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CAIET DE SARCINI

privind concesionarea TEREN SPORT in suprafata de

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNl
1.1 .Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa Fie concesionat

Terenul de sport care urmeaza a se concesiona face parte din domeniul
public al comunei Sabaoani §i este amplasat in INTRAVILANUL comunei
Sabaoani, judetul Neamt, avand urmatoarele vecinatati:

NORD- CORP Cl- SCOALA.
SUD- STR.CASTANILOR.
EST- ANEXA GOSPODAREASCA.
VEST- CORP C2- SCOALA.

Terenul de sport care face obiectul concesionarii are o suprafata de
1069,00 mp.

1.2.Destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii
Terenul de sport ce este propus concesionarii va avea destinatia de -
*Teren de desfa§urare activitati sportive §i recreative.

1.3. Conditiile de exploatare a concesiunii sj obiectivele de ordin
economic, financiar, social si de mediu urmarite de catre concedent privind
exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii

Concesionarea terenului de sport sus-mentionat este indicata de
urmatoarele motive de ordin legislativ, economic-fmanciar, social si de
mediu:

1. Motivatia pentru componenta legislativa:
- prevederile art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b din Legea administratiei

publice locale nr.215/2001 republicata, potrivit carora Consiliul Local
hotara§te ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes
local, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa
fie concesionate ori sa fie Tnchiriate;

- prevederile art. 13 alin. 1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
republicata si actualizata, potrivit carora : spatiile apartinand domeniului
privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate
construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitatie publica,
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potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiiloKv^de, •'i
urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea-—
realizarii de catre titular a constructiei ;

- prevederile O.U.G. nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;

- prevederile H. G. nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvemului
nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publica.

2. Motivatia pentru componenta financiara:
Principalele avantaje ale concesionarii Terenului de sport in

suprafata de 1069,00 mp situat in INTRAVILANUL comunei Sabaoani
sunt urmatoarele:

- Concesionarul va acoperi in intregime costurile ridicate de
intretinerea §i exploatarea suprafetei de teren concesionate.

- Concesionarul va achita autoritatii concedente, in contravaloarea
terenului concesionat, o redeventa anuala stabilita prin hotarare a Consiliului
Local, pe teren sport ST= 1069,OOMP.

- Concesionarea trece intreaga responsabilitate pentru modul de
gestionare a terenului concesionat, in sarcina concesionarului ( inclusiv cele
de mediu).

Prin concesionarea terenului de sport se urmareste:
- utilizarea eficienta a acesteia in scopul realizarii activitatilor

sportive.
- obtineri de venituri suplimentare la bugetul Consiliului local.
- evitarea degradarii terenului de sport existent .

3. Motivatia pentru componenta de mediu:
Concesionarul va avea obligatia , prin contractul de concesiune, sa

respecte toata legislatia in vigoare pe probleme de mediu.
Contractul de concesiune transfera responsabilitatea viitorului

concesionar cu privire la respectarea clauzelor de protectia mediului, printre
care unele dintre cele mai importante sunt:

-luarea tuturor masurilor necesare pentru diminuarea si evitarea
poluarii solului si a apei subterane, cu efecte asupra sanatatii populapiei;

-utilizarea durabila a resurselor;

"
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-gestionarea eficienta a deseurilor si mentinerea cu
conditiilor de igiena cerate de reglementarile legale in vigoare;

2. CONDITII GENERALE ALE CQNCESIUNII
2.1. Regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii

(regimul bunurilor proprii):
Bunurile proprii, la incetarea contractului de concesiune, raman in

proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut
concesionarului §i au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii.

2.2. Obligatiile privind protectia mediului
Concesionarul are obligatia de a respecta toate dispozitiile legale in

vigoare referitoare la protectia mediului.
2.3. Obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate gi

permanenta
Concesionarul are obligatia de exploata bunul in regim de continuitate

si permanenta.
2.4.Interdictia subconcesionarii bunului concesionat

Concesionarul nu are dreptul de a subconcesiona, in tot sau in parte,
unei alte persoane, obiectul concesiunii.

2.5. Conditiile in care Concesionarul poate inchiria bunul concesionat pe
durata concesiunii

Concesionarul nu are dreptul de a inchiria bunul concesionat pe durata
concesiunii.

2.6. Durata concesiunii
Durata concesiunii, stabilita prin studiul de oportunitate nu va putea

depasi 10 ani, incepand de la data semnarii lui. Contractul de concesiune
poate fi prelungit pentru o perioada egala cu eel mult jumatate din durata
sa initiala, prin simplul acord de vointa al partilor.

2.7. Redeventa minima si modul de calcul al acesteia
Redeventa minima este de £OO 0 lei/an, fund stabilita prin

hotarare a Consiliului Local Sabaoani, pe baza raportului de evaluare
intocmit de expertul autorizat.

2.8. Natura sj cuantumul garantiilor solicitate de concedent
Pretul pentru obtinerea documentatiei de atribuire este

contravaloarea muMplicarii documentatiei, respectiv 50. lei.
Taxa de partifeipare la licitatie este de 50 lei.
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Concesionarul are obligatia ca in termen de eel mult 90 de:zife
data semnarii contractului de concesiune sa depuna, cu titlu de
suma fixa reprezentand o cota-parte de 10% din suma obligatiei
catre concedent, stabilita de acesta §i datorata pentru primul
exploatare. Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile sj
alte sume datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului
de concesiune.

2.9. Concesionarul are obligatia respectarii conditiilor speciale impuse de
natura bunului ce face obiectul concesiunii, referitoare la :

2.9.1 conditii de siguranta in exploatare;
2.9.2. protectia mediului;
2.9.3. protectia muncii;
2.9.4. conditii impuse de acordurile sj conventiile Internationale la care

Romania este parte.

3. CONDITIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE
INDEPLINEASCA OFERTELE

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe
toata perioada de valabilitate stabilita de concedent, respectiv 90 de zile .

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta, in scris, conformitate cu
prevederile documentatiei de atribuire.

Ofertele se redacteaza in limba romana.
Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa §i pana

la data limita pentru depunere, stabilite in anuntul procedurii: ,
ora . Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad
in sarcina persoanei interesate. Oferta depusa la o alta adresa a oncedentului
decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se
returneaza nedeschisa.

Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior §i
unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul
"Oferte", precizandu-se data si ora.

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este
depusa oferta (Licitatie deschisa in vederea concesionarii TEREN SPORT
in suprafata de 1069 ,00 mp)si mentiunea "A nu se deschide inainte de data
de ora " Plicul exterior va trebui sa contina s.i:

a) fi§a cu informatii privind ofertantul §i o declaratie de participare,
semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;

-;»''/
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b) acte doveditoare privind calitatile §i capacitatile
conform solicitarilor concedentului; \\

c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini:
Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numeFe

sau denumirea ofertantului, precum §i domiciliul sau sediul social al
acestuia, dupa caz.

Fiecare participant poate depune doar o singura oferta.
Oferta trebuie sa contina eel putin date referitoare la :
- nivelul redeventei ofeite, pornind de la pretul stabilit in caietul de

sarcini ;
- descrierea sumara a investitiei ce urmeaza a se realiza pe teren de

sport, concesionata, cu respectarea destinatiei teren de sport ,
prevazuta in caietul de sarcini;
asumarea obligatiei de a incheia contractul de concesiune in
conditiile prevazute la punctul 7 §i in termenul prevazut de lege;

- perioada de valabilitate a ofertei;
- alte informatii conform prevederilor caietului de sarcini.
Nerespectarea conditiilor stabilite in caietul de sarcini conduce la

respingerea ofetei.

4. Clauze referitoare la mcetarea contractului de concesiune
Incetarea contractului de concesiune poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea

unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste §i prealabile in
sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata;

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar,
prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului;

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin
reziliere de catre concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in
cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin
renuntare, fara plata unei despagubiri.

La incetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sa
restituie, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat.
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IV. Instructiimi privind modul de elaborare si prezeiito'e a >
ofertelor

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta, in scris, conformitate cu
prevederile documentatiei de atribuire.

Ofertele se redacteaza in limba romana.
Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa si pana

la data limita pentru depunere, stabilite in anuntul procedurii: ,
ora . Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta
majora, cad in sarcina persoanei interesate. Oferta depusa la o alta adresa a
concedentului decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru
depunere se returneaza nedeschisa.

Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si
unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul
"Oferte", precizandu-se data si ora.

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este
depusa oferta ( Licitatie deschisa in vederea concesionarii Teren de sport
in suprafata de 1069,00 mp si mentiunea "A nu se deschide inainte de
data de ora . " Plicul exterior va trebui sa contina si:

a) fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare,
semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;

b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor,
conform solicitarilor concedentului;

c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
d) acte doveditoare privind depunerea garantiei de participare.

Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele
sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al
acestuia, dupa caz.

Fiecare participant poate depune doar o singura oferta.
Oferta trebuie sa contina eel putin date referitoare la :
- nivelul redeventei oferite, pornind de la pretul stabilit in caietul de

sarcini ;
- asumarea obligatiei de a incheia contractul de concesiune in

conditiile prevazute la punctul 7 si in termenul prevazut de lege;
- perioada de valabilitate a ofertei;
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V. INFORMATII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBtlM)
APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEll O 13

CASTIGATOARE
Siis

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ca§tigaf6"aTrer:

este eel mai mare nivel al redeventei.

VI. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A
CAILOR DE ATAC

Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea,
executarea, modificarea §i incetarea contractului de concesiune, precum si a
celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ
a tribunalului in a carui jurisdictie se afla sediul concedentului.

Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de
contencios administrativ a curtii de apel, conform prevederilor legale.
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VII. INFORMATIIREFERITOARE LA CLAUZElJ
CONTRACTUAL^ OBLIGATQRII

CONTRACT DE CONCESIUNE

I. Partile contractante
Consiliul Local al Comunei Sabaoani, cu sediul in str. Orizontului nr. 56,

sat Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul Neamt, reprezentat prin ing. Dascalu
Valeria, avand functia de primar, in calitate de concedent, pe de o parte,

Si
, persoana fizica (domiciliul,

buletinul/cartea de identitate)/persoana juridica (actul constitutiv al agentului
economic) , cu sediul principal in ,
reprezentat prin , avand functia de , in calitate de
concesionar, pe de alta parte,

la data de ,
la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) ,
in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata
cu modiflcari prin Legea nr. 22/2007, §i al Hotararii Consiliului Local
Sabaoani nr. §i nr / , s-a mcheiat prezentul contract
de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune
ART. 1
(1) Obiectul contractului de concesiune este concesionarea TEREN

SPORT in suprafata de 1069,00 mp proprietate publica a comunei
Sabaoani, situat in INTRAVILANUL comunei Sabaoani, judetul Neamt.

in conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) Obiectivele concedentului sunt:
a) realizarea obiectivului; TEREN SPORT
b) realizarea de venituri la bugetul local - redeventa, taxe §i impozite

locale;
c) cresterea ocuparii fortei de munca active din comuna Sabaoani, judetul

Neamt;
d) evitarea degradarii spatiului existent.
(3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza

urmatoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: TEREN SPORT in suprafata de 1069,00 mp.
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b) bunurile proprii.-
III. Termenul
ART. 2
(l)Durata concesiunii este de 10 ani, incepand de la data de

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu
eel mult jumatate din durata sa initiala.

IV. Redeventa
ART. 3
Redeventa este de , platita anual, pana eel mai tarziu la data de

martie.
Pentru anul in curs redeventa se plates,te in termen de maxim 90 de zile de

la data incheierii contractului.
Redeventa se majoreaza in fiecare an cu indicele de inflatie stabilit de

Parlament prin Legea bugetului de stat.
V. Plata redeventei
ART. 4
Plata redeventei se face prin conturile:

contul concedentului nr. deschis la Banca

contul concesionarului nr , deschis la Banca

sau in numerar la casieria Primariei Comunei Sabaoani.
Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce

la rezilierea contractului §i plata de penalitati in cuantum de 0,15% din
valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere.

VI. Drepturile partilor
Drepturile concesionarului
ART. 5
(1) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe

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

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi §i de a culege fructele bunurilor
care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului §i obiectivelor stabilite
de parti prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului
ART. 6
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(1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile
verificand respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a
concesionarului §i in urmatoarele conditii:

(3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea
reglementara a contractului de concesiune, din motive exceptional legate de
interesul national sau local.

VII. Obligatiile partilor
ART. 7
(1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de

continuitate §i de permanenta a bunurilor proprietate publica ce fac obiectul
concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.

(2) Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile care
fac obiectul concesiunii.

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul
concesiunii.

(4) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa.
(5) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura

bunurilor proprietate publica (protejarea secretului de stat, materiale cu
regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului,
protectia muncii, conditii privind folosirea §i conservarea patrimoniului etc.).

(6) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen,
Concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate,
bunurile de retur, in mod gratuit §i libere de orice sarcini.

(7) In termen de (eel mult) 90 de zile de la data incheierii contractului de
concesiune, Concesionarul este obligat sa depuna, cu titlu de garantie, o
suma de lei, reprezentand o cota-parte de 10% din suma datorata
concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

(8) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile
conditii stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din
prezentul contract de concesiune, fara a putea solicita incetarea acestuia.

(9) Concesionarul se obliga sa plateasca ... % din prima de asigurare.
(10) Concesionarul are obligatia de a plati impozit pentru terenul

concesionat, precum §i toate celelalte taxe locale.
(11) Concesionarul are obligatia de a obtine toate autorizatiile, avizele §i

acordurile necesare in vederea edificarii constructiei, fara a schimba
destinatia concesiunii.
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Obligatiile concedentului
ART. 8
(1) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul

drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de

concesiune, in afara de cazurile prevazute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror

imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.
VIII. Incetarea contractului de concesiune
ART. 9
(1) Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoare situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea

unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in
sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata;

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar,
prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina
concesionarului;

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin
reziliere de catre concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in
cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin
renuntare, fara plata unei despagubiri;

f) alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce
atingere cauzelor §i conditiilor reglementate de lege.

(2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce
au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate
dupa cum urmeaza:

a) bunuri de retur TEREN SPORT in suprafata de 1069,00 mp.
b) bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului §i au fost

utilizate de catre acesta pe durata concesiunii..
IX. Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de

mediu intre concedent §i concesionar
ART. 10 Toate obligatiile privind protectia mediului inconjurator revin

concesionarului.
X. Raspunderea contractual^
ART. 11
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Nerespectarea de catre partite contractante a obligatiilor cuprinse in
prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in
culpa.

XI. Litigii
ART. 12
(1) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului

contract de concesiune se realizeaza potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii, partile pot stipula in contractul
de concesiune clauze compromisorii.

XII. Defmitii
ART. 14
(1) Prin forta majora, in sensul prezentului contract de concesiune, se

intelege o imprejurare externa cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul
care a provocat dauna sau cu insu§irile sale naturale, absolut invincibila §i
absolut imprevizibila.

(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit §i au
condus la producerea prejudiciului §i care nu implica vinovatia paznicului
juridic, dar care nu intrunesc caracteristicile fortei majore.

Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in exemplare.

Concedent, Concesionar,


