
HoTAnAREA NR.32

privind concesionarea prin licitafie publictr a terenului in suprafafl de 560 mp, din Sinaia,
Str. Walter Mirtrcineanu nr. 1A, situat pe domeniul privat al oraqului Sinaia, pentru

activittrfi de microproduc{ie

AvAnd in vedere :

- Referatul de aprobare nr. 4417 I 14.02.2022 intocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieqan
Aurora, Constantin Marcoci, C61in Miloq, consilieri locali, prin care propun Consiliului Local Sinaia
concesionarea prin licitalie publicd a terenului in suprafatd de 560 mp, din Sinaia, Sh. Walter
Mdrdcineanu nr. 1A, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru activitEfi de microproduc]ie;
- Raportul Serviciului Urbanism qi Cadastru nr. 4419 I 14.02.2022 prin care supune analizer

Consiliului Local Sinaia concesionarea prin licitatie public[ a terenului in suprafatd de 560 mp, din
Sinaia, Str. Walter Mdrdcineanu nr. 1A, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru activitIli
de microproducfie;
- Avizul Comisiei de dezvoltare urban6, servicii publice si evenimente din cadrul Consiliului local ;

in conformitate cu prevederile afi. 13 alin. (1) din Legea 5011991 privind avtoizarea executdrii
lucrdrilor de constructii, republicat6 cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 129, al. (2),lit. b), lit. c), alin. (4) lit. D, alin. (6) lit. b), art. 139 alin.(3), lit.
g), art. 196, alin (1), lit. a), din OUG 5712019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si

completarile ulterio are,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HOTAnA$rr:

ART.I. - Aprobd concesionarea prin licitatie public6 a terenului, in suprafafd de 560 mp, din Sinaia,
Str. Walter Mlrdcineanu nr. 1A, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru activitSfi de

microproduc{ie, conform planului din anexa 1, ce face parte integranta din prezentahotlrdre.

ART.2. - Aprobd raportul de evaluare w.4395114.02.2022 a terenului in suprafatl de 560 mp, situat
in Sinaia, Str. Walter M6r6cineanu nr. 1A, intocmit de Evaluatorul Imobiliar Autorizat, care
stabileqte o valoare de piat6 de 28.000 EURO (50 euro/mp), cuprins in Anexa 2, ce face parte
integranta din prezenta hotdrdre.

ART.3. - Durata concesiondrii este de 49 ani.

ART. 4. - Redeventa valoricd a concesiunii va fi stabilitI in urma licitaliei qi va fi pl[tibil[ ln lei la
cursul BNR din ziua facturdrii.

ART.S. - Redevenfa minimd de pornire a licitaliei este de 50 euro/mp, respectiv o redevenf6 totalE
de 28000 euro.

ART.6. - Plata redevenfei concesiunii se va face intogral pind la data semndrii oonhactului de

concesiune.

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA



ART. 7. - Se aprobd Documentatia de licitatie de atribuire a contractului de concesiune, incluzdnd gi

Caietul de sarcini, pentru concesionarea terenului in suprafat[ de 560 mp, situat in Sinaia, Str.

Walter Mdr[cineanu nr. 1A, cuprins[ in Anexele 3,4,5,6,7,8,9,10 ce fac parte integrant[ din prezenta

hotdrdre.
Concesionarului i se transmite dreptul qi obligatia de proiectare, executie si exploatare a terenului cu

scopul construirii imobilului cu destinati a " activitdli de microproducfie".

ART. 8. - La finalizarea termenului concesiunii, pdrtile vor stabili de comun acord modalitatea de

firlizwe in continuare a terenului de cdhe proprietarul investitiei.

ART. 9. - Dreptul de concesiune se inscrie in cartea funciarl de cdtre concesionar.

ART.10. - Cdqtigdtorul licitaliei are obligafia de a suporta cheltuielile aferente raportului de

evaluare, cadastrului gi lnscrierii terenului in cartea funciard.

ART.ll. - imputernicegte Primarul sau Viceprimarul oragului Sinaia sE semneze in numele qi pentru
Consiliul Local Sinaia contractul de concesionare, sI prelungeascd gi sE modifice ulterior contractul
de concesionare qi s[ semneze actele aditionale ulterioare de prelungire qi modificare a acestuia.

ART.12. - Prevederile prezentei hotdrdri vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Urbanism qi

Cadastru qi Serviciul Buget.

ART.13 - Prczenta hotardre se comunicd: Instituliei Prefectului judelului Prahova, Primarului
Oraqului Sinaia, Serviciului Buget qi Serviciului Urbanism si Cadastru.
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J.

Anexa 3 la

H.C.L. Sinaia w. 3212022

REGULAMENTUL
privind concesionarea prin licitafie public6 a terenului in suprafafd de 560 mp, din Sinaia, Str.

Walter M[rdcineanu nr. 1A, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru activit{i de
microproducfie

1. Comisia in componenta desemnata prin Dispozitia nr. I a Primarului orasului
Sinaia functioneaza valabil in prezenta tuturor membrilor sai si adopta decizii valabile cu votul
majoritatii membrilor.

Hotararile comisiei de licitatie sunt obligatorii pentru comisia de licitatie si pentru ofertanti.

Licitatia se va desfasura in doua faze:
- faza de calificare si selectie in cadrul carera se va verifica indeplinirea de catre ofertanti a

criteriilor de eligibilitate stabilite de catre Autoritatea contractantd;
- faza a doua a licitatiei, cea de prezentare a propunerii financiare in cadrul careia vor

participa numai ofertantii declarati admisi de catre comisia de licitatie in prima faza,ln
aceasta a doua fazaa licitatiei se deschide oferta financiara, iar adjudecareafrnala se va
face prin strigare liber[ a prefului oferit si prin calcularea punctajului total. Castigatorul
licitatiei este ofertantul care a acumulat punctajul total cel mai mare.

4. Licitatia publica se desfasoara numai daca sunt inscrisi cel putin doi ofertanti pentru
concesionarea respectiwl amplasament. in cazul in care nu se prezintd, cel pufin doi ofertanfi
procedura se repet6, iar la al Il-lea termen adjudecarea se va putea face chiar dacd exist[ un
singur ofertant, care trebuie sd participe la licitalie, dacd se oferd preful minim hotdr6t al
concesion6rii, cu respectarea condifiilor de eligibilitate

5. Comisia de licitatie va adjudeca pretul concesiunii prin strigare liber6 a prefului oferit si prin
calcularea punctajului total. Cdqtigatorul licitatiei este ofertantul care a acumulat punctajul
total cel mai mare.

6. Pasul de licitare va fi de l0% din valoarea pretului de pornire al licitatiei, respectiv
EURO.

7. Castigatorul licitatiei va suporta contravaloarea cheltuielilor ocazionate de obtinerea avizelor
de la detinatorii de utilitati, eliberarea certificatului de urbanism, inscrierea in Cartea Funciara,
obtinerea autoizatiei de constructie, precum si a oricaror alte documente conexe necesare
realizairi investitiei asumate dg catre Ofertantul castigator.

vPRE$EDINTE



Anexa 4la
HCL Sinaiam,3212022

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTAI[TI

de organizare qi desfdqurare a licitaliei publice
pentru concesionarea terenului in suprafafE de 560 mp, din Sinaia, str. Walter Mdrdcineanu nr.

1A, situat pe domeniul privat al oraqului Sinaia, pentru activitIji de microproducfie

Ofertanlii interesali sd participe lalicita[iapublici pentru concesionarea terenului in suprafafl de

560 mp, din Sinaia, Str. Walter Mdr6oineanu nr. 1A, situat pe domeniul privat al oraqului Sinaia,
pentru activit6ti de microproducfie, vor depune la sediul Primlriei oraqului Sinaia, bd. Carol I,
nr.47, Birou Registratur6, pdnd la data de 2022, ora 09.00, oferta pentru concesionarea

terenului ce urmeazl a fi supus licitafiei publice.

Numai ofertantii care indeplinesc criteriile de eligibilitate vor avea dreptul de a participa la faza a

doua a licitatiei privind deschiderea ofertei financiare, respectiv cea de adjudecare a pretului final
al concesiunii prin strigare libera si prin calcularea punctajului total. Castigatorul licitatiei este

ofertantul care a acumulat punctajul total cel mai mare.

I PREZENTAREA OFERTELOR

I.1.Licitafiapublic6vaavea1ocindatade2022,ora
oraqului Sinaia, bd. Carol l, nr. 47 qi va fi licitalie publicI deschisa cu strigare liber6.

Concesionarea terenului in suprafal[ de 560 mp, din Sinaia, str. Walter M5r[cineanu nr. 1A de

catre autoritatea se va face inbazaunei licitatii publice deschise cu strigare (pornind de la cel mai
mare pret ofertat) si a calcularii punctajului total cu formula de calcul stabilita.

Licitatia se desfasoara in doua faze.In prima faza se verifica documentele doveditoare incadrarii
in criteriile stabilite prin Documentatia aprobata de catre Autoritatea contractanta. Ofertantii
declarati admisi in prima faza, vor fi invitati sa participe la faza a doua in care adjudecarea se face

inbaza unei licitatii publice deschise cu strigare (pornind de la cel mai mare nivel al redeventei
totale) si a calcularii punctajului total cu formula de calcul stabilitE.

Clasamentul final cu privire la punctajul obtinut de catre ofertanti va fi stabilit conform formulei
de calcul detaliatdin continuare.

CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI
CASTIGATOARE, PRECUM SI PONDEREA LOR:
Criteriile de atribuire a contractului de concesiune sunt:

- Cl) - Sediul ofertantului-20%;
- in oraqul Sinaia de peste 5 ani ....... 20 pct;
-inoraqul Sinaiaintre3 - 5 ani....... 10pct;
- in alt ora$ . ..... 5 pct

- CZ) - cel mai mare nivel al redeven{ei totale - 40%;
- cea mai mare redevenf[ tota16 -20pct;
- urmltoarea redeven|E totaldln sens descrescEtor - 15 pct;
- urmdtoarea redevent6 totald in sens descrescdtor - 10 pct;
- urmdtoarea redevenfd totald in sens descrescdtor - 5 pct;
- urmItoarea redevenfd totald in sens descrescitor - 0 pct.
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- C3) - protectia mediului inconjurltor - colectare selectivd '20%,
- colectare selectivd - 20 Puncte;
- frrA colectare selectivd - 0 puncte.

- C4) - capacitatea economico-financiard a ofertantulvi-20%;
- sa realizeze investitii in valoare de:

- mai mari sau egale cu 400.000 lei . .. .... 20 pct;
- intre 200.000lei - 400.000lei.................I0 pct
- sub 200.000lei ..........0 Pct

Formula de calcul a punctajului total este: P : Cl*20Y0 + C2*40oh + C3*20o +C4*20yo

Castigatorul licitatiei este ofertantul care a acumulat punctajul total cel mai mare.

Criterii de eligibilitate:
La licitafie pot participa persoane fizice gi juridice care indeplinesc cumulativ urmdtoarele

condilii:
1. 56 de{in6 certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Come4ului valabil gi certificat

constatator ORC (pentru persoane juridice);
2. Sd prezinte certificat fiscal in termen de la Primdria oraqului Sinaia - Serviciul Buget,

privind indeplinirea obligafiilor de platd cdtre bugetul local, din care sI rezulte cd nu figureazd ca

datorii la bugetul local;
3. SA prezinte certificat fiscal in termen eliberat de Administrafia Financiarl de pe raza

oraqului in care figareazd, ci nu are datorii la bugetul de stat;

4. Se angajeazd in scris (declarafie pe proprie rdspundere inaintea licitafiei) ca in canlJ

cdqtigdrii licitaliei sI nu aducd niciun prejudiciu torenurilor adjudecat qi s[ nu facd modificdi f",wd

acordul Primdriei oraqului Sinaia;
5. Participantul la licitalie are obligafia (declaralie pe proprie rlspundere inaintea licitafiei )

de a incheia contract de salubritate cu operatorul aatoizat in termen de 15 zile de la cdqtigarea

licitaliei qi obligativitatea definerii la locul desftqurdrii activitd]ii de pubele omologate pentru

colectarea selectivi a deseurilor; Declaratie pe propria raspundere ca PFA/IVIF/SC, va colecta
selectiv deseurile si va detine recipienti omologati.

6. Se angajeazd in scris (declarafie pe proprie rlspundere lnaintea licitafiei), in cazal
cdqtig6rii licita{iei, ca in terenul adjudecat va desftqura exclusiv activitatea pentru care a fost
licitat. in caz contrar Prim[ria Sinaia va proceda Ia rczilierea unilateralI a contractului de
concesiune (pact comisoriu expres grad IV).

7. Participantul la licitafie nu trebuie si fie in stare de insolventd, faliment sau lichidare
(pentru persoane juridice).

8. Nu are dreptul sd participe la licitafie persoana care a fost desemnat6 cdgtigitoare la o
licitafie public6 anterioard privind bunurile statului sau ale unititilor administrativ-teritoriale in
ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a pltrtit preful, din culp6 proprie. Restriclia
opereazd pentru o duratd de 3 ani, calculati de la desemnarea persoanei respective drept
cdgtig6toare la licitalie (declaratie pe proprie r6spundere).

Oferta se depune in doui plicuri dupl cum urmeaz[:

I. Plicul exterior care va contine documentele necesare pentru a dovedi incadrarea in condifiile qi

criteriile de evaluare mai sus menfionate:

1. Dovada depunerii garanfiei de participare la nivelul a l0% din valoarea totald a
concesiunii, (se restituie in cazul in care nu se caqtigdlicita[ia), respectiv .............. euro.

2. Dovada achitdrii caietului de sarcini, in valoare de 300lei (nu se restituie).
3. Dovada achitdrii taxei de participare la licitalie in valoare de 300lei (nu se va restitui).



Copie certificat de inmatriculare de la Oficiul Registrului Comerfului.

Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerfului nu mai vechi de 30 de zilela
data depunerii ofertei (in original) (pentru persoane juridice).

Certificat fiscal eliberat de Primdria Sinaia, prin Serviciul Buget - Taxe qi Impozite

privind indeplinirea obligafiilor de platd cdfie bugetul local (in original), din care sd

rezulte cd nu figoreazdcu datorii la bugetul local.
Certificat fiscal eliberat de Administrafia Financiwd de pe mza Oraqului in care

figveazdcl nu are datorii la bugetul de stat (in orisinal).
Copie BI / CI persoan6 fizicd sau a reprezentantului legal.

imputernicire notarialS pentru cazunle in care la licitalie participd alte persoane dec0t

titularii inscriqi (in original).
10. Declarafiile pe propria rIspundere menlionate la 15.3. criteriile de eligibilitate punctele 4

-8.
11. Figd cu informatii privind ofertantul qi o declarafie de participare, semnat6 de ofertant,

fHr6 ingroqdri, qters6turi sau modificdri (anexele 6 qi 7)
12. Bilanful contabil sau declaratia unicd La31.12.2020 (pentru persoane juridice).

13. Extras de cont sau Scrisoare de garantie bancard din care sa rezulte ca dispune de suma

necesara r ealizaii investitiei.
l4.Declwa[ie pe proprie rdspundere c6 participantul nu se aflI in stare de insolven{6,

faliment sau lichidare (pentru persoane juridice).
15. Declaratie pe propria raspundere ca PFA/IIIIF/SC, va colecta selectiv deseurile si va

detine recipienti omologati.

Plicul exterior va conline pe 16ng6 documentele enumerate mai sus qi un plic interior, in care va

fi depus6 oferta pentru spaliile supuse licitafiei, qi va cuprinde:

,/ Formularul de ofertd - model tip (anexa ff. 5) de la Primiria Sinaia, ln care se va lnscrie
pretul oferit de licitant;

Pe plicul interior se vor menfiona:
- numele ofertantului;
- adresaterenuluipentru care sevalicita.
Documentele mai sus menfionate se vor depune la Registratura PrimEriei Sinaia, pana LA DATA

ORA

Pe plicul exterior se va face mentiunea: LICITATIE PUBLIC,I PENTRU CONCESIONAREA
TEREMJLUI iN SUnMFAT,i On 560 rnp, DIN SINAU, ^SrR, WALTER U,trnlCtwZ,lMJ NR.

1A, A NU SE DESCHIDE PANA LA DATA

Dupd depunerea ofertei, care ya fi sigilatI, nu se mai accept6 completiri la documentele acesteia.

Ofertanlii vor avea asupra lor toate documentele originale care au fost depuse in copie in ofert6.
I.2. Comisia de licitafie verificd, in prima fazd, documentele solicitate, cuprinse in plicul exterior
care atesti incadrarea in criteriile de eligibilitate.
I.3. DupS verificarea documentelor depuse in plicul exterior se comunicd ofertanfilor faptul cd au

fost declarafi admiqi sau respinqi pentru participarea la licitalie. Se considerd ofertE valabild, oferta
care indeplineqte criteriile de eligibilitateprevdzute in documentalie qi a fost depus[ ln termen.

I.4. Licitatia se desfasoard sub form6 de licitafie publicd deschisa cu strigare liber6 la care trebuie
sd participe ofertantii declarafi admiqi, iar adjudecarea se face in baza unei licitatii publice
deschise cu strigare (pomind de la cel mai mare nivel al redeven{ei totale) qi a calcularii
punctajului total cu formula de calcul stabilitd. Castigatorul licitatiei este ofertantul carc a
acumulat punctajul total cel mai mare. Hotdrdrea comisiei de licitalie inscrisE in procesul verbal
privind adjudecarea este definitivI.
I.5. Pe bazahotdrdii comisiei de licitafie se comunic5 ofertantului c0gtig6tor acceptarea ofertei gi

datala care trebuie sE se prezinte pentru incheierea contractului conform art. 341 al. 26 din OUG
5712019 (Codul Administrativ), dupd implinirea termenului de 20 zile calendaristice de la
comunicare, dar un maitilrziu de 30 zile calendaristice de la implinirea termenului respectiv.

4
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5.

7

8.

9.

ORA



in legdturd cu oferta seprecizeazd urmdtoarele:
. Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de

atribuire.
. Ofertele qi documentele prezenate vor fi redactate in limba romtnl
. oferta trebuie sd fie ferm6;
. organizatorul licitaliei are dreptul sd descalifice orice ofertant care nu indeplineqte una sau mai

multe cerinfe impuse prin documentele licitafiei gi prin aceste instrucfiuni;
: depunerea ofertei rcprezintd manifestarea voinlei ofertantului de a semna contractul de

concesiune a terenului, in conditiileprecizate in caietul de sarcini;
. Oferta este valabila pe o perioada de 90 zile de la deschiderea ofertelor. Ofertantul va inscrio

aceastd durat6 in declarafia de participare la licitafie qi in ofert6.
r revocarea ofertei de c[tre ofertant, dup6 deschiderea ei qi dupi adjudecare, atrage dupd sine

pierderea garanfiei de participare;
. in cazulin carela data organizdt'rilicita[iei nu sunt minim 2 (doi) ofertanti eligibili, se recruge

la republicarea anunfului pentru un nou termen al licitaliei. Daci nici la republicarea anunfului
nu sunt minim doi ofertanli eligibili, adjudecarea se face, dac6 se oferd preful minim al

vdnzdii, chiar dac6 existi un singur ofertant, care hebuie sd participe la licitalie, qi bineinteles
cu indeplinirea condiliilor de eligibilitate.

. Nu se accept[ completarea dosarului cu documente in timpul desfdqur6rii licita]iei.

il. GARANTII

in vederea particip[rii la licitafie ofertanfii sunt obligafi sd depun[ la organizator garanlia de
participare in valoare de ....... euro qi taxa de participare in valoare de 300 lei. Ambele se achitl la
Casieria Prim6riei oraqului Sinaia din B-dul Carol Inr.47.
Ofertanlilor necdqtig6tori li se restituie garan[ia de participare in termen de 30 de zile de la data
depunerii solicitdrii de restituire a garun[iei, insofitd de chitanfa in original.
Garantia de participare se pierde in urmdtoarele cazuri:
t dacdofertantul iqi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;
r in cazul ofertantului cdqtigltor dacd acesta nu se prezintd la data prevdn*d de comisia de

licitafie pentru perfectarea contractului.
Garanlia de participare se depune la Casieria Primdriei oraqului Sinaia sau prin ordin de plat[ la
Trezoreria Buqteni.

Pentru ca licitafia sI fie validatd pentru teren trebuie sd existe minim doi ofertanfi. in cazul ln care
nu se prezintd cel putin doi ofertanfi procedura se repetd, iar la al Il-lea termen adjudecarea se va
putea face chiar dac[ existi un singur ofertant care trebuie si participe la licitafie, dacd, se oferd
preful minim al concesiondrii, cu respectarea condiliilor de eligibilitate.

ilI ALTE PREVEDERI
Terenul se concesioneazd pe o perioada de 49 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adi{ional
la contractul de concesiune.
Pasul de licitafie va fi de ..... EURO/mplb,nd, echival in lei/mp/lun6.

PRE$EDINTE q A,



Anexa 5 la
HCL Sinaiaru,3212022

CAIET DE SARCINI

de organizare qi desfdqurare a licitaliei publice
pentru concesionarea terenului in suprafafl de 560 mp, din Sinaia, Sh. Walter Mdricineanu nr.

1A, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru activitdfi de microproduclie

I, OB IE CTUL CONCESION4RII
I.1. Terenul in suprafafi de 560 mp, din Sinaia, Str. Walter Mlr6cineanu nr. 1A, situat pe

domeniul privat al oragului Sinaia, pentru activit6fi de microproducfie.

Lucrdrile de amenajare a terenului cad in rdspunderea cdgtig6torului licitafiei care va suporta qi

contravaloarea cheltuielilor ocazionate de acestea. La incetarea contractului de concesiune, terenul

va fi predat concedentului, fbrd vreo pretenfie din parlea concesionarului. Pe durata derul5rii
contractului, concesionarul va respecta toate reglement[rile in vigoare cu privire la securitatea qi

strndtatea in munc6, apdrarea impotriva incendiilor qi proteclia mediului, incluzdnd f6r6 a se

limita:
a) Legea rr, 31912006 a securitdtii qi shn6t6{ii in muncd, publicatd in Monitorul Oficial al

Romdniei, Partea l,nr.646 din26 iulie 2006;
b) OUG 5212015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 30712006 privind apararea

impotriva incendiilor. Ordonanta de urgent a nr. 21 201 5 .

c) Ordonanta de Urgenld a Guvernului nr. 19512005 privind proteclia mediului, publicatd in
Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, aprobatI, cu
modificdrile gi completdrile, prin Legea nr. 26512006, cu modificdrile gi complet6rile
ulterioare;

d) Reglementdrile europene referitoare la securitatea gi s[nltatea in munc6, apdrarca
impotriva incendiilor qi proteclia mediului.

e) OUG nr 16412008 ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de

urgenta a Guvernului w, 19 5 I 2005 privind protectia mediului

Concesionarul va asigura personalului propriu echipament adecvat.
Concesionarul este singur r6spunz6tor de eventualele daune provocate terfilor qi

concedenfului, ca urmare a desfdgur5rii activitltii sale, urm6nd a suporta in integritate riscul gi

contravaloarea despdgubirilor aferente.
Concesionarul are obligalia de a lua mdsurile corespunz[toare in vederea prevenirii

riscurilor profesionale, asigurdrii sdn6tdlii qi securit6tii in munc[ a personalului propriu, informlrii
qi instruirii acestuia ln domeniul securitElii qi sdn6t6tii in munc6, elimindrii factorilor de risc qi

accidentare, in conformitate cu dispoziliile legale in vigoare. Efectuarea instructajelor in materie
cade, exclusiv, in sarcina prestatorilor.

lnc[lcarea dispozi]iilor legale referitoare la securitatea qi sdndtateain muncd gi ap6rarea
impotriva incendiilor, pentru activitdfile desfdgurate de personalul propriu, affage ln sarcina
concesionarului intreaga r6spundere administrativd, materiali, civilI sau penaltr, dvpd caz.

Concesionarul nu poate utiliza, in vederea desfbqur5rii activitdlii pe terenul concesionat,
decdt personal care se afld in raporturi de muncd stabilite cu el potrivit legii. Orice incdlcare a
acestei obligalii atrage rlspunderea exclusivl a concesionarului.



Cu privire la orice amenajare interioar[ sau exterio wd a terenului ce va face obiectul

concesionirii, concesionarul va solicita in scris, in mod obligatoriu, acordul Primlriei oraqului

Sinaia.
Concesionarului ii este interzis sE deterioreze stwea fizicd a terenului concesionat, ori si

rcalizeze modificiri ale acestuia, in caz contrar urm0nd sd suporte toate cheltuielile necesare

pentru aducerea lui la starea inilial[ in termen de cel mult 30 de zile de la data constatlrii unor
astfel de situatii.

II. D(IRATA CONCES IONARII
[.1. Terenul in suprafafi de 560 mp, din Sinaia, Str. Walter Mdr[cineanu nr. 1A, se

concesioneazdpe o perioadE de ....... ani cu drept de prelungire cu acordul Primarului oraqului

Sinaia prin act adifional la contractul de concesiune.
II.2. Pentru nerespectarea clauzelor impuse prin conhactul de concesiune, se procedeazd la
rezilierea contractului, fbr6 acfiune In justifie qi fbr6 alt6 formalitate prealabilI (pact comisoriu de

grad IV).

III, ELEMENTE DE PRET

1I.1. Preful minim al concesiondrii pentru terenul in suprafaj[ de 560 mp, din Sinaia, Str. Walter
Mdrdcineanu nr. 1A este de .. Euro/an.
III.2. Preful concesion5rii licitat va fi cel pufin egal cu cel inscris la pct. III.1.
III.3. Modul de achitare al prefului concesiondrii cOt qi clauzele contractuale se vor stabili prin
contracful de concesiune.
III.4. Caietul de sarcini, inclusiv documentafiile se pun la dispozilia solicitanfilor, contra cost.

IV iNC ETAREA C O NC E S IO N4RII
Conform contractului de concesiune.

V, SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel care pot ap6rea intre pdrtile contractante sunt de competenfa instanfelor
judecdtoregti. Pentru solufionarea lor p5rfile pot apela qi la arbitraj.

VI, DISPOZITII FINALE
VI.1. Ofertanlii declarali admigi in urma verificlrii criteriilor de eligibilitate stabilite prin Anexa 3

la HCL ,..,,12022 vor participalafaza a doua a licitaliei unde adjudecarea se face prin
strigare.
VI.2. Drepturile gi indatoririle pdrfilor se stabilesc prin modelul de contract cadru de concesiune.
VI.3. Concesionarul este obligat s6 asigure pe toatil durata concesionirii respectarea destinaliei
pentru care a fost concesionat terenul.

Prezenta documentafie constituie anex[ la contractul de concesiune care va fi incheiat cu
ofertantul cdqtig6tor cv ocazia deruldrii procedurii de licitafie public6 qi pe care 1l completeazdin
mod corespwzdtor.

PRE$EDINTE D
#ffis



Anexa nr.6 la
HCLnr.3212022

OFERTA

Pentru concesionarea terenului in suprafafd de 560 mp, din Sinaia, str. Walter Mirdcineanu
nr. 1A, situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru activit6ti de microproductie.

ofer o redeventa de euro/an.

Prin prezenta m6 oblig s5 particip la licita{ia publicd din data de

or garuzatd la sediul Primdriei oraqului Sinaia.

ora 

-)Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 zile de la data semndrii prezentei

Declar cI am luat act ca in caznl nerespectirii pretului concesiondrii oferit, sunt de acord cu

anularea concesionirii, urmdnd sI suport toate cheltuielile ce derivd din aceasta in conditiile
contractului de concesionare qi din caietul de sarcini.

OFERTANT,

Numele qi prenumele
L.S.

7.1)

#tru-



AI\EXA NR. 7 IA

HCL.nr.3212022
OFERTANT

DECLARATIE DE PARTICIPARE

La licitafia publicl deschisi in vederea concesioniirii terenului in suprafaftr de 560 mp, din
Sinaia, Str, Walter Miricineanu nr. 1A, sifuat pe domeniul privat al oraqului Sinaia, pentru
construire activitlfi de microproducfie.

C6tre,

Urmare a anunfului publicitar apdrut ln publicalia

Prin prezenta,
Noi,

din data de

(denumirea ofertantului)

Ne manifestdm intentia fermd de participare la licitatia publicd deschisd pentru
concesionarea terenului in suprafafd de 560 mp, din Sinaia, Str. Walter M6rdcineanu nr. lA,
situat pe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru construire activitdti de microproduc{ie.

Am luat cunoqtintl condiliile de participare la licitalie, condiliile pentru lncetarea
conhactului, condiliile respingerii ofertei, de pierdere a garantiei de participare la licitaJie,
prevdzute in instrucliunile de licitalie gi ne asumlm responsabilitatea pierderii lor in conditiile
stabilite.

Oferta noastrl este valabildpdndla data de

La locul, data gi ora indicatd de dumneavoastripentru deschiderea ofertei financiare din
parteanoastri va participa un reprezentant autonzat s5 ne reprezinte gi sd semneze actele incheiate
cu aceastl ocazie.

Data Ofertant

L,S



OFERTANT

ANEXA NR.8
IaHCL nr.3212022

FI$A OFERTAIITULUI

La ticitafia publici deschisl in vederea concesionirli terenului in suprafafl de 560 mp, din
Sinaia, Str. Walter Mtrricineanu nr. 1A, situatpe domeniul privat al oragului Sinaia, pentru
activitlfi de microproducfie.

1) Ofertant

2) Sediul societd{ii sau adresa

3)Telefon, fax, email

4) Reprezentant legal

5) Funclia

6) Cod fiscal / CNP

7) Nr. inregistrare la Registrul Comerfului

8) Nr. Cont

9) Banca

10) Capitalul social ( lei)

11) Cifra de afaceri ( lei) la 31.12.2018

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

13) Certificatele de inmatriculare a sucursalelor locale

Data

L.S.

Ofertant

f#s



orasul
CNP

Anexa nr.9la
HCL m.3212022

DECLARATIE

Subsemnatul domiciliat in
str. .,nr._,b1._rsc._rap._ravand
administrator al SC/PFA/IF/II

declar pe propria rdspundere c6:

- nu voi aduce modificiri asupra terenului licitat frrd acordul
administraliei publice locale ;

- voi incheia contract de salubritate cu operatorul de salubritate in termen
de 15 zile dela data cdstigdrii licitatiei, voi colecta selectiv deqeurile qi

ma oblig sa detin la locul desfasurarii activitatii pubele omologate pentru
colectarea selectivd a deseurilor;

- pe terenul concesionat voi desfasura exclusiv activitatea pentru care

terenul a fost licitat. in ca, 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

- teritoriale 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.

Data Semnatura /stampila

ffiW



Anexa nr.10
La HCL w.3212022
Model

CONTRACTUL CADRU DE CONCESIUNE (model)

I. PARTILE CONTRACTANTE
Intre:
1. Oraqul Sinaia cu sediul administrativ in Sinaia, b-dul Carol Inr.47 reprezentat prin dl.VLAD
OPREA - PRIMAR AL ORA$ULUI SINAIA, in calitate de concedent pe de o parte,

qi
) cu sediul/domiciliul in _,str.
CUI
ff.

tlf ,_r
inregistratl la Oficiul Registrului

reprezentat prin
str. ff'-,bl'-,
identificat(i) cu CI seria m. emisl de

calitate dela data de CNP
concesionar, pe de altaparte,

la data de ............. , la sediul concedentului, in temeiul Legii 50/1991 privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de constructii, a Hotararii Consiliului Local al Oragului Sinaia rr .........., &

licita{iei publice organizatd qi desfdquratd la data de c0nd

It:*::',T::::::::::i:::*i:'tx'i't;:t"i.;;J.iffi
contract de concesiune.

II. OBIECTT]L CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Art. 1 Obiectul contractului este terenul situat in Sinaia, Str. Walter Mdricineanu nr. 1A, nr.
cad......., CF nr. ... . ..... identificat prin schi{a ce face parte integranta din contract.
Terenul situat in Sinaia Str. Walter Mdr6cineanu nr. 1A se concesiorleaza pentru activitAf de
rnicroprocluc{ie.
Termenul
Afi.2 (1) Durata concesiunii este de .... ani, Ei intra in vigoare incepand cu data de

(2)Dvata contractului de concesiune poate fi prelungita, prin simplul acord de vointa al partilor,
incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 ani.

tII. RBDEVENTA
Alt. 3 Redenta totala a concesiunii este de echivalent ....... euro/mp asa cum a reniltat in urma
licitatiei din data de ................, rezultand un pret total de .............. euro.

IV. PLATA REDEVENTEI
Art. 4. La data semnarii prezentului contract concesionarul a achitat integral redeventa totala a
concesiunii precizata la ar1. 3, adica euro cu plata in lei la cursul oficial de schimb BNR
din ziua platii (....... lei). S-a achitat suma de lei confonn ...... si suma de

lei confonn

V. DREPTURILE PARTILOR
Art. 5. Drepturile concesionarului
(1) Concesionarul are dreptul de a exploata, pe riscul qi pe r6spunderea sa, imobilul ce face
obiectul contractului de concesiune.

Comerfiului sub

cu domiciliul in
gt._, &p._,

tel
tn



(2) Concesionarul are dreptul de a executa lucr6rile necesare func{iondrii pe cheltuiala sa.

(3) Concesionarul are dreptul de a folosi qi de a culege fructele bunului ce face obiectul

concesiune, potrivit naturii acestuia qi obiectivelor stabilite de plrfi prin prezentul contract de

concesiune.
kt. 6. Drepturile concedentului
(1) Concedentul are dreptul sd inspecteze bunul concesionat, sd verifice stadiul de rcalizare a

investi{iilor, verificdnd respectarea obliga{iilor asumate de concesionar. Verifioarea bunului
concesionat se va efecfua numai la notificarea prealabila a concesionarului, in scris, cu min. 3
zile inainte de data stabilit6 pentru vizitare.
(2) Concedentul are dreptul sd modifice in mod unilateral contractul de concesiune, din motive

exceptionale legate de interesul na{ional sau local.
(3) Concedentul are dreptul de a executa orice lucrdri, de interes public, pe care acesta le

considerl a fi necesare, anun!0nd in prealabil in scris concesionarul.
(4) Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotlrdrile de consiliu
local sau functie de legislafia in domeniu, conform art.3.

YI. OBLIGATIILE PARTILOR
Art, 7 - Obligaliile concesionarului
(1) Conoesionarul va ob{ine documentatiile tehnice: proiect, documentatii urbanistice, proiect
tehnic, detalii de execufie etc. pe cheltuiala sa.

Concesionarul are obligatia obfinerii tuturor avizelorlautorizafiilor necesare realizdrii investifiei,
in conformitate cu prevederile legale.
Concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiect6rii, construirii, exploatdrii gi intrefinerii
atelier de mobilI qi tdmpldrie, ce va fi construitd pe terenul ce face obiectul contractului de

concesiune.
Concesionarul are obligativitatea asigur6rii exploatErii in regim de continuitate, eficacitate qi

permanent[ a bunului concesionat, pe toata durata contractului, potrivit obiectivelor stabilite de

cdtre concedent.
Concesionarul se obligi sd administreze gi si exploateze obiectul concesiunii cu diligentI
maximi pentru a conserva qi dezvolta valoarea acestuia pe toat[ durata contractului.
(2) Concesionarul este obligat s6 exploateze in mod direct bunul care face obiectul concesiunii.
Pe toata durata contractului, concesionarul nu va schimba obiecful concesiunii, asa cum a fost
stabilit la art. l.
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
(4) Concesionarul are obligafia sI respecte legisla{ia din Romdnia pe toata durata concesiunii in
toate acfiunile pe care le intreprinde pentru realizarea contractului.
(5) Concesionarul este obligat sd plateascd redevenla qi penalitdjile/major[rile calculate de

concedent in caz de nerespectare a termenelor de plat6.
(6) Concesionarul are obligalia sI plateascd taxele qi impozitele pentru obiectul concesiunii,
funclie de legislatia in domeniu.
(7) Concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exerciliului functiunii
organelor de poli{ie, pompieri, salvare, protecfie civil6, aparure na{ionalI qi alte asemenea.
(8) Concesionarul are obligafia intrelinerii bunului concesionat pe intreaga perioadd a deruldrii
contractului de concesiune (lucrdri de intre{inere, curdfenie, deszdpezire etc).
(9) Concesionarul are obligafia de a permite accesul proprietarului bunului concesionat, la
solicitarea acestuia din urm6, pentru executarea oricdror lucrdri de interes public pe care acesta le
consider[ a fi necesare.
(10) Concesionarul este obligat sd respecte conditiile impuse de natura bunurilor (protejarea

secretului de stat, materiale cu regim special, condifii de sigurantl in exploatare, protec{ia
mediului, protecfia muncii, condilii privind folosirea gi conservarea patrimoniului etc.).



Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 19512005 privind protectia mediului, cu

modificarile qi complet[rile ulterioare, sau a altor prevederi legale in vigoare.
(11) Concesionarul va respecta condiliile de exploatare a concesiunii qi obiectivele de ordin
economic, financiar, social gi de mediu, incepand de la preluarea bunului pdnl la incetarea

contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural dupd realizarea lucr[rilor de oriee

(invesfitie, orgarizare de qantier, intervenfie, exploatare, demolare etc.) gi mentinerea acestuia in
condifii normale, vtilizareade echipamente nepoluante pentru mediul ambiant qi lipsite de riscuri
pentru personalul de exploatare qi intrelinere, precum qi pentru aqezdrile umane.
(12) Concesionarul va lua toate mdsurile necesare pentru ca prin lucrdrile realizate sd nu afecteze

proprietilile vecine; este direct rdspunzltor pentru defecfiunile/degr[darile/distrugerile qi alte

asemenea qi va suporta exclusiv prejudiciile create.
(13) Concesionarul are obligafia de a inregistra contractul de concesiune ln registrele de

publicitate imobiliar5.
Qa)Laincetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat
sd restituie concedentului, in deplinl proprietate, terenul ln mod gratuit qi liber de orice sarcini,
pe baza de proces verbal. La ftnalizarca termenului concesiunii, pdrfile vor stabili de comun
acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de cltre proprietarul investi{iei.
(15) tn termen de 90 de zile dela data semn6rii contractului de coneesiune, concesionarul este

obligat sE depuni, cu titlu de garanfie, o suma reprezentand 30% din redevenla datoratl
concedentului pentru primul an de concesionare in contul RO28 TREZ 5295 006X XX00 0609
in cazul in care concesionarul nu respectl aceastd obligafie, contractul inceteazd de drept fdrl
nici o notificare privind punerea in intarziere, ftrd acordarea de despagubiri concesionarului qi

f6ra intervenlia instanfei. Din aceasta sumd sunt retinute, dacd este cazul, penalitltile qi alte sume

datorate concedentului de cdtre concesionar, inbaza prezentului contract.
(16) Concesionarul este obligat calafrnalizarea lucr6rilor de reabilitare a imobilului s6 prezinte
concedentului procesul verbal de receptie a lucr[rilor executate; la receptia lucrdrilor vor fi
invitafi gi reprezentanli ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism);
(17) Concesionarul este obligat sI punl la dispozi{ia organelor de control ale concedentului toate
evidentele gi informaliile solicitate, legate de obiectul concesiunii.
(18) Concesionarul este obligat s[ continuie exploatarea bunurilor ln noile condifii stabilite de
concedent, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fdrd, a

putea solicita incetarea acestuia, dac[ este posibilI continuarea exploatirii acestora cu aceeagi
destinafie pentru care au fost concesionate.
tn cazul in care modificarea unilateral[ a contractului de concesiune li aduce un prejudiciu,
concesionarul are dreptul sI primeascd fdr[ lntarziere o justd despigubire. in caz de dezacord
intre concedent qi concesionar cu privire la suma despigubirii, aceasta va fi stabilitE de citre
instanfa judecltoreascd competentd. Dezacordul nu exclude indeplinirea obligafiilor contractuale
de cdtre concesionar.
(19) Concesionarul va asigura evacuarea apelor meteorice la re{eaua de canalizare a oraqului qi
va avea grijd, caprin lucrdrile executate sd nu afecteze imobilele vecine.
(20) Concesionarul are obligafia si asigure qi sI menfina toate lucr6rile qi instalafiile in bun[
stare de funcfionare, conform prevederilor reglementarilor in vigoare privind exploatarea
locuinf6;
(21) Concesionarul trebuie sd se conformeze tuturor prevederilor legale, privind controlul gi

securitatea utilizatorilor locuin![;
(22) Concesionarul are obligatia de a lua toate mdsurile in vederea semnalizErii qi dirijdrii
traficului rutier, atunci cdnd intervin perturbalii generate de execu{ia unor lucrlri de intre{inere,
exploatare sau de alte ca:uze de forfa major6.
(23) Concesionarul are obligafia de a obfine autoizalia de construire qi de a incepe lucr6r'i1e de
construire in termen de I an de la data semndrii contractului de concesiune.



(24) Concesionarul are obliga{ia de a termina lucrlrile de construire in termen de 2 ani de la data

obtrinerii autorizaliei de construire.
(25) Concesionarul va respecta specifica{iile tehnice stabilite prin documentatiile de urbanism.

Art. 8 - Obligatiile concedentului
(1) Concedentul este obligat sd nu il tulbure pe concesionar in exercifiul drepturilor rezultate din
prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul sa modifice unilateral contractul de concesiune, exceptand
sitnalia prevanfidla art.6 alin (2) sau alte situafii prevazute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat sd notifice concesionarului aparifia oricdror imprejurdri de natur[ sd

aducd atingere drepturilor concesionarului.
(4) Transmiterea concesiunii asupra terenului se face numai cu acordul concedenfului, cu
renegocierea redevenf ei.

VII. INCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESITJNE
Art.9
(1) Prin simplul acord de voin{d al p6rfilor de la data restituirii de cdtre concesionar a bunului
concesionat;
(z)La expirarea duratei inifiale stabilite in contract, dacd p6rfile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia, in conditiile legii;
(3) La disparifia, dintr-o cauzd de fortd major6, a bunului concesionat sau in cazul imposibilit6fii
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renun{we, ftrd plata unei desp[gpbiri, cazln
care acesta va notifica indatl concedentul despre disparilia bunului ori imposibilitatea obiectivd
de exploatare a acestuia, declardnd renunlarea la concesiune, ln conformitate cu art. l4,l (a) al
prezentului document.
in aceste situalii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei desptrgubiri pentru
prejudiciile suferite de concesionar.
(a) in cazul in care interesul nafional sau local o impune, prin denunfarea unilateralI de cltre
concedent, cu plata unei despdgubiri juste qi prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord
fiind competentd instanfa de judecatd. Concedentul va notifica de indatl infenfia de a denunla
unilateral contractul de concesiune qi va face menliune cu privire la motivele ce au determinat
aceastE masur[.
(5) in cazul in care concesionarul nu igi respecta obligafi a de adepune garanliaprevazatd,la art,
7 alin. 15 ln termen de 90 de zile de la incheierea contractului, contractual inceteaza de drept,
fdrd punereainintarziere qi fdrl nici o altd formalitate;
(6) in cazul in care concesionarul intr6 in procedura de faliment sau este decdnfidin drepturi.
(7) in cazul nerespectlrii obligafiilor contractuale de cdtre concesionar, prin reziliere de cltre
concedent, cu plata unei desp[gubiri in sarcina concesionarului. Concesionarul este obligat sE

achite folosinfa terenului pdn6 la predarea efectivd a acestuia c6tre concedent. Cuantumul lipsei
de folosin{[ teren, pe lun6, reprezintd llt2 din valoarea anualI a redeven]ei licitate. Plata se va
efectua lunar pind la ultima zi a lunii in curs. Pentru nerespectarea acestei obligafii se calculeaz6
majorlri de intarziere conform legislatiei in vigoare.
(8) Pact comisoriu: Neexecutarea obligatiei de platd a redeven{ei sau a taxelor qi impozitelor
datorate pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei pdn6 la care era
obligat sI faca plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fdrd a mai fi necesar6
semnarea sau punerea in intarziere qi f6r6 intervenfia instanleijudecltoreqti.
(9) Pact comisoriu: Nerespectarea termenelor de I an de la data semndrii contractului de
concesiune pentru obtinerea autorizaliei de construire qi inceperea lucrbrilor de construire, qi de
2 ani de la data obfinerii autorizafiei de construire pentru terminarea lucrdrilor de construire,
prevdzute la afi. 7 al. (23) qi (24), duce la rezilierea de plin clrept a contractului, ftrd a rnai fi
necesard sernnarea sau punerea in intarziere qi fErd intervenlia instanlei judecitoreqti.
(10) La incetarea/rezilierca contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat sI restituie
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concedentului, in deplini proprietate, terenul (bun de retur), ln mod gratuit gi liber de

sarcini.
Neexecutarea obligatiilor contractuale, confera concedentului, Oraqul Sinaia, dreptul sa solicite
instanlei reziliereacontractului de concesionare, cu plata unei desp6gubiri, const0nd in valoarea

redeven{ei qi a penalitltilor calculate pin6 la preluarea bunului.
(11) ln condi{iile incetdrii contractului de concesiune din alte cauze dectt ajungerea la termen,
forfa majord sau cazul fortuit, concesionarul este obligat si asigure continuitatea exploatlrii
bunului proprietate privat6, in condifiile stipulate in prezentul contract, p0n6 la preluarea de c[tre
concedent.

VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 10 (1) Pentru nerespectarea obligafiilor cuprinse in prezentuI contract de concesiune, partea

in culpa datorcazd: majorbri de intarziere in cazul neachit6rii in termenul stabilit a redevenfei,
conform art.4.4. qi despdgubiri, conform art9.7.
(2) Forfa majord apar6 de rdspundere, in condiliile legii.

IX. DECADEREA DIN DREPTURI A CONCESIONARULUI
Art. 11

(1) Dec[derea din drepturi a concesionarului echivaleazdcu retragerea concesiunii qi are drept
consecinfd incetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului.
Decdderea din drepturi se pronunfd de cdtre instanla de judecata. Aceastl sancJiune se aplicI in
cazul cdnd concesionarul:
a) ignor6 sistematic prevederile contractului de concesiune;
b) abandoneazd sau intrerupe activitlfile legate de rcalizarea obiectului concesiunii;
c) alte sitnalii care conduc la nerealizarcaobiectului concesiunii. in situa{iile prevdafiemai sus,

concedentul va transmite o somafie scris6 concesionarului, cu men{ionarea situaliilor care pot
conduce la decdderea sa din drepturi.
Prin somatie se va acorda un termen pentru inlaturarea deficienfelor. in cazul in care situaliile se

menfin qi dupd expirarea acestui termen, se va sesiza instanfa de judecatE.
(2) Dec6derea din drepturi a concesionarului conduce la incetarea de drept a contractului de
concesiune qi oblig6 pe concesionar la acoperirea tuturor prejudiciilor suportate de concedent.
Inainte de sesizarea instantei de judecatd pentru dec6derea din drepturi a concesionarului,
concedentul este obligat sI anun{e finanfatorii lucr[rii in vederea exercit[rii dreptului de a decide
invocarea beneficiului substituirii concesionarului.
Finanlatorii vor comunica concedentului intenfia lor ferma de a constitui o persoana juridica
substitutoare, care va trebui sd posede capacitate financiarI gi tehnicl suficientl pentru a

continua concesiunea.
Concedentul este obligat ca, in termen de doul luni de la notificarea persoanei juridice
substituitoare, si comunice confirmarea sa sau motivele respingerii. De la data confirmlrii
exprese a substituirii, unitatea substitutoare se bucur5 de totalitatea drepturilor gi iqi asum[
totalitatea obligafiilor aferente concesiunii.

X. LITIGII
Art. 12. in mEsura in care parfile nu ajung la o solufie pe cale amiabilE, solufionarea litigiilor de
orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, precum gi a celor privind
acordarea desp[gubirilor se realizeazd potrivit Legii contenciosului administrativ w. 55412004,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, instanfa competentd de Contencios Administrativ qi
Fiscal este cea de la locul executdrii contractului.

XI. RASCUMPARAREA CONCESIT]MI

orice



Art. 13 (1) a) Concedentul are posibilitatea, cu un preaviz de un an, de a rlscump6ra concesiunea

dup[ epuizarea a2l3 din durata acesteia.

b) Rdscumpdrarea concesiunii se face cdnd interese majore ale Oraqului Sinaia o impun qi se

aproba prin hotlrdre a Consiliului Local al Oragului Sinaia.
c) Preful rdscumplrarii se stabileqte de comun acord intre p6rfi, iar in caz de dezacord, pdrfile se

vor adresa instantei dejudecati.

XII. RENUNTAREA LA CONCESITINE
/.rt,14
a) Concesionarul poate renunfa la concesiune in cazul imposibilitlfii de a realiza obiectul
concesiunii, motivat de dispardia bunului concesionat, dintr-o cauzd de forfa major[, sau datoritl
faptului c6 pe parcursul executdrii lucrdrilor se constatd existen{a unor vestigii arheologice.
Concesionarul va inqtiin{a deindatd ln scris concedentul. Motivafia renuntdrii la concesiune va fi
analizatd de o comisie numitd de concedent, formata din specialiqti de profil ai acestuia qi ai altor
autoritati legale competente. in situlia in care nu intreg terenul concesionat este afectat de
vestigii, la solicitarea concesionarului, suprafafa concesionat6 poate fi diminuatl cu suprafala
afectatd de vestigiile istorice, care va fi preluatd de concedent, redevenfa urmdnd a fi diminuat6
in mod corepunzator. in aceste situalii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei
desplgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar.
b) in cazul in care obiectul concesiunii nu poate firealizatdatorit[ nerespectdrii obligatiilor de
cdtre concedent, atunci concesionarul are dreptul la despdgubiri pentru acoperirea costurilor
lucrlrilor gi a celorlalte cheltuieli suportate . in cazul in care nu se va ajunge la un acord, se va
sesiza instanfa de judecatS.

c) In cazul renuntErii la concesiune, din alte motive dec0t cele previzute la alin 1 (a) ce fin de
culpa sa, concesionarul este oblig at la plata unor despagubiri:
- in situafia in care construcfia nu este inceput6, despdgubirea in sarcina concesionarului consta
in contravaloarea lucrdrilor executate de concedent ln vederea aducerii bunului la starea fizicade
la data concesionlrii - activit6fi de microproducfie (nivelare teren, execufie platforma betonatd,
precum gi a altor lucrdri necesare deruldrii de activitSli de microproduclie);
Concesionarul este obligat sa plateascl redevenfa gi accesoriile acesteia pdnl la data prelulrii
terenului de cdtre concedent;
- in situalia in care construclia este in diverse stadii de construire sau finalizat5, despdgubirea in
sarcina concesionarului reprezinti valoarea investifiilor executate p0nd la data renunf6rii la
concesiune.
Bunurile proprii, constdnd din bunuri achizifionate de concesionar, ce pot fi ridicate fdrd a afecta
funclionarea imobilului pot reveni concedentului, in mdsura in care acesta iqi manifestE intenfia
de a le prelua, in schimbul unei compensalii bdneqti; in caz contrar concesionarul isi va ridica
bunurile.

XIII. ALTB, CLAAZE
Art. 15 (1) La frnalizarea termenului concesiunii, plrtile vor stabili de comun acord modalitatea
de utilizare in continuare a imobilului.
(2) Schimbarea situatiei juridice a obiectului concesiunii dupd incheierea contractului nu oblig[
pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despagubire in acest
caz.
Art. 16 (1) in caanlincare oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv
nuld, inaplicabil6 sau ilegalS parlial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta
nici o altd dispozi{ie a contractului, iar acesta va fi interpretat ca gi cdnd astfel de dispozi}ii
nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevdzute.



Art. 17 (1) Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al

ambelor parfi.
Art. 18 (1) in situalia in care la termenul de incetare a concesiunii vor aparea alte reglementari
legale privind concesionarea terenurilor, de comun acord, pdrtile contractante vor putea negocia
gi stabili alte condi{ii decdt celeprevazute in prezentul document.

XIV. DEFINITII
Art. 19

(1) Prin forfa major5, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare
externd cu caracter exceptional, fdrl relafie cu lucrul care a provocat dauna sau cu lnsuqirile sale

naturale, absolut invincibild qi absolut imprevizibild.
(2) Prin interes nalional sau local, ln sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o

imprejurare externd cu caracter exceptional, prin care se impune realizarca unor obiective de

interes national, judelean gi local.

Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in Sinaia, Str. Walter Mlrdoineanu nr.
1A, jud. Prahova, s'a incheiat in 2 (dou5) exemplare, cite unul pentru fiecare parte. Bunul se

considerl predat la data semndrii prezentului contract de concesiune.



Anexa nr.9

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

lncheiat astazi... ....., intre :

l.Oraqul Sinaia cu sediul administrativ in Sinaia, b-dul Carol 1w.47 reprezentat prin dl.VLAD
OPREA - PRIMAR al ORA$ULUI SINAIA, in calitate de predator ;

si
2.SC

inregistratd la Oficiul Registrului Comerfului sub nr.
rcprezentat
str.

cu domiciliul in
ff'-,bl'-, ot'-, aP' , tel

cu CI seria nr. emisd de
CNP in calitate de primitor,

Cu ocazia pred6rii-primirii terenului in suprafa{d de 560 mp, din Sinaia, Str. Walter Mdrdcineanu
nr. 1A.

SC

verbal, Orasului Sinaia, in stare corespunzatoare de folosin!6, la rezilierea sau incetarea de drept
a contractului.

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in 2 exemplare, cdte unul pentru fiecare parte.

ORAS SINAIA
Am predat,

Nume

LS

Nume

LS

prin

cu sediul in .str. nr._, CUI

identificat(E)
la data de

.SRL se obliga sa predea terenul care face obiectul prezentului proces-

SC ... SRL
Am primit,

{9Y,

(r'l,}ta*ri
\lt, r L


