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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 terenulintravilan 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 

                                                           
1Sursa: Google Maps 



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

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. 

                                                           
2Studiu realizat de SC Public Research SRL. 
 



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. 

 

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 elaborat in mai 2017, in baza contractului de furnizare 

raport de evaluare  nr. 16006/25.03.2016, întocmit de Ing.ec. Liviu Draghici, valoarea anuală a 

redevenței este de 1799 lei/an (395,6 euro/an). 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local Domnești nr….. din ……………..  

 

DOCUMENTA ȚIE DE ATRIBUIRE 

a terenului intravilan situat în comuna Domnești, Lot 2, Tarlaua 33, Parcelele 1523, 1524, 

1525, în suprafața de 215 mp, aparținând domeniului public al Comunei Domnești, județul 

Ilfov 

 

 

1 . INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL  

1.1.Comuna Domnești, judetul Ilfov, cu sediul în Comuna Domnești, judetul Ilfov, Sos. 

Alexandru Ioan Cuza, nr. 25-27, Cod fiscal 4221136, având contul ……………….. deschis la 

Trezoreria Ilfov, reprezentată prin d-l Ghita Ioan Adrian - primar, în calitate de concedent.  

 

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE 

CONCESIONARE  

2.1. Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau juridică, româna ori străină. 

 

Desfășurarea procedurilor de concesionare  

A. Procedura licitației publice  

1. Pentru desfășurarea procedurii licitației publice, este obligatorie participarea a cel puțin 3 

ofertanți.  

2. Dupa primirea ofertelor, în perioada anunțată și înscrierea lor în ordinea primirii în registrul 

“Candidaturi și oferte” plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, constituită 

prin Hotărârea Consiliului Local Domnești nr.____ din ________, la data fixata pentru 

deschiderea lor, prevăzută în anunțul publicitar sau în anunţul negocierii directe.  

3. Sedința de deschidere a plicurilor este publică.  

4. După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin 

totalitatea documentelor și datelor cerute în “Instrucțiunile privind modul de elaborare și 

prezentare a ofertelor” și întocmește un proces-verbal, în care se menționează rezultatul 

deschiderii plicurilor respective.  



5. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea procesului verbal 

care consemnează operațiunile descrise la punctul 4 de către toți membrii comisiei de evaluare și 

de catre ofertanți, numai dacă există cel puțin 3 (trei) oferte eligibile (oferte care îndeplinesc 

condițiile stabilite de art. 11, alin. 3 din HG 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). . 

6. In cazul în care nu există cel puțin trei oferte eligibile, Comisia de evaluare va întocmi un 

proces-verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmând a se 

repeta procedura de licitație publică deschisă.  

7. Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenței.  

8. Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport care cuprinde descrierea 

procedurii de concesionare și operațiunile de evaluare, elementele esențiale ale ofertelor depuse 

și motivele alegerii ofertantului câștigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câștigător nici 

un ofertant, cauzele respingerii.  

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

această situație într-un proces verbal și se va organiza o nouă licitație.  

10. In baza procesului – verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu 

îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de 

atribuire, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl 

transmite concedentului.  

12. Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, în termen de 3 zile lucrătoare 

informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând 

motivele excluderii.  

 

B. Garanții și taxe 

1. In vederea participarii la licitație, ofertanții sunt obligați să depună la organizator garanția de 

participare.  

2. Ofertanților necâștigători li se restituie garanția în termen de 7 zile de la desemnarea 

ofertantului câștigător în urma unei cereri de restituire.  

3. Garanția de participare la licitație se pierde în următoarele cazuri:  

a.) daca ofertantul își retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia.  



b.) în cazul ofertantului câștigător, dacă acesta nu se prezintă în termenul de 20 de zile de la data 

la care concedentul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale, pentru semnarea 

contractului de concesiune  

4. Garanțiile  și taxele se pot depune :  

- la casieria Primăriei;  

5. Valoarea garanției de participare: 180 lei  

6. Taxa de participare, prin care se acoperă chetuielile de organizare a licitației este în cuantum 

de 50 lei. 

7.Taxa de participare nu se restituie. 

8. Garanţia si taxa de participare sunt valabile pentru o singura licitaţie. 

 

3. CAIET DE SARCINI  

Caietul de sarcini este parte componenta a documentatiei de atribuire.  

 

4. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A 

OFERTELOR  

I. Prezentarea ofertelor – condiții de eligibilitate  

1. Ofertele vor fi redactate în limba română.  

2. Ofertanții transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se 

inregistreză, în ordinea primirii lor, în registrul “Oferte”, precizându-se data și ora.  

4. Pe plicul exterior se va indica doar obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta, data și 

ora deschiderii ofertelor. Alte înscrisuri atrag descalificarea ofertanților.  

 

PLICUL EXTERIOR TREBUIE S Ă CONȚINĂ:  

A. Documente pentru ofertanți persoane juridice :  

1. Documente care să ateste forma juridică a ofertantului:  

- certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în raza 

căruia se află sediul social al ofertantului;  

- certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului; 

-dovada înscrierii în registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial, după caz.  

 



2. Acte doveditoare a stării materiale și financiare care să ateste capacitatea de preluare a 

concesiunii și de exploatare:  

- certificate constatatoare emise de instituțiile abilitate care să confirme achitarea obligațiilor 

exigibile de plată față de bugetul local și bugetul consolidat al statului la zi;  

- declarație pe propria răspundere că nu este în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară;  

3. Imputernicire pentru reprezentantul societătii/persoanei juridice fără scop patrimonial, dacă nu 

este reprezentantul legal al acesteia  

4. Copie după chitanțele care dovedesc achitarea garanției de participare la licitație.  

5. O fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare semnată de ofertant, fără 

îngroșări, ștersături sau modificări.  

 

B. Documente pentru ofertanți persoane fizice :  

1. Certificat Fiscal privind impozitele și taxele locale, emis de Consiliul Local al localității în 

care domiciliază.  

2. Documente care dovedesc identitatea, nume, prenume, adresă;  

3. Copie dupa chitanțele care dovedesc achitarea garanției de participare la licitație.  

4. Declarație de participare semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări.  

 

PLICUL INTERIOR TREBUIE S Ă CONTINĂ:  

1. Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al acestuia sau 

adresa, precum și terenul pentru care ofertează;  

2. Acest plic va conține oferta propriu-zisă și va fi semnată de ofertant.  

3. Oferta va cuprinde:  

- durata de exploatare a terenului;  

- redevența – în lei/mp/an  

4. Fiecare participant are dreptul să depună o singură ofertă.  

5. Ofertele primite și înregistrate după termenul limită de primire, prevăzut în anunțul publicitar, 

vor fi excluse de la licitație și vor fi înapoiate ofertanților fără a fi deschise.  

6. Plicurile interioare care nu sunt sigilate, constatarea făcându-se după deschiderea plicurilor 

exterioare, nu vor fi luate în considerare, ofertele respective fiind descalificate.  

 



II. Precizări privind oferta  

1. Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele licitației, 

este secretă și se depune în vederea participării la licitație.  

2. Oferta trebuie să fie fermă și redactată în limba română.  

3. Oferta este supusă clauzelor juridice și financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc.  

4. Organizatorul licitației are dreptul, prin comisia de evaluare, să descalifice orice ofertant care 

nu îndeplinește prin oferta prezentată una sau mai multe cerințe din documentele licitației.  

5. Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinței ofertantului de a semna contractul de 

concesiune a terenului pentru a-l exploata conform obiectivelor concedentului.  

6. Revocarea ofertei de către ofertant în perioada de valabilitate a acesteia, potrivit anunțului, 

atrage dupa sine pierderea garanției de participare.  

7. Revocarea de către ofertant a ofertei dupa adjudecare, atrage dupa sine pierderea garanției de 

participare și, daca este cazul, plata de daune interese de către partea în culpă.  

8. Conținutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea 

acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după 

această dată.  

9. Elemente de preț  

Prețul minim de pornire a licitației este de: 8,367 lei/mp/an. 

10. Pasul de licitare (suma fixă în bani care reprezintă minimum supralicitării) va fi de 0,010 

lei/mp/an.  

11.Prețul concesiunii, licitat, va fi indexat anual cu rata inflației.  

12.Modul de achitare a prețului concesiunii cât şi clauzele pentru respectarea obligațiilor de 

plată, se vor stabili prin contractul de concesiune.  

13.Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii prevăzute.  

14.Participantului la licitație căruia nu i-a fost adjudecat terenul va primi contravaloarea garanției 

de participare.  

5.INFORMATII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE  

Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este: cel mai mare nivel al redevenței  

5.1. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor  

5.2. Comisia de evaluare adopta decizii în mod autonom numai pe baza documentației de 

atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  



5.3. Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind 

conflictul de interese.  

5.4. Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, 

informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate  

6. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL C ĂILOR DE ATAC  

6.1.Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și 

încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se 

realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 

și completările ulterioare.  

6.2.Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui 

jurisdicție se află sediul concedentului.  

7. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII  

7.1. Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de 

permanență a bunului proprietate publică ce face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor 

stabilite de către concedent.  

7.2. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.  

7.3. Subconcesionarea este interzisă, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.  

7.4. Concesionarul este obligat să plătească redevența.  

7.5. Drepturile și îndatoririle parților se stabilesc prin contract.  

7.6. Dupa concesionare, realizarea obiectului de investiții se va face numai pe baza unui proiect 

legal avizat și aprobat și a autorizației de construire emisă de organele competente. Obținerea 

tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și functionarea investiției, privesc pe 

concesionar.  

7.7. Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnice edilitare existente și obținerea acordului 

de la deținătorii acestora, privesc pe concesionari.  

7.8. Concesionarul este obligat de a asigura, pe perioada concesionării, regularizarea și 

continuitatea activității în scopul căreia a fost concesionat terenul.  

7.9. Concedentul are dreptul ca, prin împuterniciții săi, să urmăreasca mersul lucrărilor de 

construcții, în vederea asigurării calității și stabilității construcției și încadrarea în termenul de 

punere în funcțiune stabilit prin actul de concesiune.  

 



Anexa nr.3 la HotărâreaConsiliului Local Domnești nr……….. din ……….. 

 

CAIET DE SARCINI 

privindconcesionareaprinlicitațiepublicădeschisă a terenuluiintravilan situat în comuna 

Domnești, Lot 2, Tarlaua 33, Parcelele 1523, 1524, 1525, în suprafața de 215 mp, 

aparținânddomeniului public al ComuneiDomnești, județulIlfov 

 

1. OBIECTUL CONCESIUNII  

Obiectulconcesiuniiîlreprezintăterenulintravilan situat în comuna Domnești, Lot 2, 

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

public al Comunei Domnești, județul Ilfov.  

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

suprafață de 215 m. Lotul 2 este situat în comuna 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.. 

 Concesionarul va avea în vedere la exploatrea spațiilor construite pe terenul concesionat 

respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe: 

• Securitatea serviciilor furnizate/prestate; 

• Continuitatea serviciilor din punct de vedere calitativ și cantitativ; 

• Adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunității locale; 

• accesul liber la servicii și la informațiile necesare; 

• tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate. 

Desfășurarea activitățiilor specifice pentru administrarea bunurilor concesionate trebuie 

să asigure: 

- satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale și 

creșterea calității vieții; 

- administrarea și gestionarea spațiilor construite în interesul concesionarului și a 

comunității locale; 



- funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență 

economică a spațiilor construite; 

- ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor 

prestate; 

- dezvoltarea și modernizarea spațiilor construite în corelare cu planurile și 

documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate; 

- aplicarea principiilor economiei de piață și a eliberei concurențe; 

- protejarea domeniului public și punerea în valoare a acestora; 

- protecția și conservarea mediului natural și construit în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 

- protecția sănătății și igienei publice în conformitate cu reglementările specifice în 

vigoare. 

 

OBIECTIVELE CONCEDENTULUI 

- atragerea la bugetul local de fonduri suplimentare rezultate în urma administrării 

optime de specialitate conform redevenței prevăzute în contractul de concesiune; 

- utilizarea adecvată a patrimoniului comunei; 

- atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale 

comunităților locale precum și ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora.  

- Administrarea eficientă a domeniului public și privat al comunei Domnești pentru 

atragerea de venituri suplimentare la bugetul local. 

- Trecerea responsabilității pentru modul de gestionare a terenului concesionat, în 

sarcina concesionarului (inclusive cele de mediu).  

- Degrevarea bugetului local de cheltuieli privind administrarea și întrețierea bunului 

concesionat. 

 

2. CONDIȚII GENERALE ALE CONCESIUNII  

2.1 Terenul este bun propriu al comunei, are categoria de folosință intravilan și va fi folosit 

pentru scopul pentru care a fostconcesionat.  

2.2 Pe parcursul exploatării terenului se vor respecta normele de protecție a mediului impuse de 

legile în vigoare.  



2.3 Imobilul concesionat va fi folosit în regim de continuitate și permanență pentru scopul în care 

a fost concesionat, eventualele schimbări de destinație sunt interzise.  

2.4 Terenul concesionat nu va putea fi subcoconcesionat; dreptul de concesiunea supra terenului 

se transmiteîncaz de succesiunesau de înstrăinare a construcțieipentru a căreirealizareacesta a 

fostconstituit.  

2.5 Concesionarul poate închiria bunul imobil concesionat.  

2.6 Terenul se concesionează pe perioada de 49 de ani, în conformitate cu legislația în vigoare.  

2.7 Redevența minimă de pornire a licitației este 8,367 lei/mp/an pentru terenurile situate în 

intravilanul comunei Domnești.  

2.8. Construcțiile se vor realiza cu respectarea prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în 

construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele de Protecția Muncii și 

P.S.I.  

 

3. CONDIȚIILE DE VALABILITATE A OFERTEI  

3.1. Oferta va fi transmisă (depusă) pană la data de ___________, ora ___ ,riscurile legate de 

transmiterea ofertei, inclusive forta majoră, cad în sarcina persoanei interesate.  

3.2. Oferta va fi transmisă în două plicuri închise și sigilate, unul exterior care va conține 

documentele prevăzute în instrucțiunile pentru ofertanți și unul interior care va conține oferta 

propriu-zisă semnată de ofertant.  

3.3. Oferta este valabilă pe toată perioada desfășurării licitației și este confidențială până la 

deschidere de către comisia de evaluare.  

3.4. Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel a redevenței, iar în 

caz de egalitate a ofertei se va trece la supralicitare prin strigare începând de la valoarea înscrisă 

în formularul de ofertă.  

3.5. Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă s-au depus cel puțin trei oferte valabile.  

 

4. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE  

4.1. Contractul de concesiune încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitatea acestuia.  

4.2. In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către 

concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, iar in caz de dezacord 

fiind competent instanta de judecată.  



4.3. In cazul nerespectării obligațiilor contractuale ale concesionarului, obligații prevăzute în 

contractul de concesiune, prin reziliere de către concedent, în termen de 30 de zile de la 

notificare, cu obligația predării bunului concesionat liber de sarcini.  

4.4 La dispariția dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității 

obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri.  

4.5 La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune, bunul care a făcut obiectul 

contractului va fi returnat concedentului liber de sarcini.  

4.6 Bunurile realizate de concesionar pe terenul concesionat se consider bunuri de retur.  

4.7.Dupa realizarea integrală a investiției, concesionarul poate opta pentru cumpărarea terenului.  

 

5. CHELTUIELI DE INSTITUIRE A CONCESIUNII:  

- garanție participare: 180 lei  

-taxa de participare: 50 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Anexa nr. 4 la HotărâreaConsiliului Local Domnești nr……….. din ……….. 

 

COMISIA DE EVALUARE LA CONCESIONAREA TERENULUI  

 

1. Negru Adelina Georgiana 

2. Șerban Cornelia 

3. Dumitriu Valentin 

4. .........................CONSILIER LOCAL 

5. .........................CONSILIER LOCAL 

6. Reprezentant DGFP Ilfov 

7. Reprezentant APM Ilfov 

 

Supleanți 

1.Mihai Isabella 

2.Matei Ioana Daniela 

3.Dinică Monica 

4.Petcu George Bogdan 

5.Radu Mădălina Andreea 

 

COMISIA DE SOLU ŢIONARE A CONTESTA ŢIILOR 

LA CONCESIONAREA TERENULUI  

 

1. Ion Marinela 

2. Baba Violeta 

3. Niculaie Ramona Maria 

4......................... CONSILIER LOCAL 

5......................... CONSILIER LOCAL 

6.Reprezentant DGFP Ilfov 

7.Reprezentant APM Ilfov 

 

 



Anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local Domnești nr……….. din ……….. 

 

CONTRACT DE CONCESIUNE  

Nr. ____/____________ 

 

Capitolul I. - Părtile contractante  

Intre Comuna Domnești, judetul Ilfov, cu sediul în Comuna Domnești, judetul Ilfov, 

……………., Cod fiscal ……………, avand contul ……………….. deschis la Trezoreria 

…….., reprezentată prin d-l Ghita Ioan Adrian  primar, în calitate de concedent, pe de o parte,  

şi  

__________________, cu domiciliul in municipiul/comuna ______________________, strada/ 

satul ___________, nr___, bl.___, sc__, ap___, judetul __________, C.N.P.________________, 

identificat cu BI/CI seria __ nr. __________/________, eliberat de _______________, in calitate 

de concesionar, pe de altă parte;  

 

la data de_______________ la sediul concedentului, în temeiul Hotărârii Consiliului Local 

nr.___/___________ de aprobare a concesionarii în temeiul OUG 54/2006, s-a încheiat prezentul 

contract de concesiune.  

 

Capitolul II. - Obiectul contractului de concesiune  

Art. 1 - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea, predarea respectiv preluarea 

terenului în suprafață de _______ mp din domeniul public, situat în comuna Domnești, având 

următoarele vecinătăți:  

- la Nord:___________  

- la Sud:_____________  

- la Est:______________  

- la Vest:_______________  

în conformitate cu obiectivele concedentului.  

(2) Obiectivul concedentului este construirea de ………………………….  

(3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de 

bunuri:  



a) bunurile de retur: care înseamnă terenul împreună cu toate utilitățile edilitare aduse în zonă și 

investițiile realizate în conformitate cu autorizațiile de construire;  

b) bunuri proprii: care înseamnă bunurile aflate în proprietatea Concesionarului sau realizate de 

Concesionar și care, la expirarea Contractului, rămân în proprietatea acestuia.  

 

Capitolul III. - Termenul  

Art. 2 - (1) Durata concesiunii este de 49 de ani, începând de la data semnării contractului, 

respectiv__________________  

 

Capitolul IV. – Redevența  

Art. 3 – (1)Redevența anuală este de _________lei, ceea ce reprezintă prețul de _____ lei/mp/an.  

(2)Redevența va fi indexată anual cu rata de inflație comunicată de către Institutul Național de 

Statistica pentru anul anterior.  

 

Capitolul V – Plata Redevenței  

Art.4 – (1) Plata redevenței se face în contul Concedentului nr. ……………………….. deschis 

la ……………., sau la casieria Primăriei, comuna Domnești.  

(2) Plata se va face până la data de 31 decembrie a anului în curs.  

(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere la plata redevenţei se vor calcula conform Codului de 

procedură fiscală, începând cu 1 ianuarie a anului următor.  

 

Capitolul VI. - Drepturile p ăr ților  

Drepturile concesionarului  

Art. 5 - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, 

bunurile proprietate publică ce face obiectul contractului de concesiune.  

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul 

concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de 

concesiune.  

Drepturile concedentului  

Art. 6 - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea 

obligațiilor asumate de concesionar.  



(2)Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului cu 5 zile lucrătoare 

anterior efectuării controlului.  

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de 

concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.  

 

Capitolul VII. – Obliga țiile păr ților  

Obligațiile concesionarului  

Art. 7 - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea în regim de continuitate și de 

permanență a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor 

stabilite de către concedent.  

(2)Concesionarul este obligat să folosească în mod direct bunurile, care face obiectul 

concesiunii.  

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.  

(4) Concesionarul este obligat să plătească redevența la termenele stabilite prin prezentul 

contract.  

(5) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să 

restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice 

sarcini.  

(6) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, în noile condiții stabilite de 

concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) si (3) din prezentul contract de concesiune.  

(7)Concesionarul este obligat să folosească bunul concesionat, conform destinației stabilite prin 

contract și să obțină toate avizele necesare prevăzute de lege și de actele normative în vigoare, 

eventualele schimbări de destinație nu sunt permise.  

(8) Concesionarul poate să închirieze bunurile și este obligat să nu constituie garanții reale 

asupra bunurilor ce fac obiectul concesiunii;  

(9) Concesionarul este obligat sa înceapa lucrările de investiții în maxim 6 luni de la data 

încheierii contractului de concesiune și se vor executa în maxim 36 luni de la data începerii 

lucrărilor.  

(9) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, 

excluzând forța majoră și cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea 

exploatării, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent.  



(10)În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, 

concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de .............. lei, reprezentând o 

cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate.  

 

Obligatiile concedentului  

Art. 8 - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor 

rezultate din prezentul contract de concesiune.  

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară 

de cazurile prevăzute expres de lege.  

(3)Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să 

aducă atingere drepturilor concesionarului.  

(4) Concedentul este obligat să predea terenul ce constituie obiectul concesiunii liber de orice 

sarcini, în termen de 5 zile de la incheierea contractului.  

 

Capitolul IX. - Incetarea contractului de concesiune  

Art.9 - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:  

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

în condițiile legii;  

b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către 

concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de 

dezacord fiind competentă instanța de judecată;  

c) în cazul neîndeplinirii în mod culpabil a obligațiilor contractuale de către concesionar, 

contractul se reziliază de plin drept, fără a fi necesara intervenția vreunei instanțe judecătorești, 

notificarea sau orice alta formalitate. Cu toate acestea concesionarul îl va despăgubi pe 

concedent.  

d) în cazul încălcării obligațiilor contractuale de către concedent, contractul de concesiune se 

reziliaza de plin drept, fără a fi necesara intervenția vreunei instanțe judecătorești, notificarea sau 

orice altă formalitate. Cu toate acestea concedentul îl va despăgubi pe concesionar.  

e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității 

obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;  



f) în cazul situației de la lit. e) cele semnalate de concesionar se vor identifica de către o comisie 

formată din reprezentanții Consiliul Comunal Domnești cu delegați ai serviciilor de specialitate 

și reprezentanți ai concesionarului care vor hotărî asupra continuării sau încetării contractului.  

g)în caz de forță majoră  

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de 

concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:  

a) bunuri de retur – cele inserate la Cap. II, art. 1, alin 3, lit. a, care care revin de plin drept, 

gratuit și libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune;  

b) bunuri proprii – cele inserate la Cap. II, art. 1, alin 3, lit. b, care la expirarea contractului de 

concesiune, rămân în proprietatea concesionarului;  

(3) Contractul de concesiune va fi încheiat în limba româna, în doua exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte.  

 

Capitolul IX. - Clauze contractuale referitoare la împăr țirea responsabilităților de mediu 

între concedent și concesionar  

Art. 10 – Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat să asigure respectarea normelor de 

protecție a mediului, conform O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 –pentru 

aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu 

modificările ulterioare.  

 

Capitolul X. - Răspunderea contractuală  

Art. 11 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract 

de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.  

a) majorările de întârziere care se datorează pentru neplata la termenele scadente sau în 

cuantumurile stabilite a redevenței se determină prin aplicarea procentului legal asupra debitului, 

cumulat, pe fiecare zi de întârziere a plății acestuia. Majorările de întârziere se calculează și se 

încasează de drept fără prealabila notificare.  

b) daune interese reprezintă paguba efectivă și câștigul nerealizat;  

 

 

 



Capitolul XI. - Litigii  

Art. 12 - (1) Orice dispută, controversă sau pretenție care ar putea rezulta din sau în legătură cu 

încheierea, interpretarea, punerea în executare sau încetarea prezentului contract va fi soluționată 

de către părți pe cale amiabilă.  

(2) In ipoteza în care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabilă, soluționarea litigiilor de orice 

fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.  

 

Capitolul XII - Alte clauze  

(1) Orice clauză din prezentul contract se poate modifica prin act adițional, cu acordul părților 

contractante.  

 

Capitolul XIII. – Defini ții  

Art. 14 - (1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o 

împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu 

însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.  

(2) Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea 

prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile 

forței majore.  

(3) Prin penalități legale se înțelege suma rezultată prin aplicarea cotei majorărilor de întârziere 

stabilită prin hotărare de guvern pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, constând în 

impozite, taxe și alte sume, care reprezintă, potrivit legii, resurse financiare publice.  

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în două exemplare.  

 

 

CONCEDENT        CONCESIONAR  

 


