JUDETUL ALBA
COMUNA RADE$TI
CONSILIU LOCAL

HOTOTARAREA NR. 65/2017

Privind concesionarea imobilului "teren" , situat in satul Rade~ti, comuna
Rade~ti, Jud. Alba, inscris in CF nr. 283 ,cu nr.cadl top. 602/1 si 602/2, in
suprafata de 13350 mp, anat in domeniul public a comunei Rade~ti .
Consiliul local al comunei Rade~ti, judetul Alba, intrunit in ~edinta publica
ordinara in data de 5.12.2017 :
Lmlnd in dezbatere:
- Cererea inaintata de catre domnul Hategan Dorel in caIitate de reprezentant legal al
SC DELU & ANY SRL cu sediul in municipiu Aiud,
str. Mara~e~ti , nr. 23,
inregistrata la Primaria comunei Rade~ti sub nr. 2018 din 24.07.2017, prin care soIicita
concesionarea suprafetei de 13350 mp teren din categoria de folosinta neproductiv ,
apaqinand domeniului public al comunei Rade~ti, jud.Alba ;
-Raportul de evaluare inregistrat sub nr. 2982/29.11.2017, lntocmit de ditre d-na.
Marcu Maria, expert autorlzat in condi!iile legii;
-raportul de specialitate intocmit de dl. Dancea Stinea loan-Ilie administrator public,
prin care se fundamenteaza propunerile din proiectul de hotarare, inregistrat la nr.
3075/28.11.2017,
A vand in vedere prevederile art. 3, art.4 alin 2, art 5 lit. b), art 6, art 7 alin 1), art 9
alin (1), art 10 alin (1), art. 12 (1) din OUG nr 54/28.06.2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (2),
art. 16 (1) din HGR nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a OUG nr. 54/2006 ~i art. 5 alin. (2), art 36 alin. 5) lit. a), art. 123 alin, 1), din
Legea 215/2001, privind administratia publica locala republicata.
In temeiul art. 45(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata:

HOTARASTE:
Art.1 Insu~e~te Raportul de evaluare pentru terenul extravilan situat in satul Rade~ti
, FN, jud.Alba in suprafata de 13350 mp , inscris in CF nr. 283 ,cu nr.cadl top. 60211
si 602/2, aflat in domeniul public al comunei Rade~ti, judetul Alba, intocmit de catre
d-na Marcu Maria, expert autorizat In conditiile leg ii, inregistrat la Registratura generala
a Primariei sub nr. 2982/15.11.2017, conform Anexei nr. 1 parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. Se aproba concesionarea prin licitatie publica, a imobilului teren, situat Tn
satul Rade~ti, comuna Rade!?ti, Jud. Alba, Inscris in CF nr. 283 Rade~ti, cu nr. top.
602/1 si 602/2, in suprafata de 13350 mp, aflat in proprietatea publica a comunei
Rade~ti .
Art. 3. Se aproba Studiul de oportunitate prevazut in anexa 2 la prezenta hotarare.
Art. 4. Se aproba documentatia de atribuire prevazut in anexa 3 la prezenta hotarare.
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Art.5. Redevenla anuaUi datorata pentru conceslOnarea imobilului este de 2000
lei/an.

Art.6. Concesionarea se va face pe 0 perioada de 25 ani
Art.7. Prelul de concesiune se va achita pana 1a data de 3 1 martie a fiecarui an, la
Primaria comunei Rade~ti -Compartimentul financiar contabil , In lei.
Art.8. (1) Stabile~te comisia de licitatie publica pentru concesionarea imobilului
descris la art. 2, In urmatoarea componenta :
- Bucur Nicolae Augustin -viceprimar -pre~edintele comisiei
- Dancea loan, administrator public- secretarul comisiei
- Baraba~ Victoria-Camelia - consilier , membru
- Cri~an Maria-Florentina - consilier, membru
- Reprezentantul Directiei generale a Finanlelor Pub lice a JudelUlui Alba
(2) Stabile§te comisia pentru solutionarea contestatiilor, In urmatoarea componenta :
Cri~an lulia - pre~edinte comisie
Savu Victoria - secretar
Sofica loana - consilier, membru
(3) Stabile~te ca membru supleant in comisia de de licitatie pe domnul Marc
Valentin loan ~i ca menmbru supleant In comisia de solutionare a contestatiilor pe
Cri§an Alexandra -Maria
Art.9. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta
potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
Art.l0. Cu ducere la Indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputernicesc
membrii comisiei stabilite In articolul 8 al prezentei hotarari ~i administratorul public.
Hotararea se comunica D-Iui prefect, d-lui primar, membrilor comisiei ~i se afi~eaza
la afi~ierul de la Consiliul Local Rade~ti.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 9 voturi favorabile valabile
exprimate, care reprezinta 100 % din numarul consilierilor in functie.

PRESEDINTE DE SED~TA;
BARDI GHEORGHE> ..

~~.: ...•

VV{j ."

contrasemneaza
secretarul comunei Rade~ti

CRI~IULIA

CJ7
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Anexa nr. 2 la HCL 65/2017
JUDETUL ALBA
COMUNA RADE$TI
PRIMARIA COMUNEI RADE$TI

STUDIU DE OPORTUNITATE

PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN APART INAND
DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI RADE$TI
'
Localizare: com. Rade!?ti , sat Rade!?ti , imobil teren, inscris in CF nr. 283 Rade!?ti,
cu nr. topo. 602/1; 602/2, in suprafata de 13.350 mp.

Cuprins
Capitolul I. Prezentarea generala
Capitoluill. Motive de ordin economic, financiar 9i social
Capitolul III. Investitii pe care concesionarul este obligat sa Ie realizeze,
obligatiile privind protectia mediului 9i termene de realizare
Capitolul IV. Nivelul minim al redeventei
Capitolul V. Modalitatea de acordare a concesiunii
Capitolul VI. Durata estimata a concesiunii
Capitolul VII. Termene previzibile

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA
Terenul care face obiectul propunerii de concesionare este situ at in
extravilanul comunei Radesti,
Jud. Alba,
, satul Radesti,
,
Suprafata imobilului care face obiectul concesionarii este de 13.350 mp
:;;i se identifica in CF nr. 283 Rade~ti, cu nr. topo. 602/1; 602/2. Bunurile propuse
pentru concesionare sunt teren extravilan, cu categoria de folosinta "neproductiv" in
suprafata de 13.350 mp.
Amplasamentul se incadreaza in aria de teren extravilan a comunei
Rade~ti, satul Rade~ti.
Imobilul apartine domeniului public al comunei Rade~ti, conform inventarul
domeniului public al comunei Rade~ti :;;i este liber de sarcini.
Destinatia de folosinta actuala este "neproductiv", terenul putand fi utilizat
pentru realizarea unei constructii de tip hala in vederea constructiei de boltari din
beton pentru constructii, cu conditia respectarii PUG aferent zonei , aprobat prin
HCL al comunei Rade~ti nr. 5118.02.2000 :;;i a elaborarii unui PUZ.
Terenul nu dispune de utilitati: energie electrica, apa si canalizare, retea telefonica,
retea alimentare cu gaze.
Functiuni: Prin concesionarea bunului ca urmare a unei licitatii publice
organizate, se propune conformarea pentru realizarea unei constructii de tip hala in
vederea executari de boltari din beton, de curatarea ~i mentinerea zonei in care este
arnplasat terenul cu un aspect placut ~i curat .
OBIECTIVELE CONCEDENTULUI:
- valorificarea terenului concesionat;
- sistematizarea armonioasa a zonei precum :;;i crearea de functiuni care sa
satisfaca cerintele populatiei;
- atragerea la bugetul Consiliului local de fonduri suplimentare rezultate in
urma administrarii optime a terenului conform redeventei prevazute in contractul de
concesiune;
- crearea unor locllri noi de munca atat in perioada realizarii obiectivului cat :;;i
dupa finalizarea acestuia;
- atragerea capitalului privat in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale
comunitatii locale, precum :;;i ridicarea gradului de civilizatie, sanatate :;;i confort a
acesteia;
- dezvoltarea durabila a comunei;
- evitarea utilizarii partiale sau totale a terenului in mod abuziv de unii agenti
economici :;;ilsau persoane fizice.

CAPITOLUL II. MOTIVE DE ORDIN ECONOMIC FINANCIAR $1 SOCIAL
Initiativa concesionarii are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la
potentialul maxim atat din punct de vedere al concedentului, Consiliul Local Rade~ti,
cat :;;i al concesionarului.
Din punctul de vedere al autoritatii locale, identificam trei componente majore
care justifica initierea procedurii de concesionare a terenului :;;i anume aspectele de
ordin economic, cele de ordin financiar :;;i aspectele de ordin social.

I1.1.Din punct de vedere economic $i social, realizarea obiectivului va
conduce la obtinerea unor beneficii din venituri indirecte, constand in:
- venituri ale comunitatii locale din T.v.A. incasat la bugetul de stat;

- venituri din impozitele pe salarii;
- crearea unor noi locuri de munca pe perioada executarii lucrarilor de amenajare a
obiectivului impus.
Tn acela!?i timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea
imaginii zonei !?i implicit a comunei precum !?i atragerea capitalului privat Tn actiuni ce
vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale precum !?i ridicarea gradului de
civiliza,ie, pentru 0 dezvoltare durabila ..
1I.2.Din punct de vedere financiar se preconizeaza atragerea de venituri
suplimentare la bugetul local prin incasarea redeven,ei rezultata din procedura de
licitatie, sume ce urmeaza a fi incasate pentru impozitul pe teren.
Estimam realizarea urmatoarelor venituri anuale:
- redeventa, 2000,00 lei/an, calculata la 0 valoare de piata a terenului de
21.586,02 lei;
- taxa ( impozit ) pe teren , care se va calcula anual, conform hotararii
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale.
CAPITOLUL III. INVESTITII PE CARE CONCESIONARUL ESTE OBLIGAT
sA LE REALlZEZE. OBLIGATIl PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI $1 TERMEN DE
REALIZARE
Pe terenul concesionat, ofertantul declarat ca!?tigator are obligatia de a realiza:
- realizarea unei constructii de tip hala in vederea executarii de boltari din beton
- curatarea terenului;
- Tmprejmuirea terenului , prin realizarea unui gard ~i a unei por~i de acces;
- racordare la utilitati (curent, apa,)
- plantare copaci !?i flori
- elaborarea unui PUZ
Realizarea investitiei !?i functionarea ulterioara a obiectivului se va face cu aplicarea
legislatiei in vigoare privind protectia factorilor de mediu. Nu se vor desfa!?ura
activitati in zona susceptibile a polua aerul, apa !?i solul.
Investitiile necesare vizeaza asigurarea functionalitatii terenului prin realizarea
unei construc~ii de tip hala in vederea executarii de boltari din beton pentru
constructii.
Durata maxima pentru realizarea investitiilor precizate este de 24 luni de la
semnarea contractului de concesionare si predarea prin proces verbal de predare
primire a imobilului.
CAPITOLUL IV. NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI
,
Conform prevederilor art. 10 (1) lit. c) din O.U.G. nr. 54/2006, nivelul minim al
redeventei, se stabileste de Consiliul Local. Redeventa s-a calculat astfel: conform
evaluarii efectuate asupra imobilului, valoarea de inventar a acestuia este de
21.586,02 lei. Prin urmare pretul de pornire a licita,iei este de 2000 lei/an, iar durata
concesionarii este de 25 ani.
CAPITOLUL V. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII
Tn conformitate cu prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile !?i completarile ulterioare ,
concesiunea se va acorda prin licita,ie publica deschisa.
Pot participa la licitatie toate persoanele fizice !?i juridice interesate, romane sau
straine, care se incadreaza in conditiile impuse prin Documentatia de licitatie.

CAPITOLUL VI. DURATA ESTIMATA A CONCESIUNII

Avand in vedere valoarea minima a investi~iei, obliga~ii1e de plata catre bugetul de
stat ~i privat, cheltuielile de operare anuale ~i veniturile poten\iale rezultate din
activitate, investitia va fi recuperata in 25 de ani.
CAPITOLUL VII. TERMENE PREVtZIBtLE
De la data intrarii in vigoare a hotararii Consiliului Local privind aprobarea
initiativei de concesionare ~i a documentatiei de licitatie, sunt necesare 40 de zile
pentru derularea procedurilor preliminare Iicitatiei ~i desfa~urarea primei ~edinte.
Functie de rezultatele acesteia, sunt necesare minim 30 de zile pana la perfectarea
contractu lui, daca se adjudeca la prima ~edinta, sau maxim 90 de zile daca se
parcurg toate etapele pana la negocierea directa, in conformitate cu prevederile
legale.
Tn cazul in care dupa repetarea procedurii de licitatie nu s-a reU!;;it atribuirea
contractu lui de concesionare, se va aplica procedura de negociere directa, conform
prevederilor O.U.G. nr. 54/2006 9i a H.G.R. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006.

contrasemneaza
secretar CRt AN~ULlA
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Anexa nr.3 la HCL 65/2017
JUDETUL ALBA
COMUNA RADE$TI
PRIMARIA COMUNEI RADE$TI

DOCUMENTATIA
, DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
A IMOBILULUI- TEREN iN SUPRAFATA
, DE 13.350
MP APARTINAND
DOMENIULUI PUBLIC AL
,
COMUNEI RADE~TI
~

~
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1. SCOP
Aceasta documentatie stabile§te regulile §i cadrul legal de concesionare a
terenului aflat Tn proprietatea publica a Comunei Radesti iar scopul docLimenta~iei
este organizarea licitatiei pentru adjudecarea concesionarii terenului cu categoria de
folosinta "neproductiv", inscris Tn CF nr. 283, cu nr. tapa. 602/1; 602/2, In suprafata
de 13.350 mp.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Instructiunile de organizare a licitatiei publice pentru concesionarea imobilului
teren cu categoria de folosinta neproductiv, Inscris in CF nr. 283, cu nr. tapa.
602/1 ;602/2, Tn suprafata de 13.350 mp, se aplica in cadrul Primariei Comunei
Radesti, de catre Comisia de licitatii pentru concesionarea terenurilor, iar regulile
inserate in prezentul document vor fi respectate de catre ofertantii participanti la
licitatia publica.
Durata de aplicare a prezentei documentatii este din momentul aprobarii pana
la adjudecarea concesionarii parcelei de teren §i pe durata de valabilitate a
contractului de concesiune aferente.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
- OUG nr. 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publica
- H.G.R. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
OUG nr. 54/2006;
Legea nr. 215 1 2001, privind Administratia Publica Locala, republicata cu
modificarile §i completarile ulterioare ;
- HCL nr. ...... I ...... ... 2017 de concesionare prin licitatie publica deschisa a imobilului
teren cu categoria de folosinta, neproductiv, inscris in CF nr. 283, cu nr. top.
602/1 ;602/2, in suprafata de 13.350 mp.

4. DEFINITII
Concesionar - persoana fizica sau juridica, care in urma adjudecarii licitatiei,
preia, pe baza unui contract de concesiune, parcela de teren care face obiectul
licitatiei;
Concedent - proprietarul terenului -Comuna Radesti, prin Consiliul Local al
Comunei Radesti.
5. PRESCURTARI
IC
- instructiuni compartimentale
DTU - Directia tehnica urbanism
Ed. - editie
Pag. - pagina
Nr. - numar
Art. - articol
6. DETALII PROCEDURALE

6.1 Instructiuni pentru ofertanti
6.1.1 Ofertantii interesati in a participa la licitatia publica deschisa, din data
00
de ..... , .,. ,., .,. ". "'" ora 12 , pentru concesionarea terenului situ at in extravilanul lac,
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Rade~ti, identificat prin CF 283, nr. topo. 602/1; 602/2, cu destinatia de "teren" cu
categoria de folosinla neproductiv, , Tn suprafala de 13.350 mp, Tn conformitate cu
dispozitiile OUG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica, vor depune la sediul concedentului, Primaria Comunei Radesti,
sat.Rade~ti , nr. 260, judo Alba, pi:lna la data ..................... , ora 15, 0Pliunea pentru
imobilul nominalizat Tn anuntul publicitar.

7. OPTIUNI· CRITERII DE ELiGIBILITATE
7.1. Documentele care Tnsotesc oferta de licitatie trebuie sa ateste Tn mod clar
capacitatea ofertantului de a executa investitia pentru care se face oferta.
Valoarea estimativa a lucrarilor ce se vor efectua va fi cea Tnscrisa in oferta
prezentata de ofertant.
7.2. Ofertantul va prezenta acte care sa ateste capacitatea de preluare a
concesiunii ~i executa rea investitiei propuse (extras de c~nt, dovada detinerii de
proprietati imobiliare, etc. ).
7.3. Documentele se vor analiza de catre membrii comisiei de licitatii, care vor
anunta acceptarea ofertei ~i participarea ei la licitatie.
8. PREZENTAREA OFERTELOR
Ofertele pentru licitatie, redactate in limba romi:lna, fara ~tersaturi sau
Tngro~arl
se depun la Registratura Primariei Comunei Radesti, pi:lna la data
de .......................... , ora. 15, in doua plicuri sigilate, unul exterior ~i unul interior,
care se Tnregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul "Oferte", precizi:lndu-se data
~i ora.
8.1.Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este
depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina:
- dovada achitarii documentatiei de licitatie 20,00 lei
- dovada depunerii garantiei de participare la licitatie in valoare de 216,00 lei
- dovada achitarii taxei de participare la licitatie in valoare de 50 lei;
- ultima balanta, copie dupa Certificatul de' Tnmatriculare ~i Codul Fiscal pentru
persoane juridice, copie dupa actele de identitate ~i adeverinta de salariu/extras de
cont bancar pentru persoanele fizice
- certificat fiscal din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii neachitate fata de
bugetullocal
- descrierea investitiei propuse, valoarea estimativa a acesteia precum ~i numarul
locurilor de munca nou create
- plicul interior
8.2. Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum
~i domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.
Acest plic contine oferta
financiara ~i termenul de valabilitate a acesteia.
8.3. Tn legatura cu ofertele se precizeaza urmatoarele:
- oferta va fi depusa intr-un singur exemplar
- ofertele primite ~i inregistrate dupa termenul limita de depunere stabilit prin
anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie ~i se vor inapoia ofertantilor fara a fi
deschise.
- oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului in conformitate cu
documentele licitatiei, este concreta ~i se depune in vederea participarii la licitatie;
- oferta este supusa clauzelor juridice ~i financiare inscrise in documentele ce 0
alcatuiesc;
- organizatorul are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indepline~te una
sau mai multe cerinte din documentele licitatiei ~i din instructiunile pentru ofertanti;
- depunerea ofertei reprezinta manifestarea dorintei ofertantului de a semna
contractu I de concesionare a terenului pentru utilizarea acestuia in conformitate cu
certificatul de urbanism;
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- revocarea ofertei de catre ofertant dupa depunerea acesteia !?i inainte de
adjudecare atrage dupa sine pierderea garantiei de participare;
- revocarea de catre ofertant a ofertei, dupa adjudecare atrage pierderea
garantiei de participare, precum !?i suportarea de catre ofertant a altar despagubiri;
- ofertantii care sunt dovediti ca au stabilit cu alti ofertanti intelegeri pentru
falsificarea rezultatului licitatiei spre a obtine preturi de concesionare mai mici, vor fi
exclu!?i automat din licitatie.

9 T AXE

~i

GARANT"

9.1. Taxa de participare la licitatie este de 50 de lei !?i se depune la caseria din
cadrul Primariei Radesti.
9.2. Garantia de participare la licitatie este de 1% din valoarea terenului,
respectiv de 216,00 lei, ~i se va achita la caseria Primariei Comunei Radesti.
9.3.. Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri:
- daca ofertantul i!?i retrage oferta Tn termenul de valabilitate a acesteia;
- Tn cazul ofertantului ca!?tigator, daca acesta nu se prezinta la data prevazuta
de comisie pentru perfectarea contractului de concesionare;
- in cazul respingerii ( excluderii ) de la licitatie de catre comisia de licitatie;
9.4. Garantia de participare se va transfera in contul redeventei anuale de
concesiune pentru ca!?tigator!?i se va returna celor ce au pierdut licitatia Tn termen de
15 zile de la data comunicarii in scris al rezultatului licitatiei, la solicitarea scrisa a
acestora.
10.DESFA~URAREA LlCITATIEI
10.1. La data !?i ora stabilita 'vor fi prezenti membrii comisiei de evaluare a
ofertelor !?i ofertantii sau reprezentantii acestora, cu delegatie sau imputernicire
scrisa.
Comisia de evaluare va deschide, in prezenta ofertantil or, plicurile exterioare !?i se
vor anunta public ofertele facute.
Dupa deschiderea plicurilor exterioare comisia de evaluare elimina ofertele
care nu cantin totalitatea documentelor !?i a datelor solicitate de concedent.
Dupa analizarea continutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare
intocme!?te procesul-verbal in care se va mentiona rezultatul analizei.
10.2. Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea
procesului verbal de catre toti membrii comisiei de evaluare !?i de catre ofertanti.
Pentru continuarea procedurii licitatiei publice este obligatoriu, ca dupa
deschiderea plicurilor exterioare, cel putin trei oferte sa fie calificate.
Sunt considerate valabile ofertele care Tndeplinesc criteriile de valabilitate
prevazute in caietul de sarcini al concesiunii.
Dupa analiza rea ofertelor comisia poate cere, in scris, precizari cu privire la
continutul ofertei.
10.3. Comisia de evaluare stabile!?te punctajul fiecarei oferte, tinand seama de
ponderea criteriilor de atribuire stabilite. Oferta ca!?tigatoare este oferta care
Tntrune!?te cel mai mare punctaj Tn urma aplicarii criteriilor de atribuire.
Comisia de evaluare alege oferta care a considera cea mai buna din punctul
de vedere al satisfacerii criteriilor de selectie stabilite.
Tn cazul in care exista punctaje egale intre ofertanti, departajarea acestora se va face
in functie de punctajul obtinut pentru criteriu cu ponderea cea mai mare, iar in cazul
egalitatii in continuare, se va lua Tn considerare urmatorul criteriu ca pondere.
Pe baza evaluarii ofertelor de catre comisia de evaluare, secretarul acesteia
intocme!?te procesul-verbal care trebuie semnat de toti membrii comisiei !?i care
cuprinde descrierea procedurii de concesionare, elementele esentiale ale ofertelor
depuse !?i motivele alegerii ofertantului ca!?tigator sau, in cazul Tn care nu a fast
desemnat ca!?tigator niciun ofertant, motivele respingerii.
l
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11. CAIET DE SARCINI
11.1. Obiectul concesiunii
Imobilul este situat in extravilanulloc. R8de~ti, com. Radel?ti, Jud. Alba ~i se
identifica prin CF 283 Radesti, nr. topo. 602/1; 602/2, avand categoria de folosin1a
"neproductiv", Tn suprafata de 13.350 mp, in vederea " realizari a unei constructii de
tip hala pentru confectionarea de boltari din beton "
Imobilul identificat mai sus, apartine de domeniul public al Comunei Radesti l?i
se afla in administrarea Consiliului Local.
Terenul care face obiectul concesiunii nu dispune de utilitati ( apa, canalizare,
alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie electrica), doar de cale de acces
pe un drum de exploatare agricola, drum de pamant.
11.2. Conditii obligatorii
- cura1area terenului ;
- Tmprejmuirea terenului , prin realizarea unui gard ~i a unei porti de acces;
- construirea unui hale pentru confectionare de boltari din beton.
- racordare la utilitati (curent, apa,)
- plantare copaci l?i flori
- realizarea unui PUZ
Realizarea investitiei l?i func1ionarea ulterioara a obiectivului se va face cu
aplicarea legislatiei in vigoare privind protectia factorilor de mediu. Nu se vor
desfal?ura activitati Tn zona susceptibile a polua aerul, apa l?i solul.
11.3. Durata concesiunii
Imobilul situ at in extravilanul loc. Rade~ti, com.Radel?ti, Jud. Alba, idenhficat
prin CF 283 Radesti, nr. topo 602/1; 602/2, cu destinatia de "neproductiv", avand
suprafata de 13.350 mp, se concesioneaza pe 0 perioada de 25 ani, conform HCL
nr. .... .I...... .2017 de concesionare prin licitatie publica deschisa a imobilului teren in
suprafata de 13.350 mp situat Tn extravilanul satului Rade~ti .
Concedentul are dreptul de a realiza lucrari de interes public la limita
amplasamentului cu conditia notificarii intentiei catre concesionar cu 6 luni inainte.
11.4. Caracteristicile investitiei:
,
Investitia se va realiza in concordanta cu ambianta arhitecturala zonala cu
respectarea prevederilor Planului Urbanistic General al Comunei Radesti.
Pe terenul concesionat, ofertantul declarat cal?tigator are obligatia de a realiza:
-construirea unui hale pentru confectionarea de boltari din beton ;
- curatarea terenului;
- imprejmuirea terenului , prin realizarea unui gard 9i a unei porti de acces;
- racordare la utilitati (curent, apa,)
- plantare copaci l?i flori
- realizarea unui PUZ
Realizarea investi'tiei l?i functionarea ulterioara a obiectivului se va face cu aplicarea
legislatiei in vigoare privind protectia factorilor de mediu. Nu se Vor desfal?ura
activitati Tn zona susceptibile a polua aerul, apa l?i solul.
Durata maxima pentru realizarea investitiilor precizate este de 24 luni de la
semnarea contractului de concesionare.
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11.5. Elemente de pret
a). Pretul minim al concesiunii pentru terenul concesionat este: 2000 lei/an,
pentru Tntreaga parcela, care se va plati Tn lei.
Pretul minim a fost stabilit avand Tn vedere Raportul de evaluare domeniu
public ~i privat aflat in patrimoniu public comunei Rade~ti , jud.Alba , la data de
noiembrie 2017, intocmit de evaluator autorizat Marcu Maria
b)Modul de achitare a pretului concesiunii cat ~i clauzele pentru nerespectarea
obligatiilor de plata se vor stabili prin contractul de concesiune.

11.6. incetarea concesiunii
a. incetarea concesiunii prin expirarea duratei
La termenul de Tncetare a concesiunii concesionarul are obligatia de a preda
bunul ce a facut obiectul concesiunii ~i cele ce au rezultat Tn urma eventualelor
investitii facute de el, gratuit ~i liber de orice sarcini;
Concesionarul va prezenta din partea Administratiei Financiare Tn raza careia
se afla bunul concesionat, dovada eliberarii de sarcini a bunului concesionat, dupa
care intre concedent ~i concesionar, se va Tntocmi un proces verbal de predare a
bunului cat ~i a eventualelor bunuri dobandite pe perioada concesiunii ~i destinatia
concesiunii.
Eventualele materiale aprovizionate, obiecte de mobilier, instalatii ce nu sunt
pentru uzul exclusiv al concesiunii sau alte bunuri ce se vor conveni Tntre parti, se vor
prelua de catre concedent, pe baza de contract, la data expirarii concesiunii.
b. incetarea concesiunii prin rascumparare
Pentru cazurile de interes public, concesiunea poate fi rascumparata,
concendentul asigurand despagubirea corespunzatoare valorii investitiei care trebuie
sa fie prompta, adecvata ~i efectiva. Cazul de interes public se probeaza prin acte
autentice emise de autoritatea comunala sau prin Hotarari ale Guvernului.
Daca partile nu se inteleg asupra pretului rascumpararii, urmeaza a se adresa
instantei de judecata convenite conform contractuluL

c. incetarea contractului prin retragere
Concesiunea se retrage ~i contractul se reziliaza Tn situatia Tn care
concesionarul nu respecta obligatii1e asumate prin contract, constatarea facandu-se
de organele de control autorizate.
Concesiunea se retrage ~i Tn cazul Tn care concesionarul nu a Tnceput executia
lucrarilor la obiectivul de investitii Tn termen de 1 an de la data concesionarii si nu le
a finalizat intr-un termen de 24 luni de la semnnarea contractuluL
Concendentul va putea rezilia contractul numai dupa notificarea intentiei sale
concesionarului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera
deplin drept, la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, daca
concesionarul nu T~i Tndepline~te obligatiile in acest interval.
d. incetarea concesiunii prin renunfare
Concesionarul poate renunta la concesiune in cazul Tn care, cauze obiective,
justificate, fac imposibila realizarea investitiei sau punerea in functiune, dupa
verificarea celor semnalate de concesionar de catre 0 comisie formata din
~i care
reprezentantii concedentului, ai Consiliului Local al Comunei Radesti
impreuna cu reprezentantii concesionarului vor hotarT asupra continuarii sau Tncetarii
contractului.
Forta majora exonereaza partile de raspunderi in ceea ce prive~te indeplinirea
totala sau partiala a obligatiilor ce Ie revin, cu menliunea ca prin forta majora se
Tntelege orice eveniment, independent de vointa partilor, imprevizibil ~i inevitabil, care
Tmpiedica partile sa-~i execute integral sau partial obligatiile.
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Aparitia ~i Tncetarea cazului de forta majora se va comunica celeilalte parti Tn termen
de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de 0 scrisoare recomandata cu mentiunea
constatarii evenimentelor de acest gen de catre organele competente romane, in
prezenta partilor.
In caz de forta majora, executa rea obligatiilor partilor se decaleaza in
consecinta, cu perioada corespunzatoare acesteia cu men\iunea ca nici una din parti
nu va pretinde penalitati sau despagubiri pentru Tntarzieri in executarea contractului.
Partea care nu a Tndeplinit obligatia comunicarii, va suporta irevocabil consecintele
cazului de forta majora cat ~i indeplinirea tuturor celorlalte obligatii.
Tn conditiile in care forta majora conduce la 0 decalare a obligatiilor partilor mai mare
de 6 luni; partile se vor reuni pentru a hot<'ilri asupra dreptului exercitarii in viitor a
clauzei incluse in contract.
Tn cazul disparitiei sau imposibilitatii de exploatare a bunului concesionat,
situatia verificata ~i constatata de comisia legal constituita, partile vor conveni asupra
continuari sau incetarii contractului.

11.7. Control
Controlul general al respectarii de catre concesionar a caietului de sarcini ~i a
obligatiilor asumate prin contractul de concesionare se efectueaza de Consiliul Local
al Comunei Radesti.
11.8. Solutionarea litigiilor
Litigiile de orice fel aparute intre partile contractante Tn cursul derularii
contractului de concesiune sunt de competenta instantelor judecatore~ti.

11.9. Dispozitii finale
Drepturile ~i indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de concesiune.
Concesionarul este obligat sa asigure pe perioada concesionarii destina\ia in
scopul careia a fost concesionat imobilul.
Concesionarul, va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii
efectuate de Primaria Comunei Radesti, cu anunturile de publicare a licitatiei in
valoare de aproximativ 1000 lei, pana la data incheierii contractu lui.
12. PRECIZA.RI FINALE

12.1. Adjudecarea se face catre ofertantul care a oferit redeventa cea mai
mare.
12.2 Tn cazul in care nu a fost desemnat nici un ca~tigator in urma celei de-a
doua licitatii, concedentul va decide initierea procedurii de negociere directa, conform
prevederilor O.U.G. nr. 54/2006 9i a H.G.R. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006.

PRESEDINTE DE SEDINTk
BARDIGHEOR9flE

contrasemneaza
secretar ~N JULIA
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