HOTIRAREA NR.
CONSILIUL I,OCAL

SINAIA

JUDETIJL

105

PRAIIOVA

ROMANIA

privind concesiolarea prin licitalie publici a unor terenud din domeniul privat al orasuiui Sinaia, str'
Pdrdul Dorului, pentru construirea de locuinle unifamiliale

Av6nd in vedere referatul de aprobare ru. 16280 din 02.06.2021 inifiat de David Remus, Popa
Gheorghe, Arie;an Aurora, Constantin Marcoci, Cilin Miloq, consilieri locali, prin carc propun
Consiliului Local Sinaia concesionalea prin licitalie publicd a unor tcrcnuri din domeniul privat al
orasului Sinaia, str. Peraul Dorului, pentru construirea de locuinle unifamiliale;
Avdnd in vcdere Rapotul Serviciului Urbanism $i Cadastru nr. 16281 din 02.06 2021 prin care supune
analizei Consiliului Local Sinaia conccsionarea prin licitalie publici a unor terenuri din domeniul
privat al orasului Sinaia, str. Pdrdul Dorului, pentru construirea de locuir4e unifamiliale;
Vdzend avizul comisiei de spccialitate a Consiliului local;
in temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), alin. (6) lit. , an.297 alin.(l), aIr.302, at.303, art.
305-331, coroborat cu a(.139 alin.(3), lit.g) si art.l96 alin (l), lit. a) din Ordonanla de Urgenle
nr.57 2010 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA

HOTARA$TE:

l. - Aprobd Sludiul

de Oportunitate privind concesionarea prin licitalic a unor terenuri din
domeniul privat al orasului Sinaia, str. Perad Dorului, pentru construirea de locui[le unifamiliale,
cuprins in Anexa l, ce face parte integranta din prczcnta hotirare.
ART.2. - Aproba concesionarca pdn licitalie publice a umdtoarelor terenuri din domeniul privat al
orasului Sinaia, str. PAraul Dorului, peltru construirea de locuinle unifamiliale, conform planului din
anexa 2, ce face parte integranta din prezenta hotirare:

ART.

NR.
CRT.
1.

2.
3.
4.

SUPRAFATA
TERENULUI
364
356
228
224

mD

mp
rw)
rn1

ADRESA TERENULUI
str.
str.
str.
str.

P6rdul Dorului nr. 26
PdrAul Dorului nr. 28
Pirdui Dorului nr. 28
Peraul Dorului m. 32

ART. 3. - A.probd rapofiul de evaluare nr. 15983/31.05.2021 a terenurilor din domeniul privat al
orasului Sinaia, str. PArAul Dorului, intocmit de Evaluatorul Imobiliar Autorizat, carc stabileste o
valoare de piald de 30 euro/mp, cuprins in Anexa 3, ce face partc intcgranta din prezenta hotArare.
ART. 4. - Durata concesionarii este de 49 ani.
ART. 5. - Redevenla valoricd a concesiunii va fi stabilita in urma licitaliei organizatd in conditiile
OUG57/2019 Codul administrativ Si vafi plntibiln in lei la oursul BNR din ziua faclurdrii.
ART.6. - Redcvcnfa dc pornirc a licitaliei este de 3l euro/mp.
ART.7. - Plata redevenfei totale a concesiunii se va face astlel:
- 30 o% pand la semnarea contractului de concesiune.
- 70 0% se va face in 3 ani, in 3 rate anuale egale, incepend clr anul unndtor incheierii contractului de
concesiune. pini la l0 mai al llecirui an.

vor facc la cursul de schimb lei-euro stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru data
factur6rii, in contul RO21 TREZ 5292 14.30 0530 XXXX, deschis la Trezoreria Busteni, cod fiscal

Plitile

se

2844103.

ART, 8, -

licitalie de atribuirc a contractului de concesiur,c, incluz6nd gi
Caietul de sarcini, pentru concesionarea terenurilor situate in Sinaia, str. Pdraul Dorului cuprinse in
Se aprobf, Documentatia de

Anexele 4,5,6,7,8,9,10,11, ce fac parte integmntd din prezenta hotdrare.
Concesionarului i se transmite drcptul qi obligatia de proiectare, executie si exploatare a terenului cu
scopul construirii imobilului cu destinatia "construire locuinta unifamiliali".

ART, 9. - La finalizarea temenului concesiunii, pdrtilc vor stabili de comun acord modalitatea de
utilizarc in continuare a terenului de citre proprietarul investitiei.

ART. 10, - Dreptui dc concesiune

se

inscrie in cartea funciard de citre concesionar.

ART.ll.

- C6qtigdtorul licitaliei are obligalia de a supofta chcltuielile aferente raportului de evaluare,
cadastrului qi inscrierii terenului in ca(ea funciard.
ART,12. - imputemice$te Primarul oragului Sinaia si semneze in numele 9i pentm Consiliul Local
Sinaia contractele de concesionare $i actele adi[ionale ulte oare de prelungire qi modificare ale
acestora,

Prevederile prezentei hottuari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Urbanism Ei Cadastru
Buget
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oragului Sinaia.
$i Serviciul

ART,l3.

-

Sinaia, 25 iunie 2021

CONTRA
s

ex lrelcclolJud Pnhola
e\ Primarul oraSului Sn'!ia
ex SeBiciul Ulbaism ti cddantu
ex

se va afisa pe

site{rl propriu

ANEXA

1

la IICL Sinaia nr.105/2021

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind conccsionarea prin licita{ie publici a unor terenuri din domeniul privAt al orasului
Sinaia, str. PArAul Dorului, pcntru construirea de locuin{e unifamiliale
Capitolul I
Descrierea qi identificarea bunului carc urmeazi sd fie concesionat
Terenu lc sunt situate in intravilanul Ora$ului Sinaia, str. PAraul Dorului $i aparfin domeniului p vat
al Oraqului Sinaia. Tercnurile nu sunt ingradite, $i sunt amplasate in UTR 12 - t,M 12 - iocuinle li
funcliuni complementare existente.
l'erenuile au categoria de curti-construclii.
Accesul se face din str. Paraul Doruluj, drum public.
Tcrenurile supuse licitaliei sunt urmetoarele:
NR. CRT.
1.

2.
3.
4.

ADRESA TERENULUI

SUPRAFATA TERENULUI
364 mp
356 mp
228 np
224 mp'

str.
str.
str.
str.

Pdr6ul Dorului nr. 26
Paraul Dorului .28
Peraul Dorului nr. 28
Paraul Dorului nr. 32

Capitolul II
1. Aspecte de ordin economic! Iinanciar
Proiectul va aduce bugetului local qi bugetului de stat sume rezultate din impozite ;i taxe, va scuti
Primcrir Sinaiu dc cheltuieli cu igienizarea zonei.

Lucrerile ce vor fi executatc de concesionar pentru realizarca constructiei propuse se vor realiza cu
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare si cu respectarea prcvcderilor Legii 50/1991,
republicata, cu modificirile si completArile ulterioare.
Pentru executalea lucrarilor concesionarul va fi obligat sd obtind acordul proprietarului.
Concesionarul va avea obligalia intretine i bunului imobil pe intreaga perioadd a derulerii contractului
de concesiune (lucrdri de intretinere, cuielenie, deszapezire etc) $i va avea obligalia achitirii utilitatilor
consummate, dar qi plata impozitelor qi taxelor irnpuse de legislalia in vigoare.
Concesionarul va permite accesul prop etarului terenului, la solicilarea acestuia din urna! pentru
executarea oricarol lucrdd ncccsarc, dc interes public, pe care acesta Ie consideri necesore.
Pin Raportul de evaluare nr. 15983/31.05.2021, intocmit de Evaluator lmobiliar Autorizat ing. Marza
Ncculai, s-a evaluat imobilul situat in Sinaia, str. Pdrdul Dorului nr. 28 $i s-a stabilit valoarea de 30
€uro/mp. Avand in vedere cd prin legislalia actuale, redevenla se stabileqte astfel incdt valoarea
bunului concesionat sa se recupereze in maximum 49 ani, valoarea de pomire la licitalie nu poate fi
mai mica de 30 curo/mp.
Prin realizarea concesiunii, Consiliul Local al Oragului Sinaia ar obtine:
- redevenfa anuala - redevenla minimd de pomire la licitatie nu poatc fi mai micd de 30 euro/mp ii a
fost stabilid avAnd la baza Rapofiului de evaluare 5983/31.05.2021, intocmit de Evaluator Imobiliar
A.utorizat ing. Marza Neculai - cvaluator membru ANEVAR;

2, Aspecte de ordin

juridic

Din punct de vedere juridic, concesionarea terenurilor din str, Pdr6ul Dorului se va face prin licitalie
publici organizata in conformitate cu prevcdeile OUG n. 57/2019 privind Codul Adrninistrativ.
Concesiunea imobilului ca fi abordare reprezinta o modalitate des uzitatd, devenind in prezent un

li acceptat pentru finanlarca unor ptoiecte.
Conform legislatiei in vigoare, concesiunea poate fi acordata pe o perioadi de maximum 49 de ani, sub
conditia respectdrii clauzelor contractuale.
standard comun

3. Aspecte

privind protectia si amenajarea mediului

t.

137/29.12.1995 privind protectia mediului,
Realizarea obiectivului va respecta prevederile Legil
astfel incat prin rnodificdrile finale efectuate de constructor sd se aducd un plus de valoare zonci
alerente.
Titularul activitilii de constructii, persoana fizici./juridici, pe numele caruia se va cmite autorizatia de
construire va fi obligat:
a) la inceperea gi inchiderea qantierului sA ia toate misu le pentru sortarea Si indcpartarea de$eurilor
de pe amplasament
b) si nu abandonezc sa nu depoziteze deqeurile provenite din lucriri de constructii $i/sau
desfiinfdri/dcmolari pe domeniul public sau privat al autoritatii administratiei publice locale.
c) in cazul deqeurilor provenite din lucrari de constructii prin a caror manipulare se degaja praf,
operatorul economic care efectueaza ftanspo(ul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru acope re
$i umectare, astfel incat cantitatea de prafdegajata in aer sA fie cat mai redusd.

!i

3.1. Proteclia calit5lii apelor:
Lucrarile de realizare a obiectivului nu vor afecta regimul ape lor subterane sau de suprafata, fiind
astfel proiectate il1cat sd conduca la conseNarea gradului de stabilitate generala qi locali din zoni qi si
asigure drenarea corecta a apelor meteo ce. Apele pluviale cazute pe terenurile limitrofe vor fi drenate
spre canalizdrile exislente in zond.
3.2. Activitatea de amenajare a obiectivului nu va trebui sa produca modificdri ale echilibrului
ecologic din perimetru.
Se va avea in vedere - pe cat posibil - ca in perioada organizirii de $antier oazele de spatiu verde sa fie
protejate.
3.3, Anenajarea mediului
Suprafala spatiului verde nu va putea fi diminuatd.
4. Aspecte

privind normc

de protectia mediului qi PSI

Obiectivul va trebui sa indeplineasca cerinta esenliala de calitate "securitate la incendiu". prcvazutd de
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construclii, cu modificlrile ulterioare, qi de Hotdrarea
Guvernului r,t. 622/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piald a produselor pentru
constructii, republicatd.

Capitolul

III

Procedura utilizatl pentru atribuirca contractului de concesiune

procedurii

li justificnrea alegerii

in conformitate eu prevederile art. 362 alin (1) din Ordonanla de urgenfd a Guvemului nr. 57/2019
p vind Codul administrativ, contractul de concesiune pentru imobilul situat In Sinaia, Str. Pdrdul
Dorului nl. 28, se face prin proccdura licitatiei publice.

Potrivit afi. 362 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 "Dlspozi|iile privind darca
concesionarea, inchirierca

ii

darea in folosintre

in

administrare,

gratui6 a bumr lor apa4inand domcniului public al

statului sau al unitililor administrativ-tedtoriale se aplici in mod corespunzator", respectiv afi. 302 331 din OUG nt. 57/2019.

Capitolul

Murata

estimati a concesiunii

Conform legislaliei in domeniu qi a valorii stabilite in rapotul de evaluare a imobilului, se estimeazi
ce in cazul conccsionarii valoarea acestuia poate 1l recuperatd in maximum 49 ani.

Capitolul V Termcnele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionarc
conformitate cu prevederile Ordonanlei de urgenta a Guvernului nt. 57/2A19 privind Codr'rl
admir slrativ, prcconizam ce incheierea procedurilor de concesionare a imobilului situat in Sinaia, Str.
Paraul Dorului nr. 28, este de aproximativ 90 zile de la data aprobirii proiectului dc hotirAre (proiect
cc include si aprobarea Studiul de Oportunitate, respectiv a Caietului de Sarcini), publicarea anunfului
de organizare a licitaliei (in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian de circulalie
nafionale Si intr-unul dc circuiale locald).

in

PRESED

i)'{o\

EVALUATOR IMOBILIAR ING.MARZA NECULAI
SINAIA,STR.MIHAIL KOGALNICEANU NR.53
TEL: 0244-31 1044; MOB. 0723-381929
Cod lrscal 21020299101.01.2007
PRIMARIA ORASULUI SINAIA

REGISTRATURA

*JVdL*^3L!24
RAPORT DE EVALUARE TERENURI
SINAIA , Strada Paraul Dorului nr. :26,28,30

PRoPzuETAR:

si 32

CONSILIUL LOCAL SINAIA

CAPITOLUL 1. DEFINIREA MISIUNII
I.I.IDENTIFICARI,A CLIENTULU SI A PROPRIETARULUI
BUNULUI EVALUAT

4loturi, in suprafata

de 364mp.;356,00 mp. ;228mp. si 224mp. care fac
proprietate
obiectul evaluarii sunt
a Consiliului Local Sinaia .
Cele

I.z.SCOPUL EVALUARII
Evaluarea are ca scop stabilirea valorii terenurilor in vederea instrainarii

.

I.3.IDENTIFICAREA BUNULUI
Terenurile evaluate fac parte dintr-o lotizare realizata in zona respectiva si
afla in apropiere de capatul strazii Paraul Dorului

se

.

CAPITOLUL 2. DECLARATIA EVALUATORULUI
Prezentul raport este intocmit de catre ing. Marza Neculai , Evaluator AutorizatMembru Titular , cu legitimatia nr. 13977 .
Se mentioneaza ca lucrarea de fata, analizele, opiniile si concluziile prezentate

,

limitate de ipotezele considerate si conditiile limitative
specifice, nefiind influentate de nici un factor generat de obligatii materiale si
morale . Evalutorul este independent (nu are nici un interes direct sau indirect,
prezent sau viitor fata de beneficiar) si isi asuma intreaga responsabilitate
sunt personale

pentru opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare .
Evaluatorul nu este responsabil de omiterea de catre client a unor date si
informatii , referitoare la imobil, care ar putea afecta valoarea acestuia .
Prezentul raport de evaluaxe este elaborat cu respectarea Standardelor de
Evaluare SEV , a recomardaxilor si metodologiei de lucru A.N.E.V.A.R.
(Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romaria ) . Evaluatorul a respectat
codul deontologic al meseriei sale .

CAPITOLUL 3. SITUATIA JURIDICA
Terenurile evaluate fac parte din domeniul privat al orasului Sinaia.

CAPITOLUL 4. PREZENTAREA BUNULUI EVALUAT
4.I. DATA INSPECTIEI
Inspectia in teren a fost efectuata in dala de

27

.05.2021

.

4.2.

AMPLASAMENT

Terenurile sunt amplasate in apropiere de capatul dinspre vest a Strazii Paraul
Dorului pe panea de nord a srrazii .

CARACTERISTICI TEHNICE
Terenurile respective au o forma aproximativ lrapezoidala si sunt relativ
plate . Terenurile au acces direct din Strada Paraul Dorului , strada amenajata
4.3, DESCRIERE ,

cu macadam

.

CAPITOLUL 5. DESCRIERI,A SI ANALIZA PIETEI BI]NULUI
Avand in vedere situatia iuridica a terenurilor . Dentru evaluare s-au
cautat comparabile intre terenurile tranzactionate avand caracteristici si
statut iuridic asemanator.
CAPITOLUL 6. PREMISE
6.1. DATA INTOCMIRII RAPORTULUI
Raportul de evaluare a fost intocmit ladatade29.05.202l.
Cursul de schimb BNR utilizat in calcule este :
I EURO=4,91 lei

BAZADE EVALUARD
Conform standardului SEV 4.03."valoarea de piata este marimea estimata
pentru care o proprietate ar fi schimbata la data evaluarii,intre un vanzator
6.2.

hotarat si un cumparator hotarat,intr-o tranzactie echilibrata , dupa un marketing
adecvat, in care fiecare parte a actionat in cunostinta de catza, prudent si fara
constrangeri ".
Evaluarea este realizata in conformitate cu legislatia in vigoare, cu standardele
intemationale promovate de TEGOVA, cu respectarea Standardelor Europene
de Evaluare (E.V.S.) si a Standardelor ANEVAR .
Legislatia folosita in evaluare :
Informatii de pe piata imobiliara - gpg!!!g ;
Standarde de Evaluare ANEVAR-2020:

-

CONDITII LIMITATIVE
Datele cuprinse in raportul de evaluare au fost confirmate si insusite prin
inspectarea proprietatii, ocazie in care au fost puse la dispozitie planul
terenului si actele care atesta regimul juridic a1 bunului imobil .
6.3. IPOTEZE SI

S-a considerat ca toate informatiile obtinute sunt corecte si complete

.

La elaborarea lucrarii au fost luati in considerare toti factorii care au influenta
asupra valorii, nefiind omisa deliberat nici un fel de informatie .Dupa cunostinta
evaluatorului toate informatiile sunt corecte .
Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in
prezentul raport de evaluare

.

CAP, 7. DETER.IUINARDA VALORII BUNULUI IMOBIL

7.l.EVALUAREA Tf,RENULUI
7.1.2. METODA COMPARATIf,I DIRECTE
Metoda comparatiilor de piata ttilizeaza analiza comparativa : estimarea
valorii de piata se face prin analizarea pietei pentru a gasi proprietati
similare si compararea celei care trebuie evaluate cu aceste proprietati.
Premisa majora a metodei este aceea ca vrloarea de piata a unei
proprietati imobiliare este in relati€ directa cu preturile unor proprietati
comnetitive si comparabile .
Analiza comparativa se zxeaza pe asemanarile si diferentele intre proprietati si
lranzaclii , care influenteaza valoarea .Acestea ar putea cuprinde diferentele in
drepturile de proprietate evaluate , motivatia cumparatorilor si a vanzatorilor ,
conditiile de finantare , situatia pietei la momentul vanzarii , dimensiunile si
amplasamentul , caracteristicile fizice si economice , utilizarea , componente
non-imobiliare .

In

analiza s-a facut pe baza datelor si
informatiilor rezultate din identificarea unor terenuri care s-au instrainat
si care au caracteristici asemanatoare :
- teren situat in Sinaia , Strada Paraul Dorului nr.3 - a fost

cazul terenurilor-subi€ct

,

instrainat cu 3leuro/mp.
- teren situat in Sinaia , Strada Paraul Dorului nr.15 - a fost
instrainat cu 30euro/mp.
Avand in vedere faptul ca cele 4loturi ce fac obiectul evaluarii se afla
aproximativ in aceeasi zona , in opinia evaluatorului valoarea
recomandata a proprietatii imobiliare este de :

30EURO/mp.
respectiv 147.30 lei/mp.
pentru un curs valutar de 4,91lei/euro

CAP.

8. RECONCILIERf,A REZULTATELOR.
f,

STIMAREA VALORII FINALE

Prin reconcilierea rezultatelor s-a procedat la revederea intregii evaluari pentru
a putea avea sigurarta ca datele disponibile , tehnicile analitice ,logica si
rationamentele aplicate au condus la judecati consistente .
In aceasta situatie valoarea terenurilor ce fac obiectul evaluarii , terenuri
situate in Sinaia , Strada Paraul Dorului nr.26,28 , 30 si 32 este :

4,91lei/euro:53.6171ei
-stradaParaulDorului nr.28:356,00mp.x3Oeuro/mp. x 4,91lei/mp. = 52.4391ei
- Strada Paraul Dorului nr.30 : 228mp.x30euro/mp. x 4,91 lei/mp. : 33.5841ei
StradaParaul Dorului nr.26 : 364mp. x 3Oeuro/mp.x

- Strada Paraul Dorului nr.32 : 224mp.x3Oeuro/mp.x,1,91lei/euro

Nota; -Valoarea

Mai

nu contine

: 32.995I€i

TVA

2021

Elaborat
Ing.Marza Neculai
Evaluator imobiliar membru ANEVAR
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Anexa 4 la

H.C.L. Sinaia nr. 105/2021

RE G ULAMENT UL
p

n licitalie publici a unor terenud din domeniul privat al orasului Sinaia,
str. Paraul Dorului, pentru constuirea de locuinle unifamiliale

privind concesionarea

L Comisia in componenta desemnata prin Dispozitia

nr.

I

a Primarului

orasului Sinaia lunctioneaza valabil in prezenta tuturor membrilor sai si adopta decizii valabilc
cu votul majoritatii membrilor.
2.

Hotararilc oomisiei de licitatie sunt obligatorii pentru comisia de licitatie si pentru ofertallti.

3.

Licitatia se va desfasura in doua faze:
- fazr de calificare si selectie in cadrul careia se va verifica indeplinirea dc catre ofeilanti a
criteriilor de cligibilitate stabilite de catre Autoritatea contractanta;
- faza a doua a licitatiei, cea de prezentare a propulerii financiare in cadtul careia vor
participa numai ofertantii declarati admisi de catre comisia de licitatie in prima faza. In
accasta a doua faza a licitatiei se deschide oferta financiara, iar adjudecarea finala se va
face prin strigare liberi a pretului ofedt si prin calcularea punctajului total. Castigatorul
licitatiei este ofertantul care a acumulat punctajul total cel mai mare.

4.

Licitatia publica pentru fiecare tcren se desfasoam numai daca sunt inscdsi cel putin doi
ofertanti pentrLr concesionarca respectivului teren. in cazul in care nu se prezintl cel pulin doi
ofe(antri pentru fiecare teren procedura se repete, iar la al ll-lca termen adjudecarea sc va
pufea lace chiar dace existi un singur ofertant pentru fiecare teren, care trebuie sa pafiicipe la
licitatie, dace se ofera prcful minim hofirat al concesioif,rii, cu respectarea condiliilor de
cligibilitate.

5.

Comisia de licilatie va adjudeca pretul concesiullii p n strigare liberd a prelului ofe t si prin
calcularea punctajului total. Caftigatorul licitatiei este ofertantul care a acumulat punctajul
total cel mai mare.
Pasul de licitare va

fi de l0o% din valoarea pretului

de poraire al licitatiei, respecliv

EURO/mp.
'7.

Castigatorul licitatiei va supofta contravaloarea cheltuielilor ocazionate de obtinerea avizelor
de la detinatorii de utilitati. eliberarea cefiificatului de urbanism, insc erea in Cartea Funciara,
obtincrca autodzatiei de constructie, prccum si a oricaror alte documente conexe necesare
realizarii irlvcstitiei asumate de catre Ofctantul castigator.
'ferenurile supuse licitalici sunt umdtoarele:

ADRESA TERENULUI

SUPRAFATA TERENULUI
str.
str.
str.
str.
PRE$EDINTE

Peraul Dorului nr.26
Pareul Dorului nr.28
Paraul Dorului nr.28
lui nr. 32
Paraul

?)Yae>
/--.\f

Anexa 5 la
HCL Sinaia nr. 105/2021

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
de organizare Ei desll$urare a licitaliei publice
pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al orasului Sinaia, str. Pdr6ul Dorului,
pentru construirea de locuinfc unifamiliale

Ofertanfii intercsali sA pa icipe la licitalia publica pentru concesionarea terenului in suprafald de
356 mp, dil1 Sinaia, Str. Paraul Dorului nr. 28, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru
construire locuinp unifamiliali, vor depune la scdiul Primiriei oralului Sinaia, bd Carol I, nr.47,
2021, ora 09.00, ofefla pentru concesionatea
Birou Registratur5, pen[ Ia data
publice.
licitaliei
terenului ce urmeaze a fi supus

de

Numai ofefiantii care indeplinesc critcriile de eligibilitate vor avea dreptul de a participa la l'aza a
doua a licitatiei privind deschiderea ofeftei financiare, respectiv cea de adjudecare a pretului final
al concesiunii p n strigare libera si p n calcularea punctajului total. CastigatorLrl licitatiei cste
ofertanlul care a acumulat punctajul totai cel mai mare.

I.

PREZENTAREAOFERTELOR

2021, om
Licitalia publicd va avea loc ln data de
, la sediul Primiriei
oraquh.ri Sinaia, bd. Carol I, nr. 47 9i va fi licitalie publicl deschisa cu strigare libere.

Ll.

terenu lor din Sinaia, str. Paraul Dorului de catre autoritatea se va face in baza
publice
deschise cu strigare (pornind de la cel mai mare pret ofefiat) si a calcularii
unei licitatii
punctajului total cu fomula dc calcul stabilita.
Terenurilc supuse licilaliei sunt umdtoarele:
Concesionarea

NR. CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPRAFATA TERENULUI
364
356
228
224

6.
7.
8.

mp
mp
mo
mo

str. Paraul Dorului
str. Paraul Dorului
sk. Paraul Dorului
str. Paraul Dorului

nr.26
nr.28
nr. 28
nr. 32

Licitatia se desfasoara in doua fazc. In prima faza se ve fica documentele doveditoare incadrarii
in criteriile stabilite prin Documcntatia aprobata de catre Autoritatea contractanta. Ofertantii
dcclarati adlrisi in prina faza, vor fi invitati sa participc la faza a doua in carc adjudecarea se face
in baza unci licitatii publice deschise cu strigare (pornind de la oel nai mare nivel al redevenlei
totale) si a calcularii punctajului total cu formula de calcul stabilitd.
Clasanentul final cu privirc la punctajul obtinut de catre ofefianti va
dc calcul detaliate in continuare.

CRITERIILE

DE

fi stabilit conform formulei

ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIIIEA OFERTEI

CASTIGATOAITE, PRECUM SI PONDEREA LORI
Criteriile de atribuire a contractului de conccsiune sunt:
- C1) - Dorniciliul ofeftantului 30%;

- in oraqul Sinaia de peste 5 ani . .....20 pct;
10 pct;
- in ora$ul Sinaia intre 0 - 5 ani . ..
- in alt oraE ..............,..,...................,... 0 pct

..

- C2) - cel mai mare nivel al redevenlei totale - 40%i
- cea mai mare redeventd totald - 20 pct;

- urmdtoarca redevenli totald in sens descrescitor - 15 pct;
- urmdtoarea redevenla totald in sens descrescitor - l0 pct;
5 pct;
- umitoarea redevenla totald in sens descrescator
- urmatoarca redcvenla totala in sens descrescitor 0 pct,
Sursa de finantare 30%
... . ..20 Pct
- peste 40,000 de
- intre 15.000 curo - 40.000 euro ............, ... ..... 10pct
- sub 15.000
.............. 5 pct

-

- C3)

-

euro

curo

Formula de calcul a punctajului total este: P = Cl*3oo/o + C2*40o/o + C3*30%
Casligatorul licitatiei este ofertantul care a acumulat punctajul total cel mai marc'

Criterii de eligibilitatel
La licitalie pot participa persoane fizicc care indeplinesc cumulativ umdtoarele condilii:
1. Si prezinte certificat fiscal in temen de la Primlria ora$ului Si[aia Serviciul Buget,
privind indeplinirca obliga(iilor de platd catre bugetul local, din care sd rezulte ca nu figureaze cu
datorii la bugetul local;
2. Si prezinte cefiificat fiscal in termen eliberat de Administralia Financiad de pe raza
oralului in care figureazd cA nu are datorii la bugctul de stati
3. Se angajeazd in scris (declaralie pe proprie respundere inaintea licitafiei) ca in cazul
ca$tigdrii licitaliei sd nu aduci niciun prejudiciu terenului ad.iudecat Si sA nu facd modificdri
acordul administraliei locale;
4. Pafiicipantui Ia licitalie are obligaqia (declarafie pe proprie rispundere inaintea licitaliei )
de a inchcia contmct de saiubritate cu operatorul autolizat in termen de 15 zile de la ca$tigarea
licitalici ti obligativilatea delinerii la locul deslhgurdrii activitilii a pubelei omologate pentru

firi

colectarca deteurilori
5. Se angajeaza in scris (deciarafie pe proprie rispundere inaintea licitafiei), in cazul ca$ig6rii
licitaliei, ca in terenul adjudecat va desfifura exclusiv activitatea pentm care a fost licitat. In caz

contrar Primiria Sinaia va proceda la rezilierea unilaterale a contractului dc concesiune (pact
comisoriu expres grad lV).
6. Si prezinle Adeverinta din care sa rezulte vechimea domiciliului in orasul Sinaia.
7. Dovada suportului material (extras dc cont sau aprobare de la o bancd pentru un credit de
valoarea declamtd).
8. Nu are dreptul sd participe la licitalie persoana care a fost desemnata ca$dgdtoare la o
licitalic publicd anterioara pdvind bunurile statului sau ale unitalilor administrativ-tcritoriale in
ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit prelul, din culpd proprie. Resticlia
opereazd pcntru o durate de 3 ani, calculatd de la desemnarea persoanei respectivc drcpt
ca$tigitoare ia licitalie (declaralie pe proprie rdspundere).
9. Declaratie notariald din care sA rezulte ca ofefiantul nu a dclinut ;i nu detine locuinld sau
teren in proprietate sau coDcesiune in Romanja.

Oferta se depune in doul plicuri dupi cum urmeazi:

I. Plicul exterior care va conline documentele
critcriile de evaluare rnai sus metlionate:

l.
l.

necesare pelltru a dovedi incadrarea

in conditiile

!i

Dovacla .lepuflerii garanliei de participare la nive]ul a 10o% din valoarca iotali a concesiunii,
(se restituie in cazul in care nu se caltiga licitalia), respectiv ............ euro.
Dovada achitdrii caietului de sarcini, in valoare de 300 lei (nu se restituic).

l.

Dovada achitdrii taxei de pafticipare la licitafie in valoare de 300 lei (nu se va restitui)'
-1. Certificat fiscal eliberat de Primtuia Sinaia, prin Serviciul Buget - Taxe $i Impozite privind
indeplinirea obligaliilor dc plata cdtrc bugetul local (in orieinal), din care sa rezulte cA nu
figurcaz[ cu datorii la bugetul local
5. C;(ilicat fiscal eliberat de Administratia Financiard de pe raza Oraqului in care figureazi
ci nu are datorii la bugetul de stat (in oriqinal).
CI persoani fizica sau a repre./erllantului legal
Copie
imputemicire notfiiala penlru cazurile in care la licitalie participd alte persoane decat
titula i inscriqi (in orieinal).
9'
Declaraliile pe propria rispundere menlionate la criteriile de eligibilitatc punctele

i,
7

Bl

4

L

cap.l

9. fiqi cu informalii privind ofertantul $i o declaratie

de participare, semnata de ofcrtant,
gi
ingro$Ari, $tersAtu sau modificdri (anexele 6 7)
10. Adeverinta din care sa rezulte vechimea domiciliului in orasul Sinaia.

ldri

Dovada suportului material (extras de cont sau dovada cd poate obline un credit de o
anumiti valoare).
ll. Declaratie nota alA din care sd rezulte cd ofertantul nu a delinut qi nu deline locuinfi sau
tcren in prop etate sau concesiune in Romania.
Plicul exterior va conline pe langi documentcle enumerate mai sus, punctele 1-11 qi un plic
intcrior, in care va fi depusd oferta pentlu spaliile supuse licitafiei, ;i va cuprinde:

IL

y'

Formularul de oferta model tip (anexa nr' 5) de la Primdria Sinaia, in care se va inscrie
prelul oferil de licitant;
Pe plicul interior se vor menliona:
numelc ofertantului;
adresa terenuluj pentru carc se va licita
Documentele mai sus menlionate se vor depune la Registratura Primariei Sinaia, pana Ltl DATA
2021, oM

-

-

Pe plicul exte^rior se va face mentiunea: L1CIT,,1T1[, PUBLIC,i PENTRU CONCESLONAREA
TERENULUI lN SUPRAFAT,4 DE...... nP, DlN SINAIA, STR, PAK|UL DORULU| NR, ,........ A
2021, oR4
NU SE DESCHIDE P,INA LA DATA

DupI depunelca ofertei, carc va fi sigilatd, nu

se mai accepta complctdri la documentele acesteia

Ol'edantii vor aveir asupra lor toate documetltelc originale care au fost depuse in copic in oferte
I.2. Cornisia de licitagie vcrificd, in prima fazd, documentele solicitate, cuprinse in plicul exte or
cale atesti incadnrea in critcriile de eligibilitate.
1.3. Dupi verilicarea documentelor depuse in plicul exterior se comu[icd ofeftanlilor faptul ce au
fost declarali admi$i sau respinqi pentru participarea la licitalie. Se considerd ofcrtl valabile, ofefia
care indepline;te crite ile de cligibilitate prevdzute in documentalie $i a fost depusd in temen.
I.4. Licitalia se desfasoafi sub formd de licitalie public[ deschisa cu strigare liberd la care trebuie
sd participe ofcftantii declarali admiqi. iar adjudecarea se face in baza unci licitatii publice
a calcularii
deschise cu strigare (pomind de la cel mai mare nivel a1 redevenlei totale)

!i

punctajului total cu formula de calcul stabilita. Castigatorul licitatiei este olefial1tul care a
acumulat punctajul total cel mai mare. Ho6rarea comisiei de licitafie inscrise in procesul verbal
privind adjudecarea este dcfi nitiv6.
1.5. Pe baza hotararii comisiei dc licitalie se comunici ofertantului catdgdtor acceptarca ofertei $i
data la care trebuie sf, se prezinte pentru incheierea contractului conform afi. 341 al. 26 din OUG
5712019 (Codul Administrativ), dupa implinirea termenului de 20 zilc calendaristice dc la
comunicare, dar un mai tarziu de 30 zile calenda sticc dc Ia implinirea termcnului respectiv
in legdturi cu oferta se precizeazii urmAtoarele:
. Ol'efiantul are obligalia de a elabora oferta in conformitate cu prevededlc documentaliei de

.

atribuire.
Ofertele ii documentele prezenate vor fi redactate in limba romeDe

.
.
.
.
r
.

.

oferta trebuic sA fie fermi;
organizatorul licitatiei are dreptul sd descalifica orice ofe ant care nu indepline;te una sau mai
multe cerinte impuse prin documentele licitaliei ;i prin aceste instrucfiuni;
depunerca olertei reprezintd manifestarea voinlei ofertantului de a semna oonlractul de
concesiune a terenului, in condiliilc precizate in caietul de sarcini;
Oferta cste valabila pc o pe oada dc 90 zile de Ia deschiderea ofertelor' Ofertantul va inscrie
aceaste duratl in declaralia de pafticipare la licitalie Si in oferte.
revocarea ofertei de citre ofertant, dupd dcschiderea ei qi dupi adjudecare, atrage dupd sine
pierderec garanliei de particiFare;
in cazul rn carc la datc organizalii liaitaliei nu sunt minim 2 (doi) ofertanli eligibili, se recurge
la republicarea anunfului pentru un nou termen al licitaliei. Daca nici la republicarea anunlului
nu sunt minim doi ofertanli eligibili, adjudecarca se face, dacd se o1'efi prelul minim al
venzerii, chiar daca existd un singur ofertant, care trebuie sd participe la licitalic, 9i bineinleles
cu indcplinirea condiliilor de eligibilitatc.
Nu se accepta completarea dosarului cu documente in timpul desff;urdrii licitalici.

IL

GARANTII

vederca pafticiparii la licitalie olertanlii sunt obligali sd depuna la organizator garanfia de
participare in valoarc de ........... euro ;i taxa de participare in valoare dc 300 lei. Ambeie sl- achitd
la Casie a PrimAriei oraqului Sinaia din B-dul Carol I nr.47.
Ofertanlilor neca$tigdtori li se restituie garanlia de participare in termen dc 30 de zile de la data
depunerii solicitarii de restituirc a garanliei, insoliti dc chitanla in original.
Garanlia dc participare se pierdc in urmdtoarele cazurit
dacd ofertantul iii retragc oferta in termenul dc valabilitate al acestcia;
in cazul of'efiantului caitigetor daca acesta nu se prezintd la data prevdzuti de comisia de
licitafie pentru perfectarea contmctului.
Garanlia de participare se dcpune Ia Casieria Primiriei ora$ului Sinaia sau prin ordin de platd la
'l'rczoreria Buqteni.

in

.
.

Pentru ca licitalia sd fie vaiidata pentru teren trebuie sd existe minim doi ofe anli pentru fiecare
teren. in cazul in care nu se prezinta cel pulin doi ofertanfi pentru fiecare teren, procedura se
rcpetd, iar la al Il-lea termcn adjudecarea se va putea faoe chiar daci existd un singur ol'ertant
pentru fiecare teren, care hebuie sd participe la licitalie, dacd se oferd prequl minim al
concesionArii, cu respectarea conditiilor de eligibilitate.

I .

ALTE PREVEDERI
Terenurile se concesioneaze pe o petioada de 49 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act
adilional la contractul de concesiune.
Pasul de licitalie va fi de ..... EURO/mp/lunA, echivalent
PRE$ED

lei/mp/lund.

INT

-"}a{}

Anexa 6 la
HCL Sinaia nr.105/2021

CAIET DE SARCINI
Jr organizare 5i desla5urarc a licitrtiei publice
pentru colcesioDarea unor ft;enuri dindomeniul privat aI orasului Sinaia' str' Pdrdul Dorului'
pentru construirea de locuinfe unilamiliale

I. OBIECTUL CONCESIONiRII

pentnr
i.1. Terenurile din Sinaia, Str. Paraul Dorului, situate pe domeniul privat al omsului Sinaia'
construire locuintd unifamilialf, .
l crenurilc supuse licita,tiei sunt urmetoarcle:

NR. CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPRAFATA TERENULUI
364
356
228
224

9.

10.

11.
12.

mp
mp
mp
mp

str. Parau
str. Parau
str. Parau
str. Parau

Dorului
Dorului
Dorului
Dorului

nr. 26
nr. 28

nr.28
nr. 32

Lucrdriledeamenajaleaterenuluicadinr[spundereacaltigatoruluilicitalieicarevasuportaii

contravaloarca cheltuiclilor ocazionate de acesiea. La incetarea co[tractului de concesiune, terenul
va fi predat concedentului, lara vrco pretenlie din partea concesionarului Pe durata deruldrii
conha;tului, conccsionarul va respccta toate reglementtuile in vigoare cu privire la sccuritatea 9i
senatatea

limita:

a)
b)

c)

in munci, apirarea impotriva incendiilor $i proteclia mediului' incluzend liri a se

Legea nr. 31912006 a securitilii qi sinet[Iii in muncd, publicata in Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea l, nr. 646 din 26 iulie 2006;
OUG 5212015 pentru modificarea si completarea Legii nt 30712006 privind apararea
impotriva ircendiilor. Ordonanta de urgentarr. 212015.
Ordonanla de Urgenli a Guvernului nr. 195/2005 privind proleclia mediului' publicatA in
Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr' 1196 din 30 decembrie 2005, aprobatd' cu
modificdrile $i compietdrile, prin Legea m. 26512006' cu modificdrilc qi complet[rile

ulte

d)

c)

oare:

Reglemcntdrile europene refe toarc la securitatea ii senatatca in munce, apdrarea
impotriva incendiilor ii proteclia mediului
OUG nr 164/2008 ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarca Ordonantei de
urgcnta a Guvemului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Concesionarul va asigura personalului propriu echipamcnt adecvat'

Concesionarul este singur rdspunzator de evcntualele daune provocate te4ilor 9i
concedentului, ca ulrnare a desGqurdrii activitalii sale, ul],l1and a suporta il1 intcgritate scul $i
contravaloarea dcspigubirilor alerentc.
Concesionaiul are obligalia de a lua mdsurile corcspunzdtoarc in vcderea prevcnirii
riscurilor profcsionale, asigufirii sdnetdlii fi securitdlii in munci a personalului propriu, informdrii
in munc5, elimin[rii facbrilor de risc $i
9i inskuirii acestuia in domeniul securitdlii $i san5t6trii
accidentare. in conformitatc cu dispoziliile legale in vigoare. Efectuarea instruclajelor in matelie
cade, exclusiv, in sarcina prestatorilor.
incilcarea dispoziliilor legale referitoare la securitatea;i senatatea in muncd $i apararea
impotriva incendiilor, pentru aciivita6le desfigurate de pe*onalul plopriu, atrage in sarcira
concesionarului intreaga raspundcre administrativd, materiald, civil5 sau penalS, dupi caz

Concesionarul nu poate utiliza, in vedcrea desfE$uririi activitatii pe terenul concesionat,
decdt personal care se afld in raporturi de muncd stabilite cu el potrivit legii Orice incdlcare a
acestei obligafii atrage rispunderea exclusivi a concesionarului.
Cu privire la orice amenajare intc oari sau exterioari a terenului ce va face obiectlll
concesionirii, concesionarul va solicita in scris, in mod obligatoriu, acordul Primdriei oragului
Sinaia.
Concesionarului ii este interzis sd dete oreze starea fizicd a terenului concesionat, ori sd
realizeze modificdri ale acestuia, irl caz contrar urmand sd suporte toate cheltuielile necesare
pentru aduccrea lui la starea inilialA in termen de cel mult 30 de zile de la dala constatdrii unor
astfel de situalii.

I I, D ARATA

C O NC ES I O NARII
II.1. Terenu le din Sinaia, str. Padul Domlui, sc concesioneaza pe o perioadi de ....,,. ani cu
drept de prelungire cu acordul Primarului oragului Sinaia prin act adifional ia contractul de

concesiune.

Pentru nerespectarea clauzelor impuse prin contractul de concesiune, se plocedeazd Ia
rezilierea contractului, IAre acliune in justifie li IEre alte formalitate prcalabilA (pact comisoriu de
gmd IV).
11.2.

III, ELEMENTE DE PRET

lll.1. Pretul minim al

concesionerii pentru terenurile din Sinaia, Str. Paraul DoNlui este de

......... Euro.
III.2. Prelul concesiondrii licitat va fi cel pufin egal cu cel inscds la pct. lll.1.
III.3. Modul de achitarc al prelului concesionarii cAt qi clauzele contractuale se vor stabili prin
contractul de concesiune.
IIL4. Caietul de sarcini, inclusiv documentaliile se pun la dispozi[ia solicitanlilor, contra cost.

IV. iNC ETAREA CqNC ESION4RI I
Conform contractului de concesiune.
V, S O L UTI O NA R EA

LITIGIILOR

o

ce fcl care pot apArea inke pA4ile contractante sunt de competenla instanlelor
judecdtorefti. Pcntru solulionarea lor parlile pot apela ti la arbitraj.

Litigiile de

VI. DISPOZITII FINALE
VI.1. Ofertanlii declaratri admi$i in urma verificdrii criteriilor de eligibilitate stabilite prin Anexa 3
la HCL ............/2021 vor panicipa la faza a doua a iicitatiei unde adjudecarea se face prin

st

gare.

VI.2. Drepturile qi indato rile pS4ilor se stabilesc prin modelul de contract cadru de concesiune.
VI.3. Concesionarul este obligat sa asigure pe toata duata concesiondrii respectarea destinaliei
pentru care a fost concesionat terenul.
Prezenta documentalie constituie anexd la conlractul de concesiune carc va Ii incheiat cu
il complcteaze in
olerlantul caqtigator cu ocazia deruldrii plocedurii de licitafie publica+i
mod corcspunzitor.
PRE$ED

o$

\o

;J

Anexa nr.7 la
HCL nr. 105/25.06.2021

OF

ERTA

Pentru concesionarea terenului in suprat'ald d" .,...... .p, din Sinaia, str. Pdrdul Dorului nr'
........, situat pc domeniul privat al ora$ului Sinaia, pentru construire locuinfd unifarniliala.

ofer o redevenla de

Subsemnatul

Prin prezcnta me oblig sd padicip la licitafia publica din data de
organizata la sediul Primdriei ora;ului Sinaia.

curo/mp.

ora

_,

Termenul de valabilitate al ofertci cstc de 90 zile de la data semniriiprezentei

Declar cd am luat act ca in cazul nerespectirii prefului concesionerii of'erit, sunt de acord cu
anularea concesiondrii, uflnand sd supoft toate chcltuielile ce derivi din aceasta in condifiile
contractului de concesionare $i din caietul de sarcini.

OFERTANT.

Numele
L.S.

gi

prenumele

,({1,)\.
*
O,z
-\

Anexa nr. 8
la HCL, nr. 105/2021

OFERTANT

DECLARATIE DE PARTICIPARE
La licitatia publici deschisi in vederea concesionlrii terenului in suprafatl de .....'.... mp, din
Sinaia, str. Piriul Dorului nr. ,..,....., situat pe domeniul privat al ora$ului Sinaia, pentru
construire construire locuin(I unifamiliali.

Catre,

Urmare a anunlului publicitar apdrut in publicalia

din data de

Prin prezenta,
Noi,
(dcnumirea ofertantului)

manifestdm intcntia fcrmi de participare la licitatria publicd deschise pefll,"i'l
concesionoreo tcrenului in supral'afA de ........... mp, din Sinaia, Str. Pardul Dorului n1. .......,..., situat

Ne

pe domeniul privat al oraqului Sinaia, pcntru construire construire locuinfd unifamilialS.

Am luat cuno$tin1a condiliile de pa(icipare la licitatrie, condiliile pentru incetarea
contractului, condiliile respingerii oferrei, de pierdere a garanliei de participare la licitalie, prevezute in
ir$trucliunile de licitalie $i ne asumdm responsabilitatea pierderii lor in condiliile stabilite.
Oferta noastrd este valabili pani la data de
La locul, data qi ora indicati de dumneavoastrl pentru deschiderea ol'ertei financiare din
paftea noaste va participa un reprezentant auto zat sd ne reprezinte ii se semneze actele incheiate cu
aceastA ocazie.

Data

Ofertant

.z!'tx
o-/

-/\

r

c

Anexa m. 9
la HCL nr. 105/2021

OFERTANT

FI$A OFERTANTULUI

La licitafia publicl deschisi in vederea concesiolIrii terenului in suprafati de ........ mp'
din Sinaia, str. Pereul Dorului nr. .,...,.., situat pe domeniul privat al ora$ului Sinaia,
pentru construire locuinfi unifamiliali.
1) Ofertant

2) Adresa
3)Telefon, fax, email

4) CNP
5)

Nr. Cont

6) Banca

Ofertant

Data

L.S.

,/$
lo/
\1a
ldt)

:('

Ir)

2.ol

vYrt"+>

Anexa nr. 10 la

HCL nr.l05l202l

DF,CI,ARATIE

domiciliat

in
str.
,nr.-bl._,sc._,ap._,avand
administrator
al
SCDFA,{F/II
declar pe propria rispundere c6:

Subsemnatul
orasul
CNP

- nu voi

aduce modificdri asupra terenului licitat ldrd acordul administraliei
publice locale ;

- voi incheia contract de salubritate cu operatorul de salubritate in temen de 15
zile de la data cdstigdrii licitatiei si ma oblig sa detin la locul desfasurarii
activitatii pubela omologata pentru colectarea deseurilor;

- pe terenul concesionat voi desfasura exclusiv activitatea pentru care terenul a
lost licitat. in caz contrar sunt de acord ca Primaria Sinaia sa rezilieze unilateral
contractul de concesiune;

- in ultimii 3 (trei) ani nu am fost desemnat castigator a unei licitatii publice
anterioare privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ - tedtoriale
si nu am refuzat incheierea contractului ori nu am platit pretul, din culpa
proprie.

Aceasta imi este declaratia pe care o dau, sustin si semnez.

Semnatura /stampila

Data

,/'o.Nla*\

$--\"

o

Anexa nr.11
La HCL nr.l05/2021

CONTRACTUL CADRU DE CONCESIUNE (model)

I. PARTILE CONTRACTANTE

l. ora$ul Sinaia cu sediul administrativ in Sinaia, b-dul Carol I nr.47 reprezentat prin dl.VLAD
OPREA PRIMAR AL ORA$ULUI SINAIA, in calitate de concedent pe de o par1e,

ti
2.

nr._,b|._,

cu domiciliul

et.

nr.

, aP._,

emise

in

str.

identificat(d)

tel

la data

de

cu

CI sefla

de

in calitatc de concesionar, pc de alta pafte,

CNP

Ia data de........................... la sediul concedentului, in temeiul OUG 5712019 privind Codul
administrativ, a I-lotararii Consiliului Local al Oralului Sinaia nr.........., a licitafiei publice
cand
organizatA ti dcsli$urate la data de
Dorului nr. ..... .., fi a procesului
Sinaia
Str.
P6r0ul
concesionarea
lerenului
situat
adiudecat
li-a
prezentul
contract de concesiune.
verbal nr. ..........................., s-a incheiat

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Art. 1 Obiectul contractului este terenul situat in Sinaia, Str. Pariul Dotului ttr. ..........

Clrrr.

trr.

. identificat prin schila ce thce parte integranta din contract.
in
Str.
ParaulDorului
nr. ......... se concesioneaza pentru construire loculnla
Terenul situat
Sinaia
Lrnilruriliali.
'fermenul
Art. 2 (1) Durata concesiunii este de .... ani, 9i intra in vigoare incepand cu data de
(2) Durata contractului de concesiune poate fi prclungita, prin simplul acord de vointa al partilor,
incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 ani.

cad........

III. REDEVENTA
Art.3 Redevenfa estc de........ Euro/an, platibilain lei la cursul BNR din ziua facturirii.
Rcdevenla se poate modifica conform hotararilor de consiliu local sau legislaliei in domcniu
(prin indexare cLr indicele de inflalie in cazul in care redevenla se transforma in moneda
nafionali). Pe perioada derularii relatiilor contractuale rcdevenla nu va fi mai micd decat
valoarea acesteia in lci, la data licitaliei publice, respectiv lei/ an.
IV. PLATA TTEDEVENTEI
Afi, 4
(l) Plata redevenlei se face in contul concedentului nr. RO
, deschis
Butteni,
in
numerar
la
casieria
concedentului.
la Trezoreria Oraiului
sau
(2) in terrren de 60 dc zile de la data intrdrii in vigoare a contractului de concesiune,
concesionarul cstc obligat sd achite redevenla pentru anul in cuN.
(3) incepind cu anul 2021, plata redevenlei se lace in fcrioildr 0l ianualic - 3l mai a anului in

(4) Neplata redevenlei sau executarea

cu

intarziere a acestei obligatii atrage majorai

de

intarziere.

Majordrile de intarziere vor
impozite.

fi

cele stabilite de lege pcntru veniturile bugetului local din taxe

I

ii

(5) Pact comisoliul
impozitelor datomte pentru obiectul
sA fac6 plata,
duce la rezilierea de plin drept a contractului, {ire a mai fi neccsare semnarea sau punerea in
intarziere $i IitI interventia in stantei .iudecdtore$ti.
(6) Prezentul contract constituie titlu de ffeanfd $i titlu executoriu.

Neexecutarea obliEaliei de plati a redevenlei sau a taxelor
concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei

ti

pani la care era obligat

V.DREPTURILE P,{RTILOR
Art. 5. Drepturile conccsionarulLri
(l) Concesionarul are dreptul de a exploata, pe riscul qi pe rdspunderea sa, imobilul ce face
obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul arc dreptul de a executa lucririlc necesare luncfionarii pe chcltuiala sa.
(3) Concesionarul are dreptul de a folosi $i de a culege fructele bunului ce face obiectul
concesiune, potrivit naturii acestuia $i obiectivelor stabilite de pdrli prin prezentul contract dc
concesiunc.
Art. 6. Drepturile concedentului
(l) Concedentul are dreptul sd inspecteze bunul concesionat, se verifice stadiul de realizare a
investitiilor, verificand respcctarea obligaliilor asumatc de concesionat. Verificarca bunului
concesionat sc va efectua numai la notificarca prealabila a concesionarului, in scris, cu min. 3
zile inainte de data stabilitd pentru vizitarc,
(2) Concedentul are dreptul si modifice in mod unilateral contractul de concesiune, din motive
exccptionale legate de interesul nalional sau local.
(3) Conccdontul are dreptul de a executa orice lucrdri, de interes public, pc care acesta ie
consideri a fi nccesare, anunBnd in prealabil in scris concesionarul.
(4) Concedentul are dreptul dc a modifica valoarea redeventei functie de hoErerile de consiliu
local sau lunctie de legislalia in domcniu, conlorm art.3.

VI. OBLICATIILE P;.RTILOR
Art. 7 - Obligatiile concesionarului
(l) Concesionarul va obline documentaliile tehnice: proiect, documentalii urbanistice, proiect
tehnic, detalii de execufie etc. pe cheltuiala sa.
Concesionarul are obligalia ob!inerii tuturor avizelor/autorizariilor necesare realizerii investiliei,
in conformitate cu prevederile legale.
Concesionarul va suporta cheltuielile necesarc proiectirii, construirii, e\ploatirii $i inlrclinerii
locuinlir unitilrnilirlii. ce va fi constuitd pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune.
Concesionarul are obligativitatea asigurdrii exploatirii in regim de continuitate, eficacitate Si
permanentd a bunLrlui concesionat, pe toata durata contractului, potrivit obiectivelor stabilite de
citre concedent.

Conccsionarul se obligd sd administreze qi sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta
maximi pentru a conserva gi dezvolta valoarea acestuia pe toate durata contractului.
(2) Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunul care face obiectul concesiunii.
Pe toata durata contractului. concesionarul nu va schimba obiectul concesiunii. asa cum a lost
stabilit la afi. l.
(3) Concesionarul nu poatc subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
(4) Conccsionarul are obligalia sd respecte legislalia din Romania pe toata durata concesiunii in
toate acliunile pe care le intreprinde pentru realizarea contractului.
(5) ConcesionarLll este obligat sa plateascd redevenla ti pcnalitdqile/majordrile calculate de
concedent in caz de nerespectare a termenelor de plati.
(6) Concesionarul are obligafia sd platcascA taxele ii impozitele pentru obiectul concesiunii,
functie de legislatia in domcniu.
(7) Concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exerciliului funcliunii

organelor de polilie, pompieri, salvare, protectie civili, aparare nafional6 qi alte asemenea
(8) Concesionarul are obligalia intrelinerii bunului conccsionat pe intreaga porioadd a delularii
contractului dc concesiune (lucrari de intrclinere, curatenie, deszdpezire etc).

(9) Conccsionarul are obligatia de a permitc accesul proprietarului bunului conccsionat, la
solicitarea acestuia din urm5, pentru executarea oricdror lucrtrri de interes public pe care acesta le

consideri a fi necesare.
(10) Concesionarul cste obligat sd respecte conditiile impuse de natura bunurilor (protejarea
secretului dc stat, materialc cu regim special, cond(ii de siguranle in exploatare, proteclia
mediului, proteclia muncii, condilii privind folosirea 9i conservarea patrimoniului etc.)
Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind proteclia mcdiului, cu
modificarile qi complctdrile ulterioare, sau a altor prevederi lcgale in vigoare,
(11) Concesionarul va rcspccta condiliile dc exploatare a concesiunii fi obiectivele de ordin
economic, financiar, social Ei de mediu, inccpand de la preluarea bunului pand la incetarea
contractului de concesiune, rcspectiv tefacerea cadrului natutal dupd rcalizalea lucrarilor de oriee
(inveslitie, organizare de qantier, intcrvenlie, exploatarc, demolare etc.) li mentrinerea acestuia in
condilii normalc, utilizarea de echipamcnte nepoLuante pentru mediul ambiant li lipsite de riscuri
pentru personalul de exploatare li irlt.clinere, precum ii pentru a$ezdrile umane.
(12) Concesionarul va lua toatc misurile necesare pcntru ca prin lucrarile rcalizate sd nu afecteze
proprietalile vecine; cste direct r5spunzAtor pentru defecliunile/dcgridarile/distrugerile gi alte
asemenea ii va suporta exclusiv pre.judiciile create.
(13) Concesionarul are obligalia de a inregistra contractul de concesiune in registrclc de
publicitate imobiliari.
( l4) La incetarca contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat
se restituie conccdentului, in deplina proprietate, terenLll in mod gratuit ti liber de orice sarcini,
pe baza de proces vcrbal. La finalizarea termenului concesiunii, p6rrile vor stabili de comun
acord modalitatea de utilizare in continuarc a terenului de cetae proprietarul invcstiliei.
(15) in temen dc 90 de zile de Ia data semnirii contractului de coneesiune, concesionarul este
obligat sd depuni, cu titlu de garanlie, o suma reprezentand 30olo din redevenla datorata
concedentului pentru primul an de concesionare in contul Il028 I I(lrZ 5295 006x XX00 0609
in cazul in care concesionarul nu respecti aceastl obligalie, contractul inceteazd de drept ftrI
nici o notificare privind puncrca in intarziere, firi acordarea de despagubiri concesionarului li
lira intervenlia instanlei. Din aceasta sumi sunt relinute, dacd este cazul, penalit5lile li alte sume
datorate concedentului de cdtre concesionar, in baza prezentului contract.
( l6) Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrdrilor de reabilitare a imobilului sd prezinte
concedentului plocesul verbal de receplie a lucrdrilor exccutate; la receplia lucr5rilor vor fi
invitali $i reprezcntanli ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism);
( l7) Concesiorralul cste obligat s[ pund la dispozilia organelor de control ale concedentu]ui toate
evidentele si informatiile solicilate, legate de obiectul concesiunii.
(18) Concesionarul este obligat sA continuie exploatarea bunurilor in noile conditii stabilite de
concedent, in mod unilateml, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract dc concesiune, ffre a
putea solicita incetarca acestuia, dacd este posibild continuarea exploatarii acestora cu aceeaii
destinalie pentru care au fost concesionate.
in cazul in care modificarea unilaterald a contractului de concesiune ii aduce un prejudiciu,
concesionarul are drcptul se primeascd liri intcrTiere o.iusta despagubire. in caz de dezacord
intre concedent fi concesionar cu privire la suma despdgubirii, accasta va fi stabilitd de caffe
instanla j udecitoreasca compotcntd. DezacordLll nu exclude indeplinirca obligafiilor contractuale
de cetre concesionar.
( l9) Concesionarul va asigura evacuarea apelor meteorice la releaua de canalizare a ora;ului ;i
va avea griji ca prin lucririle executate sd nu afecteze imobilele vccine.

(20) Conccsionarul are obligatia sd asigure gi si men,ina toate lucrdrile $i instalafiile in bund
slare de funcfionare, conform prevederilor reglementarilor in vigoare privind exploatarea
locuinta Lrniiarriliali:
(21) Concesionarul trebuie si se conformcze tuturor prevedcrilor legale, privind contolul li
securitatea utilizatorilor lo(uinti unilamilialat;
(22) Concesionarul arc obligatia de a lua toate masurile in vederea semnalizdrii ii dirijirii
traficului rutier, atunci cand intervin perturbalii gcnerate de execulia unor tucrrri de intrelinere,
exploatare .JU de alte caure de lorla majora.
(21) Conccsionirul arc obligaliu dc a oblinc aLrtorizalia de conslfilirc fi dc a inccpe Lucldrile dc
construirc in lcrnrcn de 1 itn clc la dala scmniirii cortraclului dc conr:esiune.
(24) ('orccsionurul are ohligalia dc a tcrlnint lucririlc dc coltstfttire ill lcrncn dc 3 ani dc la data
obliIcrii ruloriralioi clc corrslr'u irc.
(25) Concesionarul va respecta specificaliile tehnice stabilite prin documentaliile de urbanism.

Afi.8 - Obligatiile concedentului
(l) Concedentul este obligat si nu il tulbure

pe concesionar in exerciliul drepturilor rezultate din

piezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are drcptul sa modifice unilateral contractul de concesiune, exceptand
situalia prevazuti la art.6 alin (2) sau alte situatii prevazute expres de legc.
(3) Concedentul cstc obligat se notifice concesionarului aparilia oriceror imprejureri de naturd sa
adu(i ingere drepturilor conce.ionarului.
(4) Transmiterea concesiunii asupra terenului se lace numai cu acordul concedentului, cu
renegocicrea redevenlei.

VII. iNCETAREA/REZILIEITEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Art.9
(l) Prin simplul acord de vointd al perlilor de la data restituirii de citre concesionar

a bunului

concesionati
(2) La expirarca duratei iniliale stabilite in contract, dacA

pirfiie nu convin, in scris, prelungirea
legii;
acestuia, in condifiile
(3) La disparitia, dintr-o cauzd de forla ma.jord, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitAlii
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunlare, f}re plata unei despigubiri, caz in
care acesta va notifica indati concedentul despre disparilia bunului ori imposibilitatea obicctiva
de exploatare a acestuia, declardnd renunfarea la concesiune, in conformitate cu art. 14.1 (a) al
prezcntului document.
ln cceste situa[ii conecdentul nu va putea fi obligat la plata vreunci despdgubiri pentru
prejudiciile sufeiite de conccsionar,
(4) in cazul in care interesul nafional sau local o impune, prin denunlarea unilaterala de cdtre
concedent, cu plata unei despdgubiri juste ti prealabile in saroina acestuia, in oaz de dezacord
tiind compctente instanta de judecate. Concedentul va notifica de indata inlenlia de a denunla
unilateral contraclul de concesiune $i va face menfiune cu privire la motivele ce au determinat
aceaste masurd.

(5) in cazulin care concesionarul nu i$i respecta obligalia de a depune garanlia prevazuta la alt.
7 alin. 15 in termen de 90 de zile de la incheierea contractului, contractual inceteaza de drept,
firS^punerea in intarziere ti lird nici o alt5 formalitate;
(6) In cazulin care concesionarul intra in procedura de faliment sau este decdzut din drcpturi.
(7) in cazul nerespec6rii obligatiilor contractuale de cetre concesionar, prin reziliere de catre
concedent, cu plata unei despd8ubiri in sarcina concesionarului. Concesionarul este obligat sd
achite lolosin(a terenului pdnd la prcdarea efectivd a acestuia cdtre concedent. Cuantumul lipsei
de folosinld teren, pe lune, reprezintd l/12 din valoarea anualS a redcvonlei Iicitate. Plata se va
4

efectua lunar pan6 la ultima zi a lunii in curs. Pentru nerespectarea acestei obliSalii se calculeaza
majoreri de intdrziere conlorm legislaliei in \ igoare.
(8) Pact comisoriu: NeexecutaLea obligafiei de platd a redevenlei sau a taxelor 9i impozitelor
datorate pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei pana la care era

obligat sd faca plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fEra a mai fi necesara
semnarea sau punerea in intarziere li fira interventia instanlei j udccdtoreiti.
(9) Pacl conrisoriu: Ncrcsl)cclarca lcrnrcttclot dc I an dc la dilla scmniirii contraclulLli dc
conccsiunc pcnlru ohlirrcrca llutorirxliei dc c(lnslfuiro \i illcepere! ltlcralrilor dc construirc. 5i dc
I ilni Lle a dalu obtine'r'ii lLrtorizaiicl dc cr)nstftrirc pcrllru lcrl'rlinarea luc|ri|ilor dc constrLrirc.
frcvirulc Lr a11. 7 al. (2i) si (2'1). rlLrcc la rczilicrea.le plin drcpt a contrnclului. tirlir a nlai fi
ncc.sari scnrnlrca sru puncrclr in inlilrzicra fi liri inleNenliil instanlei.iudcoi!orc)t .
Netcspcclarcll olicxrlriit clin icL-stc lcrnrerle atragc JLIPa sine pierderca cu titlu da daunc a sulnci
dcpLr\c ca prcL irl conoc\iu|ii l)ena la dllla rczilicrii conccsitrnii si dcsliinlarii contraclulLli.
( l0) La incctarea/rezilierea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat sd restituie
concedcntului, in deplinl proprietate, terenul (bun de relur), in mod gratuit 5i liber de orice
sarcini.
Neexecutarea obligatriilor contractuale, confcra concedentului, Oraqul Sinaia, dreptul sa solicite
instanlei rezilierca conftactului de concesionare! cu plata unei despigLrbiri, constand in valoarea
redeventei $i a penalitetilor calculate p6na la preluarea bunului.
(11) in condiliile incetdrii contractului de concesiune din alte cauze decAt ajungerea la termen,

lorla majore sau cazul fbrtuit, concesionarul estc obligat sd asigure continuitatea exptoatdrii
bunului pR)pri.lilc pri\rtr], in condiliile stipulate in prezentul contract, pane la preluarea de chtre

VIII. RA.SPUNDIREA CONTRACTUALA

(l)

Pentru nerespectarea obligaliilor cuprinse in prezentul contract de concesiune, paftea
in culpa datoreazi: majoriri de intatziere in cazul neachiterii in termenul stabilit a redevenlei,
conform aft. 4.4. qi despagubiri, conform aft 9.7.
(2) Fo4a majora apard de rispundcrc, in condiliile legii.
Ar1. 10

IX. DECADEREA DIN DREPTURI A CONCESIONARULUI
Art. l1
(l) Dcciderea din dreptui a concesionarului echivaleaze cu retragerea concesiunii qi are drept
consecinld incetarca contractului de concesiune din culpa concesionarului.
Decddcrea din drepturi se pronunlS de cdtre instanla dejudecata. Aceastd sancfiune sc aplici in
cazul c6nd concesionarul:
a) ignori sistematic prevederile contractului dc concesiune;
b) abandoneazi sau intrcrupe activitafile legate de realizarea obiectului concesiunii;
c) alte situatii care conduc la nerealizarea obiectului concesiunii. Lr situafiile prevazute mai sus,

concedentul va transmit(- o somalie scrise concesionarului, cu mentionarea situaliilor care pot
conduce la decadcrca (a din drepturi.
Prin somatie se va acorda un tcrmen pentru inlalutatea deticienlelor. In cazul in care situaqiile se
menlin ii dupd expimrea accstui tcrmen, se va sesiza instanla dejudecata.
(2) Decederea din drepturi a conccsionarului conduce la incetarea de drept a contractului de
concesiunc qi obligd pe concesionar la acoperirea tuturor prcjudiciilor suportate de concedent.
inainte de sesizarea inslanlei de judecatd pentru deciderea din drepturi a concesionarului,
concedentul este obligat sd anunle finanfatorii lucrdrii in vederea exercitarii dreptului de a decide
invocatea beneficiului substituirii concesionarului.

Finantatorii vor comunica concedentului intenfia ior ferma de a constitui o persoana.juridica
tehnicA suficienti pentru a
substitutoare, carc va trebui si poscde capacitate financiara

li

continua concesiunea.

Conccdentul este obligat ca, in termen de doud luni de la notificarea persoanei juridice
substituitoare, sa comunice confirmarea sa sau motivele respingerii. De la data confirmdrii
exprese a substituirii, unitatea substitutoare se bucurd de totalitatea drepturilor;i iEi asumi
rotalirsrca obligaliilor alerente concesiunii.

X.

LITIGII

in misura in care parfile nu ajung la o solulie pe cale amiabile, solulionarea litigiilor de
orice fcl cc decurg clin exccutarea prezentului contract de concesiune, precum gi a celor privind
acordarea despdgubirilor se realizeaza potivit Legii contenciosului administrativ nt 55412004,
cu modificerile $i compledrile ulterioare. instinla compctcntii Lle Coolcllcios.'\dministrariv ii

Aft.

12.

lisciil

cste aca dc la

looulc\eculiriiconlractului.

XI, RASCUMPARAREA CONCESIUNII
Art. l3 (l) a) Concedentul arc posibilitatea, cu un preaviz de un an, de a rtrscumpdra concesiunea
dupe epuizarea a 2/3 din durata acesteia.

b) Rdscumpdrarea conccsiunii se face cand interese majore ale Ora;ului Sinaia o impun
aproba prin hotirarc a Consiliului Local al Ora;ului Sinaia.

ti

se

c) Prelul rdscumpdrarii se stabile$te de comun acord intre pdrfi, iar in caz de dezacord, pa4ile se

vor adresa instanlci dejudecate.

XII. RENUNTAREA LA CONCtrSIUNE
Art. 14
a) Concesionarul poate renunla Ia concesiune in cazul imposibilitdfii de a realiza obiectul
concesiunii, motivat de disparifia bunului concesionat, dintr-o cauzd de forla maiore, sau datoriti
laptului ce pe parcursul executerii lucrdrilor se constatl existenla unor vestigii arheologice.
Concesionarul va in$tiinia deindat5 in scris concedentul. Motivalia renunlarii la concesiune va fi
analizate de o comisie numiti de concedenl, formata din specialilti de profil ai acestuia fi ai altor
autoritati legale competente. in situlia in care nu intreg terenul concesionat este afcctat de
vestigii, la solicitarea concesionarului, suprafatra concesionati poate fi diminuati cu suprafala
at'ectati de vcsritsiile istorice, care va l'l preluatd de concedent, redevenla urmdnd a fi diminuatd
in mod corepunzator. in rceste silualii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei
despagubiri penrru prejudiciilc sulerite de concesionar.
b) in cazul il crre obiectul conccsiunii nu poate fi realizat datoriti nerespecterii obligatiilor de
citre concedent, atunci conccsionarul are dreptul la despagubiri pentru acoperirea costurilor
lucrerilor Si a celorlaltc cheltuieli suportate. in cczul in carc nu se va ajunge la un acord, se va
sesiza instanla de judecate.
c) in cazul renunlarii la concesiune, din alte motive decat cele prevdzute la alin I (a) ce lin de
culpa sa, concesionarul este obligat Ia plata unor despagubiri:
- in situatia in carc construclia nu este 'inceputa, despigubirea in sarcina concesionarului consta
in contravaloarea lucririlor executate de concedent in vcderea aducerii bunului la starea fizica de
la data concesionarii e\ccutarc locuinli ulrifirnriliillat (nivolarc tcrr'n. cxccuLic platti)rma
bclonatar. 1)rccunr si lr allor lucrrirr ncccsarc)i
Concesionarul este obligat sa plateascd redevcnfa $i accesorijle acesteia pana la data prcludrii
terenului de c6trc ooncedent:

-

- in situafia in care construc,tia este in diverse stadii de construirc sau finalizatd, despigubirea

in

sarcina concesionarului reprezintA valoarca investiliilor exscutate pani Ia data renunlirii Ia
concesiunc,
Bunurile proprii, const6nd din bunuri achizilionate d€ concesionar, ce pot fi ridicate firi a alecta
lunclionarea imobilului pot reveni conccdentului, in mdsura in care acesta ifi manilesti intcnlia
de a le prelua, in schimbul unei compensalii benelti: in caz contrar concesionarul isi va ridica
hunurile.

XIII. ALTE CLAUZE
Art. I 5 ( l) La finalizarea termcnului concesiunii, p5rfile vor stabili de comun acord

modalitatea

dc utilizare iI] continuarc a imobilului.
(2) Schimbarea situatic i j urid ice a obiectului concesiunii dupi incheierea contractului nu oblige
pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a prctinde nici un f'el de despagubile in acest
ca7,

(l) in cazul in carc oricare dintre prevederile

prezentului contract devine din orice motiv
nuln, inaplicabild sau ilegali partial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea Ior nu va afecta
nici o altd dispozilie a contractului, iar accsta va fi intelpretat ca $i cand astfel de dispozitii
nelegale sau nevalabilc nu ar fi lbst prevazute.
Art. l7 (l) Orice modificarc a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al

Art.

16

imbclor pd(i.
An. l8 ( l) in situatia in eare la termenu I de incgtare a concesiunii vor aparea alte reglementari
legale privind conccsionarea terenurilor, de comun acord, p5rlile contractante vor putca negocia
ti stabili alte condilii decet cele prevazute in p(ezentul document.

XIV. DEFINITII
Ar1. 19

(l)

Prin lorla majord, in sensul prezentului contract de conccsiune! se intelege o imprejurare
extcrnd cu caiacler exceptional, liri relafie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insugirile sale
naturale, absolut invincibild !i absolut imprevizibilA.
(2) Prin intcrcs national sau local, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelcge o
irrprejurare extemd cu camcter cxccptional, prin care se impune realizarea unor obiective de
interes national, judelcan $i local.
Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in Sinaia. Slr. l)irriul l)orului nr. ......-...
jud. Prahova, s-a incheiat in 2 (doun) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. Bunul sc
considerd predat la data semnarii prczentului

4Y!
S,r',,A.

de concesiune,

DE SEDINTA

PRE$ED
S

:MW

*rrSly,-

7

DAVID

Anexa nr.9

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
( anexa la contractul de concesiune

Incheiat

astazi................, intre

nr

/

)

:

I.Ora$ul Sinaia cu sediul administrativ in Sinaia, b-dul Carol I nr.47 reprezentat prin dl.VLAD
OPREA - PRIMAR al ORA$ULUI SINAIA, in calitate de predator ;
Si

_,str.
inregistratd la Oficiul Registrului Come4ului sub nr.
cu domiciliul in
reprezentat Prin
et._, ap._, tel
str,_,
nr._,bl.J
cu sediul in

2.SC

cu CI

nr.

seria

CNP

emisa

de

nr._,

cul

identificat(d)

la

data

de

in calitate de primitor,

Cu ocazia preddrii-primirii terenului in suprafald de 356 mp, din Sinaia, Str. P6raul Dorului nr.

SRL se obliga sa predea terenul care face obiectul prezentului procesverbal, Orasului Sinaia, in stare corespunzatoare de folosinttr, la rezilierea sau incetarea de drept
a contractului,
SC

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare pafte.

sc ...............

sRL
Am primit,

Numc
LS

Nume
LS

