
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA  ADAMCLISI 
CONSILIUL LOCAL 

  
H O T Ă R Â R EA     nr. 8 / 13.02.2013 

Privind aprobarea  concesionarii  prin licitatie publica a unui teren intravilan in 
suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, str. 
Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei Adamclisi, aprobarea 
Studiului de oportunitate, caietului de sarcini si Instructiunilor  de participare la 

licitatie 
 

  
            Consiliul local al  comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara , legal 
constituita, astazi 13 februarie 2013; 

  
  Având în vedere: 

Expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel , primarul comunei Adamclisi 
cu privire la aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren intravilan in 
suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, str. Muzeului, 
nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei Adamclisi, aprobarea Studiului de 
oportunitate, caietului de sarcini si Instructiunilor  de participare la licitatie; 
- Raportul de evaluare a terenului  in suprafata de 100  mp situat in intravilanul localitatii 

Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B  intocmit de catre S.C. TERTET S.R.L. – expert evaluator; 
- Raportul compartimentului de specialitate cu privire la concesionarea  prin licitatie 

publica a terenului intravilan  in suprafata de 100 mp situat pe teritoriul 
administrativ al comunei Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B, comuna Adamclisi , 
apartinand domeniului public al comunei; 

- 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; 

- Aviul de legalitate al secretarului comunei  Adamclisi; 
- Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 5 / 13.02.2013 privind completarea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public  al comunei Adamclisi, insusit prin 
Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 2011 privind aprobarea inventarului 
bunurilor  care alcatuiesc  domeniul public al comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

- Prevedrile OUG nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune  de bunuri 
proprietate publica republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile 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; 

- Prevedrile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



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

- Prevederile art. 13  din  Legea  nr. 50 / 1991 republicata, privind autorizarea executarii 
lucrarilor  de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii privind normele de tehnica legislativa nr. 24 / 2000 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  in administratia publica; 
             In temeiul prevederilor art. 10,  art. 36,  alin. (2),  lit. “c“ coroborat cu  alin. (5), ,,b’’,  ale 
art. 45 alin. (3) si ale art. 123 , art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea administratiei publice locale nr. 
215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

Hotaraste : 
 

  
Art. 1.  Se aproba  concesionarea prin licitatie publica cu strigare  a imobilului – teren  

intravilan in suprafata de 100 mp  situat pe str. Muzeului, nr. 8 B  aflat in domeniu  public  al 
Comunei Adamclisi conform H.C.L. nr. 5 / 13.02.2013  identificat  in  Anexa nr. 1  care face parte 
integranta din prezenta hotarare . 

Art. 2. Se aproba Instructiunile  de participare la licitatie in vederea concesionarii  unui 
teren intravilan in suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ  al comunei Adamclisi, 
str. Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei Adamclisi conform anexei nr. 2 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3.   Se insuseste  Studiul de oportunitate privind concesionarea   prin licitatie publica 
a imobilului – teren  intravilan in suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ al 
comunei Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei Adamclisi –
conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4. Se aproba caietul de sarcini pentru concesionarea terenului in suprafata de 100 
mp situat pe str. Muzeului, nr. 8 B, localitatea Adamclisi , cuprins in anexa nr. 4 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 5. Se aproba contractul cadru de concesionare conform Anexei nr. 5 care face parte 
integranta din prezenta  hotarare. 
             Art. 6.  Contractul de concesiune pentru terenul mentionat la art. 1 se incheie pe o 
durata de 25 de  ani cu posibilitatea  de prelungire cu cel mult jumatate din durata initiala. 

Art. 7.  Consiliul local Adamclisi  îşi însuşeşte raportul de evaluare al terenului in 
suprafata de 100 mp , executat de S.C. TERTET S.R.L. – expert evaluator  care stabileste nivelul 
minim al redevenţei  anuale datorate de concesionar la valoarea de  1,1  dolar /mp / an, 
respective 110 dolari pentru toata suprafata de 100 mp, in lei la cursul BNR din ziua  anterioara  
platii conform Anexei nr. 6 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
         Art. 8. Redeventa anuala pentru terenul  in suprafata de 100  mp care face obiectul 
concesiunii se va stabili astfel incat sa se asigure recuperarea valorii terenului stabilit de S.C. 
TERTET S.R.L.  – expert evaluator in termen de  25  de ani.Redeventa adjudecata  se va actualiza 
anual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Stratistica. Redeventa valorica a 



concesiunii va avea o valoare de pornire  la licitatie de 5  dolari / an. 
           Art. 9.   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 
2013  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. 10 . Conform art. 36, alin. (1) si (2) din Legea nr. 50 / 1991 , republicata, privind 
autorizarea executarii lucrarilor  de constructii, persoanele fizice si juridice care beneficiaza de 
teren in conditiile prezentei hotarari, sunt obligate sa solicite emiterea autorizatiei de 
construire si sa inceapa constructia in termen de cel mult un an de zile de la data incheierii 
contractului de concesiune. In cazul neindeplinirii cumulative a obligatiilor mentionate , 
contractul de concesiune isi pierde valabilitatea. 
         Art. 11. Se aproba constituirea Comisiei de licitatie in urmatoarea componenta: 
            Presedinte - Rasit Beinur – Viceprimar comuna Adamclisi. 
            Membrii : Sibel Serif – Secretar comuna Adamclisi 
                               Slabu Marian – Inspector Primaria Adamclisi 
                               Firica Lucia – referent Primaria Adamclisi 
                               Zamfir Marian – referent Primaria Adamclisi. 
            Art. 12. Pretul pentru obtinerea documentatiei de atribuire se stabileste in cuantum de 
50 de lei. Taxa  de  participare se stabileste in cuantum de 100 lei. 

Art.13. Se imputerniceste dl. Burcea Anton Tudorel , primarul comunei Adamclisi   sa 
incheie si sa semneze  contractul de concesiune a terenului prevazut la art. 1, in forma 
prevazuta de lege, precum  si sa indeplineasca conditiile de publicitate prevazute de lege. 

Art. 14. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul primar 
Burcea Anton Tudorel  si aparatul  de specialitate al primarului comunei Adamclisi. 

Art. 15. 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 11 voturi pentru, ...... voturi impotriva,...... 
abtineri  din cei 11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
      

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                           CONTRASEMNAT 

              CONSILIER                                                                                     SECRETAR 

        OANCEA VASILE                                                                                 SIBEL SERIF 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                     Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 8 / 13.02.2013                                                                                    

JUDEŢUL CONSTANŢA                                                         

PRIMĂRIA  COMUNEI ADAMCLISI 

Cod fiscal: .................. 

Loc.  Adamclisi, str. Traian, nr. 39 

Tel./fax: 0241 – 854623 

Nr. ......................./................................... 

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

 

Date generale privind autoritatea contractantă 
Organizatorul licitaţiei: Consiliul Local Adamclisi cu sediul in comuna Adamclisi, str. 
Traian, nr. 39 reprezentat prin domnul Burcea Anton Tudorel – primar , cod fiscal 
7097998, telefon / fax 0241 / 854623, e-mail: primariaadamclisi@yahoo.com, persoana 
de contact  doamna Sibel Serif – secretar comuna Adamclisi. 
Tipul licitaţiei: Licitaţie publică deschisă, cu strigare; 
 
Date generale privind obiectul concesiunii şi regimul tehnic al acesteia.                                                       
        Terenul supus concesionării prin licitaţie publică cu strigare se află situat în 
intravilanul localitatii Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B  şi  aparţine domeniului public al 
comunei Adamclisi conform H.C.L.  nr. 5 / 13.02.2013. 

 1.1. Pot participa la licitatie persoane fizice si juridice de drept privat. 

Ofertanţii interesaţi în a participa  la licitaţie publică pentru concesionarea  terenului 

intravilan in suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, 

str. Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei Adamclisi , organizată în 

conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

ale Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 13.02.2013, vor depune la sediul Primăriei 

comunei Adamclisi, în perioada convenita in anuntul  de  licitatie urmatoarele acte:  

a)  pentru persoane juridice 

- cerere de inscriere la licitatie; 

-oferta - completată, datată,  semnată si stampilata de ofertant; 

-documentul care să ateste forma juridică a solicitantului (copie certificat înmatriculare); 

-copie după  actul de identitate al persoanelor fizice care participă la licitaţie şi pentru 
persoanele juridice (administratori sau împuterniciţi ai acestora); 

mailto:primariaadamclisi@yahoo.com


Ø dovada constituirii  garanţiei de participare la licitaţie, în valoare de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei; 
Ø dovada achitării taxei de participare la licitaţie, în sumă de 100 lei; 

Ø dovada achitării contravalorii documentaţiei de licitaţie, în sumă de 50 lei; 

Ø actul autentic de reprezentare (procura) – în cazul în care oferta se depune de un 

împuternicit al ofertantului; 

Ø certificat fiscal eliberat de la Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul 

Primăriei comunei  Adamclisi  pentru achitarea taxelor la bugetul local al 

comunei Adamclisi (original). 

Ø Certificat de atestare fiscala eliberat de catre DGFP privind plata datoriilor la 

bugetul de stat; 

b)  pentru persoane fizice 

Ø oferta - completată, datată si semnată de ofertant; 

Ø cerere de inscriere la licitatie; 

Ø copia actului de identitate; 

Ø dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţie in valoare de 10% din 

pretul de pornire al licitatiei; 

Ø dovada achitării taxei de particpare la licitaţie, în sumă de 100 lei; 

Ø dovada achitării contravalorii documentaţiei de licitaţie, în sumă de 50 lei ; 

Ø actul autentic de reprezentare (procura) – în cazul în care oferta se depune de un 

împuternicit al ofertantului; 

Ø certificat fiscal eliberat de la Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul 

Primăriei comunei  Adamclisi  pentru achitarea taxelor la bugetul local al 

comunei Adamclisi (original). 

Ø Certificat de atestare fiscala eliberat de catre DGFP privind plata datoriilor la 

bugetul de stat; 

 Organizatorul licitaţiei are dreptul să descalifice orice opţiune care nu 

îndeplineşte prin documentele prezentate, condiţiile de eligibilitate. Nu pot participa 

la licitaţie persoanele care au debite faţă de bugetul local al comunei Adamclisi. 

 Concedentul va publica anuntul de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, 

partea a VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala. 



Anuntul de licitatie se transmite spre publicare  cu cel putin 20 de zile 

calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. 

Concedentul va asigura obtinerea documentatiei de atribuire  catre orice 

persoana interesata , care inainteaza o solicitare in acest sens.Punerea la dispozitie a 

documentatiei catre persoanele intaresate care anu inaintat soliciari in aces sens se va 

face pe suport de hartie contra – cost. 

Orice persoana are dreptul de a solicita clarificari  privind documentatia de 

atribuire. 

Concedentul va raspunde , in mod clar si fara ambiguitati la orice clarificare 

solicitata, intr-o perioada care nu va depasi 4 zile lucratoare de la primirea unei astfel de 

solicitari. 

Concedentul va transmite raspunsurile  insotite de intrebari catre toate 

persoanele interesate care au obtinut documentatia de atribuire, luand masuri pentru a 

nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective. 

Concedentul va transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 4 zile 

lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. 

1.2. Prezentarea ofertelor 

Licitaţia publică se organizeaza pentru concesionarea  unui teren intravilan in 

suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, str. 

Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei Adamclisi. 

Ofertele vor fi depuse de către ofertanţi personal sau prin împuterniciţii lor, 

situaţie în care aceştia din urma vor depune şi actul autentic de reprezentare. 

Ofertele vor fi redactate in limba romana. 

Oferta - reprezintă manifestarea de voinţă fermă şi irevocabilă a potenţialilor 

locatari de a încheia contractul de concesiune în conformitate cu condiţiile prevăzute în  

caietul de sarcini. 

 Perioada de valabilitate a ofertei este cuprinsă între data şi ora înregistrării 

acesteia la sediul Primăriei comunei Adamclisi  şi momentul semnării contractului de 

concesiune. 

 In legătură cu oferta, se precizează următoarele: 

Ø oferta trebuie să fie fermă, clară, lipsită de ambiguităţi şi este secretă; 



Ø  Preţului minim de pornire  este de  5 dolari /an conform Hotărârii Consiliului 

Local nr.  8 /13.02.2013 si raportului de evaluare intocmit de catre S.C. TERTET 

S.R.L. 

Ø organizatorul licitaţiei are dreptul să descalifice orice ofertant care nu 

îndeplineşte prin oferta prezentată una sau mai multe cerinţe din documentele 

licitaţiei şi din instrucţiunile pentru ofertanţi; 

Ø Pasul licitaţiei este de 5%  din preţul de pornire al licitaţiei. 

Ø Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire şi se achită odată cu 

depunerea formularului de participare. 

Ø revocarea ofertei de către ofertant după deschiderea plicului şi înainte de 

adjudecare atrage după sine pierderea garanţiei de participare; 

Ø revocarea de către ofertant a ofertei după ce şi-a adjudecat obiectivul atrage 

după sine pierderea garanţiei de participare şi anularea procedurii de licitaţie; 

Ø ofertanţii care sunt bănuiţi sau dovediţi că deţin informaţii despre valoarea altor 

oferte sau care au stabilit înţelegeri pentru falsificarea rezultatului licitaţiei, 

pentru a obţine preţuri de concesionare  mai mici sau cei care perturbă 

desfăşurarea licitaţiei pierd garanţia de participare şi vor fi excluşi de la licitaţia 

în cauză şi de la o eventuală licitaţie pentru acelaşi obiectiv, dacă datorită 

atitudinii lor - imobilul în cauză nu se va adjudeca în prima fază; 

Ø vor fi descalificate ofertele aflate sub valoarea preţului minim de concesionare  

Ø ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere în termen (pană în 

momentul începerii licitaţiei) sau ofertele întârziate se vor restitui nedeschise; 

Ø procedura de licitatie se poate desfasura numai daca in urma publicarii anuntului 

de licitatie au fost depuse cel putin 3 oferte valabile; 

Ø în cazul în care  in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel 

putin trei oferte valabile, concedentul este obligat sa anuleze procedura si sa 

organizeze o noua licitatie conform art. 25 din OUG nr. 54 / 2006. 

Ø Conform art. 26 al OUG nr. 54 / 2006 in situatia in care , dupa repetarea 

procedurii de licitatie nu au fost depuse cel putin trei oferte valabile, se va aplica 

procedura de negociere directa. 

Înainte de deschiderea plicurilor, se va cere participanţilor confirmarea 

integrităţii sigiliilor aplicate pe plicuri. 

 



1.3. Procedura de prezentare a ofertelor 

 Oferta pentru concesionarea  terenului se depune într-un singur exemplar 

semnat de catre ofertant. 

 Ofertantul va introduce oferta în mod obligatoriu într-un plic sigilat, pe care va fi 

scris numele, prenumele şi adresa ofertantului şi se va specifica “PENTRU LICITAŢIA 

PUBLICĂ DE concesionare a terenului intravilan in suprafata de 100 mp situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8B apartinand 

domeniului public al comunei Adamclisi , menţionându-se totodată „A NU SE DESCHIDE 

ÎNAINTE DE DATA DE ______ ORA ________“. 

 Oferta va fi depusă până pe data de _______, ora ___, la sediul Primăriei 

comunei Adamclisi, str. Traian, nr. 39, judetul Constanta. 

 Fiecare ofertant poate sa depuna doar o singura oferta. 

 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. 

2.TAXE ŞI GARANŢII 

 In vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să achite la organizator: 

 2.1. Garanţia de participare - este suma ce constituie un depozit reprezentând o 

cotă procentuală de 10% din pretul de pornire, ce trebuie depusă de participant drept 

garanţie a seriozităţii sale si se achita odata cu depunerea formularului de participare. 

Garantia de participare se constituie in lei  la  cursul  BNR  din ziua achitarii. 

 Garanţia de participare la licitaţie se restituie necâştigătorilor fără nici un fel de 

reţineri în termen de cel mult 10 zile de la data şedinţei de licitaţie. 

 Pentru cei care şi-au adjudecat terenul, garanţia nu se restituie, ea reprezentând 

un avans la plata  redeventei  până în momentul semnării contractului de concesionare. 

 Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele situaţii: 

Ø în cazul retragerii ofertei de către ofertant în termenul de valabilitate al acesteia; 

Ø în cazul ofertantului câştigător dacă acesta nu completează garanţia în condiţiile 

stabilite; 

Ø în cazul ofertantului câştigător care nu se prezintă în termenul stabilit la 

semnarea contractului de concesiune; 

Ø în cazul respingerii ofertei aflate sub preţul minim de pornire; 

Ø în cazul excluderii de la licitaţie pentru motive de fraudă. 



        2.2. Contravaloarea documentaţiei de licitaţie - se achită în numerar la caseria 

organizatorului în momentul solicitării documentaţiei şi este în cuantum de 50 lei . 

      2.3 Taxa de participare la licitaţie - se achită în numerar la caseria organizatorului în 

momentul solicitării documentaţiei şi este în cuantum de 100 lei. 

3. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 

In ziua stabilita pentru licitatie , comisia se va  intruni avand asupra ei documentatia 

intocmita pentru terenul  supus licitarii si la ora  stabilita va declara licitatia deschisa. 

 Preşedintele comisiei de licitaţie conduce întreaga activitate după următoarea 

procedură: 

− la data, ora şi locul anunţate prin publicitate pentru desfăşurarea licitaţiei, în 

prezenţa membrilor comisiei de licitaţie, invită în sală pe toţi ofertanţii (personal sau 

mandatar împuternicit prin procură autentică specială), în vederea începerii licitaţiei; 

− prezintă în mod succint prevederile legale în materie, procedura de desfăşurare a 

licitaţiei şi terenul care face obiectul licitaţiei; 

− plicurile care contin oferta , inchise si sigilate  se deschid la data fixata  pentru 

deschiderea lor, prevazuta in anuntul de licitatie; 

− Dupa deschiderea plicurilor exterioare in sedinta publica, comisia de evaluare 

elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si a datelor solicitate in 

prezenta Instructiune; 

− Licitatia va incepe de la pretul  minim  de  5 dolari /an conform Hotărârii Consiliului 

Local nr.  8 /2013. 

− Licitatia va fi deschisa cu strigare, pasul  fiind de 5% din preţul de pornire al 

licitaţiei.Suma adjudecata va constitui redeventa anuala, timp de 25 de ani si va fi 

achitata in lei la cursul BNR din ziua anterioara platii. 

− Dacă  nu sunt prezenţi cel puţin 3  ofertanţi, sau în urma verificărilor nu rămân cel 

puţin 3  ofertanţi, licitaţia se va repeta, la o dată ce va fi stabilită de autoritatea 

contractantă. 

− Licitaţia se desfăşoară după regula competitivă. Ofertanţii fac anunţuri prin strigare 

cu numărul de paşi pe care îl acordă peste preţul de pornire al licitaţiei, respectiv 

peste preţul celorlalţi ofertanţi. 

− Strigarile se vor face de catre presedintele comisiei, adjudecarea facandu-se in 

favoarea ofertantului care a făcut cea mai mare ofertă, la a treia strigare 

consecutivă; 



− În timpul licitaţiei sunt interzise acţiunile corelate ale licitanţilor care au ca scop 

perturbarea şedinţei de licitaţie sau influenţarea comisiei. 

− Pe parcursul aplicarii procedurii , concedentul are drepul de a solicita clarificari si , 

dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti  pentru 

demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate. 

− Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 4 zile 

lucratoare de la primirea acesteia. 

− Eventualele contestaţii ale licitaţiei se pot depune la sediul Consiliului Local al 

comunei Adamclisi, secretariat, in termenul legal. Orice altă contestaţie ulterioară 

nu se va lua în considerare. 

− Comisia de soluţionare a contestaţiilor va soluţiona contestaţiile în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data depunerii acesteia. 

− În cazul în care contestaţiile sunt întemeiate, decizia de adjudecare a licitaţiei este 

anulată, iar organizatorul va comunica hotărârea tuturor participanţilor 

− se începe licitaţia parcurgându-se următoarele etape: 

se verifică integritatea plicurilor în care s-au depus ofertele; 

în cazul în care plicurile sunt sigilate, fapt recunoscut de ofertanţi, se 

trece la deschiderea ofertelor; 

se verifică identitatea ofertanţilor (pe baza buletinului sau a cărţii de 

identitate); 

se verifică existenţa actelor doveditoare de plată a garanţiilor şi taxei de 

participare şi se face publică oferta fiecărui ofertant; 

4. Adjudecarea licitaţiei. Concesiunea 
 

− comisia de licitaţie va încheia un proces-verbal de adjudecare a licitatiei în două 

exemplare, care va fi semnat de către toţi ofertanţii şi membrii comisiei si va 

cuprinde date referitoare la: 

− ofertanţii admişi la licitaţie şi cei neadmişi, precum şi motivele neadmiterii; 
− desfăşurarea licitaţiei; 
− numele ofertantului câştigător şi preţul de adjudecare a terenului. 

In baza procesului verbal comisia de evaluare intocmeste  in termen de 1 zi lucratoare , 

un raport pe care il transmite concedentului. 



In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, 

concedentul informeaza, in scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat 

castigator despre alegerea sa si pe ceilalti ofertanti despre respingerea ofertelor lor, 

indicand motivele care au stat la baza respingerii. 

 
Contractul de concesiune va fi incheiat in termen de 30 de zile de la data la care 
concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale. 
Alte detalii vor fi furnizate câştigătorilor de către Comisia de licitaţie, la închiderea 
licitaţiei. 
  5. Raspunderi si sanctiuni  

5.1. Nerespectarea de catre concesionar a clauzelor contractuale atrage raspunderea 

pentru despagubire si aplicarea de penalitati contractuale. 

5.2. Prevederile de la alin. 5.1. se aplica deopotriva si in cazul nerespectarii clauzelor 

contractuale de catre concedent. 

5.3. Concesionarul este obligat la penalitati in caz de neplata a redeventei si in alte 

situatii stabilite prin contractul de concesiune. 

5.4. Concedentul datoreaza penalitati in situatia nepunerii la dispozitia concesionarului a 

terenului si in alte situatii prevazute prin contractul de concesiune. 

     6. incetarea concesiunii  

6.1. La expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin , in scris prelungirea 

acestuia, in conditiile legii. 

6.2. 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 concedentului 

, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata. 

6.3. In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale  de catre concesionar, prin reziliere, 

cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului. 

6.4. In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin rezliere , cu 

plata unei despagubiri in sarcina concedentului; 

6.5. La disparitia, dintr-o cauza  de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul 

imposibilitatii obiective a concesioanrului de a-l exploata , prin renuntare, fara plata 

unei despagubiri; 

 

 

 



 

6.6.in situatia in care interesul  national sau local impune rascumpararea concesiunii; 

aceasta se poate face numai prin Hotararea Consiliului Local in baza unei documentatii 

tehnico – economice in care se va stabili pretul rascumpararii; in aceasta situatie de 

incetare a concesiunii nu se percep daune. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNAT 

                     CONSILIER                                                                                 SECRETAR 

                OANCEA VASILE                                                                           SIBEL SERIF 
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Nr. ......................./................................... 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

Privind scoaterea la licitatie publica  cu strigare  in vederea concesionarii   unui teren 

intravilan in suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, 

str. Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei Adamclisi 

1. Descrierea obiectului concesionarii. 
Obiectul prezentului Studiu de oportunitate il constituie fundamentarea unei posibile 
hotarari a Consiliului Local Adamclisi de concesionare a unui  teren intravilan in 
suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, str. 
Muzeului, nr. 8B, apartinand domeniului public al comunei Adamclisi. 
Terenul care urmeaza a fi concesionat  este amplasat in intravilanul  comunei Adamclisi , 
localitatea  Adamclisi  avand suprafata de  100  mp – apartinand  domeniului public al 
comunei Adamclisi, judetul Constanta conform HCL nr. 5 / 13.02.2013 , situat pe strada 
Muzeului, nr. 8 B. 
 
2. Motivatia concesionarii. 
Adaministrarea eficienta a domeniului public  al comunei Adamclisi. 
Obiectul urmarit de concedent este atragerea la bugetul Consiliului Local Adamclisi  de 
fonduri suplimentare rezultate in urma administrarii optime a terenului conform 
redeventei  legale si adjudecata prin licitatie publica. 
Viitorul concesionar va genera venituri prin plata impozitelor,  taxelor locale si a 
redeventei respective. 
Satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale , precum si ridicarea gradului de civilizatie 
si confort a acesteia. 

Dezvoltarea durabila  a comunei Adamclisi. 

Prevederile art. 13 din Legea nr. 50 / 1991 republicata privind  autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, conform caruia terenurile aparţinând domeniului public al 
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea 
realizării de construcţii sau de obiective de uz şi/sau de interes public, cu respectarea 
documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii. 

3. Modalitatea  de acordare a concesionarii. 



Procedura de concesionare propusa este prin licitatie publica  deschisa cu strigare. 

Terenul poate fi acordat prin concesiune oricarei persoane fizice sau juridice romane, 
care se va angaja  prin contractul de concesiune sa exploateze  obiectul concesiunii cu 
diligenta maxima pentru a conserva si a dezvolta valoarea acestuia pe toata durata  
contractului si sa-l despagubeasca pe concedent  pentru pagubele produse din culpa sa. 

Suprafata de teren supusa concesiunii are urmatoarele facilitate: 

1. Retea de apa; 
2. Retea electrica (exista si posibilitatea de racordare la reteaua electrica). 

4. Obiectivele concedentului 

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 componente majore care 
justifica initierea procedurii de concesionare prin  licitatie publica cu strigare  a terenului 
in suprafata de 100  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  licitatie 
publica deschisa cu strigare. 

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

Prin realizarea concesionarii terenului respectiv , Consiliul Local Adamclisi ar obtine o 
redeventa anuala de minim 5 dolari / an stabilita conform raportului de evaluare 
intocmit de catre S.C. TERTET S.R.L. 



5. Nivelul minim al redeventei: 

Conform raportului de evaluare intocmit de catre S.C. TERTET S.R.L. valoarea unitara a 
terenului este de 1,1 dolar / mp / an , respectiv 110 dolari / an pentru suprafata totala 
de 100 mp. 

Valoarea minima a redeventei stabilite de concedent pentru terenul intravilan in 
suprafata totala de 100 mp  este de 5  dolari / an  conform raportului de evaluare  
intocmit de catre S.C. TERTET SRL -  expert evaluator si va fi aprobat de catre Consiliul 
Local astfel incat sa se asigure   recuperarea in 25  de ani a pretului de vanzare. 

Nivelul minim 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 a 
terenului in suprafata de   100  mp. 

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

In vederea administrarii eficiente a domeniului  public al comunei Adamclisi s-a stabilit 
ca valoarea redeventei de pornire la licitatie sa fie de 5 dolari / an. 

Suma adjudecata va constitui redeventa anuala , timp de 25 de ani si va fi achitata in lei 
la cursul BNR din ziua anterioara platii. 

Intarzierile la plata redeventei vor atrage majorari de intarziere. Majorarile de intarziere 
vor fi cele stabilite conform legislatiei in vigoare. 

6. 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 licitatie 
publica cu strigare. 



Din punct de vedere juridic concesiunea terenului ca si abordare reprezinta modalitatea 
cea mai des folosita. Componenta legislativa este constituita din: 

- prevederile art. 36, alin. (5), lit. a) si ale art. 123 din legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
conform carora consiliul local hotaraste darea in administrare, concesionarea sau 
inchirierea  bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii; 

- prevederile OUG nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate  publica , HG nr. 168 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a OUG nr. 54 / 2006. 

Criteriul de atribuire al contractului ce concesiune este cel mai mare nivel al redeventei . 

7. Durata concesiunii: 

Terenul situat in intravilanul comunei Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B in suprafata de 
100 mp urmeaza a fi concesionat pe o perioada de 25 de ani  cu  posibilitatea  de 
prelungire cu cel mult jumatate din durata initiala. 

8. Conditii de mediu: 

Activitatile care se vor desfasura  pe terenul concesionat vor respecta legislatia in 
vigoare privind protectia mediului si vor trebui autorizate, avizate de catre autoritatile 
competente. 

Concluzii: 

Avand in vedere analiza efectuata in prezentul studiu de oportunitate asupra 
situatiei actuale a terenului si obiectivele strategice de dezvoltare ale comunei 
Adamclisi, este evident faptul ca alternativa concesionarii prin licitatie publica cu 
strigare  a terenului intravilan in suprafata de 100 mp apartinand domeniului public al 
comunei Adamclisi   reprezinta solutia optima pentru obtinerea unui venit suplimentar 
la bugetul local. 

   PRESEDINTE  DE SEDINTA                                              CONTRASEMNAT 

                                  CONSILIER                                                               SECRETAR 

                                 OANCEA VASILE                                                     SIBEL SERIF 
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CAIET DE SARCINI 

pentru  concesionarea  prin licitatie publica  deschisa cu strigare a unui teren intravilan 

in suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, str. 

Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei Adamclisi 
 

1. OBIECTUL VÂNZĂRII  

Atribuirea contractului de concesiune se va afce prin procedura de licitatie publica cu 

strigare,  in conformitate cu prevederile  legale in vigoare, respectiv: 

- OUG nr. 54 / 2006 privind regimul contarctelor de concesiune de bunuri proprietate 

publica, aprobata prin Legea nr. 22 / 2007 si a Normelor metodologice de aplicare a 

OUG nr. 54 / 2006  privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publica, aprobata prin HG nr. 168 / 2006. 

- Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata. 

1.1. Imobilul – teren intravilan in suprafata de 100 mp ce urmeaza a fi concesionat se 

afla situat in intravilanul  comunei Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8B, la cca.70 km de 

oraşul Constanţa, şi are următoarele vecinătăţi, conform Planului de situatie anexat, 

care face parte integranta din prezentul caiet de sarcini. 

- la nord: Consiliul  Local Adamclisi ; 
-  la sud: Consiliul Local Adamclisi; 
-  la est: Str. Muzeului, nr. 8 A Cc , Str. Muzeului, nr. 8 ; 
-  la vest:  Str. Muzeului; 



Suprafaţa totală a terenului este de 100 mp situat in intravilanul localitatii Adamclisi, str. 
Muzeului, nr. 8 B.  
Orice investitie sau amenajare necesara in vederea realizarii scopului pentru care se 
concesioneaza terenul respectiv, se va  face  numai in baza Autorizatiei de construire, cu 
respectarea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism. 
  

1.2.Aspectul urbanistic al vecinătăţilor - zonă specific rurală. Proprietatea este 

amplasată într-un cartier de case, majoritatea imobilelor având regimul de înălţime 

parter. 

1.3.Influenţe ale vecinătăţilor – nu sunt influenţe negative ale vecinătăţilor asupra 

terenului. 

Influenţe în zonă  - nu influenţează negativ zona. 

1.4 .Utilităţi edilitare: 

Ø reţeaua de alimentare cu apă a localităţii – există; 

Ø reţea de canalizare – nu există; 

Ø reţea de alimentare cu energie electrică – există; 

Ø reţea de termoficare – nu există; 

Ø reţea de gaze – nu există; 

Ø reţea de telefonie – existenţă limitată (nu toate reţelele sunt funcţionale); 

Ø reţea de cablu TV şi internet –  nu  existentă; 

Ø drumuri de acces – stradă de acces asfaltată. 

1.5.Poluare – caracteristică zonelor rurale din judeţul Constanţa, pentru proprietăţi 

situate aproape de arterele principale de transport.  

Poluare auto şi fonică – caracteristică pentru artere auto puţin circulate. 

 

2. Caracteristicile investitiei 

Terenul necesar realizarii obiectului concesiunii 

Suprafata de teren pentru realizarea obiectului concesiunii se afla in domeniul public al 
comunei Adamclisi conform H.C.L. nr. 5 / 13.02.2013. Acesta va fi pus la dispozitia 
concesionarului pe durata concesiunii. 
 
Executia lucrarilor  

- conform art. 36, alin. (1)  din Legea nr. 50 / 1991 republicata, privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, concesionarul are obligatia sa obtina autorizatia de 



construire si sa  inceapa constructia in termen de cel mult un an de la data incheierii 

contractului de concesionare a terenului. 

- angajarea executiei lucrarilor se face de concesionar , in conditiile prevazute de lege; 

- concedentul isi rezerva dreptul de control si verificare a executiei lucrarilor, prin 

efectuarea de incercari  si teste pe tot parcursul executiei. 

Drepturile si obligatiile concesionarului 

- concesionarul se bucura de toate drepturile oferite de legea romana pentru agentii 

economici; 

- concesionarul are obligatia sa respecte legile romane pe toata durata concesiunii in 

toate actiunile pe care le intreprinde pentru realizarea contractului; 

-concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace  in regim de continuitate  si de 

permanenta a terenului si sa preia , pe baza de proces verbal , terenul care face obiectul 

concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent. Concesionarul se obliga sa 

administreze si sa  exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a 

conserva si dezvolta valoarea  acestuia pe toata durata contarctului; 

- concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct terenul care face obiectul 

concesiunii; 

-concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii; 

-concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercitiului 

functiunii organelor de politie, pompieri, salvare, protectie civila, aparare nationala si 

altele asemenea; 

-concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor (protejarea 

secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, 

protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea 

patrimoniului); 

- sa plateasca redeventa la valoarea, in termenul si modul stabilite prin contractul de 

concesiune; 

- sa plateasca pe durata concesiunii impozitele si taxele datorate statului si 

administratiei publice locale; 

- la expirarea termenului de concesiune , concesionarul este obligat sa restuituie in 

deplina proprietate, liber de orice sarcini, bunul concesionat. 

- concesionarul este obligat  sa realizeze obiectivul de investitii in scopul caruia s-a 

realizat concesionarea terenului; 



-achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local; 

Cheltuieli in sarcina concesionarului 

- toate cheltuielile necesare proiectarii, constructiei si exploatarii obiectului concesiunii. 

In vederea participarii la licitatie ofertantul trebuie sa faca dovada platii: 

- garantiei de participare la licitatie, in suma de 10% din pretul  de pornire la licitatie a 

terenului; 

- caietului de sarcini aferent licitatiei, inclusiv toate documentele necesare licitatiei in 

suma de 50 lei; 

-taxa de participare la licitatie in suma de 100 lei. 

Nu vor particopa la licitatie persoanele fizice sau juridice care: 

- au debite fata de Consiliul Local al comunei Adamclisi; 

- sunt in litigii cu Consiliul Local Adamclisi; 

Au fost adjudecatori ai unei licitatii si nu au incheiat contract cu Consiliul Local 

Adamclisi. 

Garantia de participare, valoarea caietului de sarcini  si taxa de participare se vor achita 

la casieria Primariei comunei Adamclisi. 

Restituirea garantiei de participare in cazul ofertantilor care nu au adjudecat se 

efectueaza la cerere de la casieria Primariei comunei Adamclisi 

Criteriul de atribuire al contractului ce concesiune este cel mai mare nivel al redeventei . 

3. Motivatia concesionarii 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun concesionarea  

imobilului – teren intravilan in suprafata de 100 mp sunt urmatoarele: 

- prevederile Ordonantei  de urgenta privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publica, O.U.G.  nr. 54/2006; 

-administrarea eficienta a domeniului public al comunei Adamclisi pentru atragerea de 

venituri suplimentare la bugetul local.  

 

4. Durata concesiunii 

Durata maxima a concesiunii este cea stabilita si aprobata prin Hotararea Consiliului 
Local Adamclisi, acceptarea ei va fi inclusa in oferta fiecarui candidat. 

 



5. Durata de excutie a obiectivului 

Se stabileste prin autorizatia de construire , putandu-se prelungi la cerere , conform 
prevederilor legale. 

6. Incetarea concesiunii 

Incetarea contractului de concesiune poate avea loc in urmatoarele situatii: 

a) La expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin , in scris prelungirea 

acestuia, in conditiile legii. 

b) In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala  de 

catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului , 

in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata. 

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

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale  de catre concedent, prin rezilierea 
unilaterala  de catre concesionar, cu plata de despagubiri in sarcina concedentului; 

e) 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; concesionarul are obligatia de a notifica de indata concedentul  despre 
disparitia bunului ori despre imposibilitatea  de realizare a activitatii sau serviciului 
public declarand renuntarea la concesiune; 

f)in situatia in care interesul  national sau local impune rascumpararea concesiunii; 
aceasta se poate face numai prin Hotararea Consiliului Local in baza unei documentatii 
tehnico – economice in care se va stabili pretul rascumpararii; in aceasta situatie de 
incetare a concesiunii nu se percep daune. 

7. ELEMENTE DE PREŢ 

Pretul de pornire la licitatie al concesiunii este de 5  dolari / an , pret stabilit conform 

raportului de evaluare intocmit de catre  S.C. TERTET S.R.L. – expert evaluator . 

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 2013  

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 

Concesionarul are obligatia sa suporte plata impozitelor si a altor venituri datorate 

bugetului de stat, prevazute de legislatia  romana. 

 În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr.50/1991 Lege nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, preţul minim al redeventei  pentru proprietatea imobiliară a 

fost determinat prin raportarea valorii evaluate a acesteia, în sumă de  110 dolari , 

determinată de către un evaluator independent, la perioada de concesionare , respectiv 

25 ani astfel:  

 Redeventa  anuala =  5 dolari / an  

Garantia de participare la licitatie depusa de ofertantul castigator , respectiv 10% din 

pretul de de pornire al licitatiei  , se retine de concedent pana in momentul incheierii 

contractului de concesiune urmand ca dupa aceasta data garantia sa contituie 

redeventa datorata de catre concesionar pentru primul an de concesiune. 

 
 

1. Regimul bunurilor 
9.1.Terenul care constituie proprietatea concedentului va fi administrat si exploatat de 
catre concesionar in conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acesta 
ramanand proprietatea concedentului si urmand a fi restituite de concesionar la 
expirarea / incetarea contractului de concesiune.Acestea constituie bunuri de retur si 
revin de drept concedentului, gtratuit si liber de sarcini.  
9.2.Bunurile proprii , care apartin concesionarului raman in proprietatea 
concesioanrului, acesta putand dispune de ele oricum doreste. 
 

 
 
 
 
 
 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNAT 
                CONSILIER                                                                  SECRETAR 
         OANCEA VASILE                                                            SIBEL SERIF 
 
 
 
 



OFERTĂ 

pentru  concesionarea  terenului in suprafata de 100 mp situat in intravilanul localitatii 

Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei Adamclisi 

 

Subsemnatul/Subscrisa ………..................................................…………………………….. 

domiciliat/cu sediul social în ……...............................…………..  str……...................... 

nr.…… CUI/CIF/CNP .....................................,  legitimat cu B.I./C.I. seria …… nr.…………… 

eliberat de Poliţia  ............................................................, reprezentat(ă) de 

......................................., în calitate de  .................................................., declar pe 

proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţiile nesincere, 

că am luat cunoştinţă şi mă oblig să respect condiţiile stabilite prin Hotărârea 

Consiliului Local Adamclisi  nr.___________________ şi a Caietului de sarcini privind 

concesionarea  prin licitaţie publică cu strigare  a obiectivului sus-menţionat. 

Preţul oferit pentru concesionarea  terenului in suprafata de 100 mp situat in intravilanul 
localitatii Adamclisi, Str. Muzeului, nr. 8B apartinand domeniului public al comunei 

Adamclisi este  de ,______________ dolari / luna   + TVA, in lei la cursul BNR din ziua 
anterioara efectuarii platii. 

 

 

     OFERTANT, 

     SEMNĂTURA ………………………. 

        L.S 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ANEXA NR. 5  LA H.C.L.  NR. 8 / 13.02.2013 
 
 

CONTRACT  DE  CONCESIUNE 

 

 Cap. I. PARTILE CONTRACTANTE 
 
             Intre Comuna Adamclisi, cu sediul in  Adamclisi, Str. Traian, nr. 39, reprezentata  prin Primar  Burcea 
Anton Tudorel , in calitate de concedent, pe de o parte,  
si 
           ...............................  reprezentata legal prin domnul ..................................., cu sediul  in  localitatea 
............................., str........................, nr. ...................., comuna ................................., judetul Constanta, in 
calitate de concesionar, pe de alta parte. 
   In temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata 
modificata si completata, OUG nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publica  , a Hotararii Consiliului Local al comunei Adamclisi nr........ din...................... precum si a procesului 
verbal de adjudecare  nr.......... de la licitatia din data  de ...............................s-a incheiat prezentul contract de 
concesiune.  
            
          
         Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
 Art. 1 Obiectul contractului de concesiune il constituie  concesionarea unui  teren  in suprafata de 100  mp 
situat  in intravilanul localitatii Adamclisi, str.  str.  Muzeului , nr.  8 B ,  comuna Adamclisi apartinand 
domeniului public al comunei Adamclisi ,   avand urmatoarele vecinatati: N –  Consiliul Local Adamclisi; E. – str. 
Muzeului, nr. 8 A Cc, str. Muzeului, nr. 8 ; S. – Consiliul Local Adamclisi; V. – str. Muzeului , asa cum rezulta din 
Hotararea Consiliul Local nr.  5 / 13.02.2013  privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al comunei Adamclisi, insusit prin Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 10.06.2011 
privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Adamclisi (anexa nr. 1 la 
prezentul contract) si planul de situatie cu amplasarea terenului ( anexa nr. 2    la prezentul contract ), care fac 
parte integranta la prezentul contract, proprietar comuna Adamclisi. 
                  Terenul in suprafata de  100   mp ce face obiectul  prezentului contract de concesiune a fost evaluat 
la suma de  110   dolari / an , conform raportului de evaluare  intocmit de catre SC TERTET SRL. 
  Art. 2. (1). In derularea contractului de concesiune , concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri , 
asa cum sunt ele definite  prin art. 52 din OUG nr. 54 / 2006 : 
a) Bunurile  proprii care, la expirarea contractului de concesiune, raman in proprietatea concesionarului. Sunt 
bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost folosita de catre acesta pe durata 
concesiunii. 
 Sunt bunuri proprii , mijloacele fixe si obiecte de inventar si orice alte bunuri mobile aflate in proprietatea 
concesionarului. 



 
          Cap. III. TERMENUL CONTRACTULUI 
 
          Art. 3 Durata concesiunii este de 25 de  ani, incepand cu data semnarii prezentului contract si  predarii-
primirii terenului, in conditiile stipulate in prezentul contract si anexele sale. 
          Art. 4 (1). Concedentul va comunica, in scris, concesionarului cu 12 luni inainte de incetarea concesiunii, 
punctul sau de vedere asupra incetarii concesiunii/prelungirii termenului de concesionare. 
                     (2). Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din 
durata sa initiala. 
                     (3). La expirarea termenului de concesiune, concesionarul va restitui bunul concesionat. 
 
          Cap. IV. PRETUL CONCESIUNII 
 
          Art. 5. Redeventa  datorata de concesionar este de ....................... dolari / an  la care se adauga TVA (24 
%), care se va achita in lei la cursul BNR  din ziua anterioara platii, reprezentand contravaloarea unei suprafete 
de teren de   100   mp . 
Redeventa  se va achita anual , in lei, la cursul dolar comunicat de BNR  in ziua anterioara platii, pana la data  
de 31.03. a fiecarui an, pe toata durata concesiunii. Pentru anul 2013   redeventa se va achita in termen de  30  
de zile de la semnarea contractului, proportional cu perioada din an pentru care contractul de concesiune isi 
produce efectele. 
                   Concedentul va emite factura catre concesionar, acesta din urma avand obligatia de a achita 
redeventa aferenta terenului concesionat. 
                   Redeventa se va actualiza anual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica. 
                    

  Cap. V. MODALITATEA DE PLATA 
 
          Art. 6.  Plata redeventei  prevazute  la art.5 se face pe baza unei facturi emise de catre Primaria 
Adamclisi prin conturile: 
- contul IBAN RO12TREZ24221300205XXXXX  deschis la Trezoreria Baneasa ; 
- in numerar la sediul  Primariei comunei Adamclisi. 
         Art. 7 (1). Pretul redeventei prevazute  la art.5 se plateste anual, in lei , la cursul dolar comunicat de BNR 
in ziua anterioara platii, pana la data de 31.03 a fiecarui an, pe toata durata concesiunii.Pentru anul 2013 
redeventa se va achita in termen de 30 de zile de la semnarea contractului, proportional cu perioada din an 
pentru care contractul isi produce efectele. 
                    (2). Neplata concesiunii la termenul stabilit prin prezentul contract atrage dupa sine majorari de 
intarziere in cuantumul prevazut de lege la data termenului de scadenta al platii, majorarile de intarziere 
aplicandu-se la nivelul pretului concesiunii, calculat pentru anul respectiv, neachitat sau achitat cu intarziere 
sau chiar rezilierea contractului. 
                    (3). Neexcutarea obligatiei de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru 
obiectul concesiunii , in termen de cel mult 30 de zile de la data la care aceasta  a devenit exigibila, confera 
concedentului , Comuna Adamclisi, dreptul sa rezilieze  contractul de plin drept, fara nici o notificare privind 
punerea in intarziere, fara acordarea de despagubiri concesionarului si fara interventia instantei. 
                  (4) Prezentul contract constituie titlu de creanta si titlu executoriu. 
 



        
       Cap. VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 
 
        Art. 8 Concedentul are dreptul: 
a) sa retraga concesiunea, fara nici o rascumparare, daca concesionarul nu realizeaza lucrarile de investitii 

preconizate pe terenul concesionat. 
b) sa inspecteze bunul concesionat, sa verifice folosirea terenului, modul in care este satisfacut interesul 

public precum si respectarea obligatiilor asumate de concesionar. 
c) Concedentul poate modifica  unilateral  partea reglementara  a contractului de concesiune, cu notificarea 

prealabila a concesionarului , din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz. 
d) Concedentul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral prezentul contract in functie de prevederile legale  

viitoare in special a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publica. 

       Art. 9 Concesionarul are dreptul: 
a) sa exploateze, in mod direct, pe riscul si raspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de concesiune; 
b) sa foloseasca si sa culeaga fructele bunului ce face obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si 

obiectivelor stabilite de parti prin contractul de concesiune; 
c) sa primeasca in mod prompt o despagubire adecvata si efectiva in cazul in care concedentul procedeaza la 

modificarea unilaterala a contractului, iar aceasta modificare ii aduce concesionarului un prejudiciu. In caz 
de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilita de catre 
instanta judecatoreasca competenta. 
 

         Art. 10. Concedentul are obligatia: 
a) sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract; sa apere 

concesionarul de evictiune totala sau partiala a terenului, cu exceptia situatiei in care titularul dreptului de 
proprietate asupra terenului concesionat nu mai este concedentul; 

b) concesionarul are obligatia sa respecte legile romane pe toata durata concesiunii in toate actiunile pe care 
le intreprinde pentru realizarea contractului; 

c) sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile  prevazute expres de lege  si 
de prezentul contract; 

d) sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor acestuia; 
e) sa predea terenul ce constituie obiectul concesiunii liber de  orice sarcini, in termen de 10 zile de la 

incheierea contractului. La data predarii terenului , se va intocmi un proces verbal de predare – primire a 
terenului, atasat la prezentul contract, semnat de ambele parti, prin care se va constata starea fizica a 
terenului. 

         Art. 11. Concesionarul are obligatia: 
a) sa realizeze lucrarile de investitii in conformitate cu prevederile autorizatiei de constructie eliberata de cei 

in drept, precum si a altor acorduri si avize conform prevederilor Legii nr.50/1991 republicata, modificata 
si completata, Legii nr.125/1996 si Legii nr.453/2001; 

b) sa foloseasca bunul concesionat , conform destinatiei stabilite  si sa obtina toate avizele , acordurile legale 
si autorizatiile de functionare  pentru realizarea constructiei pe cheltuiala sa; 

c) concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace  in regim de continuitate  si de permanenta a 
terenului si sa preia , pe baza de proces verbal , terenul care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor 



stabilite de catre concedent. Concesionarul se obliga sa administreze si sa  exploateze obiectul concesiunii 
cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarae acestuia pe toata durata contarctului; 

d) sa exploateze   in mod direct  imobilul teren in suprafata de  100  mp care face obiectul prezentului 
contract de concesiune ; 

e) sa execute din fondurile sale lucrarile de racordare la retelele tehnico-edilitare din zona; 
f) sa asigure cresterea eficientei ; 
g) sa nu constituie garantii reale asupra bunului  - imobil in suprafata de  100  mp ce face obiectul 

concesiunii ; 
h) la incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat  sa restituie 

concedentului , in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini, restituire 
care va fi consemnata intr-un proces verbal de predare – primire. 

i) la incetarea contractului de concesiune  din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzand forta 
majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii, in conditiile stipulate 
in contract, pana la preluarea acesteia de catre concedent.Concesionarul este obligat sa continue 
exploatarea bunului, in noile conditii stabilite de concedent, in mod unilateral. 

j) in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau imposibilitatea  existentei unei cauze de natura sa  
conduca la imposibilitatea realizarii activitatii, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea 
luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii ; 

k) concesionarul nu poate schimba destinatia suprafetei de arabil in alte categorii de folosinta fara aprobarile 
legale in vigoare. 

l) concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii; 
m) concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercitiului functiunii organelor de 

politie, pompieri, salvare, protectie civila, aparare nationala si altele asemenea; 
n) concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, 

materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, 
conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului); 

o) sa plateasca redeventa la valoarea, in termenul si modul stabilite prin contractul de concesiune; 
p) sa plateasca pe durata concesiunii impozitele si taxele datorate statului si administratiei publice locale; 
q) achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local; 
r) Conform art. 36, alin. (1) din Legea nr. 50 / 1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, concesionarul are obligatia sa obtina autorizatia de construire si sa inceapa constructia  in 
termen de cel mult 1 an de la data incheierii contractului de concesionare a terenului. 

s) Concesionarul are obligatia de a inregistra  contractul de concesiune in registrele de publicitate imobiliara , 
in termen de 30 de zile de la data incheierii prezentului contract. 

t) Concesionarul este obligat sa puna la dispozitia organelor de control ale concedentului toate evidentele si 
informatiile solicitate, legate de obicetul concesiunii; 

 
         Art. 12 (1). Forta majora exonereaza partile de raspundere in ceea ce priveste indeplinirea totala sau 
partiala a obligatiilor ce le revin, cu mentiunea ca prin forta majora se intelege orice eveniment independent 
de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil, care impiedica partile sa-si execute integral sau partial obligatiile. 
                      (2). Apartitia si incetarea cazului de forta majora se va comunica celeilalte parti in termen de 5 zile 
prin telex/fax/telefon urmat de o scrisoare recomandata. Ulterior acestei comunicari, concedentul si 
concesionarul vor face demersuri in vederea constatarii evenimentelor de acest gen fie de catre parti, fie de 
catre organele competente, in prezenta partilor. 



                     (3). 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 penalitati sau despagubiri, pentru intarzieri in executarea contractului.  
                    (4). In conditiile in care forta majora conduce la o decalare a obligatiilor partilor mai mare de 6 luni, 
partile se vor reuni pentru a hotara asupra exercitarii in viitor a clauzelor incluse in contract. In cazul disparitiei 
sau a imposibilitatii de exploatare a bunului concesionat, situatie verificata si constatata de comisia legal 
constituita, partile vor conveni asupra continuarii sau incetarii contractului. 
 
        Cap. VII. INCETAREA CONCESIUNII 
 
        Art. 13. La incetarea concesiunii, concesionarul are obligatia sa restituie concedentului in deplina 
proprietate, gratuit si liber de sarcini, bunul concesionat. Bunurile ce au rezultat in urma investitiilor facute de 
concesionar pe perioada contractului de concesiune vor putea fi preluate de catre concedent, dupa expirarea 
contractului de concesiune, dupa cum se va conveni intre parti prin act aditional. 
        Art. 14. Incetarea contractului de concesiune poate avea loc in urmatoarele situatii: 
a) la expirarea duratei stabilite, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii prin act 

aditional ; 
b) 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; concesionarul are obligatia de 
a notifica de indata concedentul  despre disparitia bunului ori despre imposibilitatea  de realizare a 
activitatii sau serviciului public declarand renuntarea la concesiune; 

c) In cazul situatiei de la lit b) cele semnalate de catre concesionar se vor identifica de catre o comisie 
formata  din reprezentantii  Consiliului Local Adamclisi cu delegati ai serviciilor de specialitate  si 
reprezentanti ai concesionarului care vor hotara asupra continuarii sau incetarii contractului. 

d) in situatia in care interesul  national sau local impune rascumpararea concesiunii; aceasta se poate face 
numai prin Hotararea Consiliului Local in baza unei documentatii tehnico – economice in care se va stabili 
pretul rascumpararii; in aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune. 

e) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei 
despagubiri in sarcina concesionarului ; 

f) Imposibilitatea obiectiva de a exploata bunul poate fi invocata in cazul in care concesionarul are o situatie 
financiara precara, in cazul falimentului sau al dizolvarii societatii concesionare . 

g) In cazul neindeplinirii cumulative a obligatiilor de a solicita emietrea autorizatiei de construire si inceperea  
constructiei in termen de cel mult 1 an de la data incheierii contractului de concesiune, contractul de 
concesiune inceteaza de drept, fara punere in intarziere si fara nici o alta formalitate. 

 
Art. 15. Incetarea concesiunii prin expirarea duratei. 

                    La termenul de incetare a concesiunii, concesionarul are obligatia de a preda bunul ce a facut 
obiectul concesiunii, cu exceptia investitiilor realizate din fondurile concesionarului, in cazul acestora 
aplicandu-se prevederile art. 13 din prezentul contract. 
        Art. 16. Incetarea concesiunii prin renuntare. 
               (1) Concesionarul poate renunta la concesiune in situatia in care cauze obiective, justificate, fac 
imposibila realizarea investitiei sau exploatarea ei dupa punerea in functiune, dupa verificarea celor semnalate 
de concesionar de catre o comisie formata din reprezentantii concedentului si ai concesionarului, care vor 
hotara asupra continuarii sau incetarii contractului. 



                (2) In cazul in care concesionarul instraineaza investitia realizata pe terenul concesionat, acesta va 
informa prealabil concedentul privind transmiterea concesiunii potentialului cumparator, inainte de 
incheierea contractului de vanzare-cumparare pentru constructie ( investitie). 
                (3) In cazul in care concesionarul incheie acte juridice si isi asuma obligatii fata de terti in legatura cu 
exploatarea terenului concesionat si a constructiei (investitiei) edificate pe acest teren, concesionarul va 
prevedea in respectivele acte juridice o clauza speciala prin care concedentul se va substitui concesionarului in 
toate drepturile prevazute, atunci cand incetarea concesiunii a intervenit inainte de incetarea valabilitatii 
actelor respective. 
        Art. 17 Rezilierea contractului intervine: 
a) Pronuntata de instanta de judecata , la initiativa concedentului, cu plata unei despagubiri in sarcina 

concesionarului in cazul nerespectarii obligatiilor contractual  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.  

 
         Cap. VIII. LITIGII 
         
         Art. 18. Litigiile de orice natura decurgand din executarea necorespunzatoare a prezentului contract se 
vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz contrar de catre instanta judecatoreasca competenta teritorial de la 
sediul imobilului. 
         Art. 19. Pe toata durata concesiunii, concedentul si concesionarul se vor supune legislatie in vigoare in 
Romania. 
 
       Cap. IX. CLAUZE SPECIALE 
          
         Art. 20. Prezentul contract se reziliaza, total sau partial, la solicitarea scrisa a concesionarului pentru 
situatii de interes public, national sau local, constatat prin acte autentice emise de autoritatea municipala sau 
prin hotarari ale Guvernului. In acest caz, rezilierea opereaza de la data primirii de catre concedent a notificarii 
scrise. 

 
         Cap. X. DISPOZITII FINALE 
 
         Art. 21. Modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai cu acordul partilor prin 
semnarea unui act aditional. 
         Art. 22. Prezentul contract constituie titlu executoriu, se completeaza cu prevederile Legii nr. 50/1991 
republicata, modificata si completata, Legii nr.125/1996, Legii nr.453/2001, ale Codului Civil, precum si ale 
altor acte normative. 
         Art. 23. Procesul verbal de predare-primire a terenului si  planul de situatie fac parte integranta din 
prezentul contract. 



         Art. 24. Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in  localitatea  Adamclisi, Str.  Muzeului, 
nr. 8 B , in suprafata de  100   mp., s-a incheiat in........................ exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
           
 
 
 
                 CONCEDENT,                                                                                         CONCESIONAR, 
       PRIMARIA  COMUNEI ADAMCLISI                                                        .............................................. 
                     PRIMAR,                                                                                                .......................... 
         BURCEA ANTON TUDOREL                                                                        .............................   
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
PRIMARIA 
NR. ………..  DIN  ……………….. 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 
DE PREDARE – PRIMIRE  A  TERENULUI  IN SUPRAFATA DE  100    MP SITUAT IN 

INTRAVILANUL LOCALITATII ADAMCLISI, STR.   MUZEULUI , NR.  8B , INCHEIAT ASTAZI  
............................... 

 
 
 
Primaria comunei Adamclisi reprezentata prin domnul Burcea Anton Tudorel – 

primar a procedat la predarea terenului in suprafata de 100  mp situat in localitatea   
Adamclisi , str.  Muzeului , nr. 8 B identificata prin anexa nr. 1  la H.C.L. nr.  .................  / 
..................................si procesul verbal de adjudecare nr........ din........................  catre 
................................. . 

Predarea terenului s-a facut in baza Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr. 
.................... / ................................ privind concesionarea prin licitatie publica cu strigare  
a imobilului in suprafata de 100 mp – apartinand domeniului public  al comunei 
Adamclisi, situat in intravilanul localitatii Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B, comuna 
Adamclisi si a procesului verbal de adjudecare nr....... din....................... 

 
Prezentul proces verbal face parte integranta din contractul de concesiune nr. 

........... / ...................   si s-a incheiat in doua exemplare. 
 
 
 
            AM PREDAT                                                                                    AM PRIMIT 
           CONCEDENT                                                                                CONCESIONAR, 

                 PRIMARIA  COMUNEI ADAMCLISI                                                      ........................................ 
                                      PRIMAR,      
                        BURCEA ANTON TUDOREL           

 



 

ROMANIA                                                                                                         
JUDETUL  CONSTANTA                                                                                     
COMUNA ADAMCLISI                                                                              

PRIMARIA 

REFERAT 
Privind  aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren intravilan 

in suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei 
Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei 

Adamclisi, aprobarea Studiului de oportunitate, caietului de sarcini si 
Instructiunilor  de participare la licitatie 

 

 

- Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei  Adamclisi, jud.  Constanta;  
 Avand in vedere:  
- Raportul de evaluare a terenului  in suprafata de 100  mp situat in intravilanul 
localitatii Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B  intocmit de catre S.C. TERTET S.R.L. – 
expert evaluator; 

- Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 5 / 13.02.2013 privind completarea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public  al comunei Adamclisi, insusit 
prin Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 2011 privind aprobarea 
inventarului bunurilor  care alcatuiesc  domeniul public al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta; 

-  Prevedrile OUG nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune  de 
bunuri proprietate publica republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile 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; 

- Prevedrile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

- Prevederile art. 13  din  Legea  nr. 50 / 1991 republicata, privind autorizarea 
executarii lucrarilor  de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii privind normele de tehnica legislativa nr. 24 / 2000 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  in administratia 
publica; 

 



 
PROPUN: 

  
 

-  Adoptarea unei hotarari de catre Consiliul Local al comunei Adamclisi cu privire 
la  concesionarea prin licitatie publica cu strigare  a imobilului – teren  intravilan in 
suprafata de 100 mp  situat pe str. Muzeului, nr. 8 B  aflat in domeniu  public  al 
Comunei Adamclisi conform H.C.L. nr. 5 / 13.02.2013  . 

In vederea demararii procedurii de concesionare prin licitatie publica este 
necesara  aprobarea instructiunilor de participare la licitatie,  a  studiului de 
oportunitate , a caietului de sarcini  si a contractului cadru de concesionare care 
precizeaza in principal, conditiile generale  ale concesiunii, conditiile pe care trebuie sa 
le indeplineasca oferta, precum si clauzele  referitoare la incetarea contractului de 
concesiune. 

- Aprobarea instructiunilor   de participare la licitatie in vederea concesionarii  
unui teren intravilan in suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ  al 
comunei Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei 
Adamclisi , prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul raport. 

-Insusirea studiului  de oportunitate privind concesionarea   prin licitatie publica 
a imobilului – teren  intravilan in suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ al 
comunei Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei 
Adamclisi prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul raport. 

-Aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea terenului in suprafata de 
100 mp situat pe str. Muzeului, nr. 8 B, localitatea Adamclisi , prevazut in anexa nr. 3  
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

-Aprobarea contractului cadru de concesionare conform Anexei nr. 4 care face 
parte integranta din prezenta  hotarare. 

Contractul de concesiune pentru terenul in suprafata de 100 mp se incheie pe o 
durata de 25 de  ani cu posibilitatea  de prelungire cu cel mult jumatate din durata 
initiala. 

Valoarea terenului si redeventa au fost estimate  prin   raportul de evaluare al 
terenului in suprafata de 100 mp , executat de S.C. TERTET S.R.L. – expert evaluator  , 
raport pe care il supunem  spre aprobare Consiliului Local al comunei Adamclisi. 

Conform raportului de evaluare intocmit de catre S.C. TERTET S.R.L.  nivelul 
minim al redevenţei  anuale datorate de concesionar se stabileste la valoarea de  1,1  
dolar /mp / an, respectiv 110 dolari pentru toata suprafata de 100 mp, in lei la cursul 
BNR din ziua  anterioara  platii. 

 Redeventa anuala pentru terenul  in suprafata de 100  mp care face obiectul 
concesiunii se va stabili astfel incat sa se asigure recuperarea valorii terenului stabilit de 
S.C. TERTET S.R.L.  – expert evaluator in termen de  25  de ani.Redeventa adjudecata  se 
va actualiza anual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Stratistica. 
Redeventa valorica a concesiunii va avea o valoare de pornire  la licitatie de 5  dolari / 
an. 



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 2013  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. 

Conform art. 36, alin. (1) si (2) din Legea nr. 50 / 1991 , republicata, privind 
autorizarea executarii lucrarilor  de constructii, persoanele fizice si juridice care 
beneficiaza de teren in conditiile prezentei hotarari, sunt obligate sa solicite emiterea 
autorizatiei de construire si sa inceapa constructia in termen de cel mult un an de zile de 
la data incheierii contractului de concesiune. In cazul neindeplinirii cumulative a 
obligatiilor mentionate , contractul de concesiune isi pierde valabilitatea. 
  Pretul pentru obtinerea documentatiei de atribuire se stabileste in cuantum de 
50 de lei. Taxa  de  participare se stabileste in cuantum de 100 lei. 
 

 Drept pentru  care supun sper analiza si aprobarea Consiliului Local 
Adamclisi. 

 
 
 

 
 
 

SECRETAR 
SIBEL SERIF 

 
 
 



 
          ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
            SECRETAR 
 

AVIZ  DE  LEGALITATE 
 
 

 
 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art.47 si art. 117 din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 
 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 
100 MP SITUAT PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI ADAMCLISI, STR. 
MUZEULUI, NR. 8B APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI , 
APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, CAIETULUI DE SARCINI SI INSTRUCTIUNILOR 
DE PARTICIPARE LA LICITATIE. 
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile  art. 10, art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (3), art. 123 
coroborat cu prevederile   art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea  215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
 

 
 
 

 
SECRETAR 

SIBEL SERIF 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind  aprobarea  concesionarii  prin licitatie publica 
a unui teren intravilan in suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ 

al comunei Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al 
comunei Adamclisi, aprobarea Studiului de oportunitate, caietului de sarcini si 

Instructiunilor  de participare la licitatie 
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, Judetul 
Constanta propune prin acest proiect aprobarea  concesionarii  prin licitatie publica a 
unui teren intravilan in suprafata de 100 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei 
Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B apartinand domeniului public al comunei Adamclisi, 
aprobarea Studiului de oportunitate, caietului de sarcini si Instructiunilor  de participare 
la licitatie. 
 Avand in vedere: 
-Raportul de evaluare a terenului  in suprafata de 100  mp situat in intravilanul localitatii 
Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B  intocmit de catre S.C. TERTET S.R.L. – expert evaluator; 
- Raportul compartimentului de specialitate cu privire la concesionarea  prin licitatie 
publica a terenului intravilan  in suprafata de 100 mp situat pe teritoriul  administrativ al 
comunei Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B, comuna Adamclisi , apartinand domeniului 
public al comunei; 
-Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 5 / 13.02.2013 privind completarea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public  al comunei Adamclisi, insusit prin 
Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 35 / 2011 privind aprobarea inventarului 
bunurilor  care alcatuiesc  domeniul public al comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
- Prevederile OUG nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune  de bunuri 
proprietate publica republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile 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. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 7 / 1996 republicata, privind cadastrul si publicitatea imobiliara, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



- Prevederile art. 13  din  Legea  nr. 50 / 1991 republicata, privind autorizarea executarii 
lucrarilor  de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Legii privind normele de tehnica legislativa nr. 24 / 2000 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  in administratia 
publica; 

Sustin ca fiind importanta si necesara analizarea si aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  APROBAREA CONCESIONARII PRIN 
LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 100 MP SITUAT PE 
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI ADAMCLISI, STR. MUZEULUI, NR. 8 B 
APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ADAMCLISI, APROBAREA STUDIULUI 
DE OPORTUNITATE, CAIETULUI DE SARCINI SI INSTRUCTIUNILOR DE PARTICIPARE  LA 
LICITATIE. 
   In temeiul prevederilor art. 10,  art. 36,  alin. (2),  lit. “c“ coroborat cu  alin. (5), 
,,b’’,  ale art. 45 alin. (3) si ale art. 123 , art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv  
aprobarea  concesionarii  prin licitatie publica a unui teren intravilan in suprafata de 100 
mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Adamclisi, str. Muzeului, nr. 8 B 
apartinand domeniului public al comunei Adamclisi, aprobarea Studiului de 
oportunitate, caietului de sarcini si Instructiunilor  de participare la licitatie 

 
 

 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 
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