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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR
PROIECT DE HOTARARI,
privind aprobare a organizdrit licitaliei publice deschise
in i ederea conces ionhrii
13 terenuri extravilane categoria laneata propr privata a Comunei Joseni cu suprafata totala
de 14,27 Ha.
consiliul Local al comunei Joseni, intrunit in gedinla extraordinard din data de
201g1
Av5rrd in vedere: proiecrul de hotardre initiat si prezenrar de dl. primar. privind
aprobarea organizltii licitaliei publice deschise in vederea concesionbrii i3 tirenurr
extravilane categoria faneata propr privata a comunei Joseni cu suprafata totala de 14,27 Ha;
Expnnerea de motive nr. 126912018 al primarlui comunei Joseni, privind aprobarea
studiului de opoftunitate pentru concesionarea 13 terenuri extravilane, categoria fbneatd,
proprietate privatd al comunei Joseni, cu suprafata totald de 14,27 Ha, evidentiat in cF

nr.50362 si 5036J;
Studiul de oportunitate nr. 1158/05.03.2018 elaborat de cdtre Compartimentul oentru
administrarea domeniului public qi privat, aprobat prin Hotdr6rea consiliului Local nr.
___J2018;
Faptul, cd imobilul in care se afla terenurile mentionate este proprietatea pivata aI
Comunei Joseni, evidentiat in CF nr.50362 si 50363;
Raporlul de specialitate
12018, intocmit de cdtre dl. viceprimar.
Tinand cont de:
- prevederile art. 120 alin.(l) art. l2r a\in. (l) qi alin. (2) din constitulia Rom6niei,
republicatd;
- prevederile art. 3 qi 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile aft. 7 alin. (2) din Codul civil;
-prevederile O.U.G nr.5412006 privind regimul contractelor de concesiune de bunurr
propdetate pubhcd, aprobatd cu modificdri de Legea m. 2212007, pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5412006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publica; H.G.nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a ordonanJei de urgen{d a Guvernului nr. 5412006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publicd;
JinAnd cont de prevederile art. 866, art. 8'/ qi urm. din Codul
H.G.nr.
1,35112001 privind atestarea domeniului public al judelului Harghita, precum gi al
municipiilor, oragelor qi comunelor din jude{ul Harghita; cat Ei Hotdrarea consiliului Local
Joseni nr. 1/2016,
Ludnd in considerare prevederile art.7 ahn
din Legea ru. 5212003 privind
transparenla decizionald in administralia publicd 1oca1d,
JinAnd seama de prevederile art.40 gi urm. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.
2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,

m.

I

Civil;

(2)

republicatd,
afi.

(

Intemeiul art. 10, art. 36, alin. (1), art36, alin. (2) lit.c ,art.36 aljn. (5) 1it. b,
123 alin.(l) precum qi ale art.l15 alin.(1) lit.b), - din Legea nt.21512001
- privind

administralia publicd locald, republicatd:

&3
HOTARA$TE

Art.l.

Se aprobd organizarea licitaliei publice deschise in vederea concesiondrii a 13
terernrri extravilane categoria faneata propr pivata a comunei Joseni cu suprafata
totala de
14,27 Ha conform anexei 4, situat in comuna Joseni, tarlaua
evidenliat
in cF nr.
,,Dombarja"
50362 si 50363, pe o duratd de 7 ani, dupa cum trmeazd:
Lotul nr. 1 cu suprafata de 0,78 Ha conform schitei din anexa 4
Lotul nr. 2 cu suprafata de 1,03 Ha conform schitei din anexa 4
Lotul nr. 3 cu suprafata de 1,40 Ha conform schitei din anexa 4
Lotul nr. 4 cu suprafata de 1,50 Ha conform schitei din anexa 4
Lotul nr. 5 cu suprafata de0,77 Ha conform schitei din anexa 4
Lotul nr. 6 cu suprafata de 0,95 Ha conform schitei din anexa 4
Lotul nr. 7 cu suprafat a de 1,20 Ha conform schitei din anexa 4
Lotul nr. 8 cu suprafata de 1,04 Ha conform schitei din anexa 4
Lotul nr. 9 cu suprafata de 1,80 Ha conform schitei din anexa 4
Lotul nr. 10 cu suprafata de 0,98 Ha conform schitei din anexa 4
Lotul nr. 11 cu suprafata de 1,60 Ha conform schitei din anexa 4
Lotul nr. 12 cu suprafata de 0,56 Ha conform schitei din anexa 4
Lotul nr. 13 cu suprafata de 0,66 Ha conform schitei din anexa 4
Art.
Se aprobd caietul de sarcini, conform anexei nr. 1, care face pafte integrantd
din prezenta hotdrdre.
Art.
Se aprobd docunemtalia de atribuire, conform anexei nr. 2, care face parte
integrantd din prezenta hotdr6re.
Art. 4. Se aprobd modelul contractului de concesiune, conform anexei nr. 3, care face
parte integrantd din prezenta hotEr6re.
Art.5. Licitalia va avea loc la data de 11.04.2018 ora 10, la sediul Primdriei Josem.
Art,
Membrii desemna{i in comisia de licitatrie:
Bege L6sz16 Bal6zs - pregedintele comisiei,
Baicz Attila Kdroly-consilier, menbru
Laczk6 Agoston-cons ilier, membru
Birtalan Almos -consilier, secretarul comisiei
Art. 7. Membrii desemnali in comisia de solulionare a contestaliilor:
Baricz R6bert, din Joseni , consilier - preqedintele comisiei,
Vaszi paszlo - consilier. membru
Porlik'Iosif- consilier, membru
Birtalan Almos -consilier, secretarul comisiei
Art. 8' cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se insdrcineazd membrii
comisiei desemnali la, aat, 6 qi 7 .
Art.9' Prczenta hotdrare se comunicd Primarului qi instituliei Prefectului judelului
Harghita.

'
-

2.
3.

6.

Joseni, la 12.03.2018
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CAIET DE SARCINI
privind concesionarea 13 terenuri exfavilane categoria faneata propr pdvata
Joseni cu suprafata totala de 14,27 Ha, conform uner"i 4

a

comunei

Obiectul concesiunii: 1 3 terenuri extravilane categoria faneata propr privata a Comunei Josenr
cu suprafata totala de 14,27 Ha conform anexei 5.
Descrierea qi identificarea bunului: situat in comuna Joseni, tarlaua
,,domba1ja,,,
evidentiat in CF nr. 50362 si 50363.
Data licitaliei publice: 11.04.2018, ora 10.00
Locul desfdqurdrii licita{iei:
sediul Primdriei Joseni, comuna Joseni, nr. 666. jud. Harghita
Destinatia bunului: faneata
Condi{iile de exploatare a concesiunii: bunul trebuie exploatat pt scopuri de
agricultura
Condili i generale ale concesiuni i :
La licitatia pot parlicipa persoane fizice si agenti economici.
Regimul bunului: proprieate privat a ce trmeazd, a fr concesionat
Obligativitatea asigurdrii exploatdrii in regim de continuitate;
Obligativitatea plb1ii in termen a redeventei;
La expirarea termenulului de concesiune bunul va fi predat proprietarului in
starea in care a fost primitd
Este interzis subconcesionarea sau subdnchirierea bunului;
Durata concesiunii: 7 ani
Redeven{a minimd; 200 1ei/ha/an.
Nu se solicitd garan{ie.
Pentru fiecare teren se depune oferta separata dupa cum :urmeaza:
Lotul nr. 1 cu suprafata de 0,78 Ha conform schitei din anexa 5
Lotul nr. 2 cu suprafata de 1,03 Ha conform schitei din anexa 5
Lotul nr. 3 cu suprafata de 1,40 Ha conform schitei din anexa 5
Lotul nr. 4 cu suprafata de 1,50 Ha conform schitei din anexa 5
Lotul nr. 5 cu suprafata de 0,77 Ha conform schitei din anexa 5
Lotul nr. 6 cu suprafata de 0,95 Ha conform schitei din anexa 5
Lotul nr. 7 cu suprafata de 1,20 Ha conform schitei din anexa 5
Lotul nr. 8 cu suprafata de 1,04 Ha conform schitei din anexa 5
Lotul ru. 9 cu suprafata de 1,80 Ha conform schitei din anexa 5
Lotul nr. 10 cu suprafata de 0,98 Ha conform schitei din anexa 5
Lotul nr. 11 cu suprafata de 1,60 Ha conform schitei din anexa 5
Lotul w.12 cu suprafata de 0,56 Ha conform schitei din anexa 5
Lotul nr. 13 cu suprafata de 0,66 Ha conform schitei din anexa 5

-

Concesionarul va incheia contactul cu c6stigdtorul licitaliei dupd expirarea
termenului de20 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii licitaliei.
Cond(iile de valabilitate pe care trebuie sd le indeplineascd ofeftele:
Plicul exterior va cuprinde:
-declara{ia de parlicipare, semnatd de ofertant
-plicul cu Ofefia
-copie dupd certificatul de iruegistrare

txJ
Pe

plicul interior

se inscnu:
-numele ofertantului, precum qi domiciliul acestuia
-menliunea "Oferta privind nivelul de redeventd".
Plicul interior va cuprinde : oferta propriu zis6
ofeneie vor respecra, in mod obrigaroriu. cerinlele prevazule in Caietul de sarcini si
Studiul de opoftunitate.

fi sigilat gi depus impreund cu documentele de calificare in plicul
exterior.
Clauze referitoare 1a incetarea contractului de concesrune:
-ia implinirea duratei termenului pentru caxe a fost concesionat;
la desfiintarea agentului economic;
Plicul interior va

-in cazul rezilierii unilaterale a contractului de cdtre concedent in caz

nerespectaxe a clauzelor contractuale I
-in caz de renunlare inaintea implinirii duratei termenului de concesiune

de

-dacd interesul local o impune, concedentul are dreptul de a rezilia unilateral
contactul fird plata vreunei daune interese sau despdgubiri, cu notificare prealabila,
care se va comunica in scris, cu confirmare de primire inainte cu 90 zi1e.
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
privind concesionarea a 13 terenuri extravilane categoria faneata propr privata
Joseni cu suprafata totala de 14,27 Ha conform anexei 4
proprietatea publicd al Comunei Joseni

a Comunei

Informalii generale privind concedentul:
coMLrNA JosENI, codul fiscal 4367990, adresa: Joseni nr. 666, numdrul de telefon:
0266364498, fax: sau adresa de e-mail a persoanei de contact: primjoseni@hr.astral.ro;
Instrucliuni privind organizarea gi deslEgurarea procedurii de concesionare:
Procedura de concesionare se organizeazd. qi se desfdEoard in condiliile o.U.G. nr,
54/2006, aprobat prin Legea nr. 2212007 qi H.G nr.168/2007.
Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesionare este licitatie publicd,
Caietul de sarcini face pafte din documenta{ia de atribuire conform anexei;
Evaluarea ofertelor in vederea concesiondrii, se va realiza cu respectarea prezentei
documentalii de atribuire qi a normelor legale in vigoare.
Criteriile de atribuire a ofertelor in cazul prezentei documentalii: cel mai mare nivel al
redeventei.
Instrucliuni privind modul de elaborare qi prezentare a ofeftelor:
Orice persoand fizicd poate sd depund ofertd in scris, dacd are intenlia de concesiona
camera qi de a folosi in regim de locuint[.
ofeftele se depun in plicuri sigilate personal, prin poqtd sau curier, potrivit prevederilor
din caietul de sarcini la sediul concesionarului.
Data limiti de depunerea ofertelor: 10.04.2018, ora 10,00.
Ofertele se vor inregistra de c5.tre concesionar.
Ofertele care ajung la sediul concesionarului peste termen nu se vor lua in considerare.
Informalii detaliate gi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei
ca$tigttoare:
Criterii de atribuire:
-preful cel mai mare oferit;
lnstruc{iuni privind modul de utilizare a cdilor de atac:
Persoana nemullumitd de rezultatul licitaliei are dreptul de a atacain instanla in condiliile
Legii nr. 554/2004, a contenciosului administrativ.
Informalii referitoare la clauzele contractuale obligatorii sunt prevezute in modelul
contractului de concesiune conform anexei.
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-model-

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr.

/

Capitolul I. - Pirfile contracante
Intre Comuna Joseni, prin Consiliul Local al Comunei Joseni prin Gall
Szabolcs avdnd func{ia de primar, in calitate de concedent, pe de o parte,
in calitate

de conc^esionar, pe de

a.1t6

parte;

In temeiul o.U'G. nr. 5412006 privind regimul contracteror de concesiune de
bunuri proprietate publicd qi a Hotdrarii consiliului local al comunei Joseni, de
aprobare a concesiondrii

Aft.

nr

s-a incheiat prezentul contract de concesiune.

Capitolul II. - Obiectul contractului de concesiune
1

(i) obiectul contractului de concesiune este concesionarea, predarea respectiv
preluarea unei teren de categorie faneata a Comunei
Joseni cu suprafata de....,. ha.,
situat in Com'na Joseni, tarlaua dombalja , in conformitate cu obieciivele
concedentului.
(2) in derularea contractului de concesiune, concesionarul va ut iza urmdtoarele
categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: teren de categorie faneata cu supr. De .... ha.,
Capitolul III. - Termenul
(1) Durata concesi,nii este de 7 (qapte) ani, incep6nd de la data semndrii
Art.
procesului verbal de predare - primire al bunului.

2

Capitolul IV, - Redeventa qi plata acestuia
Ar1. 3 Redevenla amala este
I ei/an carc se va achita anual in numerar in
lei la caseria Primdriei Joseni, conform prezentului contract.
Neplata redevenlei sau executare a ctt intdrziere a acestel obligalii conduce la
aplicarea penalitdlilor legale.
Capitolul IV. - Drepturile plrfilor
Drept ur ile c o n ce s io n M alui
Ar1.
(1) Concesionarul are dreptul de a folosi, in mod direct, pe riscul qi pe
rispunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de concesiune.
(2) concesionarul are dreptul de a forosi gi de a culege fiuctere bunurilor
care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului qi obiectivelor stabilite de pd4i
prin contractul de conces iLrne.
Drept ar i le co n c e de nt ul ui
Art.
(1) concedentul are dreptur sd inspecteze bunul concesionat, sd verifice
folosirea bunul, modul in care este satisfEcut interesul public precum qi respectarea
obligali i lor asumate de concesionar.

de

4

5

(2) Concedentul poate modifica unilateral partea regleme ntat6 a
contractului de concesiune, cu notificarea prealabild a concesionarului, din motive
exceptionale legate de interesul nalional sau local, dup6, caz
(3) concedentul igi rezervd dreptul de a modifica in mod unilateral
prezentul contlact in fimclie de prevederile legale viitoare in special a normelor

AAA

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 5412006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publicd.
Capitolul VIII. - Obliga{iile pir(ilor
O bli goyi il e con cesio n uru I ui

6

(1) concesionarul este obligat sd asigure exploatarea in regim de continuitate
bunul care face obiectul concesiunii, potrivit obiecti\,ului stabilit de cdtre concedent.
(2) concesionarul este obligat sd foloseascd in mod direct bunul. care face
obiectul concesiunii.
(3) concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiect'l concesiunii.
(4) concesionarul este obligat s6 pldteascd redeven{a la termenele stabilite
prin prezentu I conlracl.
(5) Concesionarul este obligat sd foloseascd bunul concesionat, conform
destinaJiei stabilite prin contract.
(6) concesionarul este obrigat sb nu inchirieze qi sd nu constituie garanlii
reale asupra bunului ce fac obiectul concesiunii;
(7) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen
concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplind proprietate, bunurile
de retur, in mod gratuit qi libere de orice sarcini.
O bligaliile co ncedentului
Art. 7 (1) concedentul este obligat sd nu il tulbure pe concesionar in exerciliul
drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.
(2) concedentul nu are dreptul sd modifice in mod unilateral contractur de
concesiune, in afard de cazurile prevdzute expres de lege qi de prevederile prezentului

Art.

contract;

(3) concedentul este obligat sd notifice concesionarului aparilia orici'or
imprejuriri de naturd si aducd atingere drepturilor concesionarului.
(4) Concedentul este obligat sd predea bunul ce constituie obiectul

concesiunii liber de orice sarcini, in termen de 1 zi de la incheierea contractului.
Capitolul IX. - incetarea contractului de concesiune
Art.8 (1) Prezentul contract de concesirure inceteazd in wmbtoarele situalii:
a) la expirarea duratei stabilite in contract, dacd pA4ile nu convin, in scris,
prelungirea acestuia, in condiliile legii;
b) in cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin denuntarea
unilateral6 de cdtre concedent, cu plata unei despdgubiri juste qi prealabile in sarcina
concedentului;
c) in cazul nerespectArii obligaliilor conhactuale de cdtre concesionar. prin
reziliere, cu plata unei despdgubiri in sarcina concesionarului;
d) in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de c6tre concedent, prin
reziliere, cu plata de despdgubiri in sarcina concedentului;
Capitolul X. - Rlspunderea contractuali
Aft' 9 Nerespectarca de cdtre pdrlile contuactante a obligaliilor cuprinse in prezentul
contlact de concesiune ahage rdspunderea contractuald a patii in culpd,
a) majordrile de intdrziere, care se datoreazl. pen,rru neplata la termenele
scadente sau in cuantumurile stabilite, a redeven{ei. Majordrile de ?ntdrziere se
determind prin aplicarea procentului legal asupra debitului, cumulat, pe fiecare zi de
inrdrziere, a pldlii acestuia. Majordrile de intArziere se calculeazd qi se incaseazd de
drept lbra prealabila notificare.
b) daune interese, reprezintd paguba efectivd qi cAgtigul nerealizat;

dog
Capitolul XI. - Lirigii
Ar1. 10 (1) Litigiile de orice fer ce decurg din executarea prezentului contract
de
concesiune sunt de competenla instanlei judecdtoregti de drept comun.
Capitolul XII - Alte clauze
Aft. 11 (1) orice clauzd din prezentul cont'act se poate modifica prin act adi{ional,
cu acordul pdrtilor contractante:
Capitolul XIIL - Defini{ii
.A+. 12 (1) Prin forJd majord, in sensul prezentului contract de concesiune, se
in{e1ege o imprejurare externd cu caracter excepli onar, fdrl relalie cu
lucrul care a
provocat dauna sau cu insugirile sale naturale, absolut invincibild qi absolut
imprevizibild.

(2) Prin caz forrrrt se inlelege acere imprejurdri care au intervenit gi au
condus la producerea prejudiciului qi care nu implicd vinovdlia paznicului juridic,
dar
care nu intnrnesc caracteristicile forfei majore.

(3) Prin penalitdli legale se inlelege suma rezultatd prin aplicarea cotei
majordrilor de intarziere stabilitd prin hotdrare de guvern pentru neplata la termen a
obligatiilor bugetare, constdnd in impozite, taxe gi alte sume, care reprezintd, potrivit
legii, resurse financiare publice.
Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in doud exemolare.

CONCEDENT

de predare

-

CONCESIONAR

PROCES_VERBAL
primire al terenului -Lotul nr.
incheiat azi

situat in Comuna Joseni

comparlimentul de administrare al domeniului public, privat si de deservire,
din cadrul comunei Joseni, a procedat la predarea fanetii, Lotul nr.
in suorafatd
de ... .. mp., situat in Comuna Joseni, inscris in CF nr. 50362 si 50363, cdtre

nr. I
a consiliului local
*.
t
- cont.u.tut a. .oncesiurre nr.
face parte integranld a;n

Predarea bunului s-a fEcut in baza Hotdrdri
al ComLnrei Joseni qi a Conlractului de concesiune

Prezentul proces-verbal
qi s-a incheiat in doud exemplare.
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