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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
HOTĂRÂREA nr. 55 din 28.05.2019 

privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea concesionării, a imobilului 

proprietate publică situat în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, oraşul Târgu Frumos, 

înscris în Cartea Funciară nr. 62047 

 

Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi, 

      Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică; 

        Având în vedere prevederile H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publică; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/30.07.2015 privind aprobarea 

Regulamentului cadru referitor la organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru 

concesionarea, închirierea sau vânzarea bunurilor imobile aparținând domeniului 

privat/concesionarea, închirierea bunurilor imobile aparținând domeniului public al 

orașului Târgu Frumos; 

          Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 08/31.01.2019 privind schimbarea 

destinației imobilului proprietate publică – Piața agroalimentară, situată în strada Ștefan 

cel Mare, nr.2H, orașul Târgu Frumos; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 28.03.2019 pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/31.01.2019 privind schimbarea destinației 

imobilului proprietate publică – Piața agroalimentară, situată în strada Ștefan cel Mare nr. 

2H, orașul Târgu Frumos; 

       Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții; 

          Având în vedere prevederile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică; 

         Având în vedere prevederile art. 123 alin. 1 si alin. 2 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001; 

        Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

 Având în vedere Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 31385/19.03.2019 întocmit 

de membru corporativ ANEVAR – EVALIASI SRL; 
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        Având în vedere studiul de oportunitate întocmit de  Compartimentul Administrarea 

Patrimoniului, înregistrat cu  nr. 34951/22.05.2019; 

 Având în vedere Caietul de sarcini nr. 34952/22.05.2019; 

        Având în vedere Expunerea de motive  nr. 34948/22.05.2019; 

 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 34949/22.05.2019; 

  Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul 

Administrarea Patrimoniului nr. 34950/22.05.2019; 

 Având în vedere Avizul emis de Comisia economică, financiară și de disciplină din 

cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 35339/28.05.2019; 

 Având în vedere Avizul emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, 

muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al 

Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 35262/28.05.2019; 

 Având în vedere Avizul emis de Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, 

protecţie mediu, turism şi agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu 

Frumos înregistrat cu nr. 35321/28.05.2019; 

 În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea imobilului (teren și 

construcții) situat în Oraș Târgu Frumos, str. Ștefan cel Mare nr. 2H, jud. Iaşi, înscris în 

Cartea Funciară nr. 62047, având nr. cadastral 62047, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a imobilului situat în oraș Târgu 

Frumos, str. Ștefan cel Mare nr. 2H, jud. Iaşi, pentru concesionare în vederea desfășurării  

de activități comerciale/de producție.  

Art.3. Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, la 

solicitarea scrisă a concesionarului, cu acordul concedentului și dacă nu intervin 

modificări de interes național ori local cu privire la destinația imobilului, și, totodată, cu 

posibilitatea încetării valabilității contractului înainte de termen, în cazul în care 

interesul naţional sau local o impune. 

Art.4. (1) Se însușeste raportul de evaluare nr. 31385/19.03.2019 care face parte 

integrantă din proiectul de hotărâre – Anexa nr. 2, pentru imobilul situat în Oraș Târgu 

Frumos, str. Ștefan cel Mare nr. 2H, jud. Iaşi, înscris în Cartea Funciară  nr. 62047, având 

nr. cadastral 62047. 

(2) Se stabilește Prețul de pornire (respectiv redevența minimă) a licitației 

organizate în vederea concesionării imobilului identificat la art. 1, conform raportului de 

evaluare menționat la alineatul 1.  
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         Art.5.  Se aprobă Caietul de sarcini întocmit pentru scoaterea la licitație publică, în 

vederea concesionării, a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 62047, având nr. 

cadastral 62047, situat în oraș Târgu Frumos, str. Ștefan cel Mare nr. 2H, jud. Iaşi, 

conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iasi;  

- Primarului oraşului Târgu Frumos; 

- Serviciului economic; 

- Compartimentului Administrarea Patrimoniului 

și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și/sau prin publicare pe 

site-ul instituției și/sau presă. 

 

 

  Președinte de ședință,                   Avizează pentru legalitate, 

         Consilier local                                    Secretar 

                Mihai Condurache                      Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.05.2019, cu un 

număr de 15 voturi „pentru”, 1 „abținere” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri 

locali prezenți la ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 
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                                                                                         Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 55/28.05.2019 

Nr. 34951/22.05.2019 

 

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind aprobarea concesionării imobilului proprietate publică, înscris în Cartea 

Funciară nr. 62047, situat în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, oraşul Târgu Frumos 

 

 

 

        Cap. I. DESCRIEREA ŞI IDENTIFICAREA BUNULUI CE URMEAZĂ SĂ FIE 

CONCESIONAT 

1.1. Imobilul care urmeaza a fi concesionat ( teren în suprafață de 550 mp și construcții 

C1-29 mp, C2- 408 mp, C3-10mp) este înscris în Cartea Funciară nr. 62047, având nr. 

cadastral 62047, este situat în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, intravilan oraş Târgu Frumos. 

Terenul și construcțiile precizate in plansa anexa se află la dispoziţia Consiliului Local 

oraş Târgu Frumos. 

1.2. Imobilul care face obiectul concesionarii aparţine domeniului public al oraşului Târgu 

Frumos, conform  inventarului domeniului public al oraşului Târgu Frumos, înscris sub nr. 

inventar 2120477424 și 1761. 

1.3. Prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 8/31.01.2019 s-a 

aprobat schimbarea destinației imobilului proprietate publică-Piață agroalimentară,  situat 

în strada Ștefan cel Mare nr. 2H,  înscris în Cartea Funciară  nr. 62047, având nr. cadastral 

62047.  

1.4.  Investiţiile (modificările și amenajările) impuse la imobilul concesionat:  

   Concesionarul are posibilitatea ca, la imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 

62047, situat în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, care face obiectul licitației și al 

concesionării, să execute lucrări de modificare și/sau amenajare în vederea desfășurării 

activității propuse, conform Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executarii  lucrărilor de 

construcții. 

              Modificarea și/sau amenajarea imobilului vor respecta regulamentul local de 

urbanism al orașului Târgu Frumos și legislația în vigoare, astfel cum se va specifica prin 

Certificatul de urbanism și Autorizația de Construire. 
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Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONĂRII  

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun concesionarea unor 

bunuri-terenuri din proprietate publică a Oraşului Târgu Frumos, prin licitaţie publică 

deschisă cu strigare, sunt următoarele: 

-  Hotărârea nr. 91 din 30.07.2015 privind aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU 

referitor la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea, închirierea 

sau vânzarea bunurilor imobile aparţinând domeniului privat/concesionarea, închirierea 

bunurilor imobile aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Frumos, jud. Iaşi; 

- prevederile art. 36 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată; 

- prevederile art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, potrivit cărora „Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce 

aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în 

administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie 

închiriate. Acestea hotărasc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vănzarea bunurilor 

ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în codiţiile legii. Vânzarea, 

concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii”; 

- exploatarea eficientă a terenului; 

- completarea nivelului de dezvoltare urbană a zonei; 

- dezvoltarea echilibrată şi durabilă a oraşului; 

- creșterea veniturilor la bugetul local, atragerea de fonduri suplimentare; 

- evitarea degradării factorilor de mediu; 

- administrarea eficientă a domeniului public și privat al oraşului Târgu Frumos pentru 

atragerea de venituri suplimentare la bugetul local. 

 

            Concesionarul va trebui să asigure o folosință cât mai judicioasă a imobilului, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare de protejare a mediului. 

            Concesionarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor 

legale în domeniul protecţiei mediului şi P.S.I. 

Cap. III. DURATA CONCESIONĂRII  

Durata concesionării imobilului identificat mai sus este de 10 ani, cu posibilitatea de 

prelungire, în situația în care concesionarul își manifestă intenția în acest sens cu cel puțin 

30 de zile înainte de expirarea perioadei inițiale și dacă nu intervin modificări de interes 

național ori local cu privire la destinația imobilului și, totodată, cu posibilitatea încetării 

valabilitații contractului înainte de termen în cazul în care interesul naţional sau local o 

impune. 
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Cap. IV. ELEMENTE DE PREȚ 

4.1. Prețul de pornire a licitației organizate în vederea concesionării imobilului identificat 

la art. 1 din prezenta hotărâre se va stabili conform  Raportului de evaluare înregistrat sub 

nr. 31385/19.03.2019 întocmit de membru corporativ ANEVAR – EVALIASI SRL,  care 

face parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

Licitația publică deschisă se va desfăşura pornind de la preţul de pornire stabilit la 

14.498,12 lei/an. 

4.2. Plata redevenței corespunzătoare concesionării imobilului identificat mai sus se va 

face anual, la casieria Biroului de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului 

Târgu Frumos sau prin virament în contul RO75TREZ40821A300530XXXX. Plata poate 

fi efectuată anticipat pentru întregul an – la începutul anului – sau în două rate egale, 

scadente la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv, ale anului în curs. 

4.3. Redevența anuala va fi indexată conform ratei inflației. 

4.4. Pentru neplata la termen a sumelor datorate din derularea contractului de concesiune 

se percep majorări de întârziere în procent de 1% din cuantumul obligaţiilor principale 

neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua 

imediat următoare termenului de scadenţă şi până la stingerea integrală a obligațiilor 

principale datorate. 

        În cazul în care se constată întarzieri mai mari de 6 luni la plata redevenței, atunci 

contractul de concesiune se reziliază de plin drept fără a fi necesară vreo altă formalitate 

și/sau intervenția instanțelor judecătoresti (pact comisoriu expres). 

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI  

5.1. Imobilul propus spre concesionare înscris în Cartea Funciară nr. 62047, având nr. 

cadastral 62047, situat în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, intravilan oraş Târgu Frumos, ce 

face parte din domeniul public al oraşului Târgu Frumos, conform inventarului domeniului 

public, poate fi supus lucrărilor de modificare/modernizare în conformitate cu dispozițiile 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lurărilor de construcții. 

 

5.2. De asemenea, modificările și amenajările imobilului, ce se impun pentru 

desfășurarea activității propuse, vor respecta regulamentul local de urbanism  al orașului 

Târgu Frumos și legislația în vigoare, astfel cum se va specifica prin Certificatul de 

urbanism și Autorizația de Construire. 

5.3. Arhitectura va fi in concordanță cu ambientul arhitectual zonal.  
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5.4. Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția clădirilor învecinate, precum și protecția 

mediului.  

Cap. VI. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIONĂRII 

Procedura de concesionare  propusa este licitatie publică ce va avea loc în data de 

..............................., ora 10
00

 şi se va ţine în Sala Mare a Primăriei oraşului Târgu Frumos. 
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                                          Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 55/28.05.2019 
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Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 55/28.05.2019 

                                                                                

Nr. 34952/22.05.2019 

                                                                                

 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                     

 
 

CAIET DE SARCINI 
 

 

 

 

PENTRU CONCESIONAREA IMOBILULUI PROPRIETATE PUBLICĂ SITUAT ÎN 

STRADA ȘTEFAN CEL MARE, NR. 2H, ORAŞUL TG.-FRUMOS, JUDEȚUL IASI, 

ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 62047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2019 – 
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Informații generale privind concedentul: 

 

 Orasul Târgu Frumos, cu sediul în orașul Târgu Frumos, strada Cuza Vodă nr. 67, 

cod fiscal 4541068, tel: 0232/710906, fax 0232/710330, E-mail: 

secretariat@primariatgfrumos.ro 

   

Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare: 

 

 Cadrul legal 

-  Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 91 din 30.07.2015 privind 

aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU referitor la organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiilor publice pentru concesionarea, închirierea sau vânzarea, bunurilor imobile 

aparţinând domeniului privat / concesionarea, închirierea bunurilor imobile aparţinând 

domeniului public al oraşului Târgu Frumos, jud. Iaşi; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 08/31.01.2019 privind schimbarea destinației imobilului 

proprietate publică – Piața agroalimentară, situată în strada Ștefan cel Mare, nr.2H, orașul 

Târgu Frumos; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 28.03.2019 pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 8/31.01.2019 privind schimbarea destinației imobilului proprietate 

publică – Piața agroalimentară, situată în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, orașul Târgu 

Frumos; 

 -   Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. …………….., privind  

aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea  concesionării imobilului situat în strada 

Ștefan cel Mare nr. 2H, intravilan oraş Târgu Frumos, înscris în Cartea Funciară  nr. 

62047; 

 

- O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică; 

- H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 

54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

- art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

- art. 123 alin. 1 si alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. 

Forma licitatiei 

Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, ale H.G. nr. 168/2007 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006, ale Hotărârii 

Consiliului Local  nr. 91 din 30.07.2015 privind aprobarea REGULAMENTULUI – 

CADRU referitor la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea, 

închirierea sau vânzarea, bunurilor imobile aparţinând domeniului privat/concesionarea, 

mailto:secretariat@primariatgfrumos.ro
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închirierea bunurilor imobile aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Frumos, jud. 

Iaşi. 

Forma licitaţiei aleasă de către proprietarul Orașul Târgu Frumos este licitaţie 

publică deschisă, conform prevederilor art. 14 lit. a) din O.U.G. nr. 54/2006. 

 

        Procedura de licitație:  

Licitația va avea loc în data de  ………….. începând cu  orele 10
00

, în Sala Mare a 

Primăriei oraşului Târgu Frumos. 

 

 În vederea participării la licitație, persoanele interesate, denumite în continuare 

participant/participanți, trebuie să plătească: 

 

          - garanția de participare la licitație, care va fi  în sumă de 20% din valoarea 

totală a prețului de pornire a licitației pentru imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 

62047, având nr. cadastral 62047,  situat în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, oraș Târgu 

Frumos, județul Iași. 

- contravaloarea caietului de sarcini aferent licitației în sumă de 10 lei; 

  - chitanţă reprezentând taxa de participare - 100 lei. 

 

Pot depune oferte persoane fizice/juridice române sau străine sau asocieri de 

persoane juridice române şi/sau străine, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. 

Mai multe persoane juridice române şi/sau străine au dreptul de a se asocia și de a 

depune oferta comună, având obligaţia de a-şi prezenta asocierea într-o formă organizată 

conform legii.  

Asociații desemnează din rândul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului, îi 

reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociație. 

CAP.I. OBIECTUL LICITAŢIEI 

Licitația este organizată în vederea concesionării imobilului compus din teren în 

suprafață de 550 mp și construcții C1-29 mp, C2-408 mp, C3-10mp, înscris în Cartea 

Funciară nr. 62047, având nr. cadastral 62047, situat în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, 

intravilan oraş Târgu Frumos. Terenul și construcțiile sunt precizate în planșa anexă. 

Imobilul care face obiectul concesionarii aparţine domeniului public al oraşului 

Târgu Frumos, conform inventarului domeniului public al oraşului Târgu Frumos, înscris 

sub nr. inventar 2120477424 și 1761. 

Investiţiile (modificările și amenajările) impuse la imobilul concesionat:  

Concesionarul are posibilitatea ca la imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 62047, 

situat în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, care face obiectul licitației și al concesionării, să 

execute lucrări de modificare și/sau amenajare în vederea desfășurării activității propuse, 

conform Legii  nr. 50/1991 privind  autorizarea executarii lurărilor de construcții.  

            Modificarea și/sau amenajarea imobilului vor respecta regulamentul local de 

urbanism al orașului Târgu Frumos și legislația în vigoare, astfel cum se va specifica prin 

Certificatul de urbanism și Autorizația de Construire. 
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MOTIVAŢIA LICITAŢIEI 

Pentru concesionarea  imobilului va fi organizată licitaţie publică deschisă. 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun concesionarea 

unor bunuri – terenuri din proprietate publică a Oraşului Târgu Frumos, prin licitaţie 

publică deschisă,  sunt următoarele: 

-  Hotărârea nr. 91 din 30.07.2015 privind aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU 

referitor la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea, închirierea 

sau vânzarea,  bunurilor imobile aparţinând domeniului privat/concesionarea, închirierea 

bunurilor imobile aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Frumos, jud. Iaşi. 

- prevederile art. 36 alin. 5 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

- prevederile art. 123 alin. 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

potrivit cărora „Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 

domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în 

administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie 

închiriate. Acestea hotărasc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea 

bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în codiţiile legii. 

Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în 

condiţiile legii”. 

- exploatarea eficientă a terenului; 

- completarea nivelului de dezvoltare urbană a zonei; 

- dezvoltarea echilibrată şi durabilă a oraşului; 

- cresterea veniturilor la bugetul local, atragerea de fonduri suplimentare; 

- evitarea degradării factorilor de mediu. 

            Concesionarul va trebui să asigure o folosire cât mai judicioasă a imobilului, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare de protejare a mediului. 

            Concesionarul poarta întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor 

legale în domeniul protecţiei mediului şi P.S.I. 

Cap.II. CONDIŢIILE LICITAŢIEI PRIVIND CONCESIONAREA 

           Imobilul propus spre concesionare, înscris în Cartea Funciară nr. 62047, având nr. 

cadastral 62047, situat în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, intravilan oraş Târgu Frumos, ce 

face parte din domeniul public al oraşului Târgu Frumos, conform inventarului domeniul 

public, situat în intravilanul oraşului Târgu Frumos, se concesionează numai pentru 

desfășurarea unei activități adaptate la specificul zonei, la regimul juridic al dreptului de 

proprietate asupra imobilului, la destinația/scopul imobilului conform art. 1 din Hotărârea 

Consiliului Local nr. 8/31.01.2019, respectiv ,,imobil cu destinația de spațiu 

comercial/spațiu de producție”. 
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Este interzisă subconcesionarea și/sau cesiunea totală sau parțială, în vreun fel 

și/sau în orice formă, a contractului de concesiune și/sau a folosinței, sub orice formă, a 

bunului ce face obiectul concesiunii. 

     În cazul în care imobilului nu va fi folosit conform prevederilor prezentului caiet de 

sarcini, contractul de concesiune se desfiinţează de plin drept, fără a mai fi necesară 

punerea în întârziere, fără nicio altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de 

judecată. 

 La încetarea contractului de concesionare, indiferent de motivul încetării, 

concesionarul restituie concedentului bunul imobil concesionat, compus din teren în 

suprafață de 550 mp și  construcții C1-29 mp, C2- 408 mp, C3-10mp,  înscris în Cartea 

Funciară  nr. 62047, având nr. cadastral 62047, situat în strada Ștefan cel Mare nr. 2H, 

care constituie bun de retur, împreună cu toate și oricare investiții care, pe durata derulării 

contractului, au fost realizate de către concesionar și care, în conformitate cu art. 537 și 

art. 538 Cod civil, au devenit bunuri imobile prin încorporare în bunul de retur și/sau prin 

destinație. În ceea ce privește bunurile mobile aduse de concesionar în și/sau pe bunul 

imobil care face obiectul concesiunii, pe durata derulării contractului, și care nu sunt 

încorporate în vreun fel imobilului, în accepțiunea codului civil, acestea reprezintă bunuri 

proprii ale concesionarului și vor fi ridicate de către acesta din urmă, pe cheltuiala sa, la 

încetarea contractului de concesionare, indiferent de motivul încetării. 

 La încetarea contractului de concesionare, indiferent de motivul încetării, 

concesionarul va preda concedentului bunul de retur, respectiv bunul imobil identificat la 

alineatul anterior, liber de orice sarcini. 

 

Procedura de licitație: 

 

          Locul, data și ora de desfășurare:  

Licitația va avea loc în data de  ………….. începând cu  orele  10
00

, în Sala Mare a 

Primăriei oraşului Târgu Frumos. 

 

 În vederea participării la licitație participantul trebuie să platească: 

          - garanția de participare la licitație va fi în sumă de 20% din valoarea totală a 

prețului de pornire a licitației pentru imobilul pentru care solicită participarea la licitaţie,  

respectiv imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 62047, având nr. cadastral 62047, situat în 

strada Ștefan cel Mare nr. 2H, oraș Târgu Frumos, județul iași; 

- Contravaloarea caietului de sarcini aferent licitației în sumă de 10 lei; 

        - Chitanţă reprezentând taxa de participare -100 lei. 

 

Nicio oferta nu va fi luata in considerare daca nu va fi insotita de garantia de 

participare. Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara, care se 

prezinta in original, in cuantumul precizat, pana la data si perioada prevazuta in 

documentatia de atribuire, sau prin depunerea la casieria autoritatii contractante. 
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Garantia de participare se pierde de catre ofertantul declarat castigator daca acesta 

isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia sau daca acesta refuza sa semneze 

contractul in perioada de valabilitate a ofertei. 

Garantia de participare se restituie ofertantilor declarati necastigatori dupa 

semnarea contractului cu ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare, dar nu mai 

tîrziu de 15 zile lucratoare de la data desfăsurării licitației publice.. 

Orice persoana interesata are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de 

atribuire. 

            Concedentul va publica anuntul de licitație în Monitorul Oficial al României partea 

aVI-a,  intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie regional, pe site-ul 

Primăriei Oraș Târgu Frumos, respectiv www.primariatgfrumos.ro. De asemenea, anunțul 

de licitație va fi afișat la avizierul Orașului Târgu Frumos.  

          Anuntul de licitație se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice 

inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Concedentul va asigura obtinerea 

documentatiei de atribuire de catre orice persoana interesata care inainteaza o solicitare in 

acest sens. 

 Punerea la dispozitie, oricărei persoane interesate care a inaintat o solicitare in 

acest sens, a unui exemplar din documentatia de atribuire se va face pe suport hartie, 

contra cost (10 lei/exemplar caiet sarcini/persoană interesată). 

 Orice persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia 

de atribuire.  

 Concedentul va raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, la orice 

clarificare solicitata, intr-o perioada care nu va depasi 4 zile lucratoare de la primirea unei 

astfel de solicitari. 

Concedentul va transmite raspunsurile insotite de intrebarile aferente catre toate 

persoanele interesate care au obtinut documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu 

dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarea respectivă. 

           Concedentul va transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 4 zile lucratoare 

inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. 

In cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp util, punand 

astfel concedentul de a respecta termenul prevazut la alineatul anterior, acesta din urma are 

totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care in perioada 

necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de 

catre persoanele interesate inainte de data limita de depunere a ofertelor. 

 

    Pretul de pornire a licitatiei este stabilit conform Raportului de evaluare înregistrat 

sub nr. 31385/19.03.2019, întocmit de membru corporativ ANEVAR – EVALIASI SRL 

pentru imobilul înscris în Cartea Funciară  nr. 62047, având nr. cadastral 62047,  situat în 

strada Ștefan cel Mare nr. 2H, ce au fost întocmit în conformitate şi pe baza Standardelor 

Internaţionale de Evaluare şi metodologia recomandată de A.N.E.V.A.R., de la 14.498,12 

lei/an. 

http://www.primariatgfrumos.ro/
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 Plata redevenței se va face anual, la casieria Biroului de Impozite şi Taxe Locale 

din cadrul Primăriei oraşului Târgu Frumos sau prin virament în contul 

RO75TREZ40821A300530XXXX. Plata poate fi efectuată anticipat pentru întregul an – la 

începutul anului – sau în două rate egale, scadente la datele de 31 martie şi 30 septembrie 

inclusiv, pentru anul în curs. 

Redevența anuala va fi indexata conform ratei inflatiei. 

Pentru neplata la termen a sumelor datorate din derularea contractului de 

concesiune se percep majorări de întârziere în procent de 1% din cuantumul obligaţiilor 

principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, 

începând cu ziua imediat următoare  termenului de scadenţă şi până la stingerea integrală a 

obligațiilor principale datorate. 

         În cazul în care se constată întarzieri mai mari de 6 luni la plata redevenței, atunci 

contractul de concesiune se reziliază de plin drept fără a fi necesară vreo altă formalitate 

și/sau intervenția instanțelor judecătoresti (pact comisoriu expres). 

Castigator al licitatiei va fi desemnat ofertantul care oferă redevența cea mai mare. 

           Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca in urma publicarii anuntului de 

licitatie au fost depuse cel putin 3 oferte valabile. 

In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin 

3 oferte valabile, concedentul este obligat sa anuleze procedura si sa organizeze o noua 

licitatie. 

In cazul in care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a 

doua licitatii publice, concedentul va decide desfasurarea procedurii de atribuire cu un 

singur ofertant. 

        Contractul de concesiune se incheie in termen de maxim 30 zile de la data 

adjudecarii, conform modelului cadru. 

Nesemnarea de catre adjudecatar a contractului de concesiune in termenul stabilit 

duce la pierderea dreptului de a beneficia de concesiune si la pierderea garantiei de 

participare, iar spatiile vor fi disponibilizate pentru a fi scoase ulterior la licitatie. 

Neacceptarea caietului de sarcini si a criteriilor de atribuire duce la excluderea 

ofertantului din procedura de atribuire. 

Orice participant la procedura de licitatie are dreptul de a formula contestatie 

impotriva hotararilor comisiei de evaluare. 

          Contestația se depune, sub sanctiunea decaderii, in termen de 3 zile de la 

comunicarea oricarei hotarari a comisiei de evaluare sau a rezultatului procedurii de 

atribuire. 

Procedura de atribuire se suspenda pe perioada solutionarii contestatiei. 

Toti ofertantii implicati in procedura de atribuire vor fi anuntati in scris in ziua 

primirii contestatiei. 
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Contestatia se solutioneaza de concedent in termen de 5 zile lucrătoare de la data 

primirii acesteia. 

Solutia data in urma contestatiei se comunica tuturor participantilor la procedura de 

atribuire. 

Hotararea luata de concedent ca urmare a analizei contestatiei poate fi atacata de cei 

interesati potrivit normelor de drept.  

            In cazul respingerii contestatiei, procedura de atribuire se finalizeaza prin 

incheierea contractului. 

In cazul în care contestatia este admisa, concedentul, indiferent de motive, va anula 

procedura de atribuire aflata in curs, urmand a se organiza o noua licitatie. 

 

SECTIUNEA II 

CONDITII GENERALE ALE CONCESIUNII 

1. Obiectul concesiunii 

1.1. Imobilul care face obiectul concesionarii este compus din teren în suprafață de 550 

mp și  construcții C1-29 mp, C2- 408 mp, C3-10mp, este înscris în Cartea Funciară  nr. 

62047, având nr. cadastral 62047, este situat în strada  Ștefan cel Mare nr. 2H, intravilan 

oraş Târgu Frumos, și aparţine domeniului public al oraşului Târgu Frumos  conform  

inventarului domeniului public al oraşului Târgu Frumos, înscris sub nr. inventar 

2120477424 și 1761. 

 

2. DURATA CONCESIUNII 

2.1 Imobilul care face obiectul concesionarii, menţionat mai sus, supus procedurii de 

licitatie, se concesionează pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire dacă 

concesionarul își manifestă intenția în acest sens cu cel puțin 30 de zile înainte de 

expirarea perioadei inițiale, iar concedentul este de acord cu prelungirea, și dacă nu 

intervin modificări de interes național ori local cu privire la destinația imobilului și, 

totodată, cu posibilitatea încetarii valabilitații contractului înainte de termen în cazul 

în care interesul naţional sau local o impune. 

2.2. Este interzisă subconcesionarea și/sau cesiunea totală sau parțială, în vreun fel și/sau 

în orice formă, a contractului de concesiune și/sau a folosinței, sub orice formă, a bunului 

ce face obiectul concesionării. 

       În cazul în care imobilul nu va fi folosit conform prevederilor prezentului caiet de 

sarcini, contractul de concesiune se desfiinţează de drept, fără a mai fi necesară punerea în 

întârziere, fără nici o altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată. 

 

SECTIUNEA III 

Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor 

1. Elaborarea si prezentarea ofertelor 

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile 

documentatiei de atribuire. 
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           Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata 

perioada de valabilitate stabilita de concedent. 

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile, calculate de la data deschiderii 

ofertelor. 

Oferta se depune la sediul orasului Târgu Frumos, strada Cuza Voda nr.67, pana la 

data limita precizata in anuntul procedurii de licitatie. Ofertele vor fi depuse direct la 

secretariatul primăriei orașului Târgu Frumos, nefiind acceptate ofertele transmise prin 

scrisoare recomandată și/sau prin curier și/sau în altă modalitate decât depunere directă. 

           Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina 

persoanei interesate. 

Oferta depusa la o alta adresa a concedentului decat cea stabilita sau dupa expirarea 

datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. 

Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru 

deschiderea acestora, concedentul urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor 

oferte numai dupa aceasta data. 

Ofertele se redacteaza in limba romana. 

Ofertantii depun ofertele lor într-un plic sigilat, unul exterior și unul interior, care 

se inregistreaza, in ordinea primirii lor , in  “Registrul Oferte”, precizandu-se data si ora 

depunerii. 

 

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii  pentru care este depusa oferta. 

 

Plicul exterior va trebui sa contina: 

a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație – OPIS; 

b) O fisa cu informatii privind ofertantul persoană fizică, insotita de copia cartii de 

identitate si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau 

modificari. 

c) O fisa cu informatii privind ofertantul persoană juridică, insotita de copia 

certificatului de înregistrare, de copia cartii de identitate a reprezentantului legal, de un 

certificat constatator (original) emis de ORC cu toate datele de identificare ale persoanei 

juridice, o declaratie de participare, semnata si stampilată de ofertant, fara ingrosari, 

stersaturi sau modificari, pentru ofertanții, precum și de copii după orice alte acte din care 

să rezulte autorizarea persoanei juridice pentru desfășurarea activităților propuse în 

imobilul care face obiectul licitației și al concesionării. 

d) Acte doveditoare pentru statutul profesional (atestate,  autorizatii, etc.), dacă 

este cazul; 

e) Acte doveditoare privind intrarea in posesie a caietului de sarcini. 

f) Dovada achitarii garantiei de participare la licitație (scrisoare de garantie 

bancara sau prin depunerea sumei in numerar la casieria orasului Tg Frumos). 

g) Dovada achitarii  taxei de participare 

h) Certificat fiscal valabil la data deschiderii ofertelor, privind achitarea la zi a 

tuturor taxelor la bugetul local, precum și la bugetul de stat. 
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i) Cazier fiscal eliberat pe numele persoanei fizice ofertant sau pe numele 

persoanei juridice ofertant și pe numele reprezentanților legali persoane fizice, 

j) Declarație pe propria raspundere, în forma autentică (notarială), din care să 

rezulte că în cazul adjudecării licitației, în calitate de concesionar, va executa  lucrări de 

Modificare și/sau amenajare a imobilului pe cheltuiala proprie, potrivit destinației 

acestuia, conform standardelor în vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite 

în acest sens.  

           Cuantumul garantiei de participare va fi  în suma de 20 %  din valoarea totala 

a pretului de pornire la licitatie a imobilului pentru care solicită participarea la 

licitaţie. 

 

           Plicul interior va contine informatii privind criterii de atribuire: nivelul redeventei. 

Pe acesta se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau 

sediul social al acestuia, dupa caz. 

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata, pentru deschiderea 

lor. 

Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie semnat de catre ofertant. 

 

2. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE  

Criteriile de calificare sunt urmaroarele: 

- Certificat fiscal valabil la data deschiderii ofertelor, privind achitarea la zi a tuturor 

taxelor la bugetul local, precum și la bugetul de stat, respectiv lipsa datoriilor la 

bugetul de stat si la bugetul local. 

- Cazier fiscal. 

  

3. CRITERII DE ATRIBUIRE A OFERTEI CASTIGATOARE 

 

Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriile 

de atribuire prevazute in documentatia de atribuire - Nivelul redeventei: 100 puncte  

 

SECȚIUNEA IV 

LICITATIA 

Pentru desfasurarea procedurii licitatiei este obligatorie participarea a acel putin 3 

ofertanti. 

            Plicurile, inchise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru 

deschiderea lor, prevazuta in anuntul de licitatie. 

Dupa deschiderea plicurilor exterioare in sedinta publica, comisia de evaluare 

elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si a datelor solicitate. 

           Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa 

deschiderea plicurilor exterioare cel putin 3 oferte sa indeplineasca conditiile cerute. 

Dupa analizarea continutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare 

intocmeste procesul verbal in care se va mentiona rezultatul analizei. 
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           Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului verbal de 

catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertantii prezenti. 

         Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de selectie si 

calificare prevazute mai sus. 

        In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 

calificare si selectie, secretarul acesteia intocmeste un proces verbal in care mentioneaza 

ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de calificare si selectie si motivele 

excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire. 

         Procesul verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare.  

In baza procesului verbal, comisia de evaluare intocmeste, in termen de 1 zi 

lucratoare, un raport pe care il transmite Primarului oras Târgu Frumos. 

        In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, 

concedentul informeaza, in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au 

fost excluse, indicand  motivele excluderii. 

Raportul prevazut se depune la dosarul concesiunii. 

Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune 

concedentului solicitarea oricaror clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor 

prezentate de ofertanti pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate. 

           In termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare 

concedentul o transmite ofertantilor vizati. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea 

concedentului in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. 

 

Determinarea ofertei castigatoare 

Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriul de 

atribuire, respectiv redevența cea mai mare. 

Pe baza evaluarii ofertelor de catre comisia de evaluare, in temeiul criteriului de 

atribuire, secretarul acesteia intocmeste procesul verbal, care trebuie semnat de catre toti 

membrii comisiei. 

Anuntul de atribuire se afiseaza la sediul concedentului. 

 

SECTIUNEA V  

1. Incheierea contractului de concesiune 

Contractul de concesiune se incheie in maxim 30 zile de la data adjudecarii, 

conform modelului cadru. 

        Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevazute in caietul de sarcini si 

clauzele convenite de partile contractante, in completarea celor din caietul de sarcini, fara 

a contraveni obiectivelor concesiunii prevazute in caietul de sarcini. 

Contractul de concesiune va fi încheiat in limba romana, in 2 exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte. 

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

concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, suma rezultată din aplicarea 

procentului de 50% asupra obligaţiei de plată datorată concedentului cu titlu de redevenţă 
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pentru primul an întreg de activitate, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 

10/29.01.2015. 

In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului, 

procedura de atribuire se anuleaza, iar concedentul reia procedura, in conditiile legii, 

studiul de oportunitate pastrandu-si valabilitatea. 

 

2. Efectele contractului de concesiune 

A)Drepturile si obligatiile concesionarului 

         Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul si pe răspunderea 

sa, imobilul care face obiectul contractului de concesiune. 

          Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunului care face 

obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul 

de concesiune. 

 Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si 

de permanentă a imobilului ce face obiectul concesiunii. 

           Concesionarul este obligat să plătească redeventa la termenele stipulate. 

           Concesionarul este obligat sa achite contravaloare utilitatilor (apa curenta, energie 

electrica, gaze natural, salubritate, etc.). 

           Concesionarul are obligatia de a restitui bunul concesionat după expirarea 

contractului de concesiune, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv 

investitiile realizate și care au devenit imobile prin destinație și/sau încorporare (conform 

art. 537 și 538 Cod civil), cel putin în conditiile în care a fost preluat, în caz contrar 

urmând să suporte contravaloarea daunelor produse. 

           Concesionarul poate investi în bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrări de 

modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.  

          La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la 

termen, excluzând forta majoră si cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure 

continuitatea prestării activitătii ……………………. în conditiile stipulate în contract, 

până la preluarea acesteia de către concedent. 

         În cazul în care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei 

cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activitătii sau serviciului public, va 

notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru 

asigurarea continuitătii activitătii sau serviciului public. 

 

B) Drepturile si obligatiile concedentului 

Concedentul are dreptul să inspecteze bunul imobil concesionat, să verifice stadiul 

de realizare a investitiilor, verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar. 

Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului 

transmisa cu cel putin 48 ore inaintea verificarii. 

           Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercitiul drepturilor 

rezultate din contractul de concesiune. 
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           Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, 

în afară de cazurile prevăzute expres de lege si de contract. 

           Concedentul este obligat să notifice concesionarului aparitia oricăror împrejurări de 

natură să aducă atingere drepturilor concesionarului, dacă are cunostintă despre aceasta. 

 

3. Modificarea contractului 

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de 

concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de 

interesul national sau local, dupa caz. 

           In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la valoarea 

despagubirii, aceasta va fi stabilita de instant judecatoreasca competenta. 

          Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despagubiri nu poate sa 

constituie un temei pentru concesionar care sa conduca la sustragerea de la obligatiile sale 

contractuale. 

 

4. Încetarea contractului de concesiune 

Contractul de concesiune încetează în următoarele situatii: 

        a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, dacă părtile nu convin în 

scris prelungirea acestuia, în conditiile legii; 

       b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de 

către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului; 

       c) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea 

unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

      d) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea 

unilaterală a contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina 

concedentului; 

      e) la disparitia, dintr-o cauză de fortă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 

imposibilitătii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei 

despăgubiri; 

      f) dizolvarea voluntară sau judiciară a concesionarului persoană juridică atrage 

rezilierea de drept a contractului de concesiune;   

      g) concesionarul poate denunta unilateral contractul de concesiune pentru motive 

personale, notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denuntării; 

      h) în cazul în care titularul concesiunii nu mai desfăsoară activitatea pentru care a 

încheiat contractul de concesiune; 

      i) schimbarea destinatiei imobilului dupa concesionare, fără acordul expres și prealabil 

al concedentului, atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune; 

Concesionarul are obligatia de a restitui bunul concesionat la expirarea contractului 

de concesiune, cel putin in conditiile in care a fost preluat, in caz contrar urmând să 

suporte contravaloarea daunelor produse. 
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  RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

          Nerespectarea de catre partile contractate a obligatiilor cuprinse in prezentul 

contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa. 

 

FORTA MAJORA 

Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de 

executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in 

baza contractului de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 

obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, astfel cum este definita in lege. 

Partea care invoca forta majora este obligată sa notifice celeilalte parti, in termen de 

10 zile de la producerea evenimentului, si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii 

consecintelor lui. 

Daca in termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, 

partile au dreptul sa isi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune 

fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune – interese. 

 

NOTIFICARI 

In acceptiunea partilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea 

celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in 

contractul de concesiune. 

In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare 

recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data 

mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

Daca notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se considera primita in prima 

zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 

Notificarile verbale nu se iau in considerare. 

 

INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZAREA CAILOR DE ATAC 

LITIGII 

Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, 

modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de 

despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificarile ulterioare. 

Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului 

in a carui jurisdictie se afla sediul concedentului. 

Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios 

administrativ a Curtii de apel, conform prevederilor legale. 
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Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:  

 au fost adjudecatarii unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contractul 

câștigat cu Primaria Oraşului Târgu Frumos. 

 au datorii bugetare faţă de Primaria Oraşului Târgu Frumos. 

 au datorii la bugetul de stat. 
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