
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.55
privind aprobarea Raportului de evaluare, a Caietului de sarcini si a Contractului – cadru de concesiune

a suprafetei de 62 748 mp, teren aflat in proprietatea privata a comunei Crucea, judetul Constanta

Consiliul Local al Comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta ordinara din 23.06.2015,
Avand in vedere:

• Expunerea de motive prezentata de primarul comunei;

• Hotararea Consiliului local Crucea nr. 41/21.04.2015 privind concesionarea prin negociere
directa a unei suprafete de teren intravilan;

• Raportul de evaluare a terenului cu suprafata de 62748 mp nr.2501/2015;

• Raportul compartimentului contabilitate ;

• Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia
mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;

• Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare;
In conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998, modificata si completata si art.123, alin.(1) si

(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c coroborat cu alin.(5), lit.b) si ale art.45, alin.(3). din Legea

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Raportul de evaluare nr. 2501/2 din 18.05.2015 a terenului cu suprafata de 62 478
mp amplasat in intravilanul satului Crisan , comuna Crucea, judetul Constanta, apartinand domeniului privat al
comunei, identificat prin anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Caietul de sarcini pentru concesionarea terenului cu suprafata de 62 478 mp
amplasat in intravilanul satului Crisan , comuna Crucea, judetul Constanta, apartinand domeniului privat al
comunei, identificat prin anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta.

Art. 3. Se aproba Contractul - cadru de concesiune a terenului cu suprafata de 62 478 mp amplasat in
intravilanul satului Crisan , comuna Crucea, judetul Constanta, apartinand domeniului privat al comunei,
identificat prin anexa nr. 3 ce face parte integranta din prezenta.

Art.4. Se imputerniceste Primarul Comunei Crucea sa desemneze comisia de negociere directa a
redeventei pentru concesionarea proprietatii la care se face referire in art.1 al prezentei hotarari si sa semneze
contractul de vanzare- cumparare.

Art.5. Secretarul comunei Crucea va comunica prezenta hotarare :
- Instituitiei Prefectului Judetul Constanta
- Primarului comunei Crucea, judetul Constanta ;
- Site-ul Primariei comunei Crucea.
- Persoanei interesate

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă şi
____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în funcţie.

Crucea,23.06.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneaza,
SECRETAR,



Ion BUTOI Reveicuta GURGU

ANEXA 3 la HCL 55/2015

CONTRACT DE CONCESIUNE

I.Părţile contractante

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.54/2006, privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , a prevederilor Hotararii
Consiliului Local Crucea nr.41/21.04.2015, al art.123, alin. 2 din Lega nr 215/2001 privind
administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare , cat si a
procesului verbal de negociere directa nr. ______/__________, s-a încheiat prezentul contract
de concesiune între:

Comuna Crucea prin CONSILIUL LOCAL al Comunei Crucea, cu sediul în Crucea, Soseaua
Constanței , nr.45, 907095, județul Constanța, cod fiscal 7276918, având contul
___________________________________deschis la Trezoreria Hârșova, reprezentată
legal prin FRIGIOI Gheorghe, având funcția de primar, în calitate de concedent pe de o
parte ,

și

Domnul GRĂNICERU Iancu , domiciliat in Constanta, Bld. 1 Decembrie 1918, nr.25, bl.2,
Sc.A, ap.16, posesor al B.I seria KT nr.899439 , în calitate de concesionar, pe de altă parte.

S-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune
Art. 1.(1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea parcelei de teren, în

suprafață de 62 748 mp, situată în satul Crișan , comuna Crucea, județul Constanța şi
identificată prin C.F. 100558 nr. cadastral CC 100558 , în vederea realizării unei investiții
având ca obiect cresterea animalelor.

(2) Predarea- primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces-verbal de
predare-primire, care se constituie anexa la prezentul contract de concesiune.

(3)Obiectivele concedentului sunt:
a) Dezvoltarea unui proiect vizând activitatea de creștere a animalelor
b) Suplimentarea veniturilor proprii ale bugetului local
c) Crearea de noi locuri de muncă
d) Executarea investițiilor necesare în vederea folosirii bunului pentru desfășurarea

activității prvăzute la lit.a
e) Realizarea sistematăzării terenului, a acceselor necesare , precum și a racordurilor și

instalațiilor de utilități aferente
(4) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele

categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: terenul, în suprafață de 62 748 mp care, la încetarea



Contractului, revine de plin drept, gratuit și liber de orice sarcini concedentului.
b) bunurile proprii: - bunurile care au aparținut concesionarului , inclusiv cele

construite de acesta, şi au fost utilizate de acesta pe durata concesiunii.
(5) Concesionarul poate realiza investiții provizorii sau definitive , care maresc

potențialul de producție și alte lucrări , respectand legislatia in domeniu, numai cu acordul
concedentului si in conditiile in care nu vor afecta canalele de scurgere existente pe teren ,
implicit pe riverani. Investitiile respective vor constitui bunuri de retur.

III. Termenul
Art. 2. (1) Durata concesiunii este de 25 de ani, începând de la data semnarii

prezntului contract de concesiune.
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit, prin acordul scris al ambelor

părți, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

IV. Redevenţa
Art. 3. – (1)Redevența este de ______ lei an, care se plăteşte anual în 2 tranşe : până la 31

martie , respectiv 30 septembrie pentru anul în curs și se datorează din momentul încheierii
prezentului contract de concesiune.
(2) Pentru primul an , redevența se va plăti în prima lună după semnarea contractului.
(3) Pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii și data încetării

contractului de concesiune, redeventa se plătește la data de 31 martie al anului respectiv.
(4) Redevența se indexează anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National

de Statistică pentru anul precedent.

V.Plata redevenţei
Art. 4. (1) Plata redevenței se face la termenele stabilite la art.3 la casieria concedentului
sau în contul bancar...................................................................

(2) Neplata redevenței în termenul prevăzut la art.3 dă dreptul concedentului să
pretindă penalități în cuantum de 0,1% din valoarea acesteia pentru fiecare zi de întârziere.

(3) Neplata redevenței pentru 2(doua) tranșe consecutive duce la rezilierea de drept a
contractului de concesiune, fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești(pact
comisoriu expres), cât și la revenirea terenului la dispoziția concedentului fără nici o obigație
a acestuia față de concesionar.

(4) Concesionarul rămâne obligat la plata redevenței datorată până la retragerea
concesiunii și a majorărilor de întârziere calculate potrivit prevederilor Ordonatei nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala , cu modficările și completările ulterioare.

(5) Dacă pe parcursul derulării contractului de concesiune Romania va trece la o altă
monedă de schimb , valoarea redevenței rămasă de plată se va converti corespunzător.

VI. Drepturile părţilor

VI.1. - Drepturile concesionarului
Art. 5. Concesionarul are următoarele drepturi

(a) de a exploata, în condițiile legii, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa ,
terenul concesionat;

(b) de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit
naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune;



VI.2. - Drepturile concedentului
Art 6. (1)Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul

de realizare a investițiilor, precum şi respectarea obligațiilor asumate de concesionar prin
contract, după notificarea prealabilă a acestuia.

(2) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a
contractului de concesiune , din motive excepționale legate de interesul național și local,
notificând acest fapt concesionarului.

VII. Obligaţiile părţilor

Obligațiile concesionarului

Art. 7. Concesionarul are următoarele obligații :
(a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanență a

terenului concesionat, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent;
(b) să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesiunii și să obțină pe

cheltuiala sa , toate acordurile și avizele impuse de legislația mediului;
(c) să nu subconcensioneze terenul ce face obiectul concesiunii, în tot sau în parte,

unei terțe persoane , sub sancțiunea nulității absolute a prezentului contract . Inchirierea
parțială a obiectului prezentului contract de concesiune este permisă doar cu acordul
concedentului;

(d) să plătească redevența în cuantumul și la termenele stabilite în prezentul contract.
(e) să facă investițiile asumate şi amenajările corespunzătoare, astfel încât în termen

de maximum 2 ani de zile, să se realizeze scopul pentru care a fost concesionată suprafața
de teren, care face obiectul contractului de concesiune. În caz contrar, contractul se
consideră reziliat de drept, fără nici o altă formalitate suplimentară ;

(f) să respecte condițiile legale impuse de natura bunurilor proprietate
privată(materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului,
protecția muncii, paza contra incendiilor, condiții privind folosirea și conservarea
patrimoniului etc.);

(g) sa nu schimbe destinatia terenului si să restituie concedentului, la încetarea
contractului de concesiune prin ajungere la termen, în deplină proprietate, bunurile de retur,
în mod gratuit şi libere de orice sarcini;

(h) în termen de 3 luni de la încetarea din orice cauză a concesiunii, cu excepția
vinderii terenului către concesionar, să aducă terenul concesionat la starea în care acesta se
afla la încheierea contractului;

(i) să depună, la data încheierii contractului de concesiune, în contul concedentului,
cu titlu de garanție, o sumă reprezentând redevența pentru 3 luni; dacă este necesar, din
aceasta sumă vor fi prelevate penalitățile si celelalte sume datorate concedentului de către
concesionar, în baza contractului de concesiune. La încetarea contractului, daca
concesionarul şi-a respectat in totalitate obligațiile contractuale, garanția pentru derularea
contractului va fi restituită concesionarului;

(j) să angajeze şi apoi să mențină persoane angajate;
(k) să asigure contra incendiilor, investițiile realizate pe parcela concesionată; va

respecta normele PSI şi va răspunde pentru pagubele pricinuite, dacă nu va dovedi că
incendiul a provenit din forță majoră, culpa concedentului, sau a unui terț;

(l) să nu vândă ori să închirieze spații de producție sau servicii, realizate din
investițiile proprii, fără acordul prealabil scris al concedentului;



(m) să nu schimbe, fără acceptul scris prealabil al concedentului, profilul inițial al
activității , pentru care a primit aprobarea de concesiune, cu excepția situațiilor speciale,
justificate de cerințe de dezvoltare şi adaptare a producției proprii la cerințele de piață;

(n) să notifice concedentul, de îndată ce sesizează existența, sau posibilitatea
existenței, unei cauze de natură să ducă la imposibilitatea exploatării bunului, conform
scopului pentru care a fost concesionat, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru
asigurarea continuității activității;

(o) să depună, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, o declarație de
impunere în vederea stabilirii taxei pe teren, la compartimentul de specialitate al Primăriei
comunei Crucea;

(p) în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, să înregistreze contractele de
concesiune în cartea funciară. În termen de 15 zile de la încetarea contractului de
concesiune, concesionarul are obligația de a radia din cartea funciară înscrierile făcute;

(r) să preia, iar la încetarea contractului de concesiune, să predea, terenul ce face
obiectul concesiunii, pe bază de proces-verbal;

(s) să păstreze confidențialitătea asupra tuturor informațiilor obținute de la
concedent;

(ş) să realizeze planul investițional ;
(t) să construiască numai după obținerea autorizației de construire, a tuturor avizelor

şi acordurilor prevăzute de lege;

Obligaţiile concedentului

Art. 8. Concedentul are următoarele obligații:
(a) să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul

contract de concesiune;
(b) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile

prevăzute expres de lege ;
(c) să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă

atingere drepturilor concesionarului şi să depună în limitele competențelor sale legale,
diligențele necesare pentru a împiedica apariția unor asemenea împrejurări;

(d) să asigure în regim de urgență eliberarea avizelor şi autorizațiilor din sfera sa de
competență;

(h) să asigure, accesul concesionarului la informațiile şi documentele de interes
public, precum şi cele strict referitoare la concesiune, solicitate de concesionar pentru
dezvoltarea activității acestuia;

(i) să predea, iar la încetarea contractului de concesiune, să preia, terenul ce face
obiectul concesiunii, pe bază de proces-verbal.

VIII. Încetarea și Rezilierea contractului de concesiune
Art.9. (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris,
prelungirea acestuia, în condițiile legii;

b) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere,
cu plata unei despăgubiri, reprezentand plata redevenței datorată pe perioada de timp
rămasă păna la finalizarea contractului, în sarcina concesionarului;



c) în cazul neachitării redevenței în termen de 3 luni de la expirarea perioadei de
plată, contractul se desființează de drept, fără punere în întârziere şi fără orice altă
formalitate, cu plata unei despăgubiri reprezentând redevența pe 12 luni;

d) la dispariția dintr-o cauză de forță majoră a bunului concesionat;
e) în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare,

fără plata unei despagubiri. În această situație, concesionarul este obligat ca în termen de 3
luni sa elibereze terenul concesionat, sau în cazul în care a finalizat investițiile preconizate, sa
pună în vânzare investiția proprie. În cazul vânzării investiției, concesionarul se obligă să
asigure asumarea expresă de către noul proprietar al investițiilor, a drepturilor şi obligațiilor
prevăzute în prezentul contract de concesiune, prin semnarea unui nou contract de
concesiune între concedent şi noul proprietar al investiției.

(2) La încetarea contractului de concesiune în condițiile alin.(1), bunurile ce au
fost utilizate de concesionar, în derularea concesiunii, vor fi repartizate după cum urmează:

a) bunuri de retur : terenul revine de drept concedentului, liber de orice sarcini;
b) bunuri proprii: revin de drept concesionarului.

(3) Rezilierea contractului intervine în cazul nerespectării obligațiilor contractuale
de către concesionar, prin rezilierea unilateral de către concedent , cu plata unei despăgubiri
( plata redevenței datorată pe perioada de timp rămasă păna la finalizarea contractului) în
sarcina concesionarului.

(4) Renunțarea la concesiune din parte concesionarului , fără plata unei
despagubiri, la dispariția dintr-o cauză de forță majoră , a bunului concesionat sau în cazul
imposibilității obiective a concesionarului de a exploata terenul, (imposibilitate dovedită de
concesionar si acceptată de concedent); în acest caz , concesionarul va notifica concedentul ,
în termen de 15 zile de la constatarea situației intervenite, despre imposibilitatea obiectivă a
realizării activității.Imposibilitatea obiectivă de a explota bunul poate fi invocată în cazul
când concesionarul are o situație financiară precară , în cazul falimentului .

IX. Clauze contractuale referitoare la responsabilităţilor de mediu, între
concedent şi concesionar
Art. 9.(1) Concesionarul trebuie să exploateze terenul în conformitate cu normele de

mediu impuse de legislația in vigoare, acesta fiind singurul responsabil pentru orice daună
produsă terților sau pentru nerespectarea normelor în această materie.

(2) Contractul de concesiune transfera responsabilitatea concesionarului cu privire la
respectarea clauzelor de protectia mediului, printre care unele dintre cele mai importante:
- Diminuarea si evitarea poluarii solului , aerului si a apei subterane , cu efecte asupra

sanatatii polpulatiei;
- Utilizarea durabila a resurselor;
- Gestionarea eficienta a deseurilor si mentinerea cu strictete a conditiilor de igiena

cerute de reglementarile legale in vigoare.

X. Răspunderea contractuală
Art. 10.(1) Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul

contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

XI Litigii



Art. 11. Litigiile de orice fel, ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune,
dacă nu sunt soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătoreşti de
drept comun.

XII. Alte clauze
Art.12. Orice modificare a clauzelor prezentului contract, se va face prin acte adiționale

semnate de părți.
Art. 13. Prezentul contract intra în vigoare la data de _____________
Art. 14. (1) Toate notificările şi comunicările adresate unei părți, vor fi făcute în limba
română, la adresele specificate mai sus la datele de identificare a părților, sau la altă
adresă comunicată din timp.

(2) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data
menționată pe confirmare de oficiul poştal primitor.

(3) Dacă confirmarea se transmite prin fax, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.

(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

XIII. Definiţii
Art. 15. (1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o

împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna, sau
cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen
şi/sau executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi
revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorepunzătoare a
obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

(3) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în
termen de 48 ore producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea
limitării consecințelor lui.

(4) Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează,
părțile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna
dintre ele să pretindă daune-interese.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 4 exemplare originale în limba
română, din care 2 pentru concedent şi 2 pentru concesionar şi a fost înregistrat la
concedent sub nr. ______________

Concedent,
COMUNA CRUCEA Concesionar,



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CRUCEA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarere privind aprobarea Raportului de evaluare, a Caietului de sarcini si

a Contractului – cadru de concesiune a suprafetei de 62 748 mp, teren aflat in
proprietatea privata a comunei Crucea, judetul Constanta

Cladirile fostului Complex zootehnic Crisan apartin domnului Graniceru Iancu din anul
2004 , pe care le- a cumparat de la Autoritatea pentru valorificarea Activelor Statului ,in
baza procesului verbal de licitatie nr.296/25.03.2004 .

Toate aceste cladiri au o suprafata construita de 4500 mp .
Domnul Graniceru Iancu a facut mai multe solicitari pentru a concesiona terenul afferent

acestor constructii, teren cu suprafata de 62748 mp , care este inregistrat in Cartea funciara
cu numar cadastral 100558 , proprietatea privata a comunei Crucea.

Dumnealui doreste sa concesioneze acest teren deoarece are ca plan de viitor accesare
de fonduri europene pentru construirea unei ferme zootehnice (minim 50 vaci rasa Holstein).
Prin aceasta se va extinde reteaua de distrbutie a energiei electrice si totodata se vor crea
noi locuri de munca.

Avand in vedere acestea, Consiliul local Crucea a aprobat concesionarea directa a
suprafetei de teren domnului Graniceru Iancu si s-a realizat un raport de evaluare pentru
stabilirea nivelului minim al redeventei in sedinta ordinara din aprilie 2015.

Caietul de sarcini prezentat ca anexa la proiectul de hotarare initiat , cuprinde conditiile
minime de participare la negociere in vederea concesionarii terenului respectiv.Acesta va fi
comunicat solicitantului.

Față de cele arătate mai sus, propun să fiți de acord cu adoptarea proiectului de
hotărâre în forma menționată.

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CRUCEA

Compartiment contabilitate

RAPORT
privind aprobarea Raportului de evaluare, a Caietului de sarcini si a Contractului – cadru de

concesiune a suprafetei de 62 748 mp, teren aflat in proprietatea privata a comunei Crucea, judetul
Constanta

Terenul care face obiectul concesionarii este amplasat in intravilanul comunei Crucea,
satul Crisan, avand o suprafta de 62748 mp – teren aferent si de sub constructiile
proprietate personala a domnului Graniceru Iancu.

Terenul apartine domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta.
Acesta nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate private

sau de restituire depuse in temeiul actelor normative cu character special privind fondul
funciar , respective cele care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate in mod
abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu face obiectul unui
litigiu

Terenul va fi utilizat pentru extinderea constructiilor existente in vederea dezvoltarii
unui proiect din fonduri europene de catre proprietarul acestora, domnul Graniceru Iancu.

Suprafata de teren supusa concesionarii are posibilitatea racordarii la reteaua de
alimentare cu energie electrica.

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

terenului 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;

- valorificarea terenului in suprafta de 62748 mp .
- atragerea la bugetul local al comunei Crucea de fonduri suplimentare rezultate in

urma administrarii optime a terenului conform redeventei ce va fi prevazuta in contractul de
concesionare, stabilita in baza unui raport de evaluare .

-satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale prin crearea de locuri de munca .
Fata de investitiile ce se vor efectua pe terenul supus concesiunii ,durata propusa

este de 25 de ani cu posibilitatea de prelungire cu cel mult jumatate din durata initiala , cu
aprobarea Consiliului local al comunei Crucea .

Pretul de pornire la atribuirea contractului de concesiune este de 3396 lei/an, prêt

stabilit conform raportului de evaluare

Redevența se plăteşte anual în 2 tranşe : până la 31 martie , respectiv 30 septembrie
pentru anul în curs și se datorează din momentul încheierii prezentului contract de
concesiune.



Pentru primul an , redevența se va plăti în prima lună după semnarea contractului.
Pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii și data

încetării contractului de concesiune, redeventa se plătește la data de 31 martie al anului
respectiv.

Redevența se indexează anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Nașional
de Statistică pentru anul precedent.

Neplata redevenței în termenul prevăzut la art.3 dă dreptul concedentului să pretindă
penalități în cuantum de 0,1% din valoarea acesteia pentru fiecare zi de întârziere.

Neplata redevenței pentru 2(doua) tranșe consecutive duce la rezilierea de drept a
contractului de concesiune, fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești(pact
comisoriu expres), cât și la revenirea terenului la dispoziția concedentului fără nici o obigație
a acestuia față de concesionar.

Concesionarul rămâne obligat la plata redevenței datorată până la retragerea
concesiunii și a majorărilor de întârziere calculate potrivit prevederilor Ordonanei
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala , cu modficările și completările ulterioare.
4.9. Dacă pe parcursul derulării contractului de concesiune Romania va trece la o altă
monedă de schimb , valoarea redevenței rămasă de plată se va converti corespunzător.
Concesiune încetează în următoarele situaţii:

b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris,
prelungirea acestuia, în condițiile legii;

b ) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin
reziliere, cu plata unei despăgubiri, reprezentand plata redevenței datorată pe perioada de
timp rămasă păna la finalizarea contractului, în sarcina concesionarului;

c) în cazul neachitării redevenței în termen de 3 luni de la expirarea perioadei de
plată, contractul se desființează de drept, fără punere în întârziere şi fără orice altă
formalitate, cu plata unei despăgubiri reprezentând redevența pe 12 luni;

d) la dispariția dintr-o cauză de forță majoră a bunului concesionat;
e) în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin

renunțare, fără plata unei despagubiri. În această situație, concesionarul este obligat ca în
termen de 3 luni sa elibereze terenul concesionat, sau în cazul în care a finalizat investițiile
preconizate, sa pună în vânzare investiția proprie. În cazul vânzării investiției, concesionarul
se obligă să asigure asumarea expresă de către noul proprietar al investițiilor, a drepturilor şi
obligațiilor prevăzute în prezentul contract de concesiune, prin semnarea unui nou contract
de concesiune între concedent şi noul proprietar al investiției.

f) prin rezilierea unilateral de către concedent , cu plata unei despăgubiri ( plata
redevenței datorată pe perioada de timp rămasă păna la finalizarea contractului) în sarcina
concesionarului.

g) Renunțarea la concesiune din parte concesionarului , fără plata unei
despagubiri, la dispariția dintr-o cauză de forță majoră , a bunului concesionat sau în cazul
imposibilității obiective a concesionarului de a exploata terenul, (imposibilitate dovedită de
concesionar si acceptată de concedent); în acest caz , concesionarul va notifica concedentul ,
în termen de 15 zile de la constatarea situației intervenite, despre imposibilitatea obiectivă a
realizării activității.Imposibilitatea obiectivă de a explota bunul poate fi invocată în cazul
când concesionarul are o situație financiară precară , în cazul falimentului .

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.



Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de concesionare.

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

scopul careia a fost concesionat terenul.

Concesionarea directa este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe care le au fata

de bugetul local si de stat.

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

scade contravaloarea caietului de sarcini.
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