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STUDIUL DE OPORTUNITATE 

PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITA ȚIE PUBLIC Ă A 

TERENULUI INTRAVILAN SITUAT ÎN COMUNA DOMNE ȘTI, 

LOT 2, TARLAUA 33, PARCELELE 1523, 1524, 1525 

 

OBIECTIVELE STUDIULUI  

Prezentul studiu are drept obiective următorele: 

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. 

 

A. OBIECTUL CONCESIUNII SI DESCRIEREA BUNULUI  

Obiectul concesiunii îl reprezintă terenul intravilan situat în comuna Domnești, Lot 2, 

Tarlaua 33, Parcelele 1523, 1524, 1525, , în suprafața de 215 mp, aparținând domeniului public 

al Comunei Domnești, având destinația de construire locuinţe și/sau birouri, servicii 

administrative. Pentru terenul în cauză nu există Plan Urbanistic Zonal.  

Lotul 2 este identificat cu numărul cadastral 112903 compus din terenul intravilan  în 

suprafață de 215 m. Lotul 2 este situate în comua Domnești, județul Ilfov, Tarlaua 33, Parcelele 

1523, 1524, 1525, având următoarele vecinătăți: la nord lot 3 cu nr. cadastral 112904 pe o latură 

de 14,28 ml, la est- nr. cadastral 4408 pe o latură de 12,01 ml, la sud – drum comunal Domnești-

Țegheș pe o latură de 16,27 ml, la vest – lot 5 cale de acces cu nr. cadastral 112906 pe o latură de 

18,78 ml.  Accesul se poate face din Soseaua Alexandru Ioan Cuza.. 

Terenul nu beneficiază de utilități, dar acestea sunt în zonă.   



 
Foto: Amplasarea terenului1 

 

B. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU CARE 

JUSTIFICA CONCESIONAREA  

 

1. Motivaţia pentru componenta economică:  

Potrivit art. 36 alin 2 și 3 din Legea 215/2001 a adminisrației publice locale,  consiliul local 

are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor 

care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 

centrale. Consiliul local exercită atribuţii  privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a 

comunei și atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei. Consiliul local 

hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 

comunei. 

Așadar, se impune utilizarea adecvată a resurselor locale, din domeniul public și privat al 

comunei, pentru atragerea de investiții. O resursă important o reprezintă bunurile din domeniul 

public și privat al comunei ce pot fi valorificate prin închiriere sau concesiune. Astfel se asigură   

administrarea eficientă a domeniului public și privat al comunei Domnești pentru atragerea de 

venituri suplimentare la bugetul local. 

Pentru terenul intravilan situat în comuna Domnești, Lot 2, Tarlaua 33, Parcelele 

1523, 1524, 1525, în suprafața de 215 mp, aparținând domeniului public, concesiunea, prin 

redevența ce se face venit la bugetul local, va reprezenta o sursă de venit pentru bugetul local. 

                                                           
1 Sursa: Google Maps 



Mai mult decât atât, nu vor mai exista costurile actuale cu paza și întreținerea terenului, 

realizându-se o economie la bugetul local.  

 

2. Motivaţia pentru componenta financiară:  

Principalele avantaje ale concesionării terenului sunt următoarele:  

- concesionarul va acoperi în întregime costurile ridicate de întreţinerea şi exploatarea 

construcţiilor ce vor fi executate și a terenului concesionat.  

- concesionarul va achita autorităţii concedente, în contravaloarea terenului concesionat, o 

redevenţă anuală stabilită prin contract.  

- concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului 

concesionat, în sarcina concesionarului (inclusiv cele de mediu).  

 

3. Motivaţia pentru componenta socială:  

In anul 2008, la nivelul județului Ilfov, a fost realizat un studiu cu privire la percepția 

asupra comunei2.  

Din acest studiu a reieşit că, dintre localităţile judeţului Ilfov, Domnești are un grad de 

cunoaștere de 80% . 

Aşadar, Domnești este o localitate foarte cunoscută. Faptul că este situată în imediata 

vecinătate a municipiului Bucureşti a reprezentat întotdeauna un avantaj pentru Domnești. 

Locuitorii comunei au avut posibilitatea să lucreze în întreprinderile din Capitală şi, mai nou, o 

serie de investiţii au fost atrase în Domnești.  

Cu toate acestea, percepţia predominantă este aceea a unei localităţi din estul Capitalei 

unde accesul este dificil și se construiește mult.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, problema identificată este imaginea 

distorsionată cu privire la comuna Domnești existentă în rândul publicului larg, fapt ce conduce 

la asocierea localităţii cu o zonă de la marginea Capitalei greu accesibilă. 

 Pe de altă parte se constată la nivelul comunei nevoia de a extinde spațiile destinate 

sportului, agrementului și culturii. 

Din acest punct de vedere, se impune  valorificarea resurselor și patrimoniului local, 

astfel încât să fie îmbunătățită percepția asupra acestei localități și pentru a se crea spații 

pentru petrecerea timpului liber de către populație. 
                                                           
2 Studiu realizat de SC Public Research SRL. 
 



 

4. Motivaţia pentru componenta de mediu:  

Concesionarul va avea obligaţia, prin contractul de concesiune, să respecte toată legislaţia 

în vigoare pe probleme de mediu.  

Contractul de concesiune transferă responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la 

respectarea clauzelor de protecţie a mediului, printre care unele dintre cele mai importante sunt: 

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuarea și evitarea poluării solului și a apei 

subterane, cu efecte asupra sănătăţii populaţiei; 

-utilizarea durabilă a resurselor; 

-gestionarea eficientă a deşeurilor și menţinerea cu stricteţe a condiţiilor de igienă cerute de 

reglementările legale în vigoare. 

Astfel, bugetul local este degrevat de cheltuielile privind igienizarea și salubrizarea 

terenului. 

 

C. NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI  

 

Nivelul redevenței se va stabili prin caietul de sarcini, urmărindu-se obținerea unor 

venituri suplimentare la bugetul local, dar în același timp se va avea în vedere și încurajarea 

investitorilor.  

 Potrivit L egii 50/1991 privind autorizarea executării lucr ărilor de construcţii,  republicată, 

mdificată și completată, art.17,  limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin 

hotărârea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului 

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. 

 Potrivit Raportului de evaluare nr. 16006/25.03.2016, întocmit de Ing.ec. Liviu Draghici, 

valoarea anuală a redevenței este de 1766 lei/an (396 euro). 

 

D. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII  

Apreciem că cea mai potrivită modalitate de acordare a concesiunii este procedura 

concesiunii prin licitație publică, în conformitate cu prevederile OUG 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. 

S-a optat pentru o astfel de procedură pentru a asigura:  



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. 

In cazul în care licitația publică nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va aplica 

procedura negocierii directe conform secțiunii a-III-a din actul normativ sus menționat. 

 

E. DURATA ESTIMATIV Ă A CONCESIUNII  

 

Fața de investițiile ce se vor efectua pe terenul supus concesiunii, durata propusă este de 

49 de ani de la data semnării conractului de concesiune, în conformitate cu prevederile art.7 din 

OUG 54/2006. Subconcesionarea este interzisă, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.  

 

F.INVESTIȚIILE NECESARE PENTRU REALIZAREA SI FUNCTIONAREA 

OBIECTIVULUI  

 

Investițiile şi lucrările se vor executa numai dupa obținerea autorizației de construire în 

condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

Obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare realizării investiției cade în sarcina 

concesionarului.  

Se vor executa lucrări de amenajare, consolidare și sistematizare a terenului: terasamente, 

alei de acces, utilități, executarea construcțiilor, precum și alte lucrări care devin necesare, 

raportate la obiectul concesiunii.  

 



G. TERMENELE PREVĂZUTE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE 

CONCESIONARE  

 

In condițiile respectării etapelor legale pentru realizarea concesiunii conform Normelor 

metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publică, modificată și completată, aprobate prin HG nr.168/2007, concedentul 

preconizează îndeplinirea procedurii în termen de maxim 3 luni. 

Prezentul studiu de oportunitate va sta la baza aprobării concesiunii de către Consiliul 

Local al Comunei Domnești. In baza studiului de oportunitate se vor elebora caietul de sarcini al 

concesiunii și documentația de atribuire. 

 

 


