
 
            ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                
 COMUNA ADAMCLISI                                                                 
   CONSILIUL LOCAL                   

  
HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a parcelei 306/1 –  sat Haţeg,  
în suprafaţă de 20 ha, în vederea construirii unei cariere 

pentru extragerea blocurilor de calcar (marmură) 
 
  Consiliul Local al Comunei Adamclisi, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa  
extraordinara, legal constituită, din data de  27 aprilie 2012, 
  
 Examinând: 
− expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel – primarul comunei Adamclisi, 
− referatul  de necesitate nr. 1459 / 2012  al domnului Zamfir Marian, referent in cadrul Primariei 

comunei Adamclisi, 
− Studiul de oportunitate nr. 1462/26.04.2012 privind concesionarea prin licitaţie publică a parcelei 

306/1 – sat Haţeg, în suprafaţă de 20 ha, în vederea construirii unei cariere pentru extragerea blocurilor 
de calcar (marmură), 

− avizul Direcţiei Silvice Constanţa, în calitate de custode al ariei naturale protejate – situl Natura 2000 
Aliman – Adamclisi (ROSPA 0001) inregistrat sub nr. 1446 / 12.04.2012; 

− avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea domeniului 
public si privat al comunei, gospodarire comunala; 

− avizul de legalitate al Secretarului comunei Adamclisi, 
 

În baza: 
− art.36 alin.(5) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
− art.12 alin.(2) şi art.14 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr.168/2007, 

− art.6 alin.(2) şi art.8 alin.(2) din Norma Metodologică de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.168/2007,  

− art.17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
În temeiul: 

− art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 Se aprobă Raportul de Evaluare pentru estimarea valorii de piață a proprietății 
imobiliare teren extravilan parcela 306/1 localitatea Hațeg, comuna Adamclisi, județ Constanţa, 
întocmit de către ing. Dănuţ Manoilă la data de 15.03.2012, anexa nr. 1 la prezenta hotarare. 
 
 Art.2 Se aprobă valoarea de 9.600 Euro, adică 480 Euro/ha, pentru terenul propus spre 



concesionare, stabilită conform Raportului menţionat la art.1. 
 
 
 
 Art.3 (1) Se aprobă concesionarea pe o perioadă de 49 ani a terenului extravilan parcela 306/1 
din localitatea Hațeg, comuna Adamclisi, în vederea construirii unei cariere pentru extragerea blocurilor de 
calcar (marmură). 
 
 (2) Se aprobă documentaţia de atribuire care cuprinde: 

ñ studiul de oportunitate – anexa nr.2; 
ñ caietul de sarcini – anexa nr.3; 
ñ instrucţiunile pentru ofertanţi – anexa nr.4; 
ñ contractul de concesionare – anexa nr.5. 

 
 Art.4 Valoarea minimă a redevenţei solicitate este de 3400 Euro / an. 
 
 Art.5 (1) Contravaloarea Caietului de sarcini şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi 
desfăşurarea procedurii de concesionare este în sumă de 15 lei. 
 (2) Garanţia de participare la procedura de licitaţie este în procent de 10% din valoarea 
redevenţei anuale şi este în sumă de 1.459 lei.  
 
 Art.6 Se împuterniceşte dl. Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, în vederea 
luării măsurilor necesare în vederea desfăşurării conform prevederilor legale a licitaţiei publice de 
concesionare a obiectivului prevăzut la art.1. 
 
 Art.7 Secretarul comunei Adamclisi asigură comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, precum şi tuturor 
factorilor interesaţi. 
  
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru, __ voturi împotrivă şi __ abţineri din 
totalul de  8 consilieri prezenţi. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ 

Consilier local, 
BURCEA GEORGETA 

Secretar, 
ŞERIF SIBEL 

 
 
 
 

Adamclisi, 27.04.2012 
 
Nr. 18 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                
PRIMĂRIA COMUNEI ADAMCLISI                                                                 
COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL,  
URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
  
Nr. 1459 / 26.04.2012 

  
RREEFFEERRAATT  DDEE  NNEECCEESSIITTAATTEE  

privind aprobarea  proiectului de hotărâre privind  
aprobarea concesionării prin licitaţie publică a parcelei 306/1 –  sat Haţeg,  

în suprafaţă de 20 ha, în vederea construirii unei cariere 
pentru extragerea blocurilor de calcar (marmură) 

 
 
 În urma avizului favorabil al Direcţiei Silvice Constanţa, în calitate de custode al ariei 
naturale protejate – situl Natura 2000 Aliman – Adamclisi (ROSPA 0001), se poate declanşa 
procedura de concesionare prin licitaţie publică a parcelei 306/1 – sat Haţeg, în suprafaţă de 20 ha, 
în vederea construirii unei cariere pentru extragerea blocurilor de calcar (marmură). 
 Parcela 306/1 este identificată în evidenţele Primăriei Comunei Adamclisi ca bun 
aparţinând domeniului privat al comunei Adamclisi la categoria de păşune, conform Anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr.52/30.11.2010, înregistrat cu numărul cadastral 306/1 (teren 
extravilan) la Biroul de Carte Funciară al Judecătoriei Medigidia (anexa 2), asupra căruia se 
păstrează drepturi de proprietate absolute.  
  Concesionarea terenului disponibil, în condiţiile legii, determină o sursă de venituri proprii 
pentru bugetul local, prin stabilirea unei redevenţe legale şi adjudecată prin licitaţie publică. 
 Din punct de vedere financiar, prin concesionarea acestui teren, se preconizează atragerea 
de venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea redevenţei anuale rezultată din procedura 
de licitaţie, precum şi sume ce urmează a fi încasate pentru impozitul pe clădiri şi terenuri. 
 Având în vedere că parcela 306/1 este situată în interiorul sitului Natura 2000: ROSPA 0001 
Aliman Adamclisi, conform art.10 alin.(2) lit.h) din OUG nr.54/2006, prin Adresa 
nr.1446/12.04.2012 (Anexa nr.1 la Caietul de Sarcini), Direcţia Silvică Constanţa a avizat favorabil 
concesionarea obiectivului, cu condiţia respectării regulamentului anexat acesteia.  
 Toate obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare pe 
parcursul derulării contractului de concesiune vor fi în sarcina concesionarului, motiv pentru care 
acesta va obţine, pe cheltuiala sa, toate avizele, drepturile de exploatare, acordurile şi autorizaţiile 
de funcţionare prevăzute de legislaţia in vigoare. 
 Concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului 
concesionat în sarcina concesionarului (inclusiv cele de mediu). Concesionarul se va obliga, va 
justifica şi va fi singurul responsabil pentru respectarea normelor legale privind protecţia mediului, 
calitatea lucrărilor executate şi va acoperi în întregime costurile ridicate de întreţinerea şi 
exploatarea acestora şi a terenului concesionat.  
 Potrivit prevederilor art.17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul redevenţei minime se 
stabileşte de către Consiliul Local astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de 
vânzare al terenului, în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură 
aferente, rezultând o valoare a redevenţei de 280 Euro/an, stabilită în baza raportului de evaluare 
anexat proiectului de hotărâre, prin care se estimează că preţului de vânzare al terenului la data de 
12.03.2012 este de 9600 Euro.  
  Având în vedere natura activităţilor efectuate, propunem stabilirea nivelului redevenţei 
minime solicitate la valoarea de 1920 euro/an, astfel încât să se asigure recuperarea valorii 
terenului într-o perioadă de 5 ani. 



 Totodată, propunem ca perioada concesionării terenului să fie de 49 ani, cu posibilitatea 
prelungirii potrivit prevederilor legale. 
 Având în vedere că, potrivit art.56 alin.(1) din O.U.G. nr.54/2006, concesionarul are 
obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să 
depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată 
către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare, propunem stabilirea 
nivelului garanţiei de participare la 10% din redevenţa anuală, adică 840 lei, calculată conform 
cursului BNR din data 20.04.2012. 
 Având în vedere prevederile art. din  O.U.G. nr.54/2006, propunem stabilirea preţului de 15 
lei pentru pentru obţinerea documentaţiei de atribuire. 
 Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre cu 
următoarele anexe: 

− raportul de evaluare – anexa nr.1; 
− studiul de oportunitate – anexa nr.2; 
− caietul de sarcini – anexa nr.3; 
− instrucţiunile pentru ofertanţi – anexa nr.4; 
− contractul de concesionare – anexa nr.5. 

 
 
 
 
 
 

REFERENT,  
ZAMFIR MARIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI ADAMCLISI 

Str. Traian, nr.39, Adamclisi, 907010 
Tel./Fax: 0241-854623 

Anexa nr.4 
la Hotărârea nr. 18/27.04.2012 

 
Avizat, 

PRIMAR, 
Burcea Anton Tudorel 

Nr. 1460/26.04.2012  

 
INSTRUCŢIUNI 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA  
PROCEDURII DE CONCESIONARE 

 
 

A. INFORMAŢII GENERALE 
 
 Fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate publică 
a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit Constituţiei şi reglementărilor legale 
privind proprietatea publică, iar redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la 
bugetul local. 
 Consiliul Local al comunei Adamclisi are calitatea de concedent, în numele 
comunei, pentru bunurile proprietate publică a comunei. 
 Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană 
juridică, română ori străină.  

Subconcesionarea este interzisă, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de 
O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică.                                                                                                             
                                                                   
A.1. Scopul aplicării procedurii    
A.1.1. Primăria comunei Adamclisi, cu sediul în str. Traian, nr.39, loc. Adamclisi, 
judeţul Constanţa, invită persoanele juridice sau fizice interesate să depună oferta în 
scopul atribuirii contractului de concesiune a bunului înscris în Caietul de sarcini 
până la data de 21.05.2012 ora 12.00, la adresa mai sus menţionată. 
A.1.2. Concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune, de regulă, prin 
aplicarea procedurii licitaţiei.  

Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în 
situaţia în care, după repetarea procedurii de licitaţie, nu au fost depuse cel puţin 3 
oferte valabile. 
 
A.1.3. Scopul aplicării procedurii de Licitaţie publică îl reprezintă: 

a) punerea la dispoziţie oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare 
privind preluarea în concesiune a bunului; 

b) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin prin mijloace electronice la 
conţinutul documentaţiei de atribuire. 
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c) în cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel 
puţin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să 
organizeze o nouă licitaţie.  

 Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia 
de atribuire.  
 Concedentul va pune la dispoziţia oricărei persoane care a înaintat o solicitare 
documentaţia de atribuire în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii 
solicitări. 
 
A.2. Principii care stau la baza atribuirii contractului de concesiune 
a) transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor 

referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;  
b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea 

publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;  
c) proporţionalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică 

trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;  
d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent 

de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de 
concesiune, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la 
care România este parte;  

e) libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca 
orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar 
în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România 
este parte.          

  
A.3.Legislaţie aplicabilă 
A.3.1. Atribuirea contractului de concesiune se realizează în conformitate cu 
prevederile următoarelor acte normative: 

Ø Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publică; 

Ø Legea nr. 22/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică; 

Ø Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

Ø Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 
aprobată prin Legea nr.256/2006; 

Ø Regulamentul Sitului Natura 2000 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa 
– ROSCI0071 (Anexa nr.1 la Caietul de Sarcini); 

Ø Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Ø Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. 
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B. INSTRUCŢIUNI PRIVIND FORMALITĂŢILE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE 
B.1. Iniţierea concesionării 
B.1.1. Concesionarea are loc la iniţiativa concedentului sau ca urmare a unei 
propuneri însuşite de acesta .  

Orice persoană interesată poate înainta o propunere de concesionare 
concedentului, care se înregistrează de către acesta în registrul "Oferte".  

Propunerea de concesionare fundamentată din punct de vedere economic, 
financiar, social şi de mediu se face în scris şi cuprinde datele de identificare a 
persoanei interesate, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de concesionare, 
obiectul concesiunii, planul de afaceri.  

Concedentul este obligat ca, într-un termen de 30 de zile de la însuşirea 
propunerii de concesionare formulate de orice persoană interesată, să procedeze la 
întocmirea unui studiu de oportunitate, care va cuprinde:  

a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;  
b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică 

realizarea concesiunii;  
c) nivelul minim al redevenţei;  
d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune şi justificarea 

alegerii procedurii;  
e) durata estimată a concesiunii;  
f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;  
g) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al 

Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în 
infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz;  

h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale 
protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în 
interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru 
protecţia mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are 
structură de administrare/custode.  

 
După întocmirea Studiului de oportunitate, concedentul va proceda la 

aprobarea acestuia de către Consiliul Local. 
 
B.1.2. În cazul procedurii de licitaţie, concedentul are obligaţia să publice în 
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională 
şi într-unul de circulaţie locală anunţul de licitaţie. 
 Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile 
calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 
 
B.1.3. Comisia de evaluare a ofertelor 
 Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor 
se stabilesc şi sunt numiţi prin Dispoziţia primarului. Din componenţa comisiei vor 
face parte: 

● reprezentanţi ai Consiliului Local; 
● un reprezentant al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Locale; 
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● un reprezentant al autorităţii competente pentru protecţia mediului,  în cazul 
în care pentru bunul care face obiectul concesionării este necesară parcurgerea 
procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, 
potrivit legislaţiei în vigoare. 
La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita 

personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domenii care 
prezintă relevanţă din perspectiva concesionării bunului proprietate publică, aceştia 
neavând calitatea de membri.  

Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu 
poate fi mai mic de  5.  
 Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.  
 Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.  
 Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.  

Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o 
declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria 
răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături 
de dosarul concesiunii.  
 În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de 
îndată pe concedent despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune 
înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanţi. 
  
 Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:  

a) analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor 
cuprinse în plicul exterior;  

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;  
c) analizarea şi evaluarea ofertelor;  
d) întocmirea procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; 
e) întocmirea procesului-verbal al analizei ofertelor, în care se menţionează 

ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi 
motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire; 

f) întocmirea raportului de evaluare al ofertelor în baza procesului verbal 
prevăzut la lit.e); 

g) desemnarea ofertei câştigătoare.  
Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.  

 Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza 
documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  
 Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea 
datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.  
  
B.2. Reguli de participare 
B.2.1. 
Ø poate participa orice persoană interesată; 
Ø concedentul va pune la dispoziţia oricărei persoane interesate un exemplar din 

documentaţia de atribuire.  
Ø Candidatul/ofertantul nu poate depune în cadrul aceleiaşi proceduri decât o 

singură ofertă. 
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Concedentul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de 
către orice persoană interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.  

Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi 
de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:  

a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, 
la conţinutul documentaţiei de atribuire;  

b) punerea la dispoziţie oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare în 
acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie 
şi/sau pe suport magnetic la preţuri stabilite prin Hotărârea Consiliului Local. 

    În cazul prevăzut la lit.b) concedentul are dreptul de a stabili un preţ pentru 
obţinerea documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească 
costul multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul 
transmiterii acesteia.  

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind 
documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie solicitate cu cel puţin 4 zile 
lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, specificată în anunţul de 
licitaţie. 
 Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără 
ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să 
depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.  
 Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările 
aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui 
identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  
 
B.2.2. Garanţia de participare 

Pentru a se proteja faţă de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă derulată până la încheierea 
contractului de concesiune, concedentul poate solicita o garanţie de participare la 
procedura de licitaţie pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri de 
natură publică în cuantumul stabilit conform Caietului de Sarcini. 

Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu 
perioada de valabilitate a ofertei.  

Concedentul poate alege una sau mai multe dintre următoarele modalităţi de 
constituire:  
Ø scrisoare de garanţie bancară;  
Ø depunerea la casieria concedentului:  

• a unui ordin de plată sau unei file cec, însoţită de un document prin care se 
specifică destinaţia;  

• a unei sume de bani.  
     
    Scrisoarea de garanţie bancară trebuie:  

• prezentată în original şi anexată/ataşată la coletul cu oferta;  
• să facă referire expresă la procedura organizată de autoritatea contractantă;  
• să conţină în clar denumirea concedentului în favoarea căruia s-a constituit;  
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• să conţină valoarea garanţiei care să corespundă sumei fixe solicitate prin 
documentaţia de atribuire;  

• să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită, care trebuie să 
corespundă cu cea înscrisă în documentaţie;  

• să conţină parafa lizibilă a băncii emitente şi/sau semnătura autorizată;  
• să fie emisă pentru operatorul economic care a depus oferta.  

 
  Garanţia de participare se restituie:  

• ofertanţilor necâştigători: după semnarea contractului de concesiune, dar 
nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei.  

 
Ofertantul pierde garanţia de participare:  
• în cazul retragerii ofertei de către ofertant în termenul de valabilitate al 

acesteia; 
• în cazul ofertantului câştigător care nu se prezintă  la semnarea contractului 

de concesiune în termen de 15 zile de la stabilirea ofertei câştigătoare; 
• în cazul respingerii ofertei aflate sub redevenţa minimă solicitată; 
• în cazul excluderii de la licitaţie pentru motive de fraudă. 

 
B.3. Concedentul are dreptul de a solicita ofertanţilor/candidaţilor informaţii 
despre:  
          a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului; 
 b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; 
 c) situaţia economică şi financiară; 
 d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; 
 e) standarde de asigurare a calităţii; 
 f) standarde de protecţie a mediului.  
 Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte certificate emise de către o entitate 
publică competentă care dovedesc capacitatea tehnică şi capacitatea economico-
financiară, astfel cum se precizează în Caietul de sarcini. 

Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate propune 
concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare, ale documentelor 
prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele 
solicitate.  

Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să 
determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.  

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, 
concedentul o transmite ofertanţilor vizaţi.  

Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 4 zile 
lucrătoare de la primirea acesteia.  
 
B.3.1. Situaţia personală a candidatului sau ofertantului  

Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc 
eligibilitatea. Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de 
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concesiune de bunuri publice, respectiv nu este eligibil, orice ofertant / candidat care 
se află în oricare din următoarele situaţii: 

• participă în două sau mai multe asocieri; 
• depune o candidatură /ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă 

comună; 
• depune o ofertă individuală şi nominalizat ca subcontractat în cadrul unei 

alte oferte. 
Concedentul va exclude orice ofertant despre care are cunoştinţă, că: 

a) în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărâre definitivă pentru participare la 
organizaţii criminale, corupţie, fraudă sau spălare de bani; 

b) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele 
anterioare; 

c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile 
prevăzute la lit. a);  

d) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă pentru o faptă care a 
adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională; 

e) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care 
este stabilit până la data solicitată; 

f) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de concedent în 
legătură cu situaţia proprie înscrisă la punctele a)-e).  
Persoana fizică sau juridică care a participat la intocmirea documentatiei de 

atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai in cazul in care implicarea sa in 
elaborarea documentatiei, nu este de natura sa distorsioneze concurenta 
 Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de 
verificare/evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant. 
 
B.3.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)  

Concedentul are dreptul de a solicita oricărui ofertant/candidat să prezinte 
dovada din care să rezulte o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de 
înregistrare /atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în 
conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care este stabilit, după 
caz. 

Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc 
înregistrarea.  

Se vor prezenta documente eliberate de instituţii publice abilitate din care să 
rezulte forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică, şi, după caz, de atestare 
ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din 
ţara în care candidatul/ofertantul este stabilit. 
 
B.3.3. Situaţia economică şi financiară - se vor prezenta informaţii privind situaţia 
ofertantului 
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B.3.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

● se vor prezenta informaţii privind experienţa ofertantului în domeniul de 
activitate şi asigurarea cu personal de specialitate. 

 
B.4. Limba de redactare 

Toate documentele întocmite în cursul procedurii, precum şi anexele acestora 
trebuie să fie redactate în limba română. Documentele emise de instituţii/organisme 
oficiale din ţara în care candidaţii străini sunt rezidenţi vor fi prezentate în limba în 
care acestea au fost emise, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere 
autorizată în limba română. 
 
B.5. Condiţii de prezentare a ofertelor 
B.5.1.  Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.  

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei ţi al documentelor care o 
însoţesc, în original, şi o copie de pe acestea. În eventualitatea unei discrepanţe între 
original şi copii, va prevala originalul. 

Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.  
Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunţ în 

două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în 
ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data şi ora.  

Originalul si copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală 
neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii 
autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul 
documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, 
documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor 
legale. 
 Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide 
doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să 
semneze oferta. 

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, 
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta 
respectivă este declarată ÎNTÂRZIATĂ.  
 Plicul exterior trebuie să fie marcat astfel: 

 „PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ DIN DATA DE 22.05.2012,  
PRIMĂRIA COMUNEI ADAMCLISI, STR. TRAIAN NR.39, 907010 

 A NU SE  DESCHIDE ÎNAINTE DE 22.05.2012, ORA 10.00”.  
Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data 

limită pentru depunere, stabilite în anunţul de licitaţie.  
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi 

înregistrată de către concedent până la data limită pentru depunere, stabilită în 
anunţul de licitaţie.  

Ofertele pot fi transmise prin poştă, e-mail sau depuse direct de către ofertant 
la adresa indicată în anunţul de licitaţie. Indiferent de modalitatea de 
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depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv 
forţa majoră.  
 Oferta care este depusă/transmisă la altă adresă a concedentului decât cea 
stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare ori care este primită de către 
concedent după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.  
 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 
persoanei interesate.  
 Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită 
pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul 
respectivelor oferte numai după această dată. 
  Plicurile, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată 
pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.  
 Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă 
oferta. Concedentul poate solicita ca plicul exterior să conţină:   
Ø Acte doveditoare privind capacitatea ofertantului; 
Ø Act doveditor privind calitatea de persoană juridică sau fizică autorizată; 
Ø Fişa cu informaţii privind ofertantul; 
Ø Declaraţia de participare semnată de ofertant; 
Ø Declaraţia de eligibilitate semnată de ofertant; 
Ø Dovada constituirii garanţiei de participare, stabilită conform Caietului de 

Sarcini. 
 Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau 
denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.  
 Plicul interior trebuie să conţină oferta propriu-zisă. 
 
B.5.3. Perioada de valabilitate a ofertelor 
 Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de 
valabilitate prevăzută în Caietul de sarcini. 
 Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în 
Caietul de sarcini va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind necorespunzătoare. 
 Concedentul are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe 
excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea 
acestei perioade. 
 
B.6. Selectarea candidaţilor 
B.6.1. Documentele de calificare prezentate în plicul exterior vor fi examinate de 
comisia de evaluare constituită de concedent. 
B.6.2. Orice candidat care îndeplineşte în totalitate cerinţele de prezentare a ofertei 
este considerat candidat selectat. Candidat selectat nu înseamnă şi candidat 
câştigător. 
B.6.3. În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare va deschide 
plicurile primite până la data limită de primire a ofertelor. Plicurile primite după 
data limită de primire a ofertelor nu vor fi deschise de către comisia de evaluare 

După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare 
elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute astfel: 
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DOCUMENTE CARE VOR FI PREZENTATE ÎN PLICUL EXTERIOR 

1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie naţională sau teritorială, din care să rezulte că domeniul de 
activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii, respectiv COD CAEN 
0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei 
calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei. 

2. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – anexa nr. 2 

3. Declaraţie de eligibilitate – anexa nr. 3 

4. Dovada constituirii garanţiei de participare, în sumă de 1495 lei. 

5. Certificatul privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Direcţia de Impozite şi 
Taxe Locale (în original sau copie legalizată), sau formulare tip eliberate de 
autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident, din care să rezulte 
îndeplinirea obligaţiilor eligibile de plată, valabil la data deschiderii ofertelor. 

 
 După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare 
întocmeşte Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, în care se va 
menţiona rezultatul selecţiei ofertanţilor pe baza conţinutului plicului exterior. 
Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea acestuia de către toţi 
membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii care sunt prezenţi.  
 
B.7. Desemnarea ofertei câştigătoare 

Procedura de licitaţie va putea continua numai dacă au fost depuse cel puţin 3 
oferte ce au întrunit condiţiile de prezentare a ofertei impuse de către concedent. În 
caz contrar, se anulează procedura de licitaţie. 

În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a 
doua licitaţii publice, concedentul va decide iniţierea procedurii de negociere directă.   

După deschiderea plicurilor interioare, comisia de evaluare va stabili ofertele 
valabile, respectiv acele oferte care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în 
Caietul de sarcini al concesiunii.  

Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate propune 
concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare. În termen de 3 
zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o 
transmite ofertanţilor vizaţi.  

Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 4 zile 
lucrătoare de la primirea acesteia.  

Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să 
determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.  

Pe baza criteriilor de atribuire, comisia de evaluare a ofertelor va proceda la 
atribuirea ofertei câştigătoare.   

Criteriile de atribuire a contractului de concesiune sunt stabilite în Caietul de 
Sarcini şi pot fi următoarele: 

a) cel mai mare nivel al redevenţei  
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b) capacitate tehnico-financiară  
c) efecte de ordin social  
d) protecţia mediului înconjurător . 

 În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, 
departajarea se va face astfel: 

● Cazul nr.1 - Va fi declarat câştigător ofertantul ce oferă redevenţa cea mai 
mare; 

● Cazul nr.2 - Departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru 
criteriul care are ponderea cea mai mare după nivelul redevenţei. 
În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 

valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un Proces-verbal în care menţionează 
ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele 
excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.  

Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. În 
baza acestuia, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport 
pe care îl transmite concedentului.  

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, 
concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat 
câştigător despre alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, 
indicând motivele care au stat la baza respingerii.  
  Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune, în cel 
mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de 
atribuire a contractului de concesiune prevăzute de O.U.G. nr. 54/2006.  
 
B.8. Încheierea contractului de concesiune 

Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea 
unui termen de 20 de zile calendaristice de la data  comunicării rezultatului 
procedurii către fiecare participant. 
 Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile 
calendaristice de la data realizării comunicării poate atrage plata daunelor-interese 
de către partea în culpă.  
 Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune 
poate atrage după sine plata daunelor-interese.   
 În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, 
procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condiţiile legii, 
studiul de oportunitate păstrându-şi valabilitatea.   
 În temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobândeşte dreptul de a 
exploata, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică care fac obiectul 
contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.  
 Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac 
obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin 
contractul de concesiune.  
 În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia să asigure 
exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a bunurilor proprietate 
publică care fac obiectul concesiunii.  
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 Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi la termenul 
stabilit în contractul de concesiune.  
 Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor 
proprietate publică.  
 În termen de cel mult 90 de zile de la data încheierii contractului de 
concesiune, concesionarul este obligat să depună garanţia în procent de 50% din 
obligaţia de plată a primului an cu titlu de redevenţă. 
 Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora 
se va institui garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului . 
  
B.9. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii:  

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;  
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea 

unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în 
sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;  

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin 
reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina 
concesionarului;  

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin 
reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina 
concedentului;  

e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără 
plata unei despăgubiri.  

 La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat să restituie, 
în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat. 
 În condiţiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin 
ajungere la termen, forţa majoră sau cazul fortuit, concesionarul este obligat să 
asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condiţiile stipulate 
în contract, până la preluarea acestora de către concedent. 
 În cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa 
producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării 
bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce 
se impun pentru asigurarea continuităţii exploatării bunului. 
 

 
C. LITIGII 

 
Orice persoană care consideră că un contract a fost calificat drept contract de 

concesiune de bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, poate solicita punctul de vedere al Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.  

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  
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Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a 
Tribunalului Constanţa, str. Traian, nr.31, tel.0241-606591, în a cărui jurisdicţie se află 
sediul concedentului în termen de până la 15 zile calendaristice de la data 
comunicării rezultatului procedurii. 

Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios 
administrativ a Curţii de Apel, conform prevederilor legale.  

 
 
 

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL,  
URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
Inspector, 

 
___________________ 
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Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 18/27.04.2012 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI ADAMCLISI 
Str. Traian, nr.39, Adamclisi, 907010 
Tel./Fax: 0241-854623 

Avizat, 
 

PRIMAR, 
Burcea Anton Tudorel 

 
Nr.1461/26.04.2012 
 

CC AA II EE TT   DD EE   SS AA RR CC II NN II  
privind concesionarea prin licitaţie publică a parcelei 306/1 – sat Haţeg, 

în suprafaţă de 20 ha, în vederea construirii unei cariere 
pentru extragerea blocurilor de calcar  

 
 
 Consiliul Local al Comunei Adamclisi, în calitate de concedent, cu sediul în localitatea 
Adamclisi, Judeţul Constanţa, str. Traian, nr.39, cod poştal 907010, Cod fiscal 7097998, scoate 
la licitaţie bunuri proprietate publică. Licitaţia se va organiza în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 
al bunurilor proprietate publică şi cu Normele Metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.68/2007. 
 
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONTRACTULUI 
 Obiectul concesiunii este parcela 306/1, în suprafaţă de 20 ha, situată în extravilanul 
satului Haţeg, comuna Adamclisi, în vederea construirii unei cariere de piatră – extragerea 
prin feliere cu filou diamantat a blocurilor de calcar (marmură). 
  
1.1. Descrierea şi identificarea bunului ce urmează a fi concesionat 
 Parcela 306/1 este identificată în evidenţele Primăriei Comunei Adamclisi ca bun 
aparţinând domeniului privat al comunei Adamclisi la categoria de păşune, conform Anexei 
nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.52/30.11.2010, înregistrat cu numărul cadastral 306/1 
(teren extravilan) la Biroul de Carte Funciară al Judecătoriei Medigidia (anexa 2), asupra 
căruia se păstrează drepturi de proprietate absolute.  
 Conform Adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, înregistrată cu 
nr.365/20.01.2012, parcela 306/1 este situată în interiorul sitului Natura 2000: ROSPA 0001 
Aliman Adamclisi. Instituirea regimului de arie naturală protejată include – ca arie naturală 
protejată – și zona Hațeg, acesta fiind prezent în inventarul ariilor naturale protejate al 
Agenției de Mediu Constanța pe anul 2009 - Tabelul Arii de protecţie specială avifaunistică 
(SPA) din județul Constanța la poziția 1. 
 Accesul la proprietatea imobiliară se realizează de pe drumul comunal DC56 dintre 
Adamclisi - Abrud - Hațeg, localitatea Haţeg fiind situată la 3 km de Abrud şi 11 km de 
Adamclisi şi DN3, iar parcela 306/1 fiind la cca. 3 km de satul Haţeg. 
 În vederea obţinerii de informaţii privind structura litologică a zonei în care este situat 
terenul propus spre concesionare, s-a procedat la consultarea Caietului de Sarcini întocmit în 
anul 2007 pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru „Executarea unui foraj în sat 
Abrud, comuna Adamclisi, judeţul Constanţa, în scopul asigurării sursei suplimentare de apă în 
vederea diminuării efectelor secetei prelungite". 
 
 
 Astfel, „din punct de vedere geomorfologic, zona de amplasament a obiectivului cercetat 
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face parte din cadrul Platformei Dobrogei de Sud. Aceasta are aspectul unui podiş, cu strate 
uşor înclinate, cu văi care prezintă versanţi tot mai adânci în apropiere de Dunăre, deoarece 
străbat terenuri cu înălţimi din ce în ce mai mari, în urma răsturnării de profil, generată de 
mişcările epirogenetice de ridicare. 
 Localitatea Abrud, situată la 3 km de Haţeg, face parte din subunitatea Dobrogei 
dunărene deluroase, cea mai vestică a Dobrogei de sud, situată la sud de valea Carasu, în 
cadrul căreia se întâlnesc şi înălţimile cele mai mari (180-200 m). Satul Abrud este situat pe 
malurile Văii Baciului (local denumită valea Molciovei). Versanţii văii sunt de tip “canara” cu 
pereţi abrupţi, dovada unei activităţi erozive anterioare impresionante. Valea se desfăşoară 
spre nord-vest, debuşând în Dunăre, unde s-a format lacul Baciului, transformat în ceair, 
situat între Vlahii şi Rasova. 
 Zona de amplasament face parte, din punct de vedere geologic, din unitatea Dobrogei de 
Sud, cu trăsături specifice de platformă, având un soclu arhaic acoperit de o cuvertură groasă 
de depozite necutate de vârsta paleozoică, mezozoică şi neozoică. 
 Din punct de vedere structural, zona localităţii Abrud face parte din blocul tectonic 15 - 
„Aliman – Băneasa”, delimitat latitudinal de Falia Rasova – Costineşti la nord şi Falia Nord 
Mangalia la sud. Falia Est Oltina la vest şi Falia Est Adamclisi la est delimitează meridian acest 
compartiment dobrogean. Formaţiunile geologice ale cuverturii sedimentare sunt dispuse 
discordant pe fundamentul de roci cristaline, având o dispoziţie spaţială neuniformă cu mari 
variaţii de facies. După etapa de evoluţie paleozoică, Dobrogea de Sud este sediul unei 
sedimentări de tip platformă, succedată în mai multe cicluri de sedimentare. 
 Valea Baciului este actualmente secată şi transformată în ceair. Depozitele de 
umplutură sunt aluviuni pelitice, siltice şi nisipoase, precum şi depozite coluviale.”  
 Conform Forajului F5063 Adamclisi, executat de IFLGS în anul 1976, amplasat în blocul 
tectonic Aliman – Băneasa, la adâncimea de 550 m, configuraţia litologică a solului din această 
zonă este următoarea: 
 

Adâncime (m) Litologie 

0.00 – 0.50 sol vegetal 

0.50 – 25.00 loess 

25.00 – 50.00 loess argilos – nisipos (Cuaternar) 

50.00 – 65.00 calcar cochilifer slab cimentat, cavernos 
(Sarmaţian) 

65.00 – 150.00 calcar cochilifer albicios, cavernos (br) 

150.00 – 200.00 calcar grezos 

200.00 – 250.00 calcar marnos 

250.00 – 350.00 calcar compact slab fisurat alb-cenuşiu 

350.00 – 400.00 calcar compact 

400.00 – 450.00 calcar cavernos alb-cenuşiu 

450.00 – 510.00 calcar fisurat albicios 

510.00 – 550.00 calcar cavernos, fisurat, cu intercalaţii de 
marnocalcare 

 
 
 
1.2. Condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social 



3 

şi de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac 
obiectul concesiunii 
 
 Din punct de vedere financiar, se preconizează atragerea de venituri suplimentare la 
bugetul local prin încasarea redevenţei rezultată din procedura de licitaţie, sume încasate prin 
eliberarea autorizaţiei de construire, precum şi sume ce urmează a fi încasate pentru impozitul 
pe clădiri şi terenuri. 
 

a) Motivaţia 
economică   

       Concesionarea terenului disponibil, în condiţiile legii, 
determină o sursă de venituri proprii pentru bugetul local, prin 
stabilirea unei redevenţe legale şi adjudecată prin licitaţie 
publică. 
 Din punct de vedere economic, iniţierea activității de 
exploatare a calcarului poate asigura locuri de muncă pentru 
locuitorii comunei Adamclisi, iar concesionarea terenului poate 
aduce venituri la bugetul local.  
 După concesionare, la bugetul local vor putea fi 
adăugate veniturile anuale din redevenţă şi impozitul pe teren, 
iar după începerea activității de prospectare și explorare se 
vor încasa taxele pentru emiterea Certificatului de urbanism și 
Autorizației de construire, urmând ca la începerea efectivă a 
exploatării să se perceapă taxele locale aferente activității 
firmei.   

b) Motivaţia socială şi 
de mediu 

  Având în vedere că parcela 306/1 este situată în 
interiorul sitului Natura 2000: ROSPA 0001 Aliman Adamclisi, 
conform art.10 alin.(2) lit.h) din OUG nr.54/2006, prin Adresa 
nr.1446/12.04.2012 (Anexa nr.1 la Caietul de Sarcini), Direcţia 
Silvică Constanţa a avizat favorabil concesionarea obiectivului, 
cu condiţia respectării regulamentului anexat acesteia.  
    Toate obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform 
legislaţiei în vigoare pe parcursul derulării contractului de 
concesiune cad în sarcina concesionarului, motiv pentru care 
acesta va obţine, pe cheltuiala sa, toate avizele, drepturile de 
exploatare, acordurile şi autorizaţiile de funcţionare prevăzute 
de legislaţia in vigoare. 
    Concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul 
de gestionare a terenului concesionat în sarcina concesionarului 
(inclusiv cele de mediu). Concesionarul se va obliga, va justifica 
şi va fi singurul responsabil pentru respectarea normelor legale 
privind protecţia mediului, calitatea lucrărilor executate şi va 
acoperi în întregime costurile ridicate de întreţinerea şi 
exploatarea acestora şi a terenului concesionat.  

 
 
 
 
 
 
 
2. CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII 
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2.1. Regimul bunurilor utilizate  de concesionar în derularea concesiunii 
 Utilizarea bunului concesionat se va face în regim de proprietate publică, respectiv 
Consiliul Local al Comunei Adamclisi în calitate de proprietar, iar concesionarul în calitate de 
utilizator, din aceste relaţii rezultând: 

Ø Scopul concesionării obiectivului este construirea unei cariere de piatră pentru 
exploatarea zăcământului de calcar (marmură); 

Ø Concesionarul este obligat ca, după încheierea contractului de concesiune, să facă 
intabularea parcelei pe cheltuiala proprie; 

Ø Concesionarul se obligă să obţină Permisul de exploatare a calcarului de la Agenţia 
Naţională pentru Resurse Minerale, toate avizele necesare desfăşurării activităţii 
conform prevederilor legale şi să se angajeze la respectarea tuturor prevederilor 
legislaţiei de mediu, precum şi la efectuarea lucrărilor de refacere a amplasamentului 
solicitate de autorităţile competente, potrivit legii; 

Ø Toate obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare pe 
parcursul derulării contractului de concesiune cad în sarcina concesionarului, motiv 
pentru care acesta va obţine, pe cheltuiala sa, toate avizele, drepturile de exploatare, 
acordurile şi autorizaţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Ø Concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului 
concesionat în sarcina concesionarului (inclusiv cele de mediu). Concesionarul se va 
obliga, va justifica şi va fi singurul responsabil pentru respectarea normelor legale 
privind protecţia mediului, calitatea lucrărilor executate şi va acoperi în întregime 
costurile ridicate de întreţinerea şi exploatarea acestora şi a terenului concesionat.  

Ø Concesionarul are dreptul de uzufruct asupra bunului ce face obiectul concesiunii, 
potrivit naturii acestuia şi scopului stabilit de comun acord către părţi prin contractul 
de concesiune; 

Ø Concesionarul are obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi 
permanenţă a bunului ce face obiectul concesiunii; 

Ø Concesionarul are obligatia de a prelua forta de munca disponibila  din comuna 
Adamclisi in vederea exploatarii bunului care face obiectul prezentului contract; 

Ø Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi la termenul stabilit prin 
contractul de concesiune. Neplata redevenţei în termenul stabilit, atrage obligaţia 
concesionarului de a plăti penalităţi de întârziere de 0,1%/zi aplicate asupra redevenţei 
datorate; 

Ø Conform art.56 alin.(1) din O.U.G. nr.54/2006, în termen de 90 de zile de la data 
încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună garanţia de 
50% din obligaţia de plată datorată în primul an de exploatare (primul an de exploatare 
se consideră primele 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune); 

Ø În cazul decesului concesionarului, moştenitorii legali sau testamentari pot continua 
derularea contractului. Atât în cazul continuării cât şi în cazul renunţării, 
moştenitorilor le revin toate drepturile şi obigaţiile titularului decedat. 

Ø La încetarea contractului de concesiune, indiferent de forma de încetare, concesionarul 
se obligă să restituie concedentului bunurile concesionate, inclusiv dotările şi 
extinderile, în mod gratuit şi libere de orice sarcină; 

Ø În condiţiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungerea la 
termen, forţă majoră sau cazul fortuit, concesionarul se obligă să asigure continuitatea 
exploatării bunului proprietate publică, în condiţiile stipulate în contract, până la 
preluarea acestuia de către concedent; 

Ø În cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii 
unor evenimente de natură să conducă la exploatarea bunurilor ce fac obiectul 
contractului concesiune, acesta se obligă să notifice în termen de 15 zile lucrătoare 
concedentul, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii 
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exploatării bunurilor. 
 
2.2.Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare 
 Cadrul legislativ: 

Å Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 
aprobată prin Legea nr.256/2006; 

Å Regulamentul Sitului Natura 2000 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa – 
ROSCI0071 (Anexa nr.1 la Caietul de Sarcini); 

Å Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Å Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. 
  Toate obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare pe 
parcursul derulării contractului de concesiune cad în sarcina concesionarului, motiv pentru 
care acesta va obţine, pe cheltuiala sa, toate avizele, drepturile de exploatare, acordurile şi 
autorizaţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia in vigoare. 
    Concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului 
concesionat în sarcina concesionarului (inclusiv cele de mediu). Concesionarul se va obliga, va 
justifica şi va fi singurul responsabil pentru respectarea normelor legale privind protecţia 
mediului, calitatea lucrărilor executate şi va acoperi în întregime costurile ridicate de 
întreţinerea şi exploatarea acestora şi a terenului concesionat.  
 
2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă 
 Concesionarul are obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi 
permanenţă a bunului ce face obiectul concesiunii. 
 
2.4. Interdicţia subconcesionării bunurilor concesionate / posibilitatea subconcesionării, 
după caz 
 Pe durata contractului de concesiune, concesionarul NU va putea subconcesiona 
bunurile concesionate. 
 
2.5. Condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii 
 Pe durata contractului de concesiune, concesionarul NU va putea închiria bunul 
concesionat. 
 
2.6. Durata concesiunii 
 Durata concesiunii este de 49 ani, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Adamclisi nr. 18/27.04.2012.  
  
2.7. Redevenţa minimă  
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Adamclisi nr. 
18/27.04.2012, redevenţa minimă solicitată pentru concesionarea obiectivului este de 3400 
Euro/an, plătibilă la cursul din data de 1 ianuarie a fiecărui an, respectiv la cursul din data 
încheierii contractului, pentru primul an. 
 
2.8. Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent  
 Pentru participarea la procedura de licitaţie pentru atribuirea contractului de 
concesiune, se solicită o garanţie de participare în procent de 10% din suma datorată în primul 
an de concesiune (12 luni de la data semnării contractului de concesiune), în sumă de 1495 lei.  
 Garanţia de participare la licitaţie se restituie necâştigătorilor fără nici un fel de reţineri 
în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data şedinţei de licitaţie. 
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 Garanţia nu se restituie câştigătorului licitaţiei, aceasta reprezentând o parte din 
redevenţa datorată pentru primul an, potrivit art.56 din O.U.G. nr.54/2006. 
 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 care nu se prezintă la semnarea contractului de 

concesiune în termen de 15 zile de la stabilirea ofertei câştigătoare; 
Ø în cazul respingerii ofertei aflate sub redevenţa minimă solicitată; 
Ø în cazul excluderii de la licitaţie pentru motive de fraudă. 

 
2.9. Condiţii speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii 
 Concesionarul se obligă să ia toate măsurile de protecţie a bunurilor ce fac obiectul 
contractului de concesiune, cu privire la: 
Ø păstrarea integrităţii; 
Ø siguranţa în exploatare; 
Ø eliminarea unor posibile incendii; 
Ø protecţia muncii; 
Ø protecţia solului şi a mediului. 

 Concedentul va încheia cu concesionarul un contract pe durata stabilită prin licitaţie şi 
cu respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a legislaţiei în vigoare. 
 Concedentul va preda terenul concesionarului, indicându-i limitele precum şi 
inventarul existent pe bază de proces-verbal. 
 Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să inspecteze bunul 
concesionat, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. Verificarea se 
efectuează numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în 
contractul de concesiune. 
 Concedentul nu poate să modifice unilateral contractul de concesiune, în afară de 
cazurile prevăzute de lege. 
 Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de 
natură să aducă atingere drepturilor acestuia.  
 
3. CONDIŢII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ 
OFERTELE 
 Ofertele se depun la sediul concedentului în două plicuri închise şi sigilate, unul 
exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", 
precizându-se data şi ora.  
 
DOCUMENTE CARE VOR FI PREZENTATE ÎN PLICUL EXTERIOR 

1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ 
şi Industrie naţională sau teritorială, din care să rezulte că domeniul de activitate al 
ofertantului corespunde obiectului procedurii, respectiv COD CAEN 0811 Extracţia pietrei 
ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a 
ardeziei. 

2. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – anexa nr. 2 

3. Declaraţie de eligibilitate – anexa nr. 3 

4. Dovada constituirii garanţiei de participare, în sumă de 1495 lei. 

5. Certificatul privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale 
(în original sau copie legalizată), sau formulare tip eliberate de autorităţile competente din 
ţara în care ofertantul este rezident, din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor eligibile de 
plată, valabil la data deschiderii ofertelor. 
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 Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.  
 Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, 
în original, li o copie de pe acestea. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii, va 
prevala originalul. 
 Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.  
 Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor 
fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanţii autorizat/autorizaţi 
corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de 
instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie 
semnate şi parafate conform prevederilor legale. 
 Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă 
sunt vizate de către persoana/persoanele  autorizată/autorizate să semneze oferta. 
 Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată 
întârziată. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi, dacă este cazul, documentele de 
calificare şi ofertele alternative se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător. 
 
 Plicul exterior trebuie să fie marcat astfel: 

 „PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ DIN DATA DE 22.05.2012,  
PRIMĂRIA COMUNEI ADAMCLISI, STR. TRAIAN NR.39, 907010 

 A NU SE  DESCHIDE ÎNAINTE DE 22.05.2012 , ORA 10.00”.  
 

 Dacă plicul exterior nu este marcat conform acestor prevederi, concedentul nu îşi 
asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.  
  Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.  
 PLICUL INTERIOR TREBUIE SĂ CONŢINĂ: 

• Propunerea scrisă de concesionare (Anexa nr.4)  
 
 Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenţei. 
 În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea 
se va face în urma depunerii unei noi oferte financiare în termen de o zi. 
 În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele 
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 
urmă de la procedura de atribuire.  
 
4. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE  
 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii:  

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, în măsura în care părţile nu 
convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de lege. În cazul prelungirii 
contractului de concesiune, acesta se derulează în condiţiile stabilite iniţial. 

b) în cazul în care concedentul doreşte să schimbe destinaţia obiectului concesiunii, caz în 
care îl va  înştiinţa de îndată pe concesionar, acesta având obligaţia de a preda obiectul 
concesiunii liber de orice sarcină, fără a pretinde despăgubiri. 

 
c) în cazul în care interesul naţional o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

concedent. În această situaţie, concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa 
unilateral contractul de concesiune şi va face menţiune cu privire la motivele ce au 
determinat această măsură. Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate 
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concesionarului şi modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea se stabilesc de 
către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, dacă părţile nu 
stabilesc altfel.  

d) în cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor contractuale asumate de către una dintre 
părţi prin contractul de concesiune sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, caz în care 
cealaltă parte este îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află 
sediul concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei 
despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc altfel. 

e) în cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, caz în care concesionarul va 
notifica de îndată concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de 
exploatare a acestuia, declarând renunţarea la concesiune, concedentul nefiind obligat la 
plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situaţiei 
respective.  

 La încetarea contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie, în 
deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat. 
 
 

 
COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL,  

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Inspector, 
 

___________________ 



Anexa nr.3 
 

 
DECLARAŢIE  

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 

1. Subsemnatul ...................................................................., declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice,e, că, la procedura pentru atribuirea contractului de 
concesiune de bunuri proprietate publică prin licitaţie, având ca obiect 
concesionarea parcelei 306/1 – sat Haţeg, în suprafaţă de 20 ha, în vederea construirii 
unei cariere pentru extragerea blocurilor de calcar, la data de 22.05.2012, organizată 
de PRIMĂRIA COMUNEI ADAMCLISI, particip şi depun oferta în nume 
propriu. 
 

2. Subsemnatul declar că nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori 
economici. 

 
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat concedentul dacă vor interveni 

modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii 
de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică sau, în 
cazul în care voi fi desemnat câştigător, pe parcursul derulării contractului de 
concesiune de bunuri proprietate publică. 
 

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că concedentul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
Primăriei Comunei Adamclisi cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea mea. 
 

 
Ofertant, 

......................................... 
(semnătură autorizată) 



Anexa nr. 4 
       

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
Subsemnatul(a) ........................................................................................ reprezentant 

împuternicit al ...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................(
denumirea / numele şi sediul / adresa ofertantului), în calitate de ofertant la procedura de 
licitaţie pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică prin 
licitaţie, având ca obiect concesionarea parcelei 306/1 – sat Haţeg, în suprafaţă de 20 ha, în 
vederea construirii unei cariere pentru extragerea blocurilor de calcar (marmură), la data de 
22.05.2012 organizată de Primăria Comunei Adamclisi, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul - sindic; 
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

c) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din 
motive imputabile mie, fapt care să fi  produs sau este de natură să producă grave 
prejudicii beneficiarului contractului;  

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională; 

e) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare si/sau niciun actionar ori asociat al S.C.……........…. nu are calitatea de 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin 
functii de decizie in cadrul autoritatii contractante  

f) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare si/sau niciun actionar ori asociat al S.C.…........…….. nu se afla în relaţii 
comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante 

g) nu prezint informaţii false sau nu prezint informaţiile solicitate de către concedent în 
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.  

 
            Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că concedentul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
 
Data completării ......................                                               Ofertant, 

                                                          ......................................... 
                                                     (semnătură autorizată) 



 
                 OFERTANT 
                                                                
                  (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către: PRIMĂRIA COMUNEI ADAMCLISI  

Str. Traian, Nr.39, jud. Constanţa, 7097998 

  

Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire a contractului de concesiune 

pentru parcelei 306/1 – sat Haţeg, în suprafaţă de 20 ha, în vederea construirii unei 
cariere pentru extragerea blocurilor de calcar, la data de 22.05.2012,  subsemnatul, 
...................................................................................... cu domiciliul în Str. 
.............................., nr. ......., localitatea ..............................,  act de identitate B.I./C.I. 
seria ..... nr. .......................,  C.N.P. ......................................, mă ofer ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să fiu concesionar al obiectivului mai sus menţionat pentru o 
redevenţă  în valoare de ................lei/an ....................................................  ( în litere). 

            
2. Mă angajez să menţin această ofertă valabilă până la data de 31.05.2012 

şi ea va rămâne obligatorie pentru mine şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 

 
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de concesiune, aceasta 

ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta 
mea este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
4. Înţeleg că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut nivel al 

redevenţei sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 
 
 

Ofertant 

 ............................................... 

 

 

Data............ ⁄............... ⁄ .................. 
  
 
 



 

Contract de comodat 

(varianta: bunuri imobile) 

 

Incheiat astazi ......................... 

la ............................................. 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

1.1.S.C. � � � �..............S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ........................................., 

(localitatea) 

str ............... nr. ......, bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ......., judetul/sectorul ........................, avand 
cod unic de inregistrare ..............................., atribut fiscal .......... ............., numar de ordine in registrul 
comertului ...../...../........, contul nr. ........., deschis la ................... ., telefon...................,fax 
.........................., reprezentata prin ......... ........................................................., cu functia de 
........................., in calitate de comodant si 

sau 

 

1.1. ................................. cu domiciliul in ...................................., str. 

        (numele si prenumele)                           (localitatea) 

........................... nr. ...... ........, bloc ........, scara ........., etaj .........., apartament ........., judetul/sectorul 

................., avand actul de identitate seria ......... nr. .............., eliberat de ......................... ....................... 
la data de...................., codul numeric personal.................., in calitate de comodant si 

 

1.2. S.C. ............................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ................. 
.....................(localitatea), str. ......................................... nr. ........., bloc ......., scara ......., etaj ......., 
apartament ......., judetul/sectorul .................................., avand cod unic de inregistrare 
............................, atribut fiscal ......................., numar de ordine In registrul comertului 
........../........../.........., contul nr. ........... deschis la .................., telefon ......................., fax ..................., 
reprezentata prin ..................., cu functia de .............., in calitate de comodatar 

sau 



 

1.2. ................................... cu domiciliul in ........ ...................., str. .................. 

           (numele si prenumele)                           (localitatea) 

.........., nr. ..........,  bloc ........, scara ........., etaj ........., apartament ........., judetul/sectorul ....................., 
avand actul de identitate seria .......... nr. ................., eliberat de .................... la data de ...................., 
codul numeric personal .................., in calitate de comodatar 

 

au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urma toarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul contractului il constituie imobilul/apartamentul, situat in ... ..........................................., 

(localitatea) 

str. ................................................ nr. ........, bloc ......, scara ....., etaj ......, apartament ....., judet/sector 
...................., compus din .......... camere si dependinte in suprafata de ............................. 

2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit imobilul/apartamentul care face obiectul 
prezentului contract. 

2.3. Imobilul/apartamentul care face obiectul prezentului contract se afla in circuitul civil, nu este 

sechestrat sau urmarit si a intrat in proprietatea comodantului prin ...................................... 
� �............. 

(actul de proprietate) 

nr. ........... din ......... transcris in Cartea funciara .................................. ..................................� �............ 

2.4. Partile evalueaza folosinta imobilului/apartamentului respectiv la suma de ................ lei, numai in 
scopul stabilirii taxei de timbru. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de ........... luni/ani incepand 
cu data incheierii lui. 

3.2. Predarea imobilului/apartamentului catre comodatar va avea loc la data de ................, data la care 
incepe executarea contractului. 



3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen. 

 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR 

4.1. Comodantul se obliga: 

a) sa predea comodatarului imobilul/apartamentul liber; 

b) sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca imobilul/apartamentul pana la termenul convenit; 

c) sa restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea 
imobilului/apartamentului respectiv; 

d) sa plateasca despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la 
cunostinta comodatarului. 

4.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele: 

a) sa conserve imobilul/apartamentul si sa se ingrijeasca d e el ca un bun proprietar; 

b) sa foloseasca imobilul/apartamentul conform desti natiei sale determinate de natura sa; 

c) sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale imobilului/apartamentului (cheltuieli de intretinere, 
energie eletrica si termica, abonamentul telefonic, eventuale reparatii), precum si orice alte cheltuieli 
rezultate din folosirea imobilului/apartamentului; 

d) sa predea comodantului imobilul/apartamentul la data expirarii termenului pentru care s-a incheiat 
contractul. 

 

V. INCETAREA CONTRACTULUI 

5.1. Prezentul contract inceteaza: 

a) la implinirea termenului; 

b) daca una dintre parti: 

� cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti; 

� isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr -o notificare scrisa de catre 
cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; 

c) alte cauze prevazute de lege. 

5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. 



 

VI. FORTA MAJORA 

6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau /si de executarea in 
mod necorespunzator � total sau partial � a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului 
contract, daca neexecutarea sau/si executare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa 
cum este definita de lege. 

6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ...... 
� � �......., producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea  

      (zile, ore) 

limitarii consecintelor lui. 

6.3. Daca in termen de ...................... de la producere, evenimentul respectiv nu 

                                      (zile, ore) 

inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna 
dintre ele sa pretinda daune-interese. 

6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului, daca acesta nu a putut 
prevedea pericolul, nu a folosit imobilul/apartamentul conform de stinatiei si daca nu l-a restituit 
comodantului la termen. 

 

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI 

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este 
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului 
contract. 

7.2. In cazul in care notificar ea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal 
primitor pe aceasta confirmare. 

7.3. Daca notificarea se trimi te de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in 
care a fost expediata. 

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

 

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 



8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezul tate din 
interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele. 

8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa 
instantelor judecatoresti. 

 

IX. CLAUZE FINALE 

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 

9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta 
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii 
lui. 

9.3. Prezentul contract s-a incheiat in ............................. exemplare, din care .................................. 

COMODANT                                                                    COMODATAR 


