
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.54

privind aprobarea Raportului de evaluare si a caietului de sarcini pentru concesionarea

suprafetei de 132 mp teren intravilan

Consiliul local al comunei Crucea, judetul Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de

22.07.2014;

Avand in vedere:

• Expunerea de motive a Primarului comunei Crucea , judetul Constanta

• Raportul Compartimentului contabilitate nr.2921/11.07.2014;

• HCL nr. 38/27.05.2014 privind concesionarea prin negociere directa a unei suprafete de teren

intravilan;

Luand act de avizul favorabil al Comisiei de specialitate juridica si de disciplina ,urbanism si

amenajarea teritoriului si de avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare;

Tinand seama de prevederile Legii nr.213/1998 privind domeniul public si regimul juridic al acestuia,

ale O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobat cu

modificari prin Legea nr.22/2007 , a H.G nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a OUG nr.54/2006, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii nr.52/2003 privind

transparenta decizionala in administratia publica;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.c; alin.(5), lit.b); art.45 alin.(3), art.47) din Legea

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Raportul de evaluare a terenului intravilan in suprafata de 132 mp, situat in Soseaua

Constantei , nr.46, localitatea Crucea , judetul Constanta, teren aferent constructiei – spatiu comercial -

aflata in proprietatea Dinu D. Valentina II , identificat ca anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta

hotarare.

Art.2 Se aproba Caietul de sarcini al concesiunii conform Anexei nr.2 ce face parte integranta din

prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba contractul de concesiune conform Anexei nr.3 ce face parte integranta din prezenta

hotarare.

Art.4. Contractul de concesiune se va incheia in urma incetarii, prin acordul partilor, a

contractului de inchiriere nr.3830/13.09.2013 incheiat cu Dinu D. Valentina II.

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Crucea si

Compartimentul contabilitate din cadrul Primariei comunei Crucea, judetul Constanta.

Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului- Judetul

Constanta, primarului comunei Crucea si Compartimentului contabilitate.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu_____voturi pentru,_____voturi contra si____abtineri.

Crucea 22.07.2014



PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza

Dan MOISE SECRETAR,

Reveicuta GURGU

CONSTANTA DE ACORD

PRIMARIA COMUNEI CRUCEA PRIMAR

COMP. CONTABILITATE Gheorghe FRIGIOI

Nr._________/___________2014



R A P O R T

privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini privind concesionarea terenului

intravilan in suprafata de132 mp

Avand in vedere adresa din partea Dinu Valentina II prin care solicita Consiliului Local al comunei

Crucea concesionarea directa a terenului in suprafata de 132 mp situat in Soseaua Constantei ,nr.46,

proprietate publica a comunei Crucea , teren aferent imobilului-magazin mixt, proprietatea acestuia,

conform planului de amplasament prezentat in Anexa nr. 1 parte integranta la prezentul raport;

Avand in vedere contractul de inchiriere nr.3830/13.09.2013 privind inchirierea suprafetei de teren

aferent imobilului –magazin mixt, catre DINU VALENTINA II care are calitatea de proprietar,

In conformitate cu prevederile art. 1 si art.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si

regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.9, art. 10 si art. 12, alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata

cu modificari prin Legea nr. 22/2007;

In conformitate cu prevederile art. 5 si art. 6 din Hotararea Guvernului Romaniei 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;

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. . 839/2009, pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

In conformitate cu art.15, litera e) si art. 36 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1)si alin. (2), lit.c) si art.123, aliniat (1), din Legea nr.

215/2001 privind administratia publica locala republicata, modificata si completata;

Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crucea

propune spre dezbatere si aprobare concesionarea directa a terenului in suprafata de 132 mp, situat in

Soseaua Constantei nr.46, proprietate publica a comunei Crucea, catre DINU VALENTINA II, in forma

prezentata. Compartimentul contabilitate,

Inspector,

Dorina DIACONU



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

E X P U N E R E D E M O T I V E

privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini privind concesionarea terenului

intravilan in suprafata de132 mp

Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala cu modificarile si

completarile ulterioare;

Avand in vedere adresa din partea DINU VALENTINA II, inregistrata in cadrul institutiei noastre, prin

care solicita Consiliului Local al comunei Crucea concesionarea directa a terenului in suprafata de 132 mp,

situate in Soseaua Constantei nr.46, proprietate publica a comunei Crucea, teren aferent imobilului-

magazin mixt, proprietatea acestuia, conform planului de amplasament prezentat in Anexa nr. 1 parte

integranta la prezentul raport;

Avand in vedere contractul nr.3830/13.09.2013 privind inchirierea suprafetei de teren aferent

imobilului –magazin mixt, catre DINU VALENTINA II care are calitatea de proprietar,

In conformitate cu prevederile art. 1 si art.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea

publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.9, art. 10 si art. 12, alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata

cu modificari prin Legea nr. 22/2007;

In conformitate cu prevederile art. 5 si art. 6 din Hotararea Guvernului Romaniei 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;

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. . 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

In conformitate cu art.15, litera e) si art. 36 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; In vederea atragerii de fonduri catre

bugetul local;

Propun spre si dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Crucea, proiectul de hotarare in

forma prezentata.

PRIMAR

Gheorghe FRIGIOI



CAIET DE SARCINI

privind concesionarea prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata de 132 mp

aferent constructiei – magazine mixt- proprietatea DINU D. VALENTINA II

1.OBIECTUL CONCESIUNII

Terenul in suprafata de 132 mp se afla amplasat in intravilanul , comunei Crucea, Soseaua Constantei nr.46,

judetul constanta , pe el fiind construit magazinul mixt , proprietatea DINU D. VALENTINA .

Orice lucrare se va face dupa obtinerea prealabila a tuturor avizelor si aprobarilor legale de la cei in drept

precum si a actelor de autoritate (Certificatul de urbanism si Autorizatie de construire) eliberate de

compartimentul urbanism din cadrul Primariei comunei Crucea .

1.1 Terenul sus mentionat apartine domeniului public al comunei Crucea , judetul Constanta

1.2 Spatiul are in prezent destinatie comerciala.

2. MOTIVATIA CONCESIONARII

Motivele de ordin legislative , economic, financiar si social care impun concesionarea unor bunuri –terenuri,

sunt urmatoarele:

- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

- prevederile art.15 lit”e’ din Legea nr.50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare care

permite concesionarea directa fara organizare de licitatie

- prevederile art.126 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu

modificarile si completarile ulterioare;

- administrarea eficienta a domeniului public si privat al comunei Crucea pentru atragerea de venituri

suplimentare la bugetul local.

3.DURATA CONCESIUNII

3.1Terenul situat in intravilanul comunei Crucea , judetul Constanta , Soseaua Constantei nr.46,

concesioneaza pe durata de 49 de ani.

4.ELEMENTE DE PRET

4.1 Pretul de pornire la atribuirea contractului de concesiune este de 181 lei/an, prêt stabilit conform

raportului de evaluare aprobat prin Hotararea Consiliului local NR.____/__________

4.2 Plata concesiunii se va face semestrial , pana la data de 31 martie si 30 septembrie a anului current prin

ordin de plata sau numerar la casieria primariei.

4.3. Redeventa anuala va fi indexata functie de indicele de inflatie comunicat de Comisia Nationala de

Statistica prin Buletinul Statistic de Preturi.

4.4. Intarzierile la plata redeventei se vor sanctiona cu penalitati de 5% /zi de intarziere la suma datorata,

urmand ca pentru intarzierile la plata a redeventei anuale ce depasesc 6 luni sa se procedeze la retragerea

concesiunii fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti(pact comisoriu expres).

5.INCETAREA CONCESIUNII

5.1 Incetarea concesiunii prin expirarea duratei

5.1.1. La termenul de incetare a concesiunii, concesionarul are obligatia de a preda catre concesionar terenul

liber de orice sarcini.



5.1.2. La expirarea termenului de incetarea concesiunii, intre concendent si concesionar se va intocmi un

proces verbal de predare-primire a terenului .

5.1.3. Eventualele materiale, obiecte si instalatii ce nu sunt pentru uzul exclusiv al concesiunii sau alte

bunuri ce se vor conveni intre parti, se vor prelua de catre concedent , pe baza de contract , la data expirarii

concesiunii.

5.2 Incetarea concesiunii prin rascumparare.

5.2.1 Pentru cazurile de interes public, concesiunea poate fi rascumparata , concedentul asigurand

despagubirea corespunzatoare valorii investitiei care trebuie sa fie prompta, adecvata si efectiva.Cazul de

interes public se probeaza prin acte autentice emise de autoritatea executiva a Administratiei publice locale ,

judetene sau prin Hotarari ale Guvernului.
5.2.2 Daca partile nu se inteleg asupra pretului rascumpararii , urmeaza a se adresa instantei de judecata sau

arbitrare convenita conform contractului.

5.3 Incetarea contractului prin retragere

5.3.1 Concesionarea se retrage si contractul se reziliaza in situatia in care concesionarul nu respecta

obligatiile asumate prin contract, constatarea facandu-se de organele de control autorizate.

5.3.2 Concesionarea se retrage si in cazul in care concesionarul nu a inceput executia lucrarilor la obiectivul

de investitii in termen de 1 an de la data concesionarii.

5.3.3 Concedentul va putea rezilia contractul numai dupa notificarea intentiei sale concesionarului cu

precizarea cauzelor care au determinat-o.

Rezilierea va opera de drept la expirarea unei perioade de 30 de zile de la notificare, daca concesionarul nu

isi indeplineste obligatiile in acest interval.

5.4 Incetarea concesiunii prin renuntare

5.4.1.Concesionarul poate renunta la concesiune in cazul in care cauze obiective, justificate, fac imposibila

realizarea investitiei sau exploatarea ei dupa punerea in functiune,.

5.4.2 Forta majora exonereaza partile de raspunderi in ce priveste indeplinirea totala sau partiala a bligatiilor

ce le revin.

5.4.3 Aparitia si incetarea cazului de forta majora se va comunica celeilalte parti in termen de 5 zile prin

telex, fax sau telefon, urmat de o scrisoare recomandata, cu mentiunea constatarii eventualelor evenimente

de acest gen de catre organele competente, in prezenta partilor.

5.4.4 In caz de forta majora, comunicata si constatata in conditiile de mai sus, executarea obligatiilor partilor

se decaleaza in consecinta cu perioada corespunzatoare acesteia, cu mentiunea ca nici una din parti nu va

pretinde despagubiri.

5.4.5 In cazul in care forta majora conduce la o decalare a obligatiilor partilor mai mare de 6 ori, partile se

vor reuni pentru a hotari asupra exercitarii in viitor a clauzei incluse in contract. In cazul disparitiei sau

imposibilitatii de exploatare a bunului concesionat, situatia verificata si constatata de comisia legal

constituita, partile vor conveni asupra continuarii sau incetarii contractului.

6.CONTROLUL

6.1. In conformitate cu O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate

publica controlul general al respectarii de catre concesionar a caietului de sarcini si a obligatiilor asumate

prin Contractul de concesiune va fi asigurat de organele abilitate de lege.

7.SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel care apar peparcursul derularii contractului de concesiune si care nu se pot solutiona ape

cale amiabila vor fi supuse solutionarii instantelor judecatoresti competente.

8.DISPOZITII FINALE

8.1.Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de concesionare.

8.2.Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionarii continuitatea activitatii in scopul careia

a fost concesionat terenul.



8.3.Concesionarea directa este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe le au fata de bugetul local si

de stat.

8.4 Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii efectuate din care se scade

contravaloarea caietului de sarcini.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR,

MOISE DAN REVEICUTA GURGU



CONTRACT DE CONCESIUNE

NR.__________/____________________

Art.1 - PĂRŢI

COMUNA CRUCEA , judetul Constanta, str.Soseaua Constantei nr.45, tel./fax 0241/874825, CUI

7276918, cont RO05TREZ238241510220XXXXX deschis la Trezoreria Harsova, judetul Constanta,reprezentata

prin dl.primar Gheorghe Frigioi, in calitate de primar, denumită în continuare CONCEDENT, pe de o parte, şi

DINU D. VALENTINA II, cu sediul în localitatea Crucea , str. Morii, nr. 18, judeţul Constanta,

telefon-fax 0726099241, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Constanta, cu nr.F13/242 dn 2013,

având CUI 31265156, reprezentată prin Dinu Valentina , în calitate de administrator, denumită în continuare

CONCESIONAR, pe de altă parte,

la data 04.08.2014 , la sediul concedentului din Crucea, Soseaua Constantei nr.45,jud. Constamta s-a

încheiat prezentul contract de concesiune

Art.2 – OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

(1) Obiectul contractului de concesiune este cedarea folosinţei şi preluarea în concesiune a

terenului din intravilanul satului Crucea, proprietate publică a comunei, aferent activului- magazin mixt,

proprietatea concesionarului, situat în Soseaua Constantei nr.46, în suprafaţă de 132 mp. .

(2) Terenul ce face obiectul contractului de concesiune a fost evaluat la suma de 4527 lei,

conform expertizei nr.2914/11.07.2014, efectuată la data de 23 iunie 214 , de către GROSU LUCICA evaluator

autorizat ,nr. legitimatie 17834.

Art.3 – TERMENUL

(1) Durata concesiunii este de 49 de ani, începând de la data de semnarii contractului de

ambele parti.



(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit de drept pe o perioadă de 24 de ani şi 6 luni,

dacă la data expirării primei durate a concesiunii daca concesionarul continuă să folosească terenul concesionat

pentru realizarea obiectului său de activitate. Părţile vor încheia în acest sens un act adiţional la contract.

Art.4 – REDEVENŢA

(1) Redevenţa este de 181 lei /an şi se varsă la bugetul local al comunei .

(2). Redeventa anuala va fi indexata functie de indicele de inflatie comunicat de Comisia

Nationala de Statistica prin Buletinul Statistic de Preturi.

Art.5 – PLATA REDEVENŢEI

(1) Plata redeventei se va face semestrial , pana la data de 31 martie si 30 septembrie a

anului curent prin ordin de plata sau numerar la casieria primariei.

(2). Intarzierile la plata redeventei se vor sanctiona cu penalitati de 5% /zi de intarziere la

suma datorata, urmand ca pentru intarzierile la plata a redeventei anuale ce depasesc 6 luni sa se

procedeze la retragerea concesiunii fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti(pact comisoriu

expres).

Art.6 – DREPTURILE PĂRŢILOR

(1) Drepturile concesionarului:

a)concesionarul are dreptul de a folosi, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa,

terenul ce face obiectul contractului de concesiune;

b) concesionarul are dreptul să realizeze investiţii.

(2) Drepturile concedentului

a) concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, verificând respectarea

obligaţiilor asumate de concesionar.

b) verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului

c) concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a

contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, notificând în acest

sens concesionarului.

Art.7 – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

(1) Obligaţiile concesionarului:



a)concesionarul este obligat să asigure folosirea în regim de continuitate şi de

permanenţă a terenului care face obiectul concesiunii şi să folosească activul de pe teren potrivit destinaţiei

avute la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului;

b) concesionarul este obligat să folosească în mod direct terenul care face obiectul

concesiunii, păstrând şi asigurând respectarea categoriei sale de folosinţă;

c) concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii;

d) concesionarul este obligat să plătească redevenţa;

e)în termen de 180 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul

este obligat să depună o garanţie reprezentând 5% din redevenţa primului an de executare a contractului de

concesiune;

f) concesionarul este obligat să folosească terenul în noile condiţii stabilite de concedent

în mod unilateral, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune;

g)prezentul contract de concesiune nu îl exonerează pe concesionar de obligaţiile ce

decurg din lege pentru obţinerea de avize, acorduri, licenţe, autorizaţii etc., în desfăşurarea activităţii sale.

(2) Obligaţiile concedentului

a)concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor

rezultate din prezentul contract de concesiune;

b) concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în

afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de art. 8 alin. (3);

c) concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de

natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

Art.8 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

8.1 Incetarea concesiunii prin expirarea duratei

8.1.1. La termenul de incetare a concesiunii, concesionarul are obligatia de a preda catre concesionar

terenul liber de orice sarcini.

8.1.2. La expirarea termenului de incetarea concesiunii, intre concendent si concesionar se va intocmi un

proces verbal de predare-primire a terenului .

8.1.3. Eventualele materiale, obiecte si instalatii ce nu sunt pentru uzul exclusiv al concesiunii sau alte

bunuri ce se vor conveni intre parti, se vor prelua de catre concedent , pe baza de contract , la data

expirarii concesiunii.

8.2 Incetarea concesiunii prin rascumparare.

8.2.1 Pentru cazurile de interes public, concesiunea poate fi rascumparata , concedentul asigurand

despagubirea corespunzatoare valorii investitiei care trebuie sa fie prompta, adecvata si efectiva.Cazul de



interes public se probeaza prin acte autentice emise de autoritatea executiva a Administratiei publice

locale , judetene sau prin Hotarari ale Guvernului.

8.2.2 Daca partile nu se inteleg asupra pretului rascumpararii , urmeaza a se adresa instantei de judecata

sau arbitrare convenita conform contractului.

8.3 Incetarea contractului prin retragere

8.3.1 Concesionarea se retrage si contractul se reziliaza in situatia in care concesionarul nu respecta

obligatiile asumate prin contract, constatarea facandu-se de organele de control autorizate.

8.3.2 Concedentul va putea rezilia contractul numai dupa notificarea intentiei sale concesionarului cu

precizarea cauzelor care au determinat-o.

8.3.3.Rezilierea va opera de drept la expirarea unei perioade de 30 de zile de la notificare, daca

concesionarul nu isi indeplineste obligatiile in acest interval.

8.4 Incetarea concesiunii prin renuntare

8.4.1.Concesionarul poate renunta la concesiune in cazul in care cauze obiective, justificate, fac imposibila

realizarea investitiei sau exploatarea ei dupa punerea in functiune,.

8.4.2 Forta majora exonereaza partile de raspunderi in ce priveste indeplinirea totala sau partiala a

bligatiilor ce le revin.

8.4.3 Aparitia si incetarea cazului de forta majora se va comunica celeilalte parti in termen de 5 zile prin

telex, fax sau telefon, urmat de o scrisoare recomandata, cu mentiunea constatarii eventualelor

evenimente de acest gen de catre organele competente, in prezenta partilor.

8.4.4 In caz de forta majora, comunicata si constatata in conditiile de mai sus, executarea obligatiilor

partilor se decaleaza in consecinta cu perioada corespunzatoare acesteia, cu mentiunea ca nici una din

parti nu va pretinde despagubiri.

8.4.5 In cazul in care forta majora conduce la o decalare a obligatiilor partilor mai mare de 6 ori, partile se

vor reuni pentru a hotari asupra exercitarii in viitor a clauzei incluse in contract. In cazul disparitiei sau

imposibilitatii de exploatare a bunului concesionat, situatia verificata si constatata de comisia legal

constituita, partile vor conveni asupra continuarii sau incetarii contractului.

Art.9 – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de

concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

(2) Majorările de intarziere, care se datorează pentru neplata la termenele scadente sau in

cuantumurile stabilite, a redeventei. Majorările de intarziere se determină prin aplicarea procentului legal

asupra debitului, cumulat, pe fiecare zi de intarziere, a plătii acestuia. Majorările de intarziere se calculează si se

incasează de drept fără prealabila notificare.



Art.10 – LITIGII

Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derularii contractului de concesiune si care nu se pot

solutiona ape cale amiabila vor fi supuse solutionarii instantelor judecatoresti competente.

Art.11.DISPOZITII FINALE

11.1..Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionarii continuitatea activitatii in scopul

careia a fost concesionat terenul.

11.2.Concesionarea directa este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe le au fata de bugetul

local si de stat.

11.3. Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii efectuate .

11.4. Orice clauză din prezentul contract se poate modifica prin act aditional, cu acordul părtilor

contractante.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat , astazi ______________în 2 exemplare originale, cate unul de

fiecare parte.

CONCEDENT , CONCESIONAR,

COMUNA CRUCEA DINU D VALENTINA II

Primar, Administrator,

Gheorghe FRIGIOI Valentina DINU


