
ROMÂNIA 
JUDEȚUL TIMIȘ 
COMUNA PIȘCHIA 
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA NR.27 
Din 29.06.2018 

Privind aprobarea Contractului cadru și a Regulamentului procedurii de licitație în vederea 
concesionării imobilului înscrisîin C.F.nr.404192 Bencecu de Jos, HB 1747, proprietar: 

Comuna Pișchia, domeniul privat 
 

Consiliul Local al Comunei Pișchia, județul Timiș, întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 
- referatul nr.2187/23.05.2018 al Primarului Comunei Pișchia, d-l Ioan Sas, prin care solicită 

aprobarea Contractului cadru și a Regulamentului procedurii de licitație, în vederea concesionării 
imobilului teren extravilan în suprafață de 58.976 mp, cu regim juridic de „ape stătătoare”, înscris în 
C.F.nr.404192 Bencecu de Jos, HB 1747, proprietar-Comuna Pișchia, domeniul privat; 

- raportul de specialitate nr.2188/23.05.2018 al d-lui Guran Nicolae Lucian, consilier  
juridic în cadrul Consiliului Local Pișchia; 

- avizele favorabile acordate de Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  
buget-finanţe, agricultură, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement și Comisia pentru administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, urbanism, gospodărire comunală şi amenajare teritorială; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârea Consiliului Local Pișchia nr.20/27.04.2018 
privind însușirea Raportului de evaluare, a Studiului de oportunitate și Caietului de sarcini, în 
vederea concesionării prin licitație publică a imobilului înscris în C.F.nr.404192 Bencecu de Jos, 
HB 1747, proprietar Comuna Pișchia, domeniul privat;   

În conformitate cu prevederile: 
-  Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu  

modificările si completările ulterioare, 
-  H.G.nr.525/1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu  

modificările si completările ulterioare, 
- art.36 alin.1 si 2 lit.c, art.123 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia  

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 
-  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările si  

completările ulterioare, 
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b și art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, 

republicata, privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, adoptă 
prezenta: 

H O T Ă R Â R E: 
Art.l. Se aprobă Contractul cadru și Regulamentul procedurii de licitație, în vederea 

concesionării imobilului teren extravilan în suprafață de 58.976 mp, cu regim juridic de „ape 
stătătoare”, înscris în C.F.nr.404192 Bencecu de Jos, HB 1747, proprietar-Comuna Pișchia, 
domeniul privat, care vor constitui anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă componența  comisiei de evaluare, care va fi responsabilă de desfășurarea 
procedurii de licitație publică, astfel: 

Jurj Gheorghe, viceprimar, președinte; 
Guran Nicolae-Lucian, consilier juridic, membru; 
Lițoiu Vasile-Ștefan, consilier local, membru; 
Herec Cristina-Mărioara, inspector, secretar, fără drept de vot. 
Art.3. Hotărârea a fost adoptată cu votul „pentru” a 9 consilieri locali din totalul de 10 

consilieri prezenți la ședință, 1 vot „împotrivă”. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituției Prefectului-județul Timiș; 
- Primarului Comunei Pișchia; 
- Cetățenilor, prin afișare și mijloace de comunicare electronice. 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,     
                             Lițoiu Vasile-Ștefan                                            Nicola Otilia–Adriana  



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMARIA COMUNEI PISCHIA 
PRIMAR 

Judeţul Timiş, Pischia,  nr. 261 
Tel. 0256 234101 Fax 0256/234101 

www.comunapischia.ro 
   

Anexa  
la Hotararea nr.27/29.06.2018 

 
             

CONTRACT DE CONCESIUNE 
a imobilului inscris in CF 404192 Bencecu de Jos, HB 1747,  

proprietar: Comuna Pischia, domeniul privat 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Art. 1 
COMUNA PISCHIA, prin Primarul Comunei Pischia, vand cod fiscal 5481541, cu sediul in 

localitatea Pischia, str. Principala, nr. 261, tel / fax: 0256 234 101, denumita în continuare 
PROPRIETAR/CONCEDENT, pe de o parte şi  

S.C. _____________  avand sediul  în _________, st. ___________, nr. __, camera 1,  
judeţul _______, inregistrata la ORC ________ sub nr. ______________, avand CUI 
_______________, reprezentata prin ___________ in calitate de Administrator, denumita in 
prezentul contract CONCESIONAR, pe de altă parte,  
 a intervenit prezentul contract de concesiune cu urmatoarele clauze: 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 2  

(1) Obiectul contractului de concesiune îl constituie suprafata de 58.976 mp, cu 
regim juridic de „ape statatoare”, inscrisa in CF 404192 Bencecu de Jos, HB 1747, 
proprietar: Comuna Pischia, domeniul privat Terenul concesionat va fi folosit potrivit 
destinatiei sale juridice, in vederea realizarii scopului concesionarii: dezvoltarea bunul 
concesionat, prin investitii de capital, in scopul realizarii unei locatii destinate pescuitului 
sportiv si de agreement. 
 
III. DURATA CONTRACTULUI 
Art. 3  

(1) Prezentul contract de concesiune se încheie pe o perioadă de 49 de ani, cu începere de la 
data semnarii sale. 

(2) Contractul poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata 
iniţială, prin simplul acord de voinţă al părţilor. 
 
IV. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 
Art. 4 

(1) Redeventa anuală este de _______ lei/an, pentru intreaga suprafata.   
(2) Redeventa poate fi plătită cu numerar la casieria unităţii sau prin virament în contul 

proprietarului deschis la Trezoreria Timisoara, cod fiscal ___________, în conformitate cu 
prevederile  din caietul de sarcini, care completeaza contractul de concesiune. 
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(3) Redeventa nu se modifica decat in situatii exceptionale, date de modificari legislative in 
domeniul fiscal. Aceasta se indexeaza anual cu indicele de inflatie. 

(4) Plata redeventei pentru anul 2018 se poate face in doua transe, ultima plata urmand a fi 
facuta pana cel tarziu la data de 01.10.2018.  
 

(5) Intârzierea la plată a redeventei se penalizează cu 0,05% din cuantumul datorat/an, pentru 
fiecare zi de întârziere, procent ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului. 
Neplata redeventei până la 01 noiembrie a anului in curs, pentru anul in curs, poate duce la 
rezilierea contractului de concesiune. 

(6) Pentru anii urmatori, redeventa se plateste integral pana la data de 01.07 pentru anul in 
curs. 
 
V. DREPTURILE PĂRŢILOR 
Art. 5 Drepturile concesionarului 

(1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, 
bunurile proprietate privată care fac obiectul prezentului contract. 

(2) Concesionarul are dreptul de a culege fructele bunului care face obiectul concesiunii, 
potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti prin contractul de concesiune.   
Art. 6 Drepturile concedentului: 

(1) Proprietarul are dreptul să inspecteze suprafetele concesionate, verificând respectarea 
obligaţiilor asumate de concesionar. Primarul Comunei Pischia, in mod direct sau prin 
delegat, exercita controlul in teren a modului in care sunt respectate obligatiile de catre 
concesionar, in conditiile stabilite prin contract si documentatia de atribuire; 

(2) Verificarea se va efectua cu notificarea prealabilă a Concesionarului; 
(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului 

de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul naţional sau local.  
 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 7 Obligaţiile concesionarului: 

(1) Concesionarul are obligaţia să respecte întocmai prevederile din oferta şi caietul de sarcini 
ce au stat la baza adjudecării licitaţiei. 

(2) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea   eficace, în regim de continuitate şi de 
permanenţă, a terenului ce face obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de 
către proprietar (lucrarile pentru amenajarea terenului in vederea realizarii unui loc de 
agrement cu balta pentru pescuit sportiv trebuie sa inceapa in cel mult 2 ani de la data 
semnarii contractului de concesiune); 

(3) Concesionarul are obligaţia de a nu schimba categoria de folosinţă a terenului care face 
obiectul prezentului contract.  

(4) Concesionarul are obligaţia să realizeze investitiile necesare valorificarii potentialului 
economic al bunului concesionat, in sensul realizarii unei zone de agrement, cu balta 
pentru pescuit sportiv, zona de camping, etc. Termenul pentru inceperea lucrarilor de 
investitie este de 2 ani de la data semnarii contractului, balta urmand a fi functionala in cel 
mult 5 ani de la data semnarii contractului. 

(5) Concesionarulveste obligat să  nu subcontracteze bunurile ce fac obiectul contractului. In 
masura in care lucrarile de investitie necesita atragerea unei surse de finantare, business-
plan-ul poate fi adus drept garantie, dar nu si bunul concesionat.  

(6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen sau în momentul încetării 
contractului prin acordul părţilor, concesionarul este obligat să restituie proprietarului în 
deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini. 
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(7) Concesionarul este obligat să notifice proprietarul de îndată ce sesizează existenţa sau 
posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea exploatării 
terenului ce face obiectul prezentului contract, în vederea luării măsurilor ce se impun. 
 
Art. 8 Obligaţiile proprietarului/concedentului: 

(1) Proprietarul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate 
din prezentul contract. 

(2) Proprietarul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură 
să aducă atingere drepturilor sale. 

(3) Proprietarul este obligat sa respecte contractul de concesiune, care nu poate fi modificat 
decat in cazurile prevazute de lege si de contract 

(4) Proprietarul este obligat sa predea terenul care face obiectul concesiunii in cel mult 15 zile 
de la data semnarii contractului de concesiune. 
 
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 
Art. 9 Prezentul contract de concesiune încetează prin: 

(1) înţelegerea părţilor, pentru motive întemeiate verificate şi acceptate de proprietar, sub 
condiţia achitării de către concesionar a redeventei şi a altor obligaţii ce decurg din 
prezentul contract; 

(2) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, prin act adiţional, 
prelungirea acestuia potrivit art. 3, alin. (2); 

(3) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea 
unilaterală de către proprietar, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului 

(4) în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de catre proprietar, prin rezilierea unilaterală 
de către concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului 

(5) in situatii exceptionale, legate de interesul national sau local 
(6) în cazul în care concesionarul nu exploatează terenul în scopul pentru care a fost luat in 

folosinta sau nu realizeaza investitiile necesare atingerii scopului concesiunii; 
(7) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat; 
(8) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a exploata terenul, prin renunţare, 

fără plata unei despăgubiri; în acest caz concesionarul va notifica proprietarul, în termen 
de 15 zile de la constatarea situaţiei intervenite, despre imposibilitatea obiectivă de 
realizare a activităţii; 

(9) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi 
condiţiilor reglementate de lege.  
 
Art. 10 La încetarea contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie, în 

deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul inchiriat, cel putin in parametrii in care l-a primit 
(stare normala de folosinta). 

      Art. 11. La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, toate bunurile 
trecin deplina proprietate a concedentului. Clauza este valabila in conditiile in care 
concedentul, la solicitarea concesionarului, nu refuza prelungirea contractului cu pana la 
jumatate din termenul initial, sau daca nu se afla in culpa contractuala, in schimbul platii unei 
sume egale cu valoarea contabila a investitiei. Aceasta reprezinta o optiune, iar in conditiile in 
care concedentul nu este interesat sa patreze investitiile realizate de catre concesionar, acesta 
din urma este obligat sa predea bunul concesiunii liber de sarcini. 
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IX. CLAUZE CONTRACTUALE PRIVIND RESPONSABILITĂŢILE DE MEDIU 
Art. 12 Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat sa asigure respectarea normelor 

de protectie a mediului, conform OUG nr. 195/2005, cu modificarile ulterioare. 
 

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
Art. 13 Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul 

contract de concesiu, atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
In situatia nerespectarii obligatiilor de catre una din parti, , partea lezata poate solicita 

daune-interese, echivalentul prejudiciului suferit si/sau a beneficiului nerealizat. 
 
XI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
Art. 14 

(1) În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită, dacă va fi transmisă la adresa prevăzută la Art. 1, în 
prezentul contract, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia uni eveniment de 
natură a produce modificări în executarea clauzelor contractului. 

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

(3) Dacă notificarea se trimite prin fax sau mijloace electronice de comunicare, se consideră 
primită în prima zi lucrătoare dupa cea în care a fost expediată. 
 
XII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
Art. 15 Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de 

inchiriere se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările ulterioare, fiind de competenta instantei in circumscriptia careia se afla bunul 
concesionat. 

 
 

XIII. CLAUZE FINALE 
Art. 16 

(1) Categoriile si bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea contractului sunt: 
a) Bunuri de retur- sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit si libere de orice 

sarcini concedentului, la incetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur, 
bunurile care fac obiectul concesionarii. 

b) Bunuri de preluare- sunt considerate constructiile realizate in conditiile legii cu 
autorizatie de construire, constructii care la expirarea contractului pot reveni 
concesionarului in conditiile clauzei 11.1 

c) Bunuri proprii-sunt bunurile care, la incetarea contractului de concesiune, raman in  
proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut 
concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe toata durata concesiunii- utilaje, 
unelte, etc. 

 
(2) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 
(3) Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 

reprezintă voia parţilor şi înlatură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară 
sau ulterioară încheierii lui. 
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Prezentul contract de concesiune s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 

 
                    CONCEDENT, 

PRIMAR,                 CONCESIONAR, 
          ing. Ioan SAS       S.C.__________________ 

 
                          Administrator, ________ 

       BIROU AGRICOL,________ 
       
DIRECTIA ECONOMICA, _________ 
       
      AVIZAT JURIDIC,_________ 
 
      Intocmit, Guran Nicolae Lucian 
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Anexa  

la Hotararea Consiliului Local nr.27/29.06.2018 

 

REGULAMENTUL PROCEDURII DE LICITATIE 

privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului inscris in CF 404192 Bencecu de Jos, HB 1747, 
proprietar: Comuna Pischia, domeniul privat 

 

CAP. I DISPOZITI GENERALE   

ART. 1:  ¬Prezentul regulament stabileste conţinutul-cadru al caietului de sarcini, documentaţiei de 
atribuire a contractului de concesiune, instrucţiunile privind organizarea si desfăsurarea procedurii 
de licitatie in vederea concesionarii suprafetei de 58.976 mp, cu regim juridic de „ape statatoare”, 
inscrisa in CF 404192 Bencecu de Jos, HB 1747, proprietar: Comuna Pischia, domeniul privat  

ART. 2:  Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de 
naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru durata de 49 ani, cu posibilitatea prelungirii 
cu cel mult jumatate din perioada initiala. 

ART. 3: 

Pentru tinerea evidenţei documentelor si informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de 
licitatie, se intocmeste si păstrează registrul "Oferte" si ”Contracte", care cuprinde date si informaţii 
referitoare la  derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune, precum si si 
informaţii referitoare la executarea contractului.   

ART. 4:  (1) Se intocmeste dosarul licitatiei publice pentru fiecare contract atribuit si se pastreaza 
atata timp cat contractul de concesiune produce efecte juridice, dar nu mai putin de 10 ani de la data 
finalizarii contractului.   

(2) Dosarul de licitatie trebuie sa cuprinda:  a) Studiul de Oportunitate; b) Hotărârea de aprobare a 
procedurii de licitatie in vederea concesionarii;c) Caietul de sarcini; d) Ofertele declarate castigatoare 
insotite de documentele care au stat la baza acestei decizii; e) Justificarea hotărârii de anulare a 
procedurii de atribuire, dacă este cazul; f) Contractul de concesiune semnat, însoţit de schita de 
amplasare a terenului si suprafata alocată. g) Proces — verbal de predare - primire amplasament;   

CAP. II PROCEDURA ADMINISTRATIVA DE INITIERE A CONCESIONARII 

  SECTIUNEA 1 Iniţiativa concesionarii 

ART. 5:  (1) Cedarea in concesiune  are loc ca urmare a nevoii de a dezvolta mediul economic 

(2) Initiativa concesionarii are la baza studiului de oportunitate, care cuprinde urmatoarele elemente:  
a) descrierea si identificarea bunului care urmează să fie cedat in folosinta; b) motivele de ordin 
economic, financiar, social si de mediu, care justifică realizarea concesionarii; c) nivelul minim al 
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redeventei; d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune; e) durata estimată a 
concesiunii;  

3) Studiul de oportunitate se aprobă de către proprietar.  

SECTIUNEA a 2-a Procedura de atribuire  

ART. 6  Se stabilesc urmatoarele proceduri de atribuire a contractelor de concesiune:  - licitaţia 
publică cu strigare - procedura la care persoana interesată are dreptul de a depune ofertă in plic 
inchis; pretul se imbunatateste prin strigare, pasul fiind de 50 lei/an, plecand de la cel mai mare nivel 
al redeventei ofertate in plic inchis.   

SECTIUNEA a 3-a Documentaţia de atribuire  

ART. 7  (1) Caietul de sarcini   si contractul cadru trebuie să cuprindă urmatoarele elementele:  

a. informatii generale privind obiectul concesiunii 

b. scopul concesiunii 

c. obiectul concesiunii si conditii privind incheierea contractului  

d. conditii obligatorii privind exploatarea concesiunii 

e. durata contractului de concesiune 

 f. nivelul minim al redeventei 

g. garantii  

h. regimul bunurilor utilizate in derularea contractului de concesiune 

i. obligatiile privind protectia mediului si a persoanelor  

j. condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele  

k. clauzele referitoare la incetarea contractului de concesiune 

ART. 8 (1) Documentaţia de atribuire va cuprinde urmatoarele elementele: Studiul de oportunitate, 
Caietul de sarcini, Regulamentul pentru desfasurarea procedurii de licitatie 

 (2) Proprietarul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana 
interesată, care înaintează o solicitare în acest sens, prin punerea la dispoziţia persoanei interesate a 
unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie si/sau electronic.   

(3) Documentatia se elibereaza gratuit, prin mijloace electronice.   

SECTIUNEA a 4-a Reguli privind anunţul de licitaţie  

ART. 9  (1) Se intocmeste anunţul de licitaţie, după aprobarea documentaţiei de atribuire de către 
concedent.   
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(2) Anunţul de licitaţie va cuprinde urmatoarele elementele:  : Informaţii generale privind 
concedentul/proprietarul  2. Informaţii generale privind obiectul concesionarii  2.1 Procedura 
aplicata  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire;  3.1. Modalitatea prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire  3.2. Denumirea si adresa 
compartimentului din cadrul proprietarul, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire  3.3. Costul si condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar  3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor  4. Informaţii privind ofertele:  4.1. Data limită de depunere a ofertelor  
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă  5. Data si locul la care se va desfăsura sedinţa publică de deschidere a ofertelor  6. Denumirea 
instanţei competente in soluţionarea litigiilor   

SECTIUNEA a-5-a  Instrucţiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor  

ART. 10  Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile Regulamentului 
procedurii de licitatie, documentaţiei de atribuire, caietului de sarcini.   

ART. 11 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 
valabilitate, respectiv 90 de zile, urmand a fi redactata in limba romana.   

ART. 12 Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa si până la data limită pentru 
depunere, mentionate in anuţurile publicitare si in calendarul procedurii.   Riscurile legate de 
transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.   Oferta depusă la o 
altă adresă a proprietarului decât cea stabilită, sau după expirarea datei limită pentru depunere, se 
returnează nedeschisă.   Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită 
pentru deschiderea acestora, proprietarul urmând a lua cunostinţă de conţinutul respectivelor oferte 
numai după această dată.   

ART. 13 Ofertele se depun la sediul Primariei Comunei PIȘCHIA, intr—un plic sigilat care vor contine 
documentele prevazute in Caietul de sarcini si până cel târziu la data stabilita in anunţul publicitar.   

 

SECTIUNEA a 7-a Comisia de evaluare  

ART. 14  (1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, stabiliti prin 
hotarare a Consiliului Local. (2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un 
membru supleant.  - (3) Comisia de evaluare este alcătuită, din reprezentanţi ai consiliului local, 
si/sau ai aparatului de specialitate al Primarului, numiţi în acest scop.  

ART. 15  Secretarul comisiei de evaluare este numit de proprietar, iar acesta nu are drept de vot.   

ART. 16  (1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.  (2) Deciziile 
comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.  

ART. 17  (1) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de 
interese, astfel:  - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire proprietarul are obligaţia de a lua 
toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de 
interese si/sau manifestarea concurenţei neloiale,  - Persoanele care sunt implicate direct în procesul 
de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din 
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procedura de atribuire.  - Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor 
următoarele persoane:  a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu ofertantul, 
persoană fizică;  b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu personae care fac parte 
din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, 
persoane juridice;  c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris 
al unuia dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de 
conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi;  d) persoane care pot avea un interes de 
natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.   (2) În 
caz de conflict de interese, presedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe proprietar 
despre existenta stării de incompatibilitate si va propune înlocuirea persoanei incompatibile, cu unul 
dintre membrii supleanti. 

 

ART. 18  Supleanţii participă la sedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii 
acesteia se află în imposibilitate de participare, motivat, sau datorită unui caz de incompatibilitate, 
caz fortuit sau forţei majore.   

ART. 19  Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:  

a) analiza si selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor si documentelor cuprinse în plic;   

b) intocmirea listei cuprinzând ofertele admise si comunicarea acesteia;   

c) analizarea si evaluarea ofertelor;  

d) desfasurarea licitatiei publice cu strigare; intocmirea proceselor-verbale;  

e) desemnarea ofertei câstigătoare/castigatorului.  

ART. 20  ('1) Comisia de evaluare este legal întrunită  în prezenţa majoritatii membrilor.  

(2) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire si 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.   

ART. 21 Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor 
si documentelor cuprinse în ofertele analizate.  

SECTIUNEA a 8-a Comisia de solutionare a contestatiilor  

ART. 22 

(1) Comisia de solutionare a contestatiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri.   
(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de solutionare a contestatiilor i se poate desemna un 

membru supleant.   
(3) Comisia de solutionare a contestatiilor este alcătuită, din reprezentanţi ai Consiliului Local si 

ai aparatului de specialitate al Primarului.   
ART. 23  Componenţa comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii acesteia, precum si supleanţii 
lor sunt numiţi prin Dispoziţia Primarului.  Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor este 
numit de proprietar dintre reprezentanţii comisiei. Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor 
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este numit de proprietar dintre membrii comisiei.  Deciziile comisiei de solutionare a contestatiilor se 
adoptă cu votul majorităţii membrilor.   
Membrii comisiei de solutionare a contestatiei nu au dreptul de a participa la soluţionarea unei 
contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii deciziei 
pronunţate:  a) dacă acestia, au vreun interes în soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, rude 
sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi;  b) dacă s-au pronunţat public în 
legătură cu contestaţia pe care o soluţionează;  c) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi 
bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.  

În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de solutionare a contestatiilor adoptă decizii in conformitate 
cu legislatia in vigoare.  

Sub sanctiunea decaderii, contestatiile se depun in termen de 3 zile de la data comunicarii unui 
castigator la procedura/act al autoritatii de natura a aduce atingere intereselor legitime ale unui 
ofertant. 

 

 CAP. III ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

 SECTIUNEA 1 Depunerea ofertelor  

ART. 24  (l) Ofertele se depun la sediul concedentului într-un singur plic inchis si sigilat care va 
conţine documentele prevăzute in Caietul de sarcini.  (2) Un ofertant nu poate depune o oferta 
individuala si alta oferta comuna . 

 ART. 25  Oferta va fi depusă într-un singur exemplar original semnat si daca este cazul stampilat de 
catre ofertant pe fiecare pagina.  

SECTIUNEA a 2-a Licitaţia  

ART. 26  (1) În cazul procedurii de licitaţie cu strigare, autoritatea va publica anuntul de licitatie . 

(2) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data 
limită pentru depunerea ofertelor.   

(3) Persoana interesată are dreptul de a solicita si de a obţine documentaţia de atribuire, autoritatea 
avand obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai 
repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească o zi lucrătoare de la primirea unei 
solicitări din partea acesteia.   

(4) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât să nu conducă la 
situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 2 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.   

(5) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de 
atribuire.   
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(6) Autoritateaare obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet si fără ambiguităţi, la orice clarificare 
solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de 
solicitări.   

(7) Procedura de licitaţie se poate desfăsura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au 
fost depuse cel puţin 2 oferte valabile.  In caz contrar, procedura se reia, atribuirea urmand a fi facuta 
daca este depusa cel putin o oferta valabila. 

(8) După deschiderea plicurilor în sedintă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin 
totalitatea documentelor de calificare.  

ART. 27  După analizarea documentelor de calificare, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 
procesul-verbal in care se va menţiona rezultatul analizei, respectiv daca sunt toate documentele 
solicitate si se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare si de către ofertanţii prezenti la 
deschidere.   

ART. 28  (1) Orice decizie referitor la calificarea ofertantilor,   se adoptă de către comisia de evaluare 
în cadrul sedinţei de deschidere a ofertelor, inainte de a se deschide licitatia publica cu strigare.   

ART. 29  (1) Procesul—verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare si de catre 
ofertanti.   

ART. 30  (1) Contractul de concesiune se incheie dupa împlinirea unui termen de 3 zile calendaristice 
de la data adoptarii si comunicarii unei hotarari privind rezultatul procedurii, daca au fost depuse cel 
putin 2 oferte valabile. 

 ART. 31  (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a 
solicita clarificări si, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanti. 

 SECTIUNEA a 3-a Pasul de strigare  

ART. 32  În cazul în care   au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile , se va trece la etapa urmatoare: 
strigarea.  

ART. 33  Pasul de strigare este de 50 lei/an, pornind de la cel mai mare nivel al redeventei ofertate.    

 

 SECTIUNEA a 4-a Desemnarea ofertei câstigătoare  

ART. 34  (1) Pentru determinarea ofertei câstigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul de atribuire 
prevăzut în documentaţia de atribuire: cel mai mare nivel ofertat/strigat   

Art. 35. Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei 

 Art. 36.  Autoritatea are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită 
ca fiind câstigătoare.  

ART. 37 Anunţul de atribuire se afisaza la avizierul/pagina WEB a institutiei si devine document 
public. 
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Art. 38. Procedura de informare este realizata si prin datele publicate prin intermediul site-ului 
official al autoritatii: www.comunapischia.ro 

 SECTIUNEA a 5-a Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune 

ART. 39  Autoritatea are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, 
dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data încheierii contractului, numai în cazul în care se 
constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac 
imposibilă incheierea contractului.  

ART. 40  Autoritatea are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de 
atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care acestia si 
le-au creat prin depunerea ofertelor, cât si motivul concret care a determinat decizia de anulare.   

CAP. IV CONTRACTUL DE CONCESIUNE 

SECTIUNEA 1 Încheierea contractului de concesiune 

ART. 41  (1) Contractul de concesiune  se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.   

(2) Forma si clauzele esentiale ale contractului  sunt prezentate în cadrul Documentatiei de atribuire.   

ART. 42  În cazul în care ofertantul declarat câstigător refuză incheierea contractului, autoritatea 
incheie contractul   cu ofertantul clasat pe locul 2, in conditiile in care oferta indeplineste conditiile 
de valabilitate.   

CAP. V SOLUTIONAREA CONTESTAIIILOR  

ART. 43  (1) Orice persoană care se consideră vătămată într—un drept ori într—un interes legitim 
printr—un act al autoritatii, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia concesiunii de bunuri 
proprietate privata sau publica, poate depune contestatie în termen de 3 zile calendaristice, 
începând cu ziua următoare luării la cunostinţă, cu privire la un act al autoritatii considerat nelegal.  
(2) În vederea soluţionării contestaţiilor, partea care se consideră vătămată are dreptul să se 
adreseze comisiei de solutionare a contestatiilor.   

(3) Înainte de a se adresa comisiei de solutionare a contestatiilor, persoana vătămată notifică 
autoritatea cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia inchirierii  de bunuri 
proprietate publica si la intenţia de a sesiza comisia de solutionare a contestatiilor.   

(4) După primirea notificării, autoritatea  poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare 
pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea 
unui act emis în cadrul respectivei proceduri.   

(5) Măsurile adoptate de autoritate se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a 
notificat autoritatea, cât si celorlalţi ofertanţi implicaţi.   

(6) Persoana vătămată care, primind comunicarea de la autoritate, consideră că măsurile adoptate 
sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite acesteia o notificare de renunţare 
la dreptul de a formula contestaţie în faţa comisiei de solutionare a contestatiilor sau, după caz, o 
cerere de renunţare la judecarea contestaţiei.   
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(7) Autoritatea poate incheia contractul de concesiune  numai dupa comunicarea deciziei comisiei de 
solutionare a contestatiilor.                                                            

 

 

INTOCMIT 

                                               - Guran Nicolae Lucian - 
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