
COMUNA BECLEAN INITIATOR, 

 

privind aprobarea concesionararii prin licitaţie publica deschisa a unor suprafeţele de luciu de apă si terenul 

aferent acestora care fac parte din domeniul public al comunei Beclean conform H.G. nr. 972, anexa 12 

Analizând expunerea de motive nr._6b/^_ _201S a Primarului Comunei lieclean prin care se 

propune concesionarea luciului de apa si lerenul aferent acestuia cal si referatul nr. C, ţ/Jl i0/- /£̂ _ 201X: 

In lut/.u 11(1. nr.75/2017 din . privind aproharea rapoartelor de c \aluarc întocmite de expert 

evaluator l'loreseu Ionel; 

Având in vedere prevederile Icnii  

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicata cu modificările si 

completările ulterioare; 

In temeiul, O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare precum si Normele 

metodologice de aplicare a acesteia; 

Hotărăşte: 

Art.l - Se aproba, concesionarea prin licitaţie publica deschisa a unor suprafeţele de teren şi luciurile de apă care fac parte 

din domeniul public al comunei Beclean conform H.G. nr. 972, anexa 12 poziţia 78 în suprafaţă totală de 23,49 ha, din care 

luciu de apă 13,32 ha. 

Art. 2 - Se aproba durata concesiunii, pe o perioada de 49 de ani. 

Art. 3 - Se aproba, preţul minim de pornire in valoare de 15.156,09 lei/an stabilit prin rapoartele de evaluare , aprobate prin 

HCL nr.75/2017. 



Art. 4 - Se aproba pasul de licitaţie de 5%, respectiv lei. 

Art. 5 - Se arpoba Studiul de oportunitate, conform Anexei 1 la prezenta hotarare. 

Art. 6 - Se aproba taxa de participare, in valoare de 100 de lei. 

Art. 7 - Se aproba Preţul documentaţiei pe suport de hârtie, in valoare de 150 lei. 

Art. 8 - Se aproba garanţia de participare, in valoare de 300 lei. 

Art. 9 - Se aproba caietul de sarcini, in vederea concesionarii prevăzute la art.l, conform Anexei 2 la prezenta hotarare. 

Art. 10-Se aproba, documentaţia de atribuire, Anexa 3 la prezenta hotarare. 

Art. 11 - Se aproba modelul de contract, Anexa 4 la prezenta hotarare. 

Art. 12 - Prezentul Proiect de hotarare se expune Consiliului Local Beclean pentru analiza si aprobare. 

Art. 13 - Aducerea la cunoştinţa publica se face prin afişare la sediul autoritatii publice locale. 

COMISIA ECONOMICA, 

COMISIA DE ADM.PUBLICA, 

 

JURIDICA,URBANISM SI AMENAJ.TERIT. 



JUDEŢUL BRASOV 

COMUNA BECLEAN NR

 .... 2018 

VIZAT, 
COMISIA ECONOMICA, 

Comisia de adm. publica, 

juridica, urbanism si 

amenajarea terit. 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Prin prezenta expunere va aduc la cunoştinţa ca propun conform legii 

iniţierea concesionarii prin licitaţie publica deschisa pentru luciu de apa si 

terenul aferent acestora din localitatea Bcclean. 

Prin concesionarea terenului si luciului dc apa pentru desfasurarea de 

activitali economice, turistice si de rccrcerc, ne propunem sa creem noi 

oportunităţi in vederea dezvoltării zonei. 

Acest proiect valorifica suprafaţa de 23,49 ha luciu de apa si teren aferent 

in beneficiul dezvoltării durabile a acestei zone cu scopul de a atrage investiţii, 

in vederea crecarii noi locuri de munca si a atrage venituri suplimentare la 

bugetul local.întrucât suprafaţa acestui teren si luciului de apa sunt in prezent 

neutilizate, in vederea promovării investiţiei create este oportun ca acest teren 

sa fie valorificat prin concesionare pentru 49 ani. 

Având in vedere ca terenul si luciul de apa se afla in SIT Natura 2000, 

trebuie protejata naturaiar construcţiile vor fi uşoare (demontabile). 

Din punctul de vedere al autoritalii publice locale, se identifica trei 

componente majore care justifica procedura de concesionare a terenului si 

anume aspectele de ordin economic, cele de ordin financiar si aspectele de 

ordin social. 

In aceasta zona se propun următoarele aclivitati : 

- Zona de agrement cu amenajari specifice, 

- Luciu de apa, cu aclivitati dc pescuit, 

- Teren de sport respectiv tenis de câmp, 

- Sporturi specifice mediului acvatic. 



- Diverse servicii conexe de comerţ si alimentaţie publica. 

Având in vedere O.U.G nt\54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publica si Normele metodologice de aplicare a fost 

întocmit Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini cat si Documentaţia de 

atribuire si instrucţiunile de participare la licitaţie. Redevcnta este dc 15.156,09 

lei/an conform rapoartelor dc evaluare si se va indexa anual prin IICL cu 

indicele de inflaţie. 

PRIMAR, 

Motrescu Claudiu 

 



JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA BECLEAN 

VIZAT, 
COMISIA ECONOMICA, 

Comisia de adm. publica, 

juridica, urbanism si 

amenajarea terit. 

R E F E R  A T  

Având in vedere iniţierea procedurii de aprobare a concesionarii prin 

licitaţie publica deschisa pentru luciu de apa si terenul aferent acestuia aflat in 

patrimoniul public al Comunei Beclean, identificat prin extrase de Carte 

funciara nr. 101170,101172, 101173 si 101174, 101171, in baza O.U.G. 

nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publica, cu modificările si completările ulterioare precum si Normele 

metodologice dc aplicare a acesteia, a fost întocmit Studiu de oportunitate,Caiet 

de sarcini, Instrucţiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de 

concesionare, Contract de Concesiune -model. 

In temeiul prevederilor art.3, alin.l si alin.4 din Legea nr.213/1998, 

privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare si 

Legea nr.287/2009 -Codul civil, republicat. 

Ţinând cont si de prevederile art.36, alin.l si 2, lit.c din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata. 

Se propune concesionarea sa fie încheiata pentru 49 ani. 

Luând in considerare HCL prin care s-a aprobat rapoartele de evaluare 

din care rezulta ca preţul minim dc pornire la licitaţie este de 

Având in vedere cele prezentate mai sus propun spre analiza si 

dezbatere Consiliului local a proiectului de hotararc cat si anexele ce fac parte 

din acesta in vederea concesionarii. 

15.156,09 lei/an. 

 



Anexa 4 la l'roiectul de hotararc 

e 

CONTRACT DE 

\r............. din . 
(Model) 

I. Parlile contractante 

I. C omuna Beclean. eu sediul în eom. Beclean. jud. Braşov, tel  ........... fax ....................... . e- 

mail .................................. C'.l.l-' ......................  repre/enlală prin MOTRESCU VASILE 

CLAUDIU. a\and lunelia de Primar, in ealitale de concedent. pe de o parte. 

' : ăiiv.ţ;,^fi'j
?
^ 

2 .............................................................................................................................................  
 ......................................  in ealitale de concesionar, pe de alta parte. 

la dala de ...................................  la sediul eoneedentului. in temeiul Ordonanţei de urgenta a  

Guvernului nr. 54
/
200Ci privind regimul eonlraelelor de concesiune de bunuri proprietate 

publica, 

aprobata eu modificări prin Legea nr. 22 2007. si a llolararii Consiliului local Beclean de 

aprobare a 

concesionarii nr ........ din .................... s-a încheiat pre/enlul contract de concesiune.  

II. Obiectul contractului dc concesiune 

 

Art. I. - (1) Obiectul contractului de concesiune este: " suprafeţele de teren şi luciurile de apă 

care fac parte din domeniu! public ai comunei Beclean conform Il.G. nr. 972, anexa 12 poziţia 78 în 

suprafaţă totală de 23,49 ha, din care luciu de apă 13,32 ha". Identificarea obiectului este conform 

plan de amplasament la scara 1:7500 care lace parte integrantă din pre/enlul contract.  

(2) Obiectivele eoneedentului sunt: 

- decolmalarea tuciurilor de apa. 

- refacerea echilibrului biologic al luciurilor de apa.  

- amenajarea malurilor. 

- curăţirea zonei de depozitările clandestine de deşeuri.  

- înfiinţarea de terenuri de sport. 

- amenajarea de terenuri de joacă. 

- construirea de căsuţe de agrement lip camping.  

- popularea luciurilor de apă cu peşte, fi nuli laica lîind practicarea pescu itului la nivele 

diferenţiale. 

-îngrădirea şi asigurarea pa/ei obiectivului concesionat.  



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

bunuri: 

a) bunurile de retur: bunurile care lac obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în 

urma investiţiilor impuse în caietul de sarcini:  

b) bunurile proprii: bunurile ce aparţin concesionarului şi sunt utilizate dc către acesta pe 

durata concesiunii. 

III. Termenul 

Ari. 2. - (1) Durata concesiunii este de 49 ani. începând de la data de  ................................  

IV. Kedeventa 

Art. 3. - Rcdexenta este de .......... plătită anual până la data de 30 iunie pentru anul în curs.  

V. I’lata redeventei 

Art. 4. - Redexenla este stabilita la suma de ... /an. plătită anual pana la dala de 30 iunie pentru 

anul in curs. Daca pe perioada contractului Romania va adopta moneda Huro. plata se va face 

direct in bum. incepand cu dala la care intra in vigoare aceasta modificare, conform legii 

aplicabile. Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a aces tei obligaţii conduce la aplicarea 

de majorări de întârziere dc 2% pe lună. conform Codului de procedură fiscală.  

VI. Drepturile pârtilor 

Drepturile concesionarului 

Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe răspunderea 

sa, bunurile proprietate publica şi privată ce fac obiectul contractului de concesiune.  

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

concesiunii, potrivii naturii bunului si obiectivelor stabilit e de parii prin contractul de 

concesiune. 

Drepturile conceilentului 

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

respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.  

(2) Verii îcarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului transmisă în 

scris (prin poştă. fax. electronic) cu cel puţin 3 zile înainte de data verificării.  

(3) Concedentul are dreptul sa modillee in mod unilateral partea reglementara a contractului de 

concesiune, din motive excepţionale legate  dc interesul naţional sau local.  

VII. Obligaţiile pârtilor - clauze stabilite in condiţiile caietului de sarcini  

Obligaţiile concesionarului 

Art. 7. - (1) Concesionarul este obligai sa asigure exploatarea elîcaee in regim de continuitate 

si de permanenta a bunurilor proprietate publica ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor 

stabilite de către concedenl.  



(2) Concesionarul este obligai sa exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul 

concesiunii. 

(3) Concesionarul nu poale subconcesiona bunul ee face obiectul concesiunii.  

(4) Concesionarul este obligai sa plaleasca redevenla.  

(5) C oncesionarul este obligai sa respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate 

publica (protejarea secretului de stal. materiale cu regim special, condiţii de siguranţa in 

exploatare, protecţia mediului, proiecţia muncii, condiţii privind folosirea si conservarea 

patrimoniului ele.). 

(6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligai 

sa restituie conccdcntului. in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de 

orice sarcini. 

(7) Concesionarul este obligai sa continue exploatarea bunului in noile condiţii stabilite de 

concèdent, in mod unilateral, potrivit ari. (> alin. (3) din prezentul contract de concesiune, lara a 

putea solicita încetarea acestuia.  

Obligaiiile conccik'iiliilui 

Art. 8. - (1) Coneedenlul este obligai sa nu il tulbure pe concesionar in exerciţiul drepturilor 

rezultate din pre/entul contract de concesiune. 

(2) Coneedenlul nu are dreptul sa modilice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara 

de cazurile prevăzute expres de lege.  

(3) Coneedenlul este obligat sa notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natura 

sa aduca atingere drepturilor concesionarului. 

VIII. încetarea contractului de concesiune  
Art. 9. - (I) Pre/entui contract de concesiune inccleaza in următoare situaţii:  

a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune:  

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către 

concèdent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord 

liind competenta instanţa de judecata:  

c) in cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către 

concèdent, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului:  

d) in cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către concèdent, prin reziliere de către 

concesionar, cu plata unei despăgubiri in sarcina eoncedentului:  

e) la dispariţia, dinlr-o cauza de Ibrta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilităţii 

obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fara plata unei despăgubiri;  

f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, conform caietulu i de sarcini. 

(2) încetarea contractului prin renunţare de către concesionar în primul an de contract, din alte 

rnolive decât cele specificate la punctul 12.4 din caietul de sarcini, se face cu plata unei 

despăgubiri în sarcina concesionarului către concèdent în sumă de 20.000 lei. 

IX. Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilităţilor de mediu intre 

concèdent si concesionar 

Art. 10. - I bale responsabilităţile de mediu sunt în sarcina concesionarului care are obligaţia 

solicitării ţii obţinerii autorizaţiei de mediu.  



X. Răspunderea contractualii 

Art. 11. - Nerespeciaroa de calre parlile conlraclanle a obligaţiilor cuprinse in prezentul 

contract de concesiune atrage răspunderea contractuala a partii in culpa. 

XI. Litigii 

Art. 12. - (1) Soluţionarea litigiilor de orice lei ce decurg din executarea prezentului contract 

de concesiune se realizează potrivii prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

cu modilicări le ulterioare.  

(2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii, părţile pol stipula in contractul de concesiune 

clauze compromisorii. 

XII. Alte clauze 

Art. 13. - Obţinerea autorizaţiilor şi avizelor privind funcţionarea şi exploatarea luciurilor de 

apă este în sarcina şi pe cheltuiala concesionarului.  

XIII. Definiţii 

Art. 14. - (1) Prin forţa majora, in sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o 

împrejurare externa cu caracter excepţional, lara relaţie eu lucrul care a provocat dauna sau cu 

insusirile sale naturale, absolut invincibila si absolu t imprevizibila. 

(2) Prin caz fortuit se inteiege acele împrejurări care au intervenit si au  

condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovăţia paznicului juridic, dar care nu 

intrune.se caracteristicile Ibrtei majore. 

Caietul de sarcini împreună cu oferta declarată câştigătoare a concesionarului iac parte 

integrantă din prezentul contract si se constituie ca anexe la contract.  

Prezentul contract de concesiune a Ibsi încheiat in 2 exemplare, cate unul pentru liecare parte.  

Concedali. Concesionar. 

-A- 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotararc 

\prohat PJCH 

V 
V - o o 

INSTRUCŢIUNI PRIVIM) O R( i A Ml ZA RRTVŞT DES F AŞ U R A REA 

PROC i:i)L RII DE CONCESIONAR*: 

Date de identificare proprietar ţi organizator: Comuna 

lîcclcan 

Adresa: 

Cod liscal: 

Numărul de telefon, 

lax: f-mail: 

Obiectul procedurii de licitaţie publică deschisă eu strigare:  

Obiectul procedurii îl constituie concesionarea suprafeţelor de teren şi luciurile de apă care fac parte din 

domeniul public al comunei lieclean conform H.G. nr. 972, anexa 12 poziţia 78 în suprafaţă totală de 23,49 ha, 

din care luciu de apă 13,32 ha. proprietatea comunei lieclean. 

Preţul minim al concesiunii este de 15.156,09 lei, acesta fiind stabilit prin rapoartele de 

evaluare aprobate prin I1CL nr  

Pasul de licitare: 5% din preţul de pornire.  

Condiţii de participare la procedură: participarea la procedura de licitaţie publică deschisă cu 

strigare este permisă persoanelor juridice, comercianţilor, prestatorilor dc servicii, asociaţii fa miliale 

sau persoane fi/icc aulori/ale. care îndeplinesc următoarele condiţii:  

- nu sunt în stare dc faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un judecător, 

activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu sunt înlr -o situaţie similară cu cele anterioare, 

reglementată prin 
:
leg 

- societatea nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile 

prevă/utc la aliniatul precedent:  

- societatea si-a îndeplinit la /i toate obligaţiile de plata exigibile a impozitelor si  taxelor către 

bugetele publice: 

- s-a achitat laxa de participare şi garanţia de participare.  

Ofertanţii care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus sunt consideraţi eligibili.  

Ofertanţii au obligaţia de a depune în vederea calificării următoarele 

documente: a) Pentru societăţi comerciale: 

1. copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul 

conslilulix. inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare 

fiscală; 

2. dovada bonităţii financiare, (ultimul bilanţ contabil. înregistrat la organele competente):  

3. dovada privind achitarea obligaţiilor liseale. prin prezentarea unui cerţii leat de atestare fiscală, 

eliberai de organul fiscal competent:  

3.1 Certificat de atestare lîseala eliberai de Direcţia Cîenerală a finanţelor Publice privind plata 

obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului, valabil:  

3.2 Certificai de atestare lîseala eliberai de Direcţia finanţe focale din cadrul primăriei în ra/.a 

căruia funcţionează ofertantul, valabil: 

4. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care sa 

rezulte ca aceasta nu se alia în reorganizare judiciară sau faliment:  

5. împuternicire pentru persoana participantă la strigare din partea ofertant ului. 



6. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare şi a garanţiei de 

participare-original si xeroeopie 

7. fişa ofertantului (Anexa nr. 2):  

8. declaraţie de participare (Anexa nr. 1): 

b) Persoane fizice sau asociaţii 

familiale: 

1. copia actului de identitate . 

2. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, 

eliberai de organul llscal competent:  

3. Certificat de atestare fiscala eliberat de Direcţia Generală a finanţelor Publice privind plata 

obligaţiilor către bugetul general consolidai al stalului, valabil:  

4. Certificat de atestare fiscala eliberat de Direcţia finanţe Locale din cadrul primăriei în raza căruia 

funcţionează ofertantul, valabil:  

5. documentele justificative privind plata conlra\alorii laxei de participare şi a garanţiei de 

participare-original si xeroeopie: 

6. lisa ofertantului (Anexa nr. 2): 

7. declaraţie de participare (Anexa ni. 1):  

Participarea Ia procedura dc licitaţie publică deschisă cu strigare 

Ix.umărul de participanţi este nelimitat.  

în situaţia în care. pentru bunurile care fac obiectul concesiunii, nu au fost prezenţi un număr de 3 

ofertanţi, comisia va repeta licitaţia în condiţiile stabilite în caietul de sarcini şi cu respect area 

legislaţiei în vigoare. 

Depunerea plicurilor eu documentele de calificare  

Documentele de caii licăre solicitate vor li depuse înlr -un plic închis, la sediul organizatorului, slr.  

Principală, nr .....  localitatea Hocican. judeţul Hraşov. până cel târziu la dala de  .....................  ora 

 ............. După această dală nu se pol depune plicuri cu documente de calificare.  

Pe plicul cu documentele de caii licăre se va menţiona:  

- C ătre Consiliul Local al comunei Hocican - Documente de califiearc la licitaţia publică cu 

strigare organizată pentru concesionarea suprafeţelor de teren şi lueiurilc de apă eare fac parte 

din domeniul public al comunei Hocican conform II.(>. nr. 972, anexa 12 poziţia 78 în suprafaţă 

totală de 23,49 ha, din care luciu de apă 13,32 ha, propietatea comunei Bcclcan.  

- numele'denumirea şi adresa/sediul ofertantului  

- menţiunea ..A NU SL DLSCIIIDL ÎNAINTf DL DATA DL  .......  ORA ..................... " 

Taxa de participare şi garanţia de participare  

Taxa de participare. în sumă de 100 RON. reprezintă suma pe care un potenţial ofertant trebuie să o 

achite pentru a putea participa la califiearc şi ofertare.  

Această laxă reprezintă un venit al organizatorului şi nu se mai restituie ofertanţilor sau potenţialilor 

ofertanţi (care au achitat taxa. dar nu au depus documentele de calificare, au participat sau nu prin 

împuternicit la strigare, au câştigat sau nu licitaţia).  

Taxa de participare se achită până la data de .................  ora  .....................  în numerar la casieria 

Primăriei comunei Hocican. 

Garanţia de participare este de 300 lei şi reprezintă o garanţie pentru organizator în ceea ce priveşte 

comportamentul corespunzător al ofertantului pe perioada de derulare a procedurii de licitaţie până la 

semnarea contractului de concesiune. 

Garanţia de participare se constituie până la data de  ............ ora ............... şi poale li constituită prin  

ordin dc plată în contul organizatorului licitaţiei, respectiv contul nr  .............. deschis la Trezoreria 

Făgăraş, titular de cont comuna Hocican, cod fiscal  ...................  sau numerar depus la casierieria 

Primăriei comunei Hocican. 

Notă: 

Restituirea garanţiei de participare se va efectua în baza unei cerereri scrise care va conţine inclusiv 

contul şi banca unde se va restitui garanţia dc participare. Menţionăm ca restituirea garanţiei de 

participare sc face cu prioritate înlr-un cont bancar. 



Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâşligători. care au participat la procedura dc 

licitaţie. în termen de maxim 5 zile de la adjudecarea licitaţiei.  

Garanţia de participare poale li executată de către organizatorul licitaţiei în următoarele situaţii:  

- fiind declarat calificat nu participă la şedinţa de strigare:  

- re\ocă oferta în caz de adjudecare a acesteia;  

- fiind declarat adjudecat nu încheie contractul de concesiune în termen de maxim 15 zile de la 

expirării perioadei de depunere a contestaţiilor (7 zile de la dala licitaţiei):  

Desfăşurarea licitaţiei publice deschise eu strigare  

Etapa l-a - deschiderea plicurilor eu documentele de calificare şi calificarea ofertanţilor  

Plicurile cu documentele de calificare vor li deschise de către Comisia dc licitaţie în Sala dc şedinţe 

a Primăriei comunei Beclean. 

Comisia de licitaţie. în prezenta ofertanţilor sau a reprezentanţilor împuterniciţi ai acestora, verifică 

existenţa tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia \erilică şi analizează ulterior 

documentele de participare depuse de ofertanţi şi întocmeşte lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi, 

care include toţi potenţialii concesionari care au depus documentaţia completă de participar e la 

licitaţie, şi o \a alîşa la locul deslâşurării licitaţiei cu strigare, cu cel puţin 30 de minute înainte de 

ora lixală pentru începerea aeesteia.  

Se consideră calificat ofertantul care a depus documentaţia completă şi îndeplineşte cerinţele dc 

calilîeare solicitate prin prezentele Instrucţiuni. în caz. contrar ofertantul fiind descalificat, în 

situaţia in care un ofertant nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în 

prezentele Instrucţiuni sau nu a prezentat unul sau ma i multe documente dc calificare, Comisia de 

licitaţie va declara oferta ca fiind descalificată, nemaipulând participa la strigare.  

Se întocmeşte o listă cu ofertanţii calificaţi care pot participa la strigare.  

Comisia de licitaţie întocmeşte procesul - verbal de verificare şi analizare a documentelor de 

calificare depuse de ofertanţi. în care se \a menţiona rezultatul deschiderii plicurilor, ofertanţii 

prezenţi, ofertanţii respinşi, ofertanţii acceptaţi, ora la care s -a întocmit lista cuprinzând ofertanţii 

calificaţi, respectiv observaţii ale ofertanţilor prezenţi.  

Etapa a Il-n - licitaţia cu strigare şi adjudecarea licitaţiei:  

Etapa a Il-a se \a organiza doar in situaţia in care sunt cel puţin 3 oferte 

valabile Mod de derulare: 

în dala de  ..................  ora ................  preşedintele comisiei de licitaţie deelară deschisă şedinţa de  

licitaţie, citeşte lista ofertanţilor acceptaţi (calificaţi) şi verifică împuternicirea acordată persoanei 

care reprezintă ofertantul: împuternicirea va 11 semnată de reprezentantul legal al ofertantului. 

Preşedintele comisiei de licitaţie anunţa denumirea proprietăţii ee face obiectul concesionării, 

realizează o scurtă descriere a acesteia, anunţă preţul de pornire a licitaţiei, pasul de licitare de 5% 

din preţul de pornire a licitaţiei, denumirea ofertanţilor, modul de desfăşurare a licitaţiei, asigurându 

- se că fiecare ofertant a înţeles procedura de desfăşurare.  

Preşedintele comisiei conduce licitaţia astfel:  

- dacă se oferă preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie  va creşte preţul cu 

cate un pas de licitare, până când unul dintre ofertanţi accepta preţul astfel majorat şi nimeni nu 

oferă un preţ mai mare:  

- în cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul să anunţe, prin strigare un preţ egal sau mai mare 

decât preţul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie;  

- adjudecarea licitaţiei se va face în favoarea ofertantului care oferă eel mai mare preţ;  

- preşedintele comisiei de licitaţie anunţa adjudecatarul. declară închisă şedinţa de licitaţie şi 

întocmeşte procesul - verbal de licitaţie, semnat de membrii comisiei de liclaţie. de adjudecalar şi de 

ceilalţi ofertanţi: 

- în cazul în care nu se oferă preţul minim de pornire a licitaţiei, licitaţia va 11 reluată după 

publicarea unui nou anunţ de concesionare în termen de 5 zile de la desfăşurarea primei licitaţii, dar 

nu mai puţin de 7 zile înainte de dala ţinerii celei de a doua liclalii.  



Contractul de concesiune se va încheia în termen de max. 15 zile de la expirării perioadei de 

depunere a contestaţiilor (7 zile de la data licitaţiei).  

Oferta tehnică va cuprinde: 

- p! m"| de dc/\tillaie M exploaure a concesiunii, minând să >,c includă si programul de consimcţie 

care va specifică data începerii, elapi/area şi lînali/area construcţiilor.  
ANEXA NIC 2 

OIHRTANT 

l-'lŞA OFERTAN TULU1 

RENTRU LICITAŢIA RUBRICĂ CU STRICĂRI-: ORGANIZATA IN VEDEREA 

CONCESIONARII SURRAN-TMLOR Dl: TEREN Şl LUCIURILE DI: ARĂ CARE FAC R \RTI 

DIN DOMENIUL RIJBI.IC' AI. COMUNEI HECLEAN CONFORM Il.G. NR. 072, ANI’X\ 12 

ROZITIA 78 ÎN SURRAEATĂ TOTALĂ Dl: 23.49 I IA, DIN CARI-! LUCIU DE ARĂ 13.32 HA.  

1) Ofertant ________  _____  ______  _  __________  

2) Sediul societăţii sau adresa  __  ______  _____  

3) Telefon _________  _____   _____  ______  _____  

4) Repre/enlant legal  ____   ____  _______  _____  ___  

5) funcţia  ____  ____  _____  ______  ______  _____  

6) Cod lîscal  ____   ____  _____  ______  _____  __  

7) Nr. înregistrare la Registrul Comerţului  ____  ____  

8) Nr. Cont (pentru restituirea garanţiei de participare)  

9) Banca __  _____   ____  _____  ______  _____  

10) Capitalul social (mii. lei) ___   ___   _____  

11) Cifra de afaceri (mii. lei)  ___  ______  ________  

12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale-dacă este cazul 

13) Certificatele de înmatriculare a sucursalelor locale  

Dala Ofertant 



ANIiXA NR.l 

OFERTANT 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE  

PENTRi: LICITAŢIA PUBLICĂ CU STRICARE ORGANIZATA ÎN VEDEREA  

CONCESIONĂRII SUPRAFEŢELOR DE TEREN ŞI LUCIURILE DF APĂ CARI’ IAC P\RTI’ 

DIN' DOMENIUL PUHLIC AL COMUNEI BECLEAN CONFORM II.O. NR. 9'
T
2. ANEX\ 12 

POZIŢIA 78 ÎN SUPRAFAŢĂ TOTALĂ DE 23.49 I IA. DIN CARI- LUCIU DE APĂ 13.32 I IA. 

Către. 

Urmare a publicării animlului de concesionare in data de  

Prin prezenta. 

Noi,_ (denumirea ofertantului) 

ne manifestăm intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru CONCESIONAREA 

SUPRAFEŢELOR DE TEREN Şl LUCIURILE DE APĂ CARE F \C PARTE DIN DOMENII'I 

PUBLIC AL COMUNEI HECLEAN CONFORM II.G. NR. 
£
>'

7
2. ANEXA 12 POZIŢIA "8 ÎN 

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ DE 23.49 IIA. DIN CARE LUCII
1
 DE \PĂ 13.32 IIA mgani/ată în şedinţă 

publică la data  ______________ ora ___ de către Primăria comunei Beelean. 

Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, condiţiile respingerii ofertei, de pierdere a 

garanţiei de participare la licitaţie, prevăzute în caietul de sarcini şi ne asumăm responsabilitatea 

pierderii lor în condiţiile stabilite.  

La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea ofertelor din partea 

noastră va participa un reprezentant autorizat să  ne reprezinte, sa strige şi să semneze actele 

încheiate cu această ocazie.  

Data Ofertant 



Anexa 2, Proiectul de liota rare 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru concesionarea suprafeţelor de teren şi lueiurile de apă  

1. INFORMAŢII (¡ENERALE PRIVIM) OBIECŢI E CONCESIUNII  

El. Obiectul concesiunii sunt suprafeţele de teren şi lueiurile de apă care lac parte din 

domeniul public al comunei lieclean conform I l.(i. nr. 972. anexa 12 po/.iţia 78 în suprafaţă 

loială de 23.49 ha. din care luciu de apă 13.32 ha  

1.2. Se are în \ederc refacerea ecologică a zonei, prin amenajarea unei zone de agrement 

care \a cuprinde zone pentru pescuit, terenuri de joacă, terenuri de sport şi construirea de căsuţe 

de agrement tip camping. 

1.3. Asigurarea zonei cu utilităţi (apă. canalizare, energie electrica, energic termică) se 

realizează conform proiectului de execuţie si cu Urme autorizate, finanţarea asigurându -se de 

către viitorul concesionar. 

2. CONDIŢII OENERAEE AEE CONCESIUNII  

2.1. Exploatarea concesiunii se va face astfel încât să nu se strice echilibrul ecologic al 

zonei. Totodată, se vor respecta toate reglementările în vigoare cu privire la proiecţia mediului.  

2.2. Concesionarul va exploata bunul concesionat astfel încât să nu creeze pericolul 

producerii de inundaţii sau scăderii la un nivel critic al apei.  

2.3. Concedenlul are dreptul de realiza lucrări de interes public la limita 

amplasamentului, cu condiţia notificării intenţiei către concesionar cu 6 luni înainte. 

2.4. Concesionarul este obligai să asigure exploatarea obiectivului concesionat în regim 

de continuitate şi permanenţă. 

2.5. Pentru refacerea ecologică a zonei, concesionarul execută următoarele lucrări:  

- desllinţarea depozitărilor clandestine de deşeuri menajere şi nu numai.  

- refacerea echilibrului biologic ai zonei, cheltuielile aferente llind asigurate de viitorul 

concesionar. 

3. DURATA CONCESIUNII 
liste de 49 de ani. cu posibilităţi de prelungire.  

4. DURATA DE EXECUŢIE 

Durata de execuţie a obiectivului urmărit este stabilită prin autorizaţia de construcţie, 

pulându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.  

5. PREŢUI. DE PORNIRE 



5.1. Preţul de pornire a licitaţiei este de 15.156,09 Ici /an.  

5.2. C'.rileriile care au stal la ba/a stabilirii nivelui preţului minim sunt:  

- rapoartele de evaluare aprobate prin I IC'L 

- Natura investiţiei. 

- Starea actuală a zonei. 

- Nivelul cheltuielilor cu refacerea ecologică a zonei.  
- Utilitatea investiţiei. 
- Gradul de prolltahililale al activităţilor  propuse. 

5.3. Modul de achitare al preţului concesiunii, cât şi clauzele pentru nerespectarea 

obligaţiilor de plată se vor stabili prin contractul de concesiune.  

6. CAR ACTK Rl ST I CI LK IN V KSTIŢ
1
W 

6.1. Investiţia îşi propune realizarea următoarelor obiective:  

- decolmatarea Uleiurilor de apa. 

- refacerea echilibrului biologic al Uleiurilor de apa.  

- amenajarea malurilor. 

- curăţirea zonei de depozitările clandestine de deşeuri.  

- înfiinţarea de terenuri de sport. 

- amenajarea de terenuri de joacă. 

- construirea de căsuţe de agrement lip camping. 

- popularea Uleiurilor de apă cu peşte. 11 na li lalea fiind practiearea pescuitului la nivele 

diferenţiale. 

- îngrădirea şi asigurarea pazei obiectivului concesionai.  

6.2. Prin scopul urmării şi soluţiile adoptate se va asigura respectarea PU G existent şi 

PUX ce va 11 înlomil de viitorul concesionar, pe cheltuiala acestuia şi apoi aprobat de Consiliul 

Local. 

7. INTERDICŢIA SUBCONCESIONĂRII  
Concesionarul nu are drept de subconcesionare a obiectului concesiunii.  

8. CONTRACTUL DE CONC ESIUNI: SI EFECTELE ACESTUIA 

8.1. încheierea contractului de concesiune  

8.1.1. Contractul de concesiune va II încheiat în forma scrisă.  

8.1.2. Conţinutul contractului de concesiune va 11 prezentat în documentaţia de atribuire.  

8.1.3. Contractul de concesiune va 11 încheiat în termen de maxim 30 de zile de la dala la 

care concedenlul a informai ofertantul despre acceptarea ofertei sale.  

8.1.4. Ofertantul se consideră informai la data recepţionăm scrisorii recomandate cu con 

Urmare de primire, sau insliinlare conlirmala de primire care conţine acceptar ea ofertei sale. 

8.1.5. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul dc concesiune atrage 

pierderea garanţiei depusa pentru participare la licitaţie.  

8.1.6. în cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, licitaţia 

publică va II anulată, iar concedenlul va relua procedura de licitaţie publică de la etapa publicării 

anunţului. în condiţiile legii, studiul de oportunitate şi caietul de sarcini păstrându -şi 

valabilitatea. 

8.2. Drepturile şi obligaţiile concesionarului şi ale  concedentului vor II cele prevăzute în 

conţinutul contractului de concesiune daeă nu contravin legislaţiei în vigoare.  

9. CONDIŢII SPECIALE DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE  



Obţinerea autorizaţiilor şi avizelor privind funcţ ionarea şi exploatarea luciurilor de apă 

este în sarcina şi pe cheltuiala concesionarului.  

10. FORMA DE CONTROL ŞI DK MONITORIZARE CERUTĂ DE CONCEDENT  

10.1. Pe durata contractului de concesiune concedenlul are dreptul sa \erilîce respectarea 

obligaţiilor asumate de concesionar. Astfel, concedenlul are dreptul sa inspecteze bunurile, sa 

verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum si modul in care este satisfăcut interesul public 

prin realizarea activităţii sau serviciului public.  

10.2. Verificarea se va exercita cu notificarea prealabila a concesionarului si in condiţiile 

stabilite in contract. 

11. A. CONDIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ 

OFERTA 

I I. I. Ofertele se redactează în limba română:  

i 1.2. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de z ile de la dala deschiderii ofertelor. 

I 1.3. Ofertanţii transmit ofertele lor plic sigilat, care se înregistrează. în ordinea primirii 

lor. precizându-se dala şi ora depunerii. 

11.3.1. Pe plic se va indica "Licitaţie pentru concesionarea unor suprafeţe de teren şi luciuri de 

apă ” şi v a conţine: 

a) in cazul persoanelor juridice : 

- Uşă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnală de ofertant, fără 

îngroşări. ştersături sau modificări:  

- certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţ iilor exigibile de plata a impozitelor si 

taxelor către stat. incluşivc cele locale, in original sau copie legalizata, valabile la dala 

deschiderii ofertelor: 

- certificat de înregistrare - emis de Oficiul Registrului Comerţului - copie; 

- informaţii privind bonitatea ofertantului (bilanţul aferent ultimului an calendaristic)  

- cazier judiciar al managerului general sau al administratorului societăţii.  

b) in cazul persoanelor fizice: 

- copie după actul de identitate: 

- certificate constatatoare privind 'îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor către stat. inclusiv 

cele locale, in original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor: 

- cerii (leat de cazier judiciar: 

- dovada potenţialului linaneiar (document bancar cu situaţia unui cont curent personal sau alte surse 

de venit anual) ce să acopere achitarea redevenţei minime ( .......................... ) pe cel puţin 2 ani: 

- cazier judiciar 

11.3.2. Pe plicul, care conţine oferta propriu-zisa. se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si 

domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

I 1.4. Plicul sigilat se preda comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor. 

11.11 (¡ARANTII 
In vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt participare. obligaţi sa depună la organizator garantía de 

Ofertanţilor necastigatori. li se restituie garanţia in lermne de 7 zile de la desemnarea 

câştigătorului, in urma unei cereri de restituire. 

(iaranlia de participare la licitaţie se pierde in următoarele cazuri: 

- Ofertantul ¡si retrăite oferta in termenul de valabilitate al acesteia 



Olcrlantul câştigător nu se prezintă in termenul de 20 de zile de la dala la care 

concendenlul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale. pentru semnarea contractului 

de concesiune tiaranliile se pot depune: 

- La casieria eoneendcntului. sat lîeclean. slr  ___ . nr __ . comuna beclean, jud I3raso\ sau in 

contul ______  ______   ________  ________  ___ . deschis la Trezoreria l'agaras, titular 

Comuna lîeclean. cod Usca! 

- valoarea laxei de participare la licitaţie este de  ___  . 
- valarea garanţiei de participare este de ____ : 

Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul eoneendcntului. Preţul 

documentaţiei pe suport de hârtie este de  _. 

12. ÎNCETAREA CONCESIUNII 

12.1. încetarea concesiunii prin expirarea duratei  

- La termenul de încetare a concesiunii, concesionarul are obligaţia de a preda bunul ce a  

lacul obiectul contractului de concesiune gratuit şi liber de sarcină, pe baza unui act de predare 

primire. jla W-P&i iLTT •' 

- în situaţia în care la termenul de încetare a concesiunii vor apăre a alte reglementări 

legale privind concesionarea bunurilor din domeniul public, de comun acord, părţile contractante 

vor putea negocia şi stabili alte condiţii decât cele prevă/ule la aliniatul precedent.  

- La încetarea concesiunii prin expirarea duratei concesionarul renunţă la toate 

investiţiile, constituind bunuri de revenire, în favoarea eoneendcntului.  

12.2. încetarea concesiunii prin răscumpărare  

Pentru ca/urile de interes public, concesionarea poate 11 răscumpărată, concendenlul 

asigurând despăgubirea corespunzătoare valorii investiţiei. Cazul de interes public se probează 

prin acte ale administraţiei publice locale sau prin 1 lolărâri ale Guvernului.  

Dacă părţile nu se înţeleg asupra preţului răscumpărării urmează a se adresa instanţei de  

12.3. încetarea contractului prin retragere: 

Concesionarea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care concesionarul nu 

respectă obligaţiile asumate prin contract, constatarea lăcăndu -se de către organele autorizate. 

Concesionarea se retrage şi în eaztd în care concesionarul nu a început execuţia lucrărilor 

în termen de un an de la data concesionării, cu excepţia prelungirii termenului prin hotărâre de 

Consiliu Local, sau, dacă  nu achită doi ani consecutiv taxa de 

concesiune stabilită. 

în cazurile prevăzute la cele două aliniate anterioare concendentul va putea rezilia 

contractul. Rezilierea se va opera de drept Iară intervenţia instanţei de judecată şi Iară punere în 

întârzirere. 

12.4. încetarea contractului prin renunţare.  

Concesionarul poale renunţa la concesiune în cazul în care cauze obiective, justificate fac 

imposibilă realizarea lucrărilor de amenajare sau exploatarea ei după punerea în funcţiune, 

lucrările efectuate de acesta nu pol 11 imputate eoneendcntului. La cererea eoncendenlului. 

concesionarul va restitui terenul liber de sarcini pe cheltuiala sa. sau. poale dona în condiţiile 

legii Consiliului Local investiţia la stadiul respectiv.  

forţa majoră exonerează părţile de răspundere în ceea ce priveşte îndeplinirea totală sau 

parţială a obligaţiilor ce le revin, eu menţiunea că prin forţă majoră se înţelege orice eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibilă.  

Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi în termen de 

cinci zile prin. fax. e-mail. telefon, urmat de o scrisoare recomandată cu menţiunea constatării  



evenimentelor de acest gen de către  organele competente în prezenţa părţilor.  

în cazul de Torţă majoră comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus. executarea 

obligaţilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna 

din părţi nu va pretinde penalităţi pentru întărzieri în executarea contractului. Partea care nu a 

îndeplinit obligaţia comunicării va suporta consecinţele cazului de Torţă majoră căt şi 

îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii.  

în condiţiile în care cazul de forţă majoră conduce la o decalare a obligaţiilor părţilor mai 

mare de un an. părţile se vor reuni pentru a hotăra asupra exercitării în viitor a clauzelor incluse 

în contract. în cazul imposibilităţii de exploatare a bunului concesionat, situaţie verificată şi 

constatată de comisia legal constituită, părţile vor conveni asupra continuării sau încetării 

contractului. 

13. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR. 

Se Tace pe cale amiabilă, prin hotărâri ale consiliului local sau prin intermediul 

instanţelor de judecată. 

14. DISPOZIŢII FINALE 

Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de concesiune.  

Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea obiectivului îl privesc pe  

concesionar şi se Tac exclusiv pe cheltuiala sa.  

Toate lucrările privind încadrarea la reţelele tehnico - edilitare şi obţinerea acordului de 

la deţinătorii acestora privesc pe concesionar.  

Concesionarul este obligai să asigure pe perioada concesionării administrarea obiectivului 

conform scopului pentru care a fost concesionai acesta. Orice schimbare de funcţiuni se poate 

lacc cu respectarea prevederilor legale.  

Titularul contractului de concesiune nu are dreptul de a subconcesiona unei alte persoane 

obiectul concesiunii. 

Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii şi înscriere în 

documentele de publicitate imobiliară.  



.Anexa 1 la Proiectul de liota rare 

 

privind concesionarea prin licitaţie publica deschisă a unor suprafeţe de teren şi 

Uleiuri de apă apaţinând domeniului public al comunei Beelcan 

PATE CENERALE 

Concesionarea unor suprafeţe de teren şi lueiuri de apă. ce aparţin domeniului public al 

comunei Beelcan. în scopul prestării de activităţi de interes economic şi/sau turistic.  

Investiţiile ee se vor reali/a au ea destinaţie amenajarea unor construcţii provizorii pe 

domeniul public al comunei Beelcan. în vederea realizării de activităţi economice, turistice şi de  

Din punct de vedere arhitectural construcţiile propuse trebuie să se încadreze în caracterul 

general al zonei şi să se armonizeze eu clădirile învecinate.  

Terenul şi luciu de apă concesionat poale 11 ocupat numai de obiective destinate pentru 

activităţi economice, turistice şi de reeeere. construcţii cu caracter provizoriu conform 

documentaţiei de urbanism legal aprobate de Comuna Beelcan. pe care îl va exploata pc riscul şi 

răspunderea sa. în schimbul unei redevenţe stabilite.  

Prin concesionarea terenului şi luciului de apă pentru deslăşurarea de activităţi economice, 

turistice şi de recreere comuna Beelcan îşi propune să creeze noi oportunităţi în vederea dezvoltării  

Terenul şi luciu de apă în suprafaţă de 23.49 ha. din care luciu de apă 13.32 ha. ce face 

obiectul concesionării este liber de sarcini, nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului 

de proprietate privata sau de restituire, depuse in temeiul actelor normative cu  caracter special 

privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate in 

mod abuziv de stalul roman in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu este grevai de 

sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu, nu sunt înscrise în circuitul agricol şi nu necesită scoaterea 

acestora din circuitul agricol în condiţiile prevăzute de Legea nr. 18
7
1991. republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 1/2000. cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Acest proiect valorilîcă suprafaţa de 23.49 ha teren şi luciu de apă în beneficiul dezvoltării 

durabile a acestei zone eu scopul de a atrage investiţii. în vederea creării de noi locuri de muncă şi a 

atrage venituri suplimentare la bugetul local. întrucâ t suprafaţa acestui teren şi a luciului de apă sunt 

în prezent neutilizale. în vederea promovării investiţiei create este oportun ca acest teren să fie 

valori(leal prin concesionarea lui. 

Proiectul investiţiei va lî autorizat in conformitate cu prevederile  Legii nr.50/1991. privind 

autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Capitolul 1 
l)i:SCRIEREA SI IDENTIFICAREA TERENULUI CARE FAC OBIECTUL CONCESIUNII  

Terenul şi luciu de apă care face obiectul concesionării are o suprafaţa totala de 23.49 ha. 

din care luciu de apă 13.32 ha şi se allă în extravilanul comunei Beelcan.  

Suprafaţa de teren supusă concesiunii nu dispune de acces la utilităţi (reţea electrică, reţea 

apă-eanal. gaz. metan, respectiv infrastructură tehnico - informaţională etc). 



Terenul aparţine domeniului public al comunei Beclean şi este liber de sarcini.  

Terenul \a li concesionat pentru prestări servicii turistice şi/sau de recreere. activităţi 

economice. 

Capitolul II 

MOTIVK 1)K ORDIN ECONOMIC
1
. FINANCIAR SI SOCIAL SI DF. MEDIU CARE 

JUSTIFICA REALIZAREA CONCESII Ml 

Iniţiativa concesionării are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potenţialul 

maxim, atât din punct dc vedere al coneedcntului, cât şi al conc esionarului. 

Din punctul de vedere al autorităţii publice locale, identificăm trei componente majore care 

justifică iniţierea procedurii de concesionare a terenului şi anume aspectele de ordin economic, cele 

de ordin linanciar şi aspectele de ordin social.  

întrucât terenul supus concesiunii este situat în interiorul unei arii protejate, este necesar 

obţinerea avizului structurii de administrare'cuslodelui ariei naturale protejate. Investiţia se supune 

legislaţiei în vigoare privind condiţiile de protecţie a  mediului, concesionarul având obligaţia de a 

obţine acoidul de mediu. Ca urmare a demarării investiţiei vor lî create premi/.ele dezvoltării unei 

investiţii viabile în zonă.  

Din punct de vedere economic şi social, realizarea obiectivului va conduce la cre area unor 

noi locuri de muncă atât pe perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, cât şi după 

linalizarea investiţiei prin crearea de noi locuri de muncă permanente. în acelaşi timp, nu poate fi 

neglijai impactul economic generat de promovarea imaginii zonei şi implicit a comunei precum şi 

atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale 

precum şi ridicarea gradului de civilizaţie şi confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabilă, în 

această zonă se propun următoarele activităţi:  

- zonă de agrement cu amenajări specilîce.  

- luciu de apă. cu activităţi de pescuit.  

- terenuri de sport. 

- terenuri de joacă. 

- sporturi specilîce mediului acvatic.  

- diverse servicii conexe de comerţ şi alimentaţie publică, cu condiţia respectării PUG existent şi 

PU/ aferent zonei a cărui elaborare intră în sarcina concesionarului.  

Prin concesionarea acestui teren se urmăresc următoarele obiective:  

- utilizarea elîcientă a zonei.  

- obţinerea dc venituri suplimentare la bugetul consiliului local. 

- oprirea degradării ecologice a zonei, prin depozitări abuzive, neconlrolale şi aleatoare de deşeuri 

menajere şi nu numai. 

- refacerea ecologică a zonei.  

- protejarea pânzei/pânzelor de apă freatică de acţiunea poluanţilor.  

- crearea unui loc de agrement. 

Capitolul III 
PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACTULUI l)K CONCESIONARE 

Ca procedură de licitaţie se propune organizarea unei licitaţii publice deschise. în 

conformitate cu prevederile ari. 14 Iii.a) din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelo r de 

concesiune de bunuri proprietate publică.  

Pol participa la licitaţie toate persoanele fizice si juridice interesate, române sau străine care 

se încadrează în condiţiile impuse prin Caietul de sarcini, aprobat de Consiliul Local Beclean  



Caietul de sareini va cuprinde: instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de 

concesionare: instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; informaţii detaliate şi 

complete cu privire la criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare; eăile de 

atac şi informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.  

Pe langa acestea, se vor adauga: 

- Modelul de contract: 

-Schiţa de amplasare in zona a parcelei supuse concesiuni i. 

Comisia de licitaţie va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri şi va li compusă din angajaţi din 

cadrul aparatului propriu. 

Capitolul IV 
NIVELUL MINIM AL RKDKVENTEI 

Preţul minim de pornire la licitaţie pentru concesionare este stabilit prin I1CL, privind 

aprobarea cuantumului redevenţei şi este de 15.156,09 lei/an 

Concedentul \a emite factura către concesionar, acesta din urmă având obligaţia de achita 

redevenţa aferentă terenului concesionat, sustragerea de la plata acesteia va atrage după sine 

penalităţi sau chiar rezilierea contractului, conform detaliilor ee vor li incluse în contractul de 

concesiune. 
Redevenţa se va indexa anual prin ll.C.I.. cu indicele de inflaţ ie. 

Capitolul V 
DURATA CONCESIUNII 

Terenul şi luciu de apă situat în comuna lieclean. se concesionează pe o perioadă de 49 ani. 

cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă egală eu cel mult o jumătate din durata sa iniţială prin 

simplu acord de voinţă al părţilor în conformitate cu OL'Ci nr. 54/2006 privind regimul contractelor 

de concesiune de bunuri proprietate publică.  

Subconcesionarea este interzisă. 

Capitolul V 

REALIZAREA INVESTIŢIILOR PE TERENUL SI LUCII' 1)1-. APĂ CONCESIONAT 

Realizarea investiţiilor pe terenul şi luciu de apă concesionat se face în condiţiile prevăzute 

de 

I. egea nr. 50/1991. republicată, cu modificările şi completările ulterioare. în cazul în care 

concesionarul nu a solicitat emiterea autorizaţiei de construire şi nu a început lucrări le de execuţie 

în termen de cel mult 1 an de la dala obţinerii contractului de concesiune şi respectiv procesul verbal 

de predare primire a terenului, concesiunea se retrage de drept. Redevenţa achitată la data semnării 

contractului de concesiune până la data încetării contractului, nu se restituie.  



 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 

pentru INFORMARE 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRAŞOV 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Fagaras 

j Nr.cerere 

I Ziua 
1 Luna 

Anul 

2.1429 j 
07 11 

2013 

A. Partea I. (Foaie de avere) 

TEREN extravilan 
Adresa: - 

Nr 
crt 

Nr.cadastral 
Nr.topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe 

Al 101171 
Din acte: 5100; 
Masurata: 5100 

 

B. Partea II. (Foaie de proprietate) 

înscrieri privitoare la proprietate Observaţii / Referinţe 
21429/07.11.2013  

 

Act normativ nr. 972, din 24.09.2002, emis de GUVERNUL ROMÂNIEI, act notarial nr. 
3065/22-10-2013 emis de BNP POI’A CRISTINA; act administrativ nr. 4865/10-05-2013 
emis de ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA,.APELE ROMANE"; documentaţie cadastrală 

 

Bl 
Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza HG 972/2002, dobândit prin Lege, cota 

actuala 1/1 

Al | 
 

i COMUNA BECLEAN-DOMENIUL PUBLIC. CIF: 4443426 

înscrieri privitoare la sarcini 
NU SUNT 

C. Partea III. (Foaie de sarcini)  ____________________________  

Observaţii / Referinţe j 
 _____________________________________________________ 
I 

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Lei/ii Nr. 677/2001. Paqina 1 din 3 



CA RTL FU N CI ARA NR. 101174 Corn una/Oras/Municipiu : Badea 1 1  1 

Anexa Nr. 1 la Partea I 

TEREN extravilan 

Adresa: - 

Nr. 
cadastral 

Suprafaţa 
măsură ta (mp) 

* 
Observaţii / Referinţe 

101174 30000 
 

* Suprafaţa este determinata in planul de proiecţie Stereo 70. 

 

Date referitoare la teren 

Nr, 
crt 

Categoria de 
folosinţa 

Intra 
vilan Suprafaţa 

(mp) 

Nr. 
tarla Nr. 

parcela 
Nr. 

Topografic 

Observaţii / Referinţe 

i neproductiv 
NU 

N 
Din acte:-; 

lasurata:1450 
85 

0 

3192/2   

2 ape 
statatoare 

NU Din acte:-; 
lasurata:1550 

85 
0 3167/1 

  

Lungime Segmente 

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie in plan. 

Punct 
început 

Punct 
sfarsit 

Lungime 
segment 

(m) 

 

Punct 
inceput 

Punct 
sfarsit 

Lungime 
segment 

(m) 

 

Punct 
inceput 

Punct 
sfarsit 

Lungime 
segment 

(m) 
1 2 44,0 

 
2 3 51,9; 3 4 18,9 

4 5 21,2  5 6 27,7  6 ? 25,3 
7 8 10,6  8 9 21,0j 9 10 38,2 

10 11 22,1 
 

11 12 17,5  12‘ 13 10,7 

13 14 16,7  14 15 1 S,3 i : 5 15  ______  . 14.9 
16 17 13,1 ! 17 18 20,4  18 19 19,2 
19 20' 24,0 20 21 77,9  21 — -----  

22 
21 .C 

22 23 21,9| 23 24 6,3! 24 2b 20,S 
25 20 i 19,4 [ ____ 26 

7.7: S,5 
* 

 
y 23 30.9 



 

CARTE FUNCIARA NR. 101173 Comuna/Oras/Municipiu : Beclean 

*p ' EXTRAS DE CARTE FUNCIARA  
Nr.cerere 21419 

Ziua 07 
ff m  

ANCF1 
¿ü&vm x»vno*u. v 
0 >. c A o » \ T * >

s
 *1 

pentru INFORMARE 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRAŞOV Biroul 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Fagaras 

Lumi 
Anul 

U ____  
201
’'' 

A. Partea I. (Foaie de avere) 

TEREN extravilan Adresa:- 

Nr 
crt 

Nr.cadastral 
Nr.topografic 

Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe 

Al 101173 Din acte: 61400; 
Masurata: 61400 

w/, ; r//Y; 'Y/.Y 

B. Partea II. (Foaie de proprietate) 

„înscrieri privitoare ia proprietate Observaţii / Referinţe 
.419/ 07.11.2013  

 

Act normativ nr. 972, din 24.09.2002, emis de GUVERNUL ROMÂNIEI, act notarial nr. 
30G5/22-10-2013 emis de BNR POPA CRISTINA; act administrativ nr. 4865/10-05-2013 
emis de ADMINISTRAŢIA NATIONALA„APELt ROMANE";documentatie cadastrală 

 

BI 
Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza HG 972/2002, dobândit prin lege, cota actuala 

1/1 

 .......  .  Al _______ L 

 1 | COMUNA BECLEAN-DOMENIUL PUBLIC, CIF: 4443426  

C. Partea IXZ. (Foaie de sarcini) 

înscrieri privitoare la sarcini 
NU SUNT 

Observaţii / Referinţe 



CARTE FUNCIARA NR. 101171 Comuna/Oras/Munidpiu: Beclean 

Anexa Nr. 1 la Partea I 

TEREN extravilan 

Adresa: - 

Nr. 
cadastral 

Suprafaţa 
masurata (mp) 

* 
Observaţii / Referinţe 

101173 G1400 - 
* Suprafaţa este determinat a m planul de proiecţie Stereo 70. 

 

Date referitoare la teren 

Nr, 
crt 

Categoria de 
folosinţa 

Intra 
vilan 

Suprafaţa 
(mp) 

Nr. 
tarla 

Nr. 
parcela 

Nr. 
Topografic Observaţii / Referinţe 

i neproductiv NU Din 
acte: 5700; 
Masurata 

:570f 

59 

) 

2110/1   

2 neproductiv 
NU 

N 

Din 
acte:13300; 
!asurata:1330 

59 

0 

2110/2   

3 ape 
statatoare 

NU 

f- 

Din 
acte:42400; 
lasurata;4240 

59 

■o 

632/1  

' _ "Vi 

Lungime Segmente 

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie in plan. 

Punct 
început 

Punct 
sfarsit 

Ì 
10¡ 

13 ! 

Lungime 
segment 

(m) 

_8
:
 

nl 
14 î 

Punct 
început 

Punct 
sfarsit 

Lungime 
segment 

(m) 

12,2 2] 3j 9,3 
77,4 5| 6| 33,7 

18,8 
iz3 
60.41 

8Ì • o[ 18,8 
ni 

12 41.4 

» 14; 
 

34,0 
19    

Punct 
inceput 

Punct 
sfarsit Lungime segment 

1 " (m) 

3 4 - ......................... — 
6 7 17,9 

!.. 9 . . J? 18,0 
1 ___ 12! ____ 13 
\ 15! 15 

40,9 
28,3 

 
19 33,81 
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CAR rt i UNCIARA I\IR. 101172 Comuna/Oi as/Municipiu : Bedean 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 

pentru INFORMARE 

Nr.cerer
e 21432 

Ziua 07 

Luna 11 
Anul 2013 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRAŞOV 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Faqaras 

A. Partea I. (Foaie de avere) 

TEREN extravilan 
Adresa: - 

Nr 
crt' 

Nr.cadastral 
Nr.topog rafie Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe 

Al 101172 Din acte: 68100; 
Masurata: 68100 

 

B. Partea II. (Foaie de proprietate) 

înscrieri privitoare la proprietate Observaţii / Referinţe 
21432/07.11.2013  

 

Act normativ nr. 972, din 24,09.2002, emis de GUVERNUL ROMÂNIEI, act notarial nr. 
3065/22-10-2013 emis de BNP POPA CRISTINA; act administrativ nr. 4865/10-05-2013 
emis de ADMINISTRAŢIA NATIONALA„APELE ROMANE"; documentaţie cadastrala 

 

Bl 
Intabuiare, drept de PROPRIETATE, în baza H.G. nr.972/2002, dobândit prin Lege, cota 

actuala 1/1 

Al 
 

1 COMUNA BECLEAN, CIF: 4443426, DOMENIU PUBLIC 

C. Partea ZII. (Foaie de sarcini) 

înscrieri privitoare la sarcini 
NU SUNT 

Observaţii / Referinţe 

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Panina 1 din 3 



CARTE FUNCIARA NR. 101172 Comunâ/Oras/Municipiu: Bedean 

Anexa Nr. 1 la Partea I 

TEREN extravilan 

Adresa: - 

Nr. 
cadastral 

Suprafaţa 
masurata (mp) 

* 
Observaţii / Referinţe 

101172 68100 ■■ 
* Suprafaţa este determinata in planul de proiecţie Stereo 70. 

 

Date referitoare la teren 
Nr, Categoria de 

folosinţa 
Intra 
vilan 

Suprafaţa 
(mp) 

Nr. 
tarla 

Nr. 
parcela 

Nr. 
Topografic 

Observaţii / Referinţe 
y ^neproductiv NU 

N 

Din 
acte:18600; 
lasurata:lS6C 

83 

0 

3163/5   

.y ÿ^/ape stata toa 
re 

NU 

N 

Din 
acte:49500; 
Iasurata:495C 

83 

0 

3067/4   

Lungime Segmente 

1) Valorile lungimilor segmentelor 

Punct 
început 

Punct 
sfarsit 

Lungime 
segment 

(m) 
1 2 17,2 
4 5 5,9 
7 8 9,0 

10 11 13,3 
13 14 20,3 
16 1.7 18,6 
19 •• •• 20 

16,2 

obţinute din proiecţie in plan. 

Punct 
inceput 

Punct 
sfarsit 

Lungime segment 
l" (m) 

2 3 2,6 
5 6 11,0 
8 9 9,8 

11 12 37,8 

14 15 17,0 

201 211 _______  9/7j 

Punct 
inceput 

Punct 
sfarsit 

Lungime 
segment 

("») 
3 4 4,4 
6 7 12,9 
9 10 10,5 

12 13 16,0 
15 16 19,4 
18 19 7,6 
\)\ 22 .. 13.5 
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 \I l 

C . jR. iOll/Ci C.omuns/Oras/Mumcipiu: Bedean 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 
Nr.cerere 

Ziua 
2 X 4 2 1  

CÌ7 

pentru INFORMARE 
1 und 11 
Anul 2013 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRAŞOV 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Fagaras 

A. Partea I. (Foaie de avere) 

TEREN extravilan Adresa: - 

Nr 
crt 

Nr.cadastral 
Nr.topog rafie Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe 

Al 101170 Um acte: 75400; 
Masurata: 75400 

 

B. Partea II. (Foaie de proprietate) 

înscrieri privitoare la proprietate Observaţii / Referinţe 
21421 / 07.11.2013  

 

Act normativ nr. 972, din 24.09.2002, emis de GUVERNUL ROMÂNIEI, act nutdrial nr. 
3065/22-10-2013 emis de BNP POPA CRISTINA; act administrativ nr. 4865/10-05-2013 
emis de ADMINISTRAŢIA NATIONALA„APELE ROMANE"; documentaţie cadastrala 

 

Bl Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza H.G. nr.972/2002, dobândit prin Lege, Al  

 
cota actuala 1/1 - 

 
1 COMUNA BECLEAN, CIF: 4443426, DOMENIU PUBUC 

 

C. Partea XIX. (Foaie de sarcini) 

înscrieri privitoare la sarcini 
NU SUNT 

Observaţii / Referinţe 

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3 



 

CARTE FUNCIARA NR. 101170 Comuna/Oras/Munidpiu: Bcclsa, 

Anexa Nr. 1 la Partea I 

TEREN extravilan 

Adresa:- 

Nr. 
cadastral 

Suprafaţa 
masurata (mp) 

* 

Observaţii / Referinţe 

 .....  
301170 75400 - ISSiiSj 

* * Suprafaţa este determinata in planul de proiecţie Stereo 70. 

  ' ■■■■' ■ DETALII LINIARE IMOBIL.  

Date referitoare la teren 

Nr. 
crt 

Categoria de 
folosinţa 

Intra 
vilan 

Suprafaţa 
(mp) 

Nr. 
tarla 

Nr. 
parcela 

Nr. 
Topografii; Observaţii / Referinţe 

i neproductiv 
NU 

N 

Din 
acte:49600; 
lasurata:4960 

83 

0 

3163/7   

2 ape 
statatoare NU 

f" 

Din 
acte:25800; 
)asurata:2580 

83 

0 

3067/1   

Lungime Segmente 

in plan. 

Punct 
începui 

Punct 
sfarsit 

Lungime 
segment 

(m) 
1 7 11,4 
4 5 16,8 
7 8 29,1 

10 11 32,4 
13 14 37,1 
16 17 36,5 
19 20 29,2 
22 23 32,9 

Punct 
început 

Punct 
sfarsit 

Lungime 
segment 

(m) 
2 3 133,2 
5 6 30,9 
8 9 38,6 

11 12 78,1 

14 15 37,3 
17 18 27,7 
20 21 42,6 

7.3 , ... _24  __ 31,3 

Punct 
început 

Punct 
sfarsit 

Lungime 
segment 

(m) 

3 4 45,6 
 ____ 6 

9 
’ 12 

■ 7 28,7| 

101 48,1 Ì 
13Í ___________ 22¿í 

_ 15 18 
 ___ 21 

24 

16 j 51,31 19' 21. i; 22' 41,9. 

75I 32,3 


