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HOTARAREA NR. 52/2015 
pentru modificarea HCL nr. 47/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind desfdsurarea 

licitatiilor organizate pentru concesionarea bunurilor aflate in proprietate publica sau privatd a 
Comunei Cristian 

Consiliul Local al Comunei Cristian intrunit in sedinta la data de 29.05.2015, 
Analizand noua forma a Regulamentului-cadru de concesionare a bunurilor care fac parte din 

domeniul public ~i privat al Comunei Cristian, prezentata de primarul Comunei Cristian, di. Dragos 
Serafim; 

Avand in vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 ~i 3 ale Consiliului Local Cristian, 
la proiectul de hotarare inscris la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi prin care se propune noua forma a 
Regulamentul-cadru pentru concesionarea bunurilor care fac parte din domeniul public ~i privat al 
Comunei Cristian, inregistrate sub nr. 66/27.05.2015 si 68/26.05.2015; 

Vazand dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, actualizata, art. 9 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate public, actualizata, precum si dispozitiile art. 861 din Codul Civil; 

In temeiul art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. c, art. 45 alin. (1) si art. 123 din Legea 
administratiei pub lice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARA$TE: 

Art. 1. Se aproba Regulamentul-cadru de concesionare a bunurilor care fac parte din domeniul 
public ~i privat al Comunei Cristian, in forma revizuita, conform anexei nr, 1, parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 2. Primarul comunei Cristian prin compartimentele din subordinea sa, va asigura ducerea 
la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari cu respectarea prevederilor din actele normative in 
materie. 

CONTRASEMNEAZA: 
SECRET AR, 
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Anexii la HCL nr. 52/29.05.2015 

de concesionare a b un arilor care fac pa rte din domeniu/ bublic si privat al comunei 
Cristi an 

REGULAMENT-CADRU 

Titlul I Dispozith generale 

Art. 1 Prezentul regulament are ea obiect reglementarea ~i organizarea atribuirii 
contractelor de concesiune prin licitatie publica, dupa caz prin negociere directs, a bunurilor 
imobile din patrimoniul comunei Cristian, titularul dreptului de proprietate fiind comunei 
Cristian , iar competenta materiala de administrare a bunurilor 111 cauza este In sarcina 
Consiliului Local al comunei comunei Cristian . 

Art. 2 111 sensul prezentului regulament, termenii de rnai jos se definesc astfel: 
contract de concesiune - contractul 1ncheiat in forma scrisa prin care ConsiliuJ Local comunei 
Cristian denumit concedent, transmite pe o perioada determinata, unei persoane, denumite 
concesionar, care aqioneaza pe riscul .~i raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui 
bun proprietatea cornunei Cristian, in schimbul unei redevente; 
organizatorul licitatiei - Prirnaria comunei Cristian prin structura sa de specialitate, respectiv 
persoana care conduce sedinta de licitatie desemnata din membrii comisiei de Jicitatie sau 
pre~edintele acesteia: ofertanti - persoanele fizice sau juridice care fac o oferta calificata 111 
cadrul sedintei de licitatie, dupa caz de negociere directa. 

Art. 3 Concesionarea se face ln baza unui contract de concesiune. incheiar 111 forrna 
scrisa, prin care Consiliul Local al comunei Cristian, denumit concedeni. transmite pe o 
perioada deterrninars, unei persoane, denumite concesionar, care actioneaza pe riscul si 
raspunderea sa. dreptul ~i obligatia de exploatare a unui bun proprietatea comunei Cristian, in schimbul unei redevente, 

Art. 4(1) Calitatea de concedent este recunoscuta Consiliului Local comunei Cristian in 
nurnele comunei Cristian pentru bunurile din patrimoniul comunei, asupra carora exercita un drept de proprietate. 

(2) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoana fizica sau juridica, rornana sau 
straina, 1n conformitate cu dispozitiile prezentului regulament. 

Art. 5(1) Sumele obtinute din concesionarea bunurilor se fac venit la bugetul comunei Cristian. 

(2) Principiile care stau la baza procedurii de concesionare a bunurilor din patrimoniul 
comunei Cristian sunt transparenta - punerea la dispoziri« tuturor celor interesati a informatiilor 
referitore la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune; 
tratamentul egal - aplicarca, intr-o maniera nediscriminatorie, de catre Cornuna Cristian . a 
criteriilor de atribuire a contractului de concesiune; 
propo11ionalitatea - presupune ea orice masura stabilita de Comuna Cristian trebuie sa fie 
necesara si corespunzatoare naturii contractului; 
nediscriminarea - aplicarea ele catre Comuna Cristian a acelorasj reguli, indiferent de 
national itatea partici panti lor la procedura de atribuire a contractul u i de concesi une, cu 
respectarea conditiilor prevazute in acordurile ~i conventiile la care Romani~; 

~ .,. 



libera concurenta - asigurarea de catre Comuna CRistian a conditiilor pentru ea orice participant 
la procedura de atribuire sa aiba dreptul de a deveni concesionar ln conditiile legii, ale 
conventiilor §i acordurilor inrernariona!e la care Romania este parte. 

Titlul II 
Procedurile de atribuire a contractului de concesiune 

Capitolul I Initieres concesionarii 

Art.6. Jnitierea concesionarii se face in baza OUG54/2006 precum si a normelor 
Metodologice de aplicare a acesteia; 

Art. 6 (1) Initiativa concesionarii o are Consiliul Local al comunei Cristian 111 baza 
efectuani unui studiului de oportunitate, sau ea urmare a unei propuneri fundamentate din punct 
de vedere economic, financiar, social §i de mediu. insusite de acesta prin adoptarea unei hotarari. 

Art.6 (2) In cazul in care concedentul in speta Cornuna Cristian nu detine capacitatea 
organizatorica si tehnica pentru elaborarea Studiului de Oportunitate prevazut la alin(l) poate 
apela la serviciile unor consultanti de specialitate. 

Art.6 (3) In cazul in care persoana fizica sau juridica interesata solicita consultanta de la 
o firma de consultanta independenta,costul studiului de oportunitate este suportat de catre 
acesta. 

Capitolul II 
Studiul de oportunitate si aprobarea concesionarii 

Art. 7 Studiul de oportunitate, efectuat de catre compartimentele de specialitate ale 
aparatului de specialitate a Primarului comunei Cristian in speta Compartimentul Achizitii 
Publice , va contine 111 principal urmatoarele: 
descrierea si identificarea bunului care urrneaza sa fie concesionat; 
motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifies realizarea concesiunii; 
nivelul minim al redeventei; 

modalitatea de acordare a concesiunii avuta in vedere,daca se recurge la procedura licitatiei 
publice deschise cu preselectie sau la procedura de negociere directa, trebuie motivata aceasta optiune; 
termene previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare 
procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune si justificarea alegerii procedurii: 
durata estirnata a concesiunii; 
f)termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; 

Art. 8 Studiul de oportunitate se aproba de catre Consiliul Local Cristian, 
Art. 9(1) Concesionarea bunurilor apartinand patrimoniului comunei Cristian se aproba 

prin hotarare a Consiliului Local Cristian, pe baza studiului de oportunitate intocmit potrivit art.7 
lin prezentul regulament. 

(2) Hotararea Consiliului Local prin care se aproba concesionarea, prin licitatie publica 
deschisa, respectiv, negociere directs, a unui bun. va cuprinde : procedura de licitatie, datele de 
identificare ale bunului, pretul de pornire al licitatiei, modalitatea de plata a redevente: dupa 
adjudecarea contractului de concesiune. ~ 



Capitolul III Documentatia de atribuire 

Art. 10 (I) Documentatia de atribuire va fi pusa 111 vanzare de catre Prirnaria Comunei 
Cristian, prin intermediul compartimentului de specialitate, la sediul sau, situat In comuna 
Cristian juderul Brasov 

(2) Pretul dosarului de atribuire va f astfel stabilit astfel incat sa acopere cheltuielile 
ocazionate cu costul multiplicarii documentatiei, la care se va adauga, daca este cazul, costul 
transm iteri i acesteia . 

Art. 11 Documentatis de atribuire sau caietul de sarcini va cuprinde urmatoarele: 
datele de identificare concedentului ; 
datele de identificare ale organizatorului licitatiei ; 
procedura de licitatie aplicata; 
data lirnita pentru depunerea ofertelor de participare la licitatie ; 
adresa, data ~i ora de desfasurare a licitatiei pentru atribuirea contractului de concesiune; - 
prezentarea bunului: denumire, adresa, regim juridic, descriere, datele si caracteristicile 
constructive ale acestuia, daca este cazul si starea tehnica actuala; 
elemente de pret : pretul de porn ire a licitatiei, salt/pas minim de I O % din redeventa minima 
anuala, garantia de participare la licitatie, costul documenratiei de atribuire, cuantumul taxei de 
participare si modalitatea de plata a redeventei; 
documentele necesare pentru :i'nscrierea la Licitatie ; 
conditiile pe care trebuie sale 1ndeplineasca ofertantul pentru a fi admis la licitatie (conditiile de 
cal ificare ); 
instructiuni privind modul de desfasurars a procedurii de licitatie ; 
alte precizari considerate a fi utile pentru ofertanti ; 
numarul de telefon sau de fax unde se pot obtine relatii despre bunul care urrneaza a f 
concesionat. 

Art. 12 Orice persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia 
ele atribuire. 

Art.13 Concedentul se obliga sa raspunda. in mod clar, complet si tara ambiguitati, la 
orice clarificare solicitata, in termen de maxim 4 zile lucratoare de la primirea solicitarii. 

Capitolul IV Anuntul publicitar 

Art. 14 Dupa aprobarea concesionarii, potrivit art. 9 din prezentul regulament, Prirnaria 
comunei Cristian, prin grija compartimentului de specialitate, va proceda Ja publicarea anuntului 
privind organizarea licitatiei. 

Art. 15 Anuntul privind organizarea licitatiei se va publica 111 Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a VJ 
a. se va afisa la sediul organizatorului, la locul unde se afla bunul, se va publica pe site-ul olicial 
al Prirnariei comunei Cristian, intr-un cotidian central de mare tiraj si intr-un cotidian local . 

(2) In situatia 111 care se urrnareste atragerea ofertantilor straini, publicarea anuntului se 
face $i intr-un ziar de circulatie intemationala, sau prin INTERNET. 

Art. 16 Anuntul privind organizarea licitatiei se va publica cu eel putin 20 zile 
calendaristice inainte- de data limita pentru depunerea ofertelor. 

Art. 17 Continutu] minim al anuntului iicitatiei este urmatorul : 
numele organizatorului licitatiei, adresa acestuia $i persoana de contact; 



obiectul licitatiei, locul de amplasare unde poate fi vizitat; 
data ~i ora limita de depunere a cererilor de inscriere, precum si locul unde se depun acestea; 
data. ora $i locul desfasurarii licitatiei; 
locul de unde se pot obtine documentele licitatiei si alte informatii ; 
pretul de pornire al licitatiei ; 
conditiile pe care trebuie sale indeplineasca ofertantii spre a f admisi la licitatie ; 
cheltuielile de participare. 

Titlul Ill 
lnstructiuni privind organizarea si desfasurarea licitafiei 

Capitolul 1 Comisia pentru licitatic 

Art. 18 Compartimentul Achizitii Publice sau persoana desemnata din aparatul de 
specialitate al primarului, viceprimarul comunei consiliati de secretarul comunei vor asigura 
organizarea operatiunilor pregatitoare licitatiei si desfasurarii acesteia in conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament. 

Art. 19 Comisia pentru licitatie va fi constituita si nominalizata prin Dispozitie de 
Primar. Aceasta se va ocupa de intocmirea documentatiei de atribuire, verificarea procedurilor 
de inscriere la Iicitatie si de asigurarea desfasurarii licitatiei 111 conformitate cu prevederile 
prezentu I u i Regu lament. 

Art. 20 (1) Comisia pentru licitatie va fi alcatuita dintr-un numar impar de mernbri, care 
nu poate fi mai mic de 5, dupa cum urrneaza: 
pre~edinte 
secretar 
membrii. 

(2) Prin aceeasi hotarare vor fi numiti doi membrii supleanti si un secretar. 
Secretarul va fi membru al comisiei de licitatie si va avea ea atributii redactarea $i comunicarea 
documentelor licitatiei. 

Art. 21 Persoanele desemnate sa faca parte din comisia pentru licitatie sunt obligate sa 
dea o declaratie privind compatibilitatea, irnpartialitatea si obligatia de pastrare a 
confidentialitarf in raport cu calitatea de membru ai comisiei pentru licitatie, conform 
prevederilor legale si care se vor pastra la dosarul concesiunii. 

Art. 22 Comisia de licitatie va avea. 111 principal, urmatoarele atributii : 
publicitatea anuntului de licitatie ; 
verificarea documentelor de participare la licitatie a potentialilor ofertanti; 
intocmirea listei cu ofertantii acceptati : 
desfasurarea sedintei de licitatie ; 
intocmirea proceselor-verbale ale sedintei sau ale sedintelor de licitatie, dupa caz ; -desernnarea 
castigatorului licitatiei ; 

Art. 23 Comisia va lucra legal 111 prezenta majoritatii membrilor sai, fiind abilitata sa 
adopte rezolutii, referate scrise, motivate. Rezolutiile/Referatele vor f adoptate de comisia 
pentru licitatie cu votul rnajoritatii membrilor prezenti, 111 mod autonom, numai pe baza 
prevederilor prezentului Regulament $i ale legislatiei 111 vigoare incidente. 

Art. 24 Membrii cornisiei de licitatie au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor, 
inforrnatiilor si documentelor cuprinse in ofertele analizate. ~ 



Capitolul II Documentele licitatiei 

Art. 25 (1) Documentele licitatiei sunt urrnatoarele : 
hotararea consiliului local pentru aprobarea scoaterii Ja licitatie a bunului. 'in vederea 
concesionarii : 
Dispozitie de constituire si nominalizare a comisiei de licitatie adoptata de Primar,. 
anuntul privind organizarea licitatiei; 
documentatia de atribuire sau caietul de sarcini; 
cererea - lip de inscriere la licitatie; 
procesul-verbal al licitatiei; 
acte privind identificarea bunului ce urrneaza a fi concesionat; 
dosarul de participare la licitatie al fiecarui ofertant; 
declaratiile privind incompatibilitatea, impartialitatea $i obligatia de pastrare a confidentialitatii; 
cornunicarile catre ofertanti, daca este cazul. 

Art. 26 (1) Proccsul-verbal al licitatiei se intocmeste 111 timpul sedintei de licitatie de 
catre secretarul comisiei si va cuprinde date cu privire la obiectul licitatiei, componenta comisiei 
pentru licitatie, datele de identificare ale ofertantilor, modul de desfasurare a licitatiei, inclusiv 
opiniile motivate ale majoritatii respectiv minoritatii membrilor comisiei. 

(2) Procesul-verbal va fi semnat de membrii comisiei si de ofertantii prezenti la licitatie. 
Se inregistreaza 'in registrul de corespondenta imediat dupa incheierea licitatiei. Se incheie in 2 
exemplare originale, din care un exemplar se pastreaza la dosarul licitatiei $i un exemplar se 
inmaneaza castigatorului. 

(3) Concedentul va informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului 
de concesiune, 'in scris, cu confirmare de primire. 111 termen de 3 zile lucratoare de la emiterea 
acestora. 

Capitolul III Depunerea documentelor ~i achitarea taxelor 

Art. 28 Taxa de participare ta licitatie se va stabili astfel incat si'i se acopere cheltuielile 
ocazionate de organizarea procedurii. 

Art. 30 Taxa de participare este valabila pentru o singura licitatie $i se va achita cu 
chitanta sau ordin de plata vizat de banca cu eel putin 24 de ore inainte de data tinerii licitatiei. 

Art. 31 (1) Cererea-tip de inscriere la licitatie va cuprinde urrnatoarele elemente; 
datele de identificare a ofertantului, persoana fizica si/sau persoana juridica ; 
datele de identificare a bunului pentru care se solicits inscrierea la licitatie ; 
declaratie de acceptarea de catre ofertant a conditiilor impuse prin docurnentatia de atribuire 

(2) Cererea de inscriere la licitatie va fi insotita de urrnatoarele documente, care vor 
constitui dosarul de participare la licitatie: 

buletinul/cartea de identitate sau pasaportul persoanei participante (copie) pentru ofertanti 
persoane fizice; 

certificatul de inregistrare al societatii, la Oficiul Registrului Cornertului (codul unic de 
inregistrare si anexa) pentru persoanele juridice sau autorizatia pentru persoane fizice care 
desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative; 

actul constitutiv al societatii comerciale (statut); 
ultimul bilant si contul de profit $i pierderi vizat de catre D.G.F.P. ; 
ultima balanta intocmita; 



cazierul fiscal, daca este cazul ; 
actul care atesta imputernicirea data participantului de catre ofertant pentru a participa la 

licitatic 111 numele sau; 
dovezile de plata a documentatiei de atribuire $i a taxei de participare la licitatie (copie); 
certificat de inmatriculare a societatii comerciale straine, tradus 'in limba rornana, iar 

traducerea sa fie legalizata de un notar public din Romania: 
scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca sau de o filiala a unei banci straine 

111 Romania, pentru persoanele ju rid ice straine ; 
certificat fiscal emis de Prirnaria cornunei Cristian sau primaria de domiciliu in cazul 

persoanelor fizice privind achitarea obligatiilor fata de bugetul local 
alte docurnente care se considers necesare. 

Art. 32 Toate documentele prevazute la art. 31 depuse de persoanele fizice sau juridice 
romane sau straine, cu exceptia cazului in care acesta prezinta rapoarte de activitate sau situatii 
financiare, vor fi prezentate in original si 'in copie pentru confruntarea acestora cu originalul. 

Art. 33 Criteriile de calificare a ofertantilor constau 'in prezentarea documentelor 
prevazute la art. 31 si indeplinirea conditiilor de calificare aratate 'in instructiunile pentru 
ofertanti. 

Art. 34 (1) Comisia pentru licitatie va analiza, inainte de deschiderea sedintei, cererile de 
inscriere impreuna cu documentele insotitoare si va intocmi un procesverbal 'in care se va 
mentiona rezultatul analizei, semnat de membrii comisiei ele licitatie . 

(2) Vor fi calificati pentru participare la licitatie numai ofertantii care indeplinesc 
conditiile cerute 'i. documentatia de atribuire a concesiunii si care nu au debite fata de Consiliul 
Local al comunei Cristian si nu sunt 'in litigiu cu comuna Cristian. 

(3) Comisia de licitatie va intocmi lista cu ofertantii calificati si o va afisa la locul 
desfasurarii licitatiei cu eel putin o era inainte de ora fixata pentru inceperea sedintei de licitatie. 

Capitolul IV Reguli privind oferta 

Art. 35 Ofertantul este obligat de a elabora oferta 'in conformitate cu prevederile 
documentatiei de atribuire, precum si de a o depune la adresa concedentului. pana la data lirnita 
stabilita. 

Art. 36 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata 
perioada de valabilitate stabilita de catre ofertant. 

Art. 37. Oferta depusa la o alta adresa a concedentului decat cea stabilita sau dupa 
expirarea datei lirnita pentru depunere se retumeaza nedeschisa. 

Art. 38. Continutul ofertelor va ramane confidential pana la data stabilita pentru 
deschiderea acestora. Comisia urrnand a lua cunostinta de continutul acestora numai dupa 
aceasta data. 

Art.38 (1) Nuse admit ofere telefonice, telegrafice, prin fax saue- mail. 
Art, 38 (2) Ofertele vor fi redactate in limba romana, au caracter strict secret, vor f 

depuse in numar de exemplare prevazute in anuntul de partivipare si vor fi semnate de ofertant. 

Capitolul V Desfasurarea licitatiei publice 

Art. 39 Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca 'in urma publicarii anuntului 
de licitatie au fost depuse eel putin 3 oferte valabile. 



Art. 40 (1) Procedura care se aplica pentru concesionarea bunurilor apartinand 
domeniului public al comunei Cristian este cea a licitatiei publice deschise cu strigare. 

(2) Sedinta de licitatie va avea loc 111 ziua, ora si locul indicate 111 anuntul de publicitar si 
111 docurnentatia de atribuire, 

Sectiunea I 
Procedura licitatiei publice deschisa cu strigare 

Art. 41 (1) Pentru desfasurarea procedurii licitatiei publice deschise cu strigare este 
necesar sa fie depuse eel putin trei oferte valabile. 

(2) In cazul 'in care la sedinta de licitatie nu au fost depuse minimum trei oferte valabile. 
Consiliul Local Cristian va anula procedura ~i va organiza o noua licitatie. 

Art. 42 Daca nici la organizarea unei noi licitatii cu acelasi obiect nu se depun eel putin 
trei oferte valabile, se va incheia proces-verbal de constatare se va proceda la reluarea atribuirii 
contractului de concesiune prin negociere directa, 

Art. 43 Licitatia este condusa de presedintele comisiei de licitatie . 
Art. 44 Licitatorul anunta deschiderea licitatiei, obiectul acesteia, face prezenta 

ofertantilor inscrisi ~i verifica daca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea licitatiei, 
anunta rnodul de desfasurare a licitatiei asigurandu-se ea fiecare ofertant a inteles procedura de 
desfasurare, apoi cornunica pretul de pornire al licitatiei si precizeaza care sunt salturile/pasii de 
supralicitare permise, respectiv saltul/pasul minim de 10% clin redeventa minima anuala . 

Art. 45 (1) Dupa inceperea licitatiei, se primesc de la ofertanti ofertele de pret care 
trebuie sa respecte conditiile de salt/pas precizate la deschiderea sedintei . 
Organizatorul licitatiei va anunta, cu glas tare, de trei ori, suma oferita, cu intervale de tnax. 3-5 
secunde intre strigari, 

Daca la a treia strigare a ultimei sume oferite nu se anunta o suma mai mare, 
organizatorul licitatiei va anunta adjudecarea concesionarii In favoarea participantului care a 
oferit ultima surna. 

O data ce unul din participanti a oferit o suma, nici un alt ofertant nu va putea oferi 
aceeasi suma. ci doar o suma mai mare, cu respectarea saltului minim. 

Art. 46 Dupa adjudecarea atribuirii concesiunii 'in favoarea unuia dintre ofertanti, 
castigatoru I va f anuntat de catre I icitator, iar sedinta de licitatie va fi declarata inchisa. Se va 
incheia procesul-verbal al licitatiei . care se va semna de catre membrii comisiei de licitatie si de 
participanti si care va sta la baza atribuirii contractului de concesiune. 

Art.46 (1) Concedentul intocmeste si pastreaza registrele speciale privind 
concesiunile; 
- registrul "Candidaturi si Oferte" care va cuprinde date si informati i referitoare la derularea 
procedurilor prealabile incheierii contractelor de concesiune; 
- registrul "Contracte" care cuprinde date si informatii referitoare la derularea contractelor de 
concesiune( numar si data, partile contractante, obiect durata, suprafata,terrnene de realizare 
investitii, cuantumul redeventei,alte obligatii, modificari ulterioare etc) 

(2) Toate documentele procedurii de atribuire se pastreaza de catree concedent in dosare 
individuale aferente fiecarei concesiuni. 

(3) Ofertele de concesiune se inscriu de catre concedent intr-un registru special denumit 
"Candidaturi si Oferte". 
Sectiunea a Il-a Negocierea directa 



Art. 47 Consiliul Local Cristian are dreptul de a aplica procedura de negociere directs 
nurnai 111 situatia 111 care, dupa repetarea procedurii de licitatie, conform prevederilor art. 42 din 
prezentul Regulament, nu au fost depuse eel putin 3 oferte valabile. 

Art. 48 Anuntul negocierii directe se trimite spre publicare cu eel putin 10 zile 
calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor 

Art. 49 Organizarea operatiunilor pregatitoare negocierii directe si a desfasurarii acesteia 
se va asigura de catre comisia mentionata la art. 18-20 din prezentul regulament. 

Art. 50 Concedentul deruleaza negocieri cu fiecare ofertant care a depus o oferta 
valabila. 

Sectiunea a Ill-a Atribuire directa 

Art. 51 Prin exceptie de la procedurile de atribuire a contractului de concesiune, bunurile 
proprietate publica pot f concesionate prin atribuire directa companiilor nationale, societatilor 
nationale sau societatilor cornerciale aflate 111 subordinea, sub autoritatea sau 111 coordonarea 
Consiliului Local Cristian, care au fast infiintate prin reorganizarea regiilor autonome ~i care au 
ea obiect principal de activitate gestionarea, intretinerea, repararea si dezvoltarea respectivelor 
bunuri, dar numai pana la finalizarea privatizarii acestora. 

Art. 52 In cazurile prevazute la art. 51 din prezentul regulament nu este necesara 
intocmirea studiului de oportunitate. 

Art. 53 Concesionarea prin atribuire directs se aproba prin hotarare a Consiliului Local 
Cristian. 

Art. 54 Companiile nationale, societatile nationale sau societatile comerciale aflate 111 

subordinea. rnentionate la art. 51 din prezentul regulament pot subconcesiona bunurile 
proprietate publica care le-au fast concesionate prin atribuire directa. 

Art. 55 Subconcesionarea, precum si studiul de oportunitate care sta la baza 
subconeesionarii, se aproba prin hotarare de catre Consiliul Local Cristian . 

Art. 56 Redeventa obtinuta prin concesionare se face venit la bugetul companiilor 
nationale sau societatilor comerciale care ati subconcesionate bunurile apartinand proprietatii 
pub lice. 

Art. 57 Terenurile apartinand domeniului privat al comunei destinate construirii, pot fi 
concesionate prin atribuire directa, cu plata taxei de redeventa, 111 urrnatoarele situatii: 
pentru realizarea de obiective de utilitate publica sau de binefacere, cu caracter social, fara scop 
lucrativ, altele decat cele care se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora; 
pentru realizarea de locuinte de catre Agentia Nationals pentru Locuinte, potrivit legii: 
pentru realizarea de locuinte pentru tineri pana la implinirea varstei de 35 de ani, prin asimilare 
cu prevederile art.2 din Legea nr. 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 
pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii: pentru extinderea 
constructiilor pc terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia, respectiv cu 
acordul proprietarilor riverani 111 situatia 111 care nu este posibila licitatia publica. In cazul 111 care 
exists mai multe persoane potential interesate in concesionarea terenurilor, Prirnaria Otelcc- prin 
serviciul de specialitate va recurge la luarea punctului de vedere al potentialilor solicitanti, f) 
pentru lucrari de protejare ori de punere in valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, 
cu avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, pe baza docurnentatiilor de urbanism 
avizate potrivit legii. 



Capitolul V Determinarea ofertei castigatoare 

Art. 58 Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este eel rnai mare nivel al 
redeventei. 

Art. 59 Cornisia de licitatie poate tine seama ~i de alte criterii la atribuirea contractului de 
concesiune, cum ar fi: capacitatea econornico-financiara a ofertantilor, protectia mediului 
inconjurator, conditii specifice impuse de natura bunului concesionat. 

Art. 60 Comisia de licitatie va stabili oferta castigatoare pe baza criteriului/criteriilor de 
atribuire precizate in documentatia de atribuire, 

Art. 61 Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire. Comisia de licitatie are dreptul de a 
solicita clarificari si. dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti pentru 
demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, fara tnsa a se determina aparitia unui 
avantaj evident in favoarea unui ofertant prin aceste clarificari sau cornpletari solicitate. 

Art. 62 Comisia de licitatie va transmite spre publicare 111 Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului de concesiune, in eel mult 20 de zile 
calendaristice de la finalizarea oricareia dintre procedurile de atribuire a contractului de 
concesiune. 

Art. 63 Comisia de licitatie va informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea 
contractului de concesiune, 111 scris, cu confirmare de primire, in termen de 3 zile lucratoare de la 
erniterea acestora, cuprinzand : 
inforrnarea ofertantului/ofertantilor castigator/castigator! cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor 
prezentate: inforrnarea ofertantilor care au fost respinsi sau a carer oferta nu a fost declarata 
castigatoare asupra motivelor ce au stal la baza deciziei respective. 

Art. 64 Consiliul Local Cristian va incheia contractul de concesiune cu ofertantul a carui 
oferta a fost stabilita ea fond castigatoare dupa implinirea unui termen de 20 de zile de la data 
realizarii cornunicarii prevazute la art. 62 din prezentul Regulament. 

Art. 65 In cazul in care, cu exceptia unor situatii de forta majors, temeinic dovedite, 
contractul de concesiune nu este semnat. 111 termenul stabilit, din vina adjudecatarului, acesta 
pierde dreptul de concesionare a bunului si poate fi obligat la plata daunelor cauzate. In acest caz 
se va organiza o noua licitatie, 

Capitolul VI 
Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune 

Art. 66 Prin exceptie de la art. 64 din prezentul Regulament. Consiliul Local Cristian are 
dreptul de a anula procedura pentru atribuire a contractului de concesiune, ia aceasta decizie, de 
regula, inainte de data transmiterii cornunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire 
si oricum inainte de data incheierii contractului de concesiune, 111 urmatoarele cazuri: 
se intrunesc conditiile prevazute la art. 41 alin (2) din prezentul regulament; 
sc constata abateri grave de la prevederile legale care afecteaza procedura de atribuire sau fac 
imposibila incheierea contractului; 

Art. 67 Consiliul Local Cristian va comunica 111 scris, tuturor participantilor la procedura 
de atribuire, 111 eel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care 
acestia ~i le-au creat prin depunerea ofertelor, cat si motivul concret care a determinat decizia de 
anulare. 



Capitolul VII Contractul de concesiune 

Art. 68 Contractul de concesiune se incheie in conformitate cu legea rornana, indiferent 
de nationalitatea sau cetatenia concesionarului, pentru o durata care nu va putea depasi 49 de ani 
incepand de la dat sernnarii Jui. 

Art. 69 Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevazute 111 caietul de sarcini si 
clauzele convenite de partile contractante, 111 completarea celor din caietul de sarcini, fara a 
contraveni obiectivelor concesiunii. 

Art. 70 Contractul de concesiune trebuie sa contina interdictia pentru concesionar de a 
subconcesiona, 111 tot sau 111 parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu exceptia cazurilor 
111 care subconcesionarea este permisa, potrivit prevederilor legale. 

Art. 71 In contractul de concesiune vor fi precizate 111 mod distinct categoriile de bunuri 
ce vor f utilizate de concesionar 'in derularea concesiunii, respectiv: 
bunurile care au facut obiectul concesiunii, ce revin de plin drept, gratuit ~i libere de orice sarcini 
concedentului la incetarea contractului de concesiune; 
bunurile proprii care au apartinut concesionarului si care au fost utilizate de catre acesta pe 
durata concesiunii, care la incetarea contractului de concesiune raman 'in proprietatea 
concesionarului. 

Art. 72 Consiliul Local al comunei Cristian poate modifica unilateral partea 
reglernentara a contractului de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din 
motive legate de interesul national sau local, dupa caz. 

Art.73 Concesionarul are obligatia ea 111 termen de eel mult 90 de zile de la data semnarii 
contractului de concesiune sa depuna, cu titlu de garantie, o suma fixa, reprezentand o cota de 
10% din suma obligatiei de plata catre Comuna Cristian datorata pentru primul an de exploatare. 

Art. 74 Contractele de concesiune a terenurilor de orice natura vor fi inregistrate de 
concesionar 'in registrele de pub I icitate imobiliara sau 111 cartea funciara 'in term en de I O zile de la 
data semnarii contractului ele concesiune, respectiv, dupa caz, de Ja data emiterii hotararii de 
atribuire directa. 

Art.75 Incetarea contractului de concesiune poate avea Joe Ill urrnatoarele situatii: 
la expirarea duratei stabilite Ill contractul de concesiune; 
'in cazul 'in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre 
concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia: 
111 cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre 
Comuna Cristian cu plata unei despagubiri 111 sarcina concesionarului: 
in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere de catre 
concesionar, cu plata unei despagubiri 111 sarcina concedentului: 
la disparitia, dintr-o cauza de forta majors, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii 
obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri. 

Art. 76 La incetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie, 111 

deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul coucesionat. 
Art. 77 (1) Contractul de concesiune va fi incheiat in limba romana, 111 doua exemplare, 

cate unul pentru fiecare parte 111 cazul in care concesionarul este de o alta cetatenie decat cea 
romana si claca partile considers necesar, contractul de concesiune se va putea incheia 'in patru 
exemplare, doua 111 limba rornana ~i doua intr-o alta limba aleasa de ele, cate unul din fiecare 
pentru fiecare parte in caz de litigiu, exernplarele 'in limba romana ale contractului prevaleaza. 



Capitolul VIII Dosarul concesiunii 

Art.78 Comisia de licitatie va intocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit. 
Art. 79 Dosarul concesiunii va cuprinde eel putin urrnatoarele elemente: 
studiu de oportunitate al concesiunii; 
hotararea de aprobare a concesiunii, ~i dupa caz hotararea ele aprobare a subconcesiunii; 
anunturile prevazute de prezentul regulament referitoare la procedura de atribuire a 

contractului de concesiune si dovada transmiterii acestora spre publicare; 
docurnentatia de atribuire; 
nota j ustificativa privind alegerea procedurii de atribuire, 111 cazul 111 care procedura 

aplicata a fost alta decat licitatia deschisa; 
denumirea/ numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta/oferte a/au fost 
declarata/declarate castigatoare si motivele care au stat la baza acestei decizii; 
justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire, daca este cazul: 
contractul de concesiune semnat. 
Art. 80 Dosarul concesiunii se pastreaza de catre Comuna Cristian atat timp cat 

contractul de concesiune produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data incheierii 
contractului respectiv. 

Art. 81 ( 1) Dosarul concesiunii are caracter de document public. 
( 2) Accesul persoanelor la aceste inforrnatii se realizeaza cu respectarea termenelor si 
procedurii prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la inforrnatiile de interes 
public si nu poate ti restrictionat decat 111 masura 111 care aceste inforrnatii sunt clasificate sau 
protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 

Capitolul IX Litigii 

Art. 82 Solutionarea contestatiilor, inclusiv a litigiilor aparute 111 legatura cu procedura de 
atribuire, incheiere, executare, modificare si tncetare a contractului de concesiune, precum si a 
celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. 
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