Gheorghe  in suprafata de 51,17 mp si teren 
aferent   constructiei in suprafata de 863,83 mp;   
             In temeiul prevederilor  art. 36,  alin. (2),  lit. “c“ coroborat cu  alin. (5), ,,b’’,  ale art. 45 
alin. (3) si ale art. 123, alin.(1)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art. 1.   Aproba Studiul de oportunitate şi caietul de sarcini pentru aprobarea  
concesionarii  prin negociere directa de catre domnul Mitaru Gheorghe a imobilului in suprafata 
de  995   mp – teren de sub constructie  proprietate personala ( locuinta, parter, 3 camere si 
dependinte )  in suprafata de  69   mp si teren aferent  constructiei in suprafata de  926    mp
identificata prin pozitia nr. 2  din  anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea inventarului 
domeniului privat al Consiliului Local Adamclisi, situata  in intravilanul localitatii  Adamclisi, 
comuna Adamclisi, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2.  Aproba concesionarea prin negociere directa de catre domnul Mitaru Gheorghe 
a imobilului in suprafata de 995 mp – teren de sub constructie proprietate personala in 
suprafata de  69   mp si teren aferent constructiei in suprafata de  926   mp indentificata prin 
pozitia nr. 2 din anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea inventarului  domeniului 
privat al Consiliului Local Adamclisi, situate in intravilanul localitatii Adamclisi, str. Ion Creanga, 
nr. 11   identificata conform schitei anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.. 
              Art. 3.  Contractul de concesiune pentru terenul mentionat la art. 2 se incheie pe o 
durata de ……ani cu posibilitatea  de prelungire cu cel mult jumatate din durata initiala, cu 
aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 

Art. 4.  Consiliul local Adamclisi   îşi însuşeşte raportul de evaluare al terenului, 
executat de SC TERTET SRL şi  stabileşte  nivelul minim al redevenţei  anuale datorate de 
concesionar  de la care se porneste negocierea la valoarea de ………. dolari /mp / an , in lei la 
cursul BNR din ziua  anterioara  platii conform anexei nr. 3 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 5. Redeventa anuala pentru terenul  in suprafata de 995  mp care face obiectul 
concesiunii se va stabili astfel incat sa se asigure recuperarea valorii terenului stabilit de SC 



TERTET SRL – expert evaluator in termen de 25 de ani.  Redeventa se va actualiza annual cu 
indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Stratistica. 

Art. 6.   Redevenţa se va achita anual, în lei, la cursul dolar  comunicat de BNR în ziua 
anterioară plăţii, până la data de 31.03., a fiecărui an, pe toata durata concesiunii. Pentru anul 
2012  redevenţa se va achita, în termen de 90  de zile de la semnarea contractului, 
proporţional cu perioada din an pentru care contractul de concesiune îşi produce efectele. 

Art. 7. Numeste comisia in vederea negocierii pretului de cincesionare a imobilului 
teren prevazut la art. 2 , in urmatoarea componenta: 

- Burcea Anton Tudorel – primarul comunei Adamclisi; 
- Rasit Beinur – viceprimarul comunei Adamclisi; 
- Slabu Marian – inspector in cadrul Primariei Adamclisi; 
- Zamfir Marian – referent in cadrul Primariei Adamclisi; 
- Sibel Serif – secretarul comunei Adamclisi. 
Art. 8. Se imputerniceste dl. Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi  sa 

incheie si sa semneze  contractul de concesiune a terenului prevazut la art. 2, in forma 
pravazuta de lege, precum  si sa indeplineasca conditiile de publicitate prevazute de lege. 

Art. 9. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul primar 
Burcea Anton Tudorel si apaartul de specialitate al primarului comunei Adamclisi. 

Art. 10. Secretarul  comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului 
Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de …….. voturi pentru, ……. Impotriva, 
…… abtineri dintr-un numar de ….. consilieri prezenti la sedinta din totalul de 11 consilieri in 
functie. 
 
 
 
 
 
 
 
            PRESEDINTE DE SEDINTA                                       CONTRASEMNAT 
                      CONSILIER                                                             SECRETAR 
                 VLAD NICULAIE                                                        SIBEL SERIF 



Studiu  de oportunitate  

Privind concesionarea prin negociere directa a unui imobil teren in 
suprafata de  995  mp apartinand  domeniului privat al comunei Adamclisi, 

judetul Constanta identificata prin pozitia 2  din anexa la HCL nr. 7 / 
11.02.2011  privind aprobarea inventarului  domeniului privat al comunei 

Adamclisi 

1. Prezentarea generala 

Terenul care face obiectul concesionarii este amplasat in intravilanul   
comunei Adamclisi , localitatea  Adamclisi  avand suprafata de  995  mp – 
teren de sub constructie proprietate personala  (locuinta, parter, 3 camere si 
dependinte )   in suprafata  construita  de 69  mp  si teren aferent constructiei 
in suprafata de 926 mp identificata prin pozitia nr. 2 din anexa la HCL nr. 7 / 
11.02.2011 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniului privat al comunei Adamclisi. 

Din punct de vedere urbanistic zona este destinata construirii de locuinte. 

Terenul apartine domeniului privat al comunei Adamclisi . Acest teren nu 
face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata 
sau de restituire depuse  in temeiul actelor normative  cu caracter special 
privind fondul funciar, respectiv cele  care reglementeaza  regimul juridic al 
imobilelor preluate in  mod abuziv  de statul roman in perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini  si nu face obiectul 
vreunui litigiu . 

Terenul va fi utilizat pentru extinderea constructiei detinute de  numitul  
Mitaru Gheorghe. 

Suprafata de teren supusa concesiunii are urmatoarele facilitate: 

- Retea de apa; 
- Retea electrica (exista si posibilitatea de racordare la reteaua 

electrica). 
2. Obiectivele concedentului  

Valorificarea terenului concesionat. 



Extinderea constructiei existente proprietate personala a numitului  Mitaru 
Gheorghe  pe acest teren. 

Atragerea la bugetul Consiliului Local Adamclisi  de fonduri suplimentare 
rezultate  in urma administrarii optime a terenului conform redeventei 
prevazuta  in contractual de concesionare. 

Satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale , precum si ridicarea gradului 
de civilizatie si confort a acesteia. 

Dezvoltarea durabila  a comunei Adamclisi. 

3. Motive de ordin economic,  financiar si social. 

Initiativa concesionarii are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului 
la potentialul maxim atat din punct de vedere al concedentului cat si al 
concesionarului. 

Din punct de vedere al autoritatii locale identificam trei component majore 
care justifica initierea procedurii  de concesionare prin negociere directa a 
terenului in suprafata de 995 mp si anume aspectele de ordin economic, 
financiar si social. 

Din punct de vedere economic si social  concesionarea terenului disponibil 
in conditiile legii determina o sursa de venituri proprii pentru bugetul 
comunei Adamclisi, prin stabilirea unei redevente legale stabilita in urma 
desfasurarii procedurii de negociere directa. 

Totodata viitorul concesionar va genera venituri la bugetul local si de stat 
prin plata impozitelor si taxelor locale. 

In acelasi timp nu poate fi neglijat impactul economic generat de 
promovarea imaginii zonei si implicit a comunei adamclisi precum si 
atragerea capitalului privat  in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale 
comunitatii locale, precum si ridicarea gradului de civilizatie  si confort a 
acesteia pentru o dezvoltare durabila. 

Din punct de vedere financiar se preconizeaza  atragerea de venituri 
suplimentare la bugetul local prin incasarea redeventei rezultate din 
procedura de concesionare  prin negociere directa, sume incasate pentru 



eliberarea Autorizatiei de construire , sume ce urmeaza a fi incasate  pentru 
impozitul pe cladiri. 

4. Nivelul minim al redeventei. 

Nivelul minim al redeventei  de la care se porneste negocierea  este   stabilit  
conform raportului de evaluare  intocmit de catre S.C. TERTET SRL ., 
expert evaluator si va fi aprobat de catre Consiliul Local. 

Se va asigura recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare. 

Nivelul anual al redeventei se va determina prin impartirea valorii de piata a 
terenului  la 25 de ani , conform legislatiei in vigoare , pentru a se asigura 
recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare a terenului in conditii de piata. 

Redeventa se va plati  incepand cu data  incheierii contractului de 
concesiune si se va face venit la bugetul local al comunei Adamclisi. 

Concedentul va emite factura  catre concesionar , acesta din urma  avand 
obligatia de a achita redeventa aferenta  terenului concesionat. 

Sustragerea de la plata acesteia va atrage dupa sine penalitati sau chiar 
rezilierea contractului, conform clauzelor  care vor fi incluse in contractul de 
concesiune prin negociere directa a terenului in suprafata de   995  mp. 

Redeventa se va actualiza  anual cu indicele de inflatie  comunicat de catre 
Institutl national de Statistica. 

5. Modalitatea de acordare a concesiunii 

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 54 / 2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si cele ale H.G. nr. 
168 / 2007 procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune a 
terenului in cauza va fi negocierea directa. 

6. Durata concesiunii 

Durata concesiunii va fi de 49   ani cu  posibilitatea  de prelungire cu cel 
mult jumatate din durata initiala, cu aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 

7. Conditii de mediu 



Concesionarul va respecta legislatia in vigoare privind protectia mediului si 
va obtine toate autorizatiile si avizele necesare. 

 

Concluzii: 

Avand in vedere analiza efectuata in prezentul studio de oportunitate asupra 
situatiei actuale a terenului si obiectivele strategice de dezvoltare  ale 
comunei Adamclisi, este evident faptul ca alternative concesionarii prin 
negociere directa  reprezinta Solutia optima pentru obtinerea unui venit 
suplimentar la bugetul local. 

 

 

      PRIMAR                                                      SECRETAR 

BURCEA ANTON TUDOREL                                 SIBEL SERIF 

 

 



 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru concesionarea prin  negociere directa  a terenului în suprafaţă de  995   mp. situat 

în  intravilanul localitatii  Adamclisi, comuna Adamclisi , aflat în domeniul 

privat al comunei Adamclisi 

Denumirea autoritatii contractante 

Consiliul Local al comunei Adamclisi. 

Str. Traian, nr. 39, localitatea Adamclisi. 

Cod Fiscal: 7097998. 

Telefon / fax: 0241 / 854623 

Sursele de finantare ale Contractului de concesionare care urmeaza sa fie atribuit: Bugetul local. 

  

1.Informartii generale privind obiectul concesiunii :  

Obiectul prezentului caiet de sarcini este concesionarea prin negociere directa a unui  teren  
amplasat in intravilanul   comunei Adamclisi , localitatea  Adamclisi, str. Ion Creanga, nr. 11   
avand suprafata de 995  mp – teren de sub constructie proprietate personala   (locuinta, parter, 
3 camere si dependinte )  in suprafata  construita  de 69  mp   si teren aferent constructiei in 
suprafata de 926   mp  identificata prin pozitia nr. 2 din anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind 
aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al comunei Adamclisi. 

1.1.Descrierea si identificarea bunului care urmeaza a fi concesionat : terenul  care urmeaza sa 
fie concesionat are categoria de folosinta  arabil  , apartine domeniului privat al comunei 
Adamclisi si este situat in  intravilanul localitatii  Adamclisi, str.  Ion Creanga, nr. 11,   comuna 
Adamclisi. 

 Suprafata de teren supusa concesiunii are urmatoarele facilitate: 

- Retea de apa; 

- Retea electrica (exista si posibilitatea de racordare la reteaua electrica). 



 

1.2.Destinatia bunului ce face obiectul concesiunii :terenul se concesioneaza pentru  
extinderea constructiei existente proprietate personala a numitului  Mitaru Gheorghe este liber 
de sarcini si nu face obiectul vreunui litigiu. 

1.3.Conditii de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin economic , financiar , social, de 
mediu , urmarite de catre concedent privind exploatarea   eficace a bunului ce face obiectul 
concesiunii 

Suprafata  de  teren  ce  urmeaza a fi concesionata  va fi  utilizata  de   catre concesionar pe 
toata durata contractului in conditiile   prevazute  in contract, urmand ca la incetarea 
contractului sa fie restituita , in deplina proprietate, libera de orice sarcini concedentului. 

-atragerea capitalului privat in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale 
precum si ridicarea gradului de civilatie si confort al acestora 

- concesionarul va avea in vedere exploatarea eficienta a bunului concesionat. 

- venituri la bugetul local si de stat prin plata impozitelor si taxelor locale. 

-  promovarea imaginii zonei si implicit a comunei Adamclisi precum si atragerea capitalului 
privat  in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, precum si ridicarea 
gradului de civilizatie  si confort a acesteia pentru o dezvoltare durabila. 

-  administrarea eficienta a domeniului privat al comunei Adamclisi prin atragerea de venituri 
suplimentare la bugetul local prin incasarea redeventei rezultate din procedura de 
concesionare  prin negociere directa, sume incasate pentru eliberarea Autorizatiei de construire 
, sume ce urmeaza a fi incasate  pentru impozitul pe cladiri.v 

Valoarea redeventei va fi folosita pentru rezolvarea altor probleme   ale comunitatii locale. 

 

.2.Conditii generale ale concesiunii 

 2.1.Regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii 

In derularea concesiunii bunul preluat de concesionar il constituie terenul in suprafata de 995  
mp   arabil  situat in intravilanul localitatii  Adamclisi, comuna Adamclisi  si care  la incetarea din 
orice cauza a contractului de concesiune va fi repartizat dupa cum urmeaza : 

-    bunuri de retur constant in terenul concesionat care se va reintoarce in posesia 
concedentului la starea initiala 



-     bunuri proprii constand din bunuri utilizate de concesionar pe durata concesiunii care 
sunt si raman in proprietatea acestuia la incetarea contractului de concesiune daca nu 
fac obiectul intentiei concedentului de a le achizitiona ca bunuri de preluare 

Terenul ce se va concesiona apartine domeniului privat al comunei Adamclisi , fiind identificat la 
pozitia 2 din anexa la HCL nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea domeniului  privat al comunei 
Adamclisi. 

Procedura de atribuire a contractului de concesionare este prin negociere directa. 

2.2.Obligatiile privind protectia mediului , stabilite conform legislatiei in vigoare 

Responsabilitatile de mediu  revin  in  exclusivitate  concesionarului  , incepand de la preluarea 
bunului pana la incetarea contractului  de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural  
dupa realizarea lucrarilor  de orice fel si mentinerea acestuia in conditii normale. 

Concesionarul  va obtine  pe cheltuiala sa avize , acorduri si autorizatii de functionare pe care 
are obligatia sa le respecte. 

Nerespectarea  acestora   atrage   dupa   sine  sanctionarea si/sau aplicarea  de  catre  factorii 
interesati de  amenzi   contraventionale. 

2.3.Obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenta 

Pe durata contractului de concesiune concesionarul are obligatia exploatarii in regim de 
continuitate si permanenta a terenului concesionat. 

Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, terenul ce 
va fi concesionat. 

2.4.Subconcesionarea  bunului concesionat 

Dupa  adjudecarea  licitatiei  si incheierea  contractului  de  concesiune , concesionarul  poate 
subconcesiona  terenul  cu acordul Consiliului Local Adamclisi , in  acest  sens  se  va  prevede  o  
clauza  in  contractul de concesiune 

2.5. Durata concesiunii 

 

Durata concesiunii va fi de 49  ani . 

Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate  din 
durata initiala, cu aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 



2.6 .Redeventa minima si modul de calcul al acesteia 

Nivelul minim al redeventei  de la care se porneste negocierea  este   stabilit  conform 
raportului de evaluare  intocmit de catre S.C. TERTET SRL ., expert evaluator si va fi aprobat de 
catre Consiliul Local. 

Nivelul anual al redeventei se va determina prin impartirea valorii de piata a terenului  la 25 de 
ani , conform legislatiei in vigoare , pentru a se asigura recuperarea in 25 de ani a pretului de 
vanzare a terenului in conditii de piata. 

Redeventa se va plati  incepand cu data  incheierii contractului de concesiune si se va face venit 
la bugetul local al comunei Adamclisi. 

Concedentul va emite factura  catre concesionar , acesta din urma  avand obligatia de a achita 
redeventa aferenta  terenului concesionat. 

Sustragerea de la plata acesteia va atrage dupa sine penalitati sau chiar rezilierea contractului, 
conform clauzelor  care vor fi incluse in contractul de concesiune prin negociere directa a 
terenului in suprafata de 995  mp. 

Redeventa se va actualiza  anual cu indicele de inflatie  comunicat de catre Institutl national de 
Statistica. 

Modulul de calcul al redeventei :valoarea de piata estimate a terenului : 25 ani = x lei/an 

 

2.7. Conditii speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii 

 

Pentru bunul care face obiectul prezentului caiet de sarcini nu se impun conditii speciale acesta 
nu se afla in interiorul unei arii protejate iar pentru terenul respectiv nu sunt impuse acordurile 
si conventiile internationale la care Romania este parte. 

Pentru protectia mediului si protectia muncii nu sut necesare conditii speciale ci numai conditii 
impuse de activitatea ce urmeaza sa se desfasoare in obiectivul de investitii care se va realiza 
prin grija concesionarului. 

 

 

 



3 .Clauze    care vor fi mentionate in  contractul de concesiune 

 

3.1 Clauze referitoare la redeventa : 

Consiliul local Adamclisi   îşi   însuşeşte   raportul de evaluare al terenului, executat de SC 
TERTET SRL şi  stabileşte  nivelul minim al redevenţei  anuale datorate de concesionar  de la 
care se porneste negocierea la valoarea de  0,68  dolari /mp / an , in lei la cursul BNR din ziua  
anterioara  platii conform anexei nr. 2   care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Redeventa anuala pentru terenul  in suprafata de  995    mp care face obiectul concesiunii se va 
stabili astfel incat sa se  asigure recuperarea  valorii terenului stabilit de SC TERTET SRL – expert 
evaluator in termen de 25 de ani.  Redeventa se va actualiza anual cu indicele de inflatie 
comunicat de Institutul National de Stratistica. 

   Redevenţa  se va   achita anual, în   lei, la cursul dolar  comunicat de BNR în ziua anterioară 
plăţii, până la data de 31.03., a fiecărui an, pe toata durata concesiunii. Pentru anul 2012  
redevenţa se va achita, în termen de 90  de zile de la semnarea contractului,  proporţional cu 
perioada din an pentru care contractul de concesiune îşi produce efectele. 

 

3.2  Concesionarul nu poate schimba destinatia suprafetei de  arabil  in alte categorii de 
folosinta fara aprobarile legale in vigoare. 

 

3.3   Contractul de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii 

a)    la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune daca partile nu convin , prin act 
aditional, prelungirea acestuia care poate fi cel mult jumatate din durata initaiala 

 b)   in cazul in care interesul national sau local o impune , prin denuntarea unilaterala de catre 
concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord 
fiind de competenta instantei de judecata 

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

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



 

e)imposibilitatea obiectiva de a exploata bunul poata fi invocata in cazul cand concesionarul are 
o situatie financiara precara , in cazul falimentului sau al dizolvarii societatii concesionare 

3.4  Rezilierea contractului intervine : 

a)    pronuntata de instanta de judecata, la initiativa concedentului , cu plata unei despagubiri in 
sarcina concesionarului in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale catre concesionar 

b)    pronuntata de instanta de judecata ,la initiativa concesionarului , cu plata unei despagubiri 
in sarcina concedentului daca rezilierea se produce din culpa acestuia , in cazul nerespectarii 
obligatiilor contractuale 

   c) renuntarea la concesiune din partea concesionarului , fara plata unei despagubiri, la 
disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii 
obiective a concesionarului de a exploata terenul ( imposibilitate dovedita cu acte de 
concesionar si acceptata de concedent) .In acest caz concesionarul va notifica concedentul in 
termen de 15 zile de la constatarea situatiei intervenite, despre imposibilitatea obiectiva de 
realizare a activitatii. 
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