
STUDIU DE OPORTUNITATE 

Privind concesionarea prin licitatie publica, a terenului arabil  in 

suprafa郡<ăde 

92.20 ha, situat in extravilanul localitatii Maxineni,  Comuna Maxineni, Judetul Braila, 

ce apartine domeniului privat al  ComuneiMaxineni 

CAPITOLUL 1 - DESCRIEREA BUNULUI 

 

Imobilul ce urmeaz<ăa fi concesionat, îl constituie terenul arabil în suprafa郡<ăde 92.20 

ha situat în extravilanul satului Maxineni, ComunaMaxineni, Judetul Braila, ce apartine 

domeniului privat al Comunei Maxineni,  înscris in Cartea Funciar<ă nr. 79558 Comuna 

Maxineni, T110 – P 1527= 922000 mp înă vedereaă realiz<riiă unoră investitiiă pentruă creareaă

unor noi capacitati de productie de energie regenerabila (instalatii solare agro-voltaice, 

instalatii cu panouri fotovoltaice, etc.). 

Trenul in suprafata de 92,2 ha identificat la pct.I.1 ,situat in extravilanul localitatii 

Maxineni,comuna Maxienni,judetul Braila,ce apartine domeniului privat al comunai 

Maxineni ,inscris in Cartea Funciara 79558,T 110,P 1527 =922000 mp,iar potrivit Planului 

Urbanistic General al Comunei Maxineni,terenul se afla cu urmatoarele functiuni:teren 

agricol. 

 

CAPITOLUL II — 

JUSTIFICAREAăCONCESION;RIIăTERENULUI 

 

Interesulăautorit<郡ilorălocaleădeăaăadministra eficient terenul inăsuprafat<ădeă92.20 ha, 

situat în extravilanul satului Maxineni, Comuna Maxineni, Judetul Braila, în vederea 

realiz<riiă unoră investitiiă pentruă creareaă unoră noiă capacitatiă deă productieă deă energieă

regenerabila(instalatii solare agro-voltaice, instalatii cu panouri fotovoltaice, etc.). 

Motiveleădeăordină economic,ă financiar,ă socială 群iă deămediu,ă ă careă justific<ă realizareaă

concesiunii, înă vedereaă realiz<riiă unoră investitiiă pentruă creareaă unoră noiă capacitatiă deă

productie de energie regenerabila (instalatii solare agro-voltaice, instalatii cu panouri 

fotovoltaice, etc.). 

2.1. Scopul concesiunii terenului,  îl reprezinta îmbunatatirea valorificarii terenului în 

conformitate cu potentialul acestuia, precum si stimularea dezvoltarii economice locale, prin 

atragerea unor investitii care sa genereze noi locuri de munca, directe si indirecte, in comuna 



Maxineni, cat si în imprejurimi. Prin concesionarea terenului, Consiliul local urmeaza s< 

obtina pe o perioada îndelungat< venituri suplimentare considerabile, reprezentate de 

redeventa încasat< pe baza concesiunii.  

2.2. Din punct de vedere social, atragerea unui investitor in zona comunei Maxineni,  

prezinta numeroase avantaje, cum ar fi îmbunatatirea infrastructurii locale prin extinderea 

retelei stradale, înnoirea si îmbunatatirea instalatiilor de alimentare cu energie electrica, dar si 

crearea de noi locuri de munca si stimularea unor proiecte ale comunitatii locale (gradinite, 

scoli). Concesionarea terenului, prezinta numeroase avanjaje si din punct de vedere ecologic 

pentru comuna Maxineni. De exemplu, se va asigura la nivel local înlocuirea productiei de 

curent electric din materiale fosile cu productie de curent electric din surse regenerabile. 

Aceasta are drept consecinta reducerea semnificativa a emisiunii de CO2, precum si a altor 

gaze poluante pentru mediul inconjurator (oxizi de azot, particule de praf, etc). Astfel s-ar 

aduce o contributie importanta a luptei mondiale împotriva schimbarii climatice si s-ar 

imbunatati considerabil conditiile de viata ale populatiei.  

2.3. Aspecte de ordin economic - impactul economic general de promovarea imaginii 

zoneiă 群iă implicită aă comuneiă precumă 群iă atragereaă capitalului privat, înă actiuniă ceă vizeaz<ă

oferireaăăunorăserviciiăcet<郡enilor. 

2.4. Aspecte de ordin social: - creareaă unoră noiă locuriă deămunc<,ă atâtă peă perioadaă

execut<riiă lucr<riloră deă construireă aă obiectivului,ă câtă siă dup<ă finalizareaă investi郡iei,ă candă seă

estimeaz<ăcaăaceastaăsaăgenerezeăunănum<rădeălocuriădeămunc<. 

2.5. Aspecte de ordin financiar: - din punct  de vedere financiar, obiectivul de 

investitii va genera venituri suplimentare la bugetul local al Comunei Maxineni si la bugetul 

de stat prin încasarea de sume reprezentand : 

- redeven郡aăaferent<ăterenuluiăconcesionatăcaăpre郡ăalăconcesiunii; 

- pentruăeliberareaăAutoriza郡ieiădeăconstruire; 

- impoziteă 群iă taxeă locale:ă impozitulă siă taxeleă peă terenă siă construc郡ii,ă dup<ă finalizareaă

investi郡iei; 

- taxa instituit<ăpeăterenulăconcesionat; 

-venituriăaleăcomunit<郡iiălocaleădinăT.V.A.-ul încasat de la bugentul de stat. 

2.6. Scopul concesiunii. Investitiile ce urmeaza sa fie realizate de catre 

concesionar 

2.6.1. Scopul concesiunii terenului, il reprezinta îmbunatatireavalorificarii terenului 

in conformitate cu potentialul acestuia, precum si stimularea dezvoltarii economiei locale, 

prin atragerea unor investitii care sa genereze noi locuri de munca, directe si indirecte, in 

comuna Maxineni si în împrejurimi. 



2.6.2. Prin concesionarea terenului, Consiliul local urmeaza sa obtina pe o perioada 

îndelungata, venituri suplimentare considerabile reprezentate de redeventa încasata în baza 

concesiunii. 

2.6.3. Concesionarea terenului, reprezinta numeroase avantaje si din punct de 

vedere ecologic pentru comuna Maxineni. De exemplu, se va asigura la nivel local înlocuirea 

productiei de curent electric din materiale fosile cu productia de curent electric din surse 

regenerabile. Aceasta are drept consecinta reducerea semnificativa a emisiunii de CO2, 

precum si a altor gaze poluante pentru mediul inconjurator (oxizi de azot, particule de praf, 

etc). Astfel s-ar aduce o contributie importanta, a luptei mondiale impotriva schimbarii 

climatice si s-ar imbunatati considerabil conditiile de viata ale populatiei. Astfel s-ar aduce o 

contributie importanta a luptei mondiale impotriva schimbarii climatice si s-ar imbunatati 

conditiile de viata ale populatiei. 

2.6.4. Concesionarul ajudecatar al licitatiei, va solicita toate autorizatiile necesare 

realiz<riiă unoră investitiiă pentruă creareaă unoră noiă capacitatiă deă productieă deă energieă

regenerabila (instalatii solare agro-voltaice, instalatii cu panouri fotovoltaice, etc.), în vederea 

exploatarii tehnice 群i comerciale, prin captarea energiei verzi solare,în termen de 12 luni de la 

data semnarii contractului de concesiune si va finaliza lucrarile primei etape a investitiei,  în 

termen de 24 luni de la data încheierii contractului de concesiune. Situatiile de forta majora, 

caz fortuit şi imposibilitate obiectiva de executare a lucrarilor ce tin de investitie (înghet, 

grindina, zapada, furtuniputernice, etc) vor prelungi corespunzator aceste termen. 

2.6.5. La proiectarea constructiilor sau a amenajarilor speciale, se vor respecta 

documentatiile de urbanism aprobate (PUG, PUZ), prevederile Legiinr. 50/1991 privind 

autorizarea lucrarilor de constructie cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 

prevederile tuturor celorlalte norme legale aplicabile fiecarui tip de investitie in parte (de 

exemplu: autorizatiile de functionare din domeniul energetic, ISU, mediu, domeniul DSP, 

etc) 

 

CAPITOLUL III – INVESTITII 

 

 3.1.-Concesionarul va realiza pe terenul in suprafa郡<ăde 92.20 ha ce face obiectul 

concesiunii, situat in extravilanul satul Maxineni, Comuna Maxineni, investitii pentru crearea 

unor noi capacitati de productie de energie regenerabila (instalatii solare agro-voltaice, 

instalatii cu panouri fotovoltaice, etc.),în vederea exploatarii tehnice 群i comerciale, prin 

captarea energiei verzi solare. 

3.2. - Realizarea obiectivului de investitii, se va face pe baza unui proiect legal 



avizată siă aă autoriza郡eiă deă construireă emis<ă deă compartimentulă deă specialitateă dină cadrul 

Prim<rieiă Comuneiă Maxineni, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind 

autorizareaă execut<riiă lucr<riloră deă construc郡ii,ă republicat<ă cuă modific<rileă siă complet<rileă

ulterioare. 

3.3. - Amplasareaă ină terenă aă obiectivuluiă deă investi郡iiă precumă caileă deă accesă laă

obiectiv, vor fi proiectate si realizateă astfelă incâtă saă ă seă asigureă circulatiaă ină zon<ă conformă

prevederilor legale incidente. 

3.4. – Prin solutiile adoptate se va asigura protectia mediului. Obligatiile privind 

protectia mediului,  cad in sarcina concesionarului. 

 

CAPITOLUL IV — NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI 

4.1. Terenul ce face obiectul concesion<riiăeste cuprins in zona de impozitare aferent 

terenului extravilan, iar potrivit raportului de evaluare elaborat de Lupsa Marinel  evaluator 

autorizt – membru ANEVAR,ăelaboratăinăscopulăstabiliriiăpre郡uluiăminimădeăconcesionareăa 

terenuluiăinăsuprafat<ădeă92.20ăăha,ăsituatăinăcomunaăMaxineni, Judetul Braila,ăaăfostăstabilit<ă

valoareaă deă pia郡<ă a terenuluiă ină suprafa郡<ă deă 92.20 ha,  de 19.823.000 lei, adica 215.000 

lei/ha,chirie total teren 404.551 lei/an/92.20 ha, pret chirie 4.388 lei/an/ha. 

Redeven郡aă seă datoreaz<ă pentruă  toata perioada contractuala,  concomitent cu  data 

semnariicontractului de concesiune    inăvedereaărealiz<riiăunorăinvestitiiăpentru crearea unor 

noi capacitati de productie de energie regenerabila(instalatii solare agro-voltaice, instalatii cu 

panouriăfotovoltaice,ăetc.).Plataăredeventeiăseăvaăfaceăinădouaătranse,ărespectivăăpân<ălaădataă

de 31 martie  si data de 30 septembrie.  

4.2. Neplataă redeventeiă sauă executareaă cuă întârziereă aă acesteiă obliga郡ii,ă conduceă laă

calcululădeădobând<ăpenalizatoareăconformăArt.3ă(2)ădinăOrdonan郡aănr.ă13ădină24.aug.2011, 

Rata dobânzii legale penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință a 

Băncii Naționale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin 

hotărâre a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României si publicata in 

Monitorul Oficial. Dobânda datorată de debitorul obligației bănești pentru neîndeplinirea 

obligației respective la scadență este denumită dobândă penalizatoare. Rata dobânzii legale 

penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință plus 4 puncte procentuale. 

CAPITOLUL V — PROCEDURAăUTILIZAT;ăPENTRUăATRIBUIREAă

CONTRACTULUI DE CONCESIUNE JUSTIFICAREA ALEGERII PROCEDURII 

 



5.1. - Proceduraă utilizat<ă pentruă concesionareaă terenuluiă esteă licitatiaă public<ă

deschis<, cu depunerea de oferte in plic inchis. 

5.2. - Proceduraădeăconcesionareăaăterenuluiăprinălicitatieăpublic<,ăseăjustific<ăpotrivită

urm<toarelorăreglement<riălegale: 

•ădispozitiileăart.ă129ăalin.ă2ălit.ăc)ăcoroboratăcuădispozitiileăalin.ă6ălit.ăa)ădinăO.U.G- 

nr. 57/2019ăprivindăCodulăAdministrativăconformăc<rora: 

„Consilliileălocaleăadministreaz<ădomeniul public privat al unita郡ilor administrativ-

teritoriale 群iă hot<r<scă darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau in folosin郡<ă

gratuit<ăa bunurilor proprietate public<ăa comunei, ora群uluiăsau municipiului, dup<ăcaz, 

precum a serviciilor publice de interes local, in condi郡iileălegii 

• dispozitiile art. 297 din O U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

privireă laă Stabilireaă modalit<郡iloră deă exercitareă aă dreptuluiă deă proprietateă public<ă potrivită

c<ruiaă:ă"Autorit<郡ileăprev<zuteălaăart.ă287ădecidăinăconditiileălegiiăcuăprivireălaămodalit<郡ileădeă

exercitareă aă dreptuluiă deă proprietateă public<,ă respectiv: a) darea in administrare; b) 

concesionarea; c) închirierea;d) darea in folosinta gratuita. 

• dispozi郡iiloră art.ă 312ă dină Oă U.G.ă nr.ă 57/2019ă privindă Codulă Administrativ,ă

potrivită c<roraă "(l)ă Concedentulă areă obliga郡iaă deă aă atribuiă contractulă deă concesiuneă deă

bunuriăproprietateăpublic<ăprinăaplicareaăproceduriiălicita郡iei.ă 

• desf<群urareaă licita郡ieiă publiceă deschise,ă seă organizeaz<ă înă conformitateă cuă

prevederile O U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

• dispozitiilc art. 866 din Noul cod civil, cu privire la drepturile reale 

corespunz<toareă propriet<郡iiă publiceă potrivită c<ruia:ă "Drepturileă realeă corespunz<toareă

propriet<郡iiă publiceă sunt:ă dreptulă deă administrare,ă dreptulă deă concesiuneă 群iă dreptulă deă

folosin郡aă cuă titltulă gratuită coroborateă cuă aă dispozi郡iileă art.ă 871ă alin.ă 3, privind continutul 

dreptuluiă deă concesiuneă potrivită c<ruia:ă "Proceduraădeăprecumăsiă incheierea,ă executareaă fieă

încetarea contractului; 

CAPITOLUL VI. - REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR IN 

DERULAREA CONCESIUNII 

6.1. La încetarea contractului de concesiune, bunurile care au fost utilizate de 

concesionar in derularea concesiunii, vor fi repartizate dupa cum urmeaza: 

Bunuri de retur: vor reveni pe plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului. Se 

considera bun de retur terenul concesionat. 

Bunuri de preluare: vor reveni concedentului cu titlu gratuit in masura in care concesionarul 



nu isi manifesta intentia de a le lua (ex: prin demontarea de parti a cladirilor si ridicare 

materialelor) sunt bunuri de preluare, investitiileimmobile realizate de catre concesionar pe 

teren. 

Bunuri proprii: raman in proprietatea concesionarului, concedentul neavand nici un drept 

asupra lor. Sunt bunuri proprii toate bunurile mobile- obiecte de inventar care au apartinut 

concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii. 

 

CAPITOLUL VII. - DURATA CONCESIUNII 

 Conformă dispozi郡iiloră art.ă 306ă alin.ă Iă dină OU.G.ă nr.ă 57/2019ă privindă Codulă

administrativ:ă conformă c<rora:ă "Contractulă deă concesiuneă deă bunuriă proprietateă public<ă seă

încheie înă conformitateă cuă legeaă româna,ă indiferentă deă na郡ionalitateaă sauă deă cet<郡eniaă

concesionarului,ă pentruă oă durataă careă nuă vaă puteaă dep<群iă 49ă deă ani,ă incepândă deă laă dataă

semn<riiălui,ăcoroborateăcuăprevederileăalin.(3).ăpotrivităc<roraă"Contractulădeăconcesiune de 

bunuriă proprietateă public<ă poateă fiă prelungită prină acordulă deă voin郡<ă ală p<r郡ilor,ă incheiată ină

formaă scris<,ă cuă condi郡iaă caă durataă însumat<ă saă nuă dep<群easc<ă 49ă deă ani,ă seă stabile群teă caă

durataăconcesiuniiăsaăfieădeă49ădeăaniăîncepândăcuădataăsemn<riiăcontractului de concesiune a 

terenuluiă ină suprafa郡<ă deă 92.20.00 ha,  situat în extravilanulă localit<郡iiăMaxineni,ă comunaă

Maxineni,Braila. 

CAPITOLUL VIII - TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA 

PROCEDURII DE CONCESIONARE 

 

8.1. Deă laă dataă adopt<riiă Hot<râriiă Consiliului Local al Comunei Maxineni, privind 

aprobareaă concesion<riiă terenuluiă ină suprafa郡<ă deă 92.20ă haă situată ină Comunaă Maxineni,ă

Judetul Braila,ăaăaprob<riiăstudiuluiădeăoportunitate,ăaăcaietuluiădeăsarciniăsiăaădocumentatieiă

de atribuire, sunt necesare 30 de zile pentru derularea procedurilor preliminare a licitatiei 

(publicareaă anuntuluiă licita郡ieiă ină Monitorulă Oficială parteaă aă Vl- a, într-un cotidian de 

circulatie national<ăsiăunăcotidianălocal)ăsiădesf<群urareaăprimeiăsedin郡e. 

8.2. În functie de rezultateleăprimeiăsedin郡eădeălicita郡ieăorganizat<,ărespectivădac<ăauăfostă

depuseădou<ăoferteăvalabileăsiăs-a adjudecat licitatia, se va încheia contractul de concesiune 

cuăofertantulădeclaratăcastigator,ădup<ăîmplinireaăunuiătermenădeă20ădeăzileăcalendaristice de 

laădataărealiz<riiăcomunic<riiăc<treăofertantăaădecizieiăreferitoareălaăatribuireaăcontractuluiădeă

concesiune. 

CAPITOLUL IX -AVIZE OBLIGATORII 



 

9.1.Avizeleă necesareă realiz<riiă obiectivuluiă deă investi郡iiă ceă seă vaă edificaă pe terenul in 

suprafata de 92.20 ha, situată ină localitateaă Maxineni,ă Comunaă Maxineni,ă Jude郡ulă Braila, 

scopulăautoriz<riiăexecut<riiălucr<rilorăăceăăseăedificaăpeăteren,ăvorăfiăstabiliteăprinăcertificatulă

de urbanism ce se va elibera înă scopulă autoriz<riiă execut<riiă lucr<riloră de construc郡ii,avize 

care vor vi suportate de catre concesionar. 

9.2. Concesionarul va obtine avizul de la Agentia de Protectie a Mediului Braila,Natura 

200,Directia Agricola  pentru schimbarea categoriei de folosinta.. 

Concesionarul, va respecta toate conditiile de mediu, atat pentru faza de autorizare a 

viitoarelor constructii, cat si pe perioada derularii contractului de concesiune. 

CAPITOLUL X . OBLIGATIILE PARTILOR 

 

10.1.Obligatiile partilor, sunt cele mentionate în prezentul caiet de sarcini, în restul 

componentelor documentatiei de atribuire si in modelul orientativ al contractului de 

concesiune, ce constituie anexa nr. 1 la prezentul,  încetarea contractului de concesiune are 

loc in conditiile stipulate in OUG 57/2019 Cod administrativ. 

10.2 Prin prezentul, se subliniaza obligatia principala a concesionarului, de a asigura 

exploatarea terenului concesionat in regim de continuitate si permanenta, precum si 

interdictia acestuia de a subconcesiona terenul concesionat. 

10.3 Concesionarul, are obligatia ca in termen de cel mult 90 zile de la data semnarii 

contractului de concesiune, sa depuna cu titlu de garantie, o suma fixa reprezentand nivelul 

unei redevente din suma obligatiei de plata catre concendent, stabilita de acesta si datorata 

pentru primul an de exploatare. Din aceasta suma, sunt retinute daca este cazul , penalitatile 

si alte sume datorate concendentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune. 

 

CAPITOLUL XI . INCETAREA CONTRACTULUI 

 

Contractulădeăconcesionareăînceteaz<ăastfel: 

1) La expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune de bunuri proprietate privata, 

in masura in care partile nu convin in scris, prelungirea acestuia, in conditiile prevazute 

de lege; 

2) In cazul exploatarii in conditiile contractului de concesiune de bunuri proprietate 

privata, a bunurilor consumabile, fapt ce determina, prin epuizarea acestora, 

imposibilitatea continuarii exploatarii acestora inainte de expirarea duratei stabilite a 

contractului; 



3) In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de 

catre concedent; 

4) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de 

catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului; 

5) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere de catre 

concesionar; 

6) Neplata redeventei in termen de 60 zile de la data scadentei termenului de plata ; 

7) In cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, acesta se 

deruleaza in conditiile stabilite initial. 

8) In situatia prevazuta la pct X alin. 3, concedentul va notifica de indata intentia de a 

denunta unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate privata si va face 

mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura, cu notificarea 

prealabil<ăde 30 de zile, f<r<ăacordarea de desp<gubiri. 

9) In cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor asumate de catre una dintre parti prin  

contractul de concesiune de bunuri proprietate private, sau a incapacitatii indeplinirii 

acestora, cealalta parte este indreptatita sa solicite tribunalului in a carui raza teritoriala 

se afla sediul concedentului, sa se pronunte cu privire la rezilierea contractului, cu plata 

unei despagubiri, daca partile nu stabilesc altfel. 

10) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile 

suferite de concesionar, ca urmare a situatiilor prevazute la alin. (8). 

11) Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate private, partile pot stabili ằ alte 

cauze de incetare a contractului de concesiune de bunuri proprietate privata, fara a 

aduce atingere cauzelor ằ conditiilor reglementate de lege. 

12) Radierea din cartea funciara a dreptului de concesiune in situatia prevazuta la alin. 3 se 

efectueaza in baza actului de denuntare unilaterala sau in baza hotararii judecatoresti 

definitive, in situatia prevazuta la alin. 4 in baza declaratiei unilaterale de reziliere a 

concedentului sau concesionarului, iar in situatia prevazuta la alin. 2, in baza declaratiei 

unilaterale de renuntare la concesiune a concesionarului. 

13) Prin acordul de voin郡<ăal p<r郡ilor; 

14) Instr<inarea bunului concesionat f<r<ăacordarea de desp<gubiri. 

15) Dac<ăconcesionarul intr<ăînăstare de faliment, dizolvare sau reorganizare; 



16) In cazul nerealizarii planului de investitii,contractual de concdesiune se reziliaza 

de drept. 

Primar, 

Intocmit, 

Anexa nr. ........ la HCL nr.......... 

 

CAIET DE SARCINI 

 

Informatii generale privind obiectul concesionarii 

l .1.ăDescriereaă群iăidentificareaăbunuluiăceăfaceăobiectulăconcesionarii:ăteren arabil   situata in 

extravilanul localitatiiMaxineni, comuna Maxineni, judetul Braila,ă ă înă suprafa郡<ă totalaă deă

92.20 ha, înscris CarteaFunciar<ănr. 79558 Comuna Maxineni, T110 – P 1527=922000 mp 

destinată pentruă realizareaă 群iă punereaă înă func郡iuneă aă uneiă investitiiă pentruă creareaă unoră noiă

capacitati de productie de energie regenerabila(instalatii solare agro-voltaice, instalatii cu 

panouri fotovoltaice, etc.). 

Destina郡iaăbunuluiă-  teren arabil ; 

2. Condi郡iileăgeneraleăaleăconcesiunii 

2.1. Regimul bunurilor 

2.1.1. În derularea contractului de concesionare, se va utiliza bunul patrimonial pus la 

dispozi郡ieă concesionaruluiă înă stareaă fizic<ă prev<zut<ă înă procesulă - verbal de predare-

primire,ăprocesăverbalăceăseăvaăîncheiaăînămaximă30ădeăzileădeălaădataăconstituiriiăgaran郡ieiă

finale sau la momentul semnarii contractului,daca este constituita garantia de buna 

executie. 



3. Durata concesiunii 

3.1. Termenul de concesionare este de 49 (patruzecisinoua ) ani, fara drept de 

prelungire. 

4. Pre郡ulădeăconcesionare 

1. Seăstabile群te pretul de pornire al licitatiei,  de la 404.551 lei/an( patru sute patruzeci  si 

patru de  mii ,cinci sute cincizeci si unu), pentru suprafa郡aădeă92.20. ha. 

5. Obliga郡iileăprincipaleăaleăp<r郡ilor 

5.1.Obliga郡iileă p<r郡iloră 群iă celelalteă clauzeă contractualeă obligatoriiă suntă stabiliteă prină

contractulăcadruăcareăfaceăparteădinădocumenta郡iaădeăatribuire,ăaferent<ăconcesionarii. 

6. Garan郡iaădeăparticipareălaălicita郡ie 

6.1. Garan郡iaădeăparticipareă laă licita郡ieăesteăobligatorieă 群iă seă stabile群teă laănivelulă laă

2șădinăcontravaloreaăuneiăredeven郡eăminime ,adica 8.091,02 lei(opt mii  nouazeci si unu lei 

si 2 bani) stabiliteăcaăpre郡ădeăpornire. 

6.2. Garan郡iaă deă participareă seă achit<ă prinăOrdină deă plat<,ă înă contulă proprietaruluiă

_______________________________________,  sau prin numerar depus la casieria 

institu郡iei. 

6.3. Garan郡iaă deă participareă seă restituieă ofertan郡iloră declara郡iă neca群tig<tori,ă dară 群iă

celoră declara郡iă castig<tori,ă ace群tiaă dină urm<ă avândă obliga郡iaă deă aă depuneă garan郡iaă deă bun<ă

execu郡ieăcontract,ăălaănivelulăuneiăredeven郡eărezultateăînăurmaăadjudec<riiălicita郡iei. 

6.4. Ofertantulă declarată câ群tig<toră pierdeă garan郡iaă deă participareă constituit<ă ,ă înă

situa郡iaăînăcareărefuz<ăîncheiereaăcontractului, contravaloarea acesteia reprezentând daunele-

interese stabilite în acest sens. 

6.5. Garan郡iaă de participare la licita郡ieă pentru ofertantul declarat câ群tig<tor,ă va fi 

retinut< de c<treăconcedent pân<ăînămomentul semn<riiăcontractului de concesiune. 

6.6. - Garan郡ia de participare se pierde in urm<toareleăcazuri: 

a) – daca ofertantul îsi retrage oferta înainte de desemnarea câ群tig<torului; 

b) - dac<ăofertantulădeclaratăcâ群tig<torărefuz<ăaăîncheiaăcontractulădeăconcesiune; 

- Taxaădeăparticipareălaălicita郡ie in valoare de 1% din valoarea redeventei  minime ,si anume 

4.045,51 lei nuăseărestituie,ăcuăexceptiaăcazuluiăînăcareălicitatiaăseăanuleaz<. 

7. Garan郡ia deăbunaăexecu郡ieăcontract 

7.1. Garan郡iaă deă bunaă executieă contractă esteă obligatorieă 群iă seă stabile群teă laă nivelulă

contravaloriiăuneiăredeven郡eă. 

7.2. Garan郡iaă seă achit<ă prină Ordină deă plat<,ă înă contulă proprietaruluiă deschis la 



Trezoreria municipiului Braila, sau prin numerar depus la casieria institu郡ieiă

Prim<rieiăComuneiăMaxineni,ăJude郡ulăBraila. 

7.3.Ofertantul declarat câ群tig<toră esteă obligată s<ă depun<ă garan郡ieă deă bun<ă execu郡ieă

contractălaănivelulăuneiăredeven郡eărezultateăînăurmaăadjudec<riiălicita郡iei,ă inăătermenă

de 90 de zile calendaristice de la data semnarii contractului. 

7.4.Pentruă ofertantulă declarată câ群tig<toră garan郡iaă deă bun<ă execu郡ieă contract,ă seă

restituieălaăîncetareaăcontractului,ădac<ăproprietarulănuă群i-a exercitat dreptul legal de 

aăbeneficiaădeăaceasta,ăînăcondi郡iileăreglementateăprinăcontract; 

8. Încheierea contractului 

8.1. Comisia de evaluare a ofertelor are obliga郡iaă deă aă stabiliă ofertaă câ群tig<toareă peă bazaă

criteriului/criteriilorădeăatribuireăprecizateăînădocumenta郡iaădeăatribuire; 

8.2. Contractulăseăîncheieădup<ăîmplinireaăunuiătermenădeă20ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataă

comunic<riiă decizieiă deă atribuireă aă contractului, dar nu mai târziu de 40 de zile 

calendaristiceă deă laă dataă realiz<riiă comunic<riiă c<treă ofertantă aă decizieiă referitoareă laă

atribuireaăcontractului,ăsubăsanc郡iuneaăpl<郡iiădeădauneăinterese. 

8.3. Refuzulăofertantuluiădeclaratăcâ群tig<torădeăaăîncheiaăcontractul,ăpoateăatrageădup<ăsineă

plata daunelor-interese stabilite conform punctului 6.4; 

8.4. Înăcazulăînăcareăofertantulădeclaratăcâ群tig<torărefuz<ăîncheiereaăcontractului,ăproceduraă

deă licita郡ieă seă anuleaz<,ă iarăU.A.T.- Comuna Maxineni, reia procedura în condi郡iileă legii,ă

documenta郡iaădeăatribuireăp<strându-群iăvalabilitatea; 

8.5. În cazul în care U.A.T.- Comuna Maxineni nu poate încheia contractul cu ofertantul 

declaratăcâ群tig<tor,ădinăcauzaăfaptuluiăc<ăofertantulăînăcauz<ăseăafl<ăîntr-oăsitua郡ieădeăfor郡<ă

major<ăsauăînăimposibilitateaăfortuit<ădeăaăexecutaăcontractul,ăComisiaădeăevaluareăareă

dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul 2(doi) in conditiile in care aceasta este 

admisibila, in sensul in care exista cel putin 2(doua) oferte care sa intruneasca conditiile de 

valabilitate prevazute la Reguli privind oferta pct.2.2 - 2.5; 

8.6. Înăcazulăînăcare,ăînăsitua郡iaăprev<zut<ălaăpunctulă8.5 nuăexist<ăoăofert<ăclasat<ăpeăloculă

2(doi),ăadmisibil<,ăseăaplic<ăprevederileăpunctuluiă8.4. 

8.7. În contractul de concesionare încheiat între U.A.T.- Comuna Maxineni 群iă ofertantulă

declarantăcâ群tig<torăseăvaăreglementaăobliga郡iaăvir<riiăredeventeiăîn contul U.A.T. - Comuna 

Maxineni sauăachit<riiăînănumerarălaăcasieriaăPrim<rieiăComunaăMaxineni . 

8.8 Plata valorii contractului  de concesiune  nu este conditionata de obtinerea Avizului 

Tehnic de Racordare de catre ofertantul declarat castigator. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. ........ la HCL nr......... 

 

CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr.  __ /_______________ 

Capitolul I. - P<r郡ileăcontractante 

Între 

Unitatea Admninistrativ Teritoriala Comuna Maxineni , cu sediul in localitatea 

Maxineni, str. Administratiei, nr 42, judetulBraila, cod postal 817090, telefon/ fax:0239-

695795, e-mail:primariamaxineni@yahoo.com, reprezentata legal prin Primar Postolache 

Ionut Daniel, avand in continuare calitate de concedent, pe de o parte, 

Si 

mailto:primariamaxineni@yahoo.com


 ___________________ , cu domiciliul in localitatea ___________  , strada __________ , nr___,bl.___, s

legal prin ___________________  , în calitate de concesionar,ăpeădeăalt<ăparte; 

la data de _______  la sediul concedentului, 

in temeiul Hotararii Consiliului Local nr. __ / ________  de aprobare a concesionarii, s-a 

incheiat, prezentul contract de concesiune. 

 

Capitolul II. - Obiectul contractului de concesiune 

Art. 1 - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea, predarea, respectiv 

preluarea terenului in suprafata de 92.20 ha din domeniul privat al UAT Comuna Maxineni, 

situat in localitatea Maxineni, comuna Maxineni, judetulBraila, inscris in Cartea 

funciara nr. 79558– T110 – P 1527=922000 mp;  

Obiectivul concedentului, este realizarea de lucrari de investitii pentru crearea unor noi 

capacitati de productie de energie regenerabila(instalatii solare agro-voltaice, instalatii cu 

panouri fotovoltaice, etc.), in vederea exploatarii tehnice 群i comerciale, prin captarea energiei 

verzi solare. 

(2) In derularea contractului de concesiune,ă concesionarulă vaă utilizaă urm<toareleă categoriiă

de bunuri: 

a) bunurile de retur: care inseamna terenul impreuna cu toate utilitatile edilitare aduse in 

zona si investitiile realizate in conformitate cu autorizatiile de constructie emise înainte de 

data atribuirii contractului de concesiune; 

b) bunuri de preluare: vor reveni concedentului cu titlu gratuit in masura in care 

concesionarul nu isi manifesta intentia de a le lua (ex: prin demontarea de parti a cladirilor si 

ridicare materialelor) sunt bunuri de preluare, investitiile immobile realizate de catre 

concesionar pe teren. 

c) bunuri proprii: care inseamna bunurile aflate in proprietatea Concesionarului sau realizate 

de Concesionar si care, la expirarea Contractului, raman in proprietatea acestuia. 

Capitolul III. – Termenul 

Art. 2 - (1) Durata concesiunii este de 49(patruzecisinoua) ani, incepând de la data semn<riiă

contractului,ărespectiv………..;  

 (2) Contractul de concesiune nu  poate fi prelungit.  

Capitolul IV. - Redeventa 



Art. 3 - (l)Redeventa anual<ăesteăde  __________ lei/ha/an,  

Art.4- Redeventa va fi indexata anual,  cu rata de inflatie comunicata de catre 

Institutul National de Statistica pentru anul anterior. 

 

Capitolul V - Plata Redeventei 

Art.4 - (1) Plata redeventei se face in contul Concedentului 

nr.__________________________________________deschis la Trezoreria Municipiului 

Braila,  sau la caseria Primariei Braila. 

(2) Plata se va face în doua transe, repectiv pana la data de 31 martie si 30 septembrie. 

(3) Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obliga郡ii,ă ăconduce la calculul 

de dobând<ă penalizatoareă , conform Art.3 (2) din Ordonan郡aănr. 13 din 24.aug.2011, Rata 

dobânzii legale penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii 

Naționale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a 

Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României si publicata in Monitorul 

Oficial. Dobânda datorată de debitorul obligației bănești pentru neîndeplinirea obligației 

respective la scadență este denumită dobândă penalizatoare. Rata dobânzii legale 

penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință plus 4 puncte procentuale. 

Acestea vor fi aplicate incepand imediat cu depasirea termenului de plata, repectiv dupa 

data scadentei . 

Redeven郡aăseădatoreaz<ăpe toata perioada derularii contractului de concesiune  pentru crearea  

unei investitii pentru crearea unor noi capacitati de productie de energie regenerabila 

(instalatii solare agro-voltaice, instalatii cu panouri fotovoltaice, etc.). 

(4) Capitolul VI. - Drepturileăp<rtilor 

Drepturile concesionarului 

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

r<spundereaăsa,ăbunurileăproprietateăprivat<ăceăfacăobiectulăcontractuluiădeăconcesiune. 

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

concesiunii,ă potrivită naturiiă bunuluiă siă obiectiveloră stabiliteă deă p<rtiă prină contractulă de 

concesiune. 

             Drepturile concedentului 

Art. 6 - (1)ăConcedentulăareădreptulăs<ă inspectezeăbunurileăconcesionate,ăverificandă

respectarea obligatiilor asumate de concesionar. 

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului cu 5 zile 



lucratoare anterior efectuarii controlului. 

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

de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local. 

Capitolul VII. - Obligatiilep <rtilor. 

Art.7. Obligatiileconcesionarului 

(1) Concesionarul este obligat s<ă asigure exploatarea in regim de continuitate si de 

permanent<ăa bunurilor proprietate privata care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor 

stabilite de c<treăconcedent. 

(2) Concesionarul este obligat s<ă foloseasc<ă in mod direct bunurile, care face obiectul 

concesiunii. 

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

(4) Concesionarul este obligats<ă pl<teasc<ă redeventa la termenele stabilite prin prezentul 

contract. 

(5) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este 

obligat s<ărestituie concedentului, in deplin<ăproprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si 

libere de orice sarcini. 

(6) Concesionarul este obligat s<ăcontinue exploatarea bunului, in noile conditii stabilite de 

concedent, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) si (3) din prezentul contract de 

concesiune. 

(7) Concesionarul este obligat s<ăfoloseasc<ăbunul concesionat, conform destinatiei stabilite 

prin contract ằ s<ăobtin< toate avizele necesare prev<zuteăde lege si de actele normative in 

vigoare, eventualele schimbari de destinatie nu sunt premise. 

(8) Concesionarul este obligat sa inceapa lucrarile de investitii in maxim 1 an de la data 

incheierii contractului de concesiune si se vor executa în maxim 2 ani de la data inceperii 

lucrarilor. 

(9) În cazul în care, în urma modific<rilorălegislative,ăconcesionarul vaăfiăscutit,ădup< caz, de 

la plata redeven郡ei contractului, a taxelor 群i impozitelor datorate pentru terenul concesionat 

群i/sau pentru construc郡iile edificate pe terenul concesionat,ă acestaă seă oblig< s< suporte 

contravaloarea  sau,  sub o alta forma agreata de ambele parti , pana stingerea valorii 

redeventei. Sa suporte platile facturilor de energie electrica  necesare func郡ion<rii institu郡iilor 

publiceă (Prim<rie,ă 群coli,ă gr<dini郡e,ă c<mină deă b<trâniă etc.) de pe raza comunei Maxineni, 

jude郡ulăBraila pentruăoăperioad< egala cu restul de executat din contract, concesionarul având 



obliga郡iaădeăaăachita facturile fiscale emiseădeăc<tre furnizorul de energie electric< în termen 

de 30 de zile de la data la care concedentul a comunicat concesionarului facturile fiscale. 

(10) În cazul înăcareăconcesionarulănuăî群i îndepline群te obliga郡iile men郡ionateălaăart.ă7ăalin.ă(9), 

acesta va datora concedentului daune compensatorii în valoare de egal<ă cuă obliga郡iaă

neândeplinit<ă laă careă seă adaug<ă penalit<郡ileă deă întârziereă conformă facturiloră emiseă deă

furnizorulădeăenergieăelectric<. 

(11) La incetarea contractului de concesiune, din alte cauze decat prin ajungere la termen, 

excluzind forta major<ă si cazul fortuit, concesionarul este obligat s<ă asigure continuitatea 

exploat<rii,ăin conditiile stipulate in contract, pan<ăla preluarea acesteia de c<treăconcedent. 

(12) In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul 

este obligat s<ă depuna,ă cuă titluă deă garan郡ieă deă bunaă execu郡ieă contractă ,ă oă sum<ă fix<ă

reprezentândă valoareaă uneiă redeven郡eă peă ună ană deă zile,ă pentruă primulă ană deă activitate sau 

inainte de semnarea procesului verbal de predare-primire amplasament. 

(13) Concesionarulă seă oblig<ă s<-群iă ridiceă construc郡iileă deă peă terenulă proprietateaă

Concedentuluiăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataăîncet<riiăcontractuluiădeăconcesiune. 

(14)Concesionarul se oblig<ă s<ă asigureă  pe cheltuiala acestuia ,ă ob郡inereaă avizeloră  privind 

Mediu, Electrica, Studiu Pedologic,Directia Agricola, Natura 2000, etc.  群iă deciziiloră

necesare scoaterii din circuitul agricol a terenurilor obiect a contractului de concesiune.. 

 

Art.8. Obligatiile concedentului. 

(1) Concedentulăesteăobligatăs<ănuăilătulbureăpeăconcesionarăinăexercitiulădrepturilorărezultateă

din prezentul contract de concesiune. 

(2) Concedentulă nuă areă dreptulă s<ămodificeă inămodăunilaterală contractulă deă concesiune,ă ină

afar<ădeăcazurileăprev<zute expres de lege. 

(3) Concedentulă esteă obligată s<ă notificeă concesionaruluiă aparitiaă oric<roră imprejur<riă deă

natur<ăs<ăaduc<ăatingereădrepturilorăconcesionarului. 

(4) Concedentulă esteă obligată s<ă predeaă terenulă ceă constituieă obiectulă concesiuniiă liberă deă

orice sarcini, in termen de 5 zile de la incheierea contractului. 

(5)ăConcedentulă seăoblig<ă s<ă constituieă laă finalizareaă lucr<riiă deă construireă aăunei investitii 

pentru crearea unor noi capacitati de productie de energie regenerabila (instalatii solare agro-

voltaice,ă instalatiiă cuă panouriă fotovoltaice,ă etc.),ă dreptulă deă servituteă 群iă uză înă favoareaă

concesionaruluiăasupraăterenurilorăproprietateaăconcedentuluiăpeăcareăurmeaz<ăs<ăseărealizezeă



deă c<treă concesionară sta郡iileă deă transformare, re郡eleleă subteraneă 群iă aerieneă deă transportă aă

energieiăelectrice,ăprecumă群iătoateăcelelalteăconstruc郡iiăauxiliareănecesareăvalorific<riiăenergieiă

electriceă produseă deă obiectivulă deă investitie,ă obliga郡ieă concretizat<ă prină încheiereaă unoră

contracte distincte deăconstituireăaădreptuluiădeăservituteă群iăuz. 

(6)ă Concedentulă seă oblig<ă  ca pe terenul aflat in proprietatea  s<ă nuă construeasca sau sa 

dezvolte  oric<ruiătipădeăproiectăceăvaăpericlitaădezvoltareaăparculuiăfotovoltaic,ălaăoădistan郡<ă

maiămic<ădeă50ămădeăteren,ăurmândăs<ăseăab郡in<ădeălaăoriceăac郡iuneăsauăinac郡iuneădeănatur<ăs<ă

duc<ălaăreducereaăproduc郡ieiădeăelectricitateăaăpanourilorăsolare,ărespectivădeălaăplantareaădeă

copaciăsauădeăculturiăpeăterenurileăînvecinate,ăaăunorăconstruc郡iiăsauăinstala郡iiăceăar avea acest 

efect,ădup<ăcumănuăpoateăjustificaănici unăfelădeărefuzăfa郡<ădeăsolicitareaăconcesionaruluiădeăaă

fiăt<ia郡iăcopaciiădejaăexisten郡iăceăpotărealizaăoăastfelădeăreducereăaăproduc郡ieiădeăelectricitateă. 

(7) Concedentulă seă oblig<ă s<ă înscrieă dreptulă deă folosin郡<ă asupraă terenuluiă înă favoareaă

Concesionaruluiă înăc<r郡ileăfunciareăaleăimobiluluiăconcesionată înă termenădeă30ădeăzileădeălaă

dataăsemn<riiăcontractuluiădeăconcesiune. 

Concedentulăseăoblig<ăs<ăînscrieădreptulădeăproprietateăaăConcesionaruluiăasupraăConstruc郡ieiă

unei investitii pentru crearea unor noi capacitati de productie de energie regenerabila 

(instalatii solare agro-voltaice, instalatii cu panouri fotovoltaice, etc.). 

 

Capitolul VIII. - Încetarea contractului de concesiune. 

Art.9 - (1) Prezentul contractădeăconcesiuneăinceteaz<ăinăurm<toareleăsituatii: 

a) laă expirareaă durateiă stabiliteă ină contract,ă dac<ă p<rtileă nuă convin,ă ină scris,ă prelungireaă

acestuia, in conditiile legii; 

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateral<ădeăc<treă

concedent,ă cuă plataă uneiă desp<gubiriă justeă siă prealabileă ină sarcinaă concedentului,ă ină cază deă

dezacord fiind competenta instanta de judecata; 

c) in cazul neindeplinirii in mod culpabil a obligatiilor contractuale de catre concesionar, 

contractul se reziliaza de plin drept, fara a fi necesara interventia vreunei instante 

judecatoresti, notificarea sau orice alta formalitate, notificarea/încetarea contractului fiind 

pact comisoriu de grad IV. Cu toate acestea concesionarul il va despagubi pe concedent. 

d) în cazul incalcarii obligatiilorăcontractualeădeăc<treăconcedent,ă contractulădeăconcesiuneă

se reziliaza de plin drept, fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti, 

notificarea sau orice alta formalitate. Cu toate acestea concedentul il va despagubi pe 

concesionar. 



e) la disparitia, dintr-oă cauz<ă deă fort<ă major<,ă aă bunuluiă concesionată sauă ină cazulă

imposibilit<tiiă obiectiveă aă concesionaruluiă deă a-lă exploata,ă prină renuntare,ă f<r<ă plataă uneiă

desp<gubiri; 

f) in cazul situatiei de la lit. e) celeă semnalateădeă concesionară seăvoră identificaădeă c<treăoă

comisieăformat<ădinăreprezentantiiăConsiliulăLocalăsiăreprezentan郡iiăconcesionaruluiăcareăvoră

hot<riăasupraăcontinu<riiăsauăincet<riiăcontractului. 

g) in caz de forta majora. 

h) neplata redeventei stabilite si a termenlor de plata  

(2)ăLaăincetarea,ădinăoriceăcauz<,ăaăcontractuluiădeăconcesiuneăbunurileăceăauăfostăutilizateădeă

concesionarăinăderulareaăconcesiuniiăvorăfiărepartizateădup<ăcumăurmeaz<: 

a) bunuri de retur - cele inserate la Cap. II, art. 1, alin 3, lit. a, care care revin de plin drept, 

gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune;  

b) bunuri de preluare:_vor reveni concedentului cu titlu gratuit in masura in care 

concesionarul nu isi manifesta intentia de a le lua (ex: prin demontarea de parti a cladirilor si 

ridicare materialelor) sunt bunuri de preluare, investitiileimmobile realizate de catre 

concesionar pe teren. 

c) bunuri proprii - cele inserate la Cap. II, art. 1, alin 3, lit. b, care la expirarea contractului 

deăconcesiune,ăr<minăinăproprietateaăconcesionarului; 

(3) Contractul de concesiune va fi incheiat in limba romana, in doua exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte. 

Capitolul IX. - Clauze contractualeăreferitoareălaăîmp<rtirea responsabilit<tilorădeă

mediu între concedent si concesionar. 

Art. 10 - Peă durataă concesiunii,ă concesionarulă esteă obligată s<ă asigureă respectareaă

normeloră deă protectieă aă mediului,ă conformă O.U.G.ă nr.ă 195/2005,ă aprobat<ă prin Legea nr. 

265/2006 - pentruă aprobareaă Ordonanteiă deă urgent<ă aă Guvernuluiă nr.ă 195/2005ă privindă

protectiaămediului,ăcuămodific<rileăulterioare. 

Capitolul X. - R<spundereaăcontractual<. 

Art. 11 - Nerespectareaă deă c<treă p<rtileă contractanteă aă obligatiiloră cuprinse in 

prezentulăcontractădeăconcesiune,ăatrageăr<spundereaăcontractual<ăaăp<rtiiăinăculp<. 

a) major<rileă deă intiziere,ă careă seă datoreaz<ă pentruă neplataă laă termeneleă scadenteă sauă ină

cuantumurileă stabilite,ă aă redeventei.ă Major<rileă deă intiziereă seă determin<ă prină aplicareaă



procentuluiălegalăasupraădebitului,ăcumulat,ăpeăfiecareăziădeăintiziere,ăaăpl<郡ii acestuia. 

Major<rileădeăintiziereăseăcalculeaz<ăsiăseăincaseaz<ădeădreptăf<r<ăprealabilaănotificare. 

b) dauneăinterese,ăreprezint<ăpagubaăefectiv<ăsiăcastigulănerealizat; 

Capitolul XI. - Litigii. 

Art. 12 - (1) Orice disputa, controversa sau pretentie care ar putea rezulta din sau in 

legatura cu incheierea , interpretarea, punerea in executare sau incetarea prezentului contract 

va fi solutionata de catreparti pe cale amiabila. 

(2) In ipoteza in care partile nu ajung la o solutie pe cale amiabila solutionarea litigiilor de 

orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeaza potrivit 

Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile ulterioare. 

Capitolul XII - Alte clauze. 

Art. 13 - (1)ăOriceăclauz<ădinăprezentulăcontract se poate modifica prin act aditional, 

cuăacordulăp<rtilorăcontractante; 

 

Capitolul XIII - Caracterulăconfiden郡ialăalăcontractului 
 
Art. 14  - (1) O parte contractanta nu are dreptul fara acordul scris al celeilalte parti: 

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terteparti, in afara 

acelor persoane implicate in indeplinirea contractului; 

- de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de 

valabilitate a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea 

contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare 

in vederea indepliniriicontractului. 

(3) O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de 

informatii referitoare la contract, daca: 

- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta 

parte contractanta; 

- informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti 

contractante  pentru asemenea dezvaluire; 



CONCESIONAR, 

- partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

Capitolul XIV. - Definitii. 

Art. 15 - (1)ă Prină fort<ă major<,ă in sensul prezentului contract de concesiune, se 

intelegeăoăimprejurareăextern<ăcuăcaracterăexceptional,ăf<r<ărelatieăcuălucrulăcareăaăprovocată

daunaăsauăcuăinsusirileăsaleănaturale,ăabsolutăinvincibil<ăsiăabsolutăimprevizibil<. 

(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejur<ri care au intervenit si au condus la 

producerea prejudiciului si care nu implic<ăvinov<tia paznicului juridic, dar care nu intrunesc 

caracteristicile fortei majore. 

(3) Prin penalit<ti legale se intelege suma rezultat<ă prin aplicarea cotei major<riloră de 

intirziere stabilit<ăprin hot<rare de guvern pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, 

constind in impozite, taxe si alte sume, care reprezint<,ă potrivit legii, resurse financiare 

publice. 

Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in 2 exemplare. 

CONCEDENT ,                

U.A.T. COMUNA MAXINENI  

PRIMAR, 

POSTOLACHE IONUT DANIEL 

 

Avocat,



Anexa nr. .... la HCL nr ......................  

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

 

 FIȘ;ăDEăDATEăAăPROCEDURII 

INSTRUC軍IUNIăPRIVINDăORGANIZAREAăSIăăDESF;ȘURAREALICITA軍IEI 

 

Informa郡iiă generaleă privindă proprietarul,ă precum:ă numele/denumirea/codă numerică

personal/codulă deă identificareă fiscal</alt<ă form<ă deă înregistrare,ă adresa/sediul,ă dateleă deă

contact, persoana de contact. 

U.A.T. Comuna Maxineni 

Cod fiscal:4721263 

Str.Administratiei, nr. 42, Localitatea Maxineni, JudetulBraila, Cod postal 817090, 

telefon/fax:0239-695795 , e-mail:primariamaxineni@yahoo.com, 

Persoana de contact :ăPre群edintele Comisieiădeăevaluareădesemnatăprinădispozi郡ie. 

I. CondiМii de transparenМă 

1.1. În cazul procedurii de licita郡ie,ăU.A.T.- Comuna Maxineni areăobliga郡iaădeăaăîntocmiă群iă

publicaăanun郡ulădeălicita郡ie,inăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăaăVl-a, într-un cotidian 

deăcircula郡ieăna郡ional<ă群iă într-unulădeăcircula郡ieă local<,ăpeăpaginaăsaădeă internetăoriăprinăalteă

mediiăoriăcanaleăpubliceădeăcomunica郡iiăelectronice. 

1.2. Anun郡ulădeă licita郡ieăseă întocme群teădup<ăaprobareaădocumenta郡ieiădeăatribuireădeăc<treă

concendent U.A.T.- Comuna Maxineni 群iătrebuieăs<ăcuprind<ăcelăpu郡inăurm<toareleăelemente: 

a) informa郡iiă generaleă privindă concendentul U.A.T.- Comuna Maxineni, precum: 

denumirea,ăcodulădeăidentificareăfiscal<,ăadresa,ădateleădeăcontact,ăpersoanaădeăcontact; 

b) informa郡iiăgeneraleăprivindăobiectulăproceduriiădeălicita郡ieăpublic<,ăînăspecialădescriereaă群iă

identificareaăbunuluiăcareăurmeaz<ăs<ăfieăconcesionat; 

c) informa郡iiă privindă documenta郡iaă deă atribuire:ă modalitateaă sauă modalit<郡ileă prină careă

persoanele interesate pot intra în posesiaă unuiă exemplară ală documenta郡ieiă deă atribuire,ă

denumireaă 群iă dateleă deă contactă aleă serviciului/compartimentuluiă dină cadrulă concendentului 

mailto:primariamaxineni@yahoo.com


U.A.T.- Comuna Maxineni,ă deă laă careă seă poateă ob郡ineă ună exemplară dină documenta郡iaă deă

atribuire,ăcostulă 群iă condi郡iileădeăplat<ăpentruăob郡inereaădocumenta郡iei,ădac<ăesteăcazul;ădata-

limit<ăpentruăsolicitareaăclarific<rilor; 

d) informa郡iiă privindă ofertele:ă data-limit<ă deă depunereă aă ofertelor,ă adresaă laă careă trebuieă

depuseăofertele,ănum<rulădeăexemplareăînăcareătrebuieădepus<ăfiecareăofert<; 

e) dataă群iăloculălaăcareăseăvaădesf<群uraă群edin郡aăpublic<ădeădeschidereăaăofertelor; 

f) instan郡aă competent<ă înă solu郡ionareaă eventualeloră litigiiă 群iă termeneleă pentruă sesizareaă

instan郡ei; 

g) dataătransmiteriiăanun郡uluiădeălicita郡ieăc<treăinstitu郡iileăabilitate,ăînăvedereaăpublic<rii. 

1.3. Anun郡ulă deă licita郡ieă seă trimiteă spreă publicareă cuă celă pu郡ină 20ă deă zileă calendaristiceă

înainte de data-limit<ăpentruădepunereaăofertelor. 

1.4. Persoaneleă interesateă potă ob郡ineă documenta郡iaă deă atribuireă înă bazaă uneiă solicit<riă

adresate în acest sens pe suport de hârtie. 

1.5. Concendentul U.A.T.- Comuna Maxineni,ă areă obliga郡iaă deă aă puneă laă dispozi郡iaă

persoanelorăinteresateădocumenta郡iaădeăatribuireăconformăpct.ă1.4, contra cost - prin achitarea 

sumei de 200 lei. 

1.6. Înă cazulă prev<zută laă pct. 1.5. U.A.T.- Comuna Maxineni areă obliga郡iaă deă aă puneă

documenta郡iaă deă atribuireă laă dispozi郡iaă persoaneiă interesateă câtă maiă repedeă posibil,ă într-o 

perioad<ă careă nuă trebuieă s<ă dep<群easc<ă 4(patru)zileă lucr<toareă deă laă primireaă uneiă solicit<riă

din partea acesteia. 

1.7. Persoanaă interesat<ă areă obliga郡iaă deă aă depuneă diligen郡eleă necesare,ă astfelă încâtă

respectarea deăc<treăU.A.T.- ComunaMaxineni,ăăaăperioadeiăprev<zuteăpct. 

1.6. s<ănuăconduc<ălaăsitua郡iaăînăcareădocumenta郡iaădeăatribuireăs<ăfieăpus<ălaădispozi郡iaăsa,ăcuă

maiăpu郡inădeă5(cinci)zileălucr<toareăînainteădeădata-limit<ăpentruădepunereaăofertelor. 

1.8. Persoanaă interesat<ă areă dreptulă deă aă solicitaă clarific<riă privindă documenta郡iaă deă

atribuire. 

1.9. U.A.T.- Comuna Maxineni areă obliga郡iaă deă aă r<spundeă înă modă clar,ă completă 群iă f<r<ă

ambiguit<郡i,ălaăoriceăclarificareăsolicitat<,ăîntr-oăperioad<ăcareănuătrebuieăs<ădep<群easc<ă5ăzileă

lucr<toareădeălaăprimireaăuneiăastfelădeăsolicit<ri. 

1.10. U.A.T.- Comuna Maxineni areă obliga郡iaă deă aă transmiteă r<spunsurileă înso郡iteă deă

întreb<rileă aferenteă c<treă toateă persoaneleă interesateă careă auă ob郡inut,ă înă condi郡iileă prezenteiă



sec郡iuni,ădocumenta郡iaădeăatribuire,ăluândăm<suriăpentruăaănuădezv<luiăidentitateaăceluiăcareăaă

solicitatăclarific<rileărespective. 

1.11. F<r<ăaăaduceăatingereăprevederilorăpct.ă1 .9, U.A.T Comuna Maxineniareăobliga郡iaădeă

aătransmiteăr<spunsulă laăoriceăclarificareăcuăcelăpu郡ină5ăzileă lucr<toareăînainteădeădata-limit<ă

pentru depunerea ofertelor. 

1.12. Înăcazulăînăcareăsolicitareaădeăclarificareănuăaăfostătransmis<ăînătimpăutil,ăpunând astfel 

U.A.T.- Comuna Maxineni înă imposibilitateaă deă aă respectaă termenulă prev<zută laă pct.ă1.11, 

acestaădinăurm<ăareă totu群iăobliga郡iaădeăaă r<spundeă laă solicitareaădeă clarificare,ă înăm<suraă înă

careă perioadaă necesar<ă pentruă elaborareaă 群iă transmitereaă r<spunsuluiă face posibil<ă primireaă

acestuia,ădeăc<treăpersoaneleăinteresateăînainteădeădata-limit<ădeădepunereăaăofertelor. 

1.13. Procedura de licita郡ieăse poate desf<群uraănumai dac<ă înăurma public<riiă anun郡uluiăde 

licita郡ieăau fost depuse cel pu郡ină2(dou<)ăoferte valabile. 

1.14. U.A.T.- Comuna Maxineni are obliga郡iaă de a stabili oferta câstigatoare pe baza 

criteriului/criteriilor de atribuire precizate înădocumenta郡iaăde atribuire. 

2. Reguli privind oferta  

2.1.Ofertantulăareăobliga郡iaădeăaăelaboraăofertaăînăconformitateăcuăprevederileădocumenta郡ieiă

de atribuire. 

2.2.Oferteleăseăredacteaz<ăînălimbaăromân<. 

2.3.Ofertele se depun la sediul U.A.T.- Comuna Maxineni, Judetul Braila,ăcareăadministreaz<ă

bunulămen郡ionatăînăanun郡ulădeălicita郡ie,ăînădou<ăplicuriăsigilate,ăunulăexterior 群iăunulăinterior,ă

careăseăînregistreaz<ă,ăînăordineaăprimiriiălor,ăînăRegistrul Oferte, precizându-seădataă群iăora. 

2.4. Peăpliculăexteriorăseăvaăindicaăobiectulălicita郡ieiăpentruăcareăesteădepus<ăoferta.ăPliculă

exteriorăvaătrebuiăs<ăcon郡in<: 

a) oă fi群<ă cuă informa郡iiă privindă ofertantulă (conf.Anexaă 2),ă declara郡ieă deă participareă (conf.ă

Anexaă1),ăsemnat<ădeăofertant,ăf<r<ăîngro群<ri,ă群ters<turiăsauămodific<ri; 

b) acteă doveditoareă privindă calit<郡ileă 群iă capacit<郡ileă ofertan郡ilor,ă conformă solicit<riloră

concendentului U.A.T.- Comuna Maxineni ; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini in valoare de 200 lei 

(chitanta)ă群iăaăachit<riiăgaran郡ieiădeăparticipareălaălicita郡ieăîn valoarea de 2% asupra redeventei 

de 404.551 (patru sute patru mii,cinci sute cincizeci si unu lei)lei/ha/an/92.20 ha  (chitanta 

sauădocumentulădoveditorăprivindădepunereaăgaran郡ieiădeăparticipare,ăcareăseăconstituieăprină

virament bancar sau printr-unăinstrumentădeăgarantareăemisăînăcondi郡iileălegiiădeăoăsocietateă



bancar<ăoriădeăoăsocietateădeăasigur<ri,ăcareănu seăafl<ăînăsitua郡iiăspecialeăprivindăautorizareaă

oriăsupravegherea,ăînăcondi郡iileălegii).ă 

Taxa de participare la licitaМie esteă deă 1%ă dină totală redeven郡<ă peă ună ană deă zileă 群iă seă

calculeaz<ăpornindu-seădeălaăurm<toareaăformul<ădeăcalcul:ăsuprafa郡aădeăterenăsolicitat<ălaă

concesiune x 4.388 lei/ha/an x 1%.  

Peă pliculă interior,ă careă con郡ineă ofertaă propriu-zis<ă (conf.ă Anexeiă 5),ă seă înscriuă numeleă sauă

denumireaăofertantului,ăprecumă群iădomiciliulăsauăsediulăsocialăalăacestuia,ădup<ăcaz. 

2.5. Ofertaăvaăfiădepus<ăîntr-unăsingurăexemplar,ăsemnatădeăc<treăofertant. 

2.6. Fiecareăparticipantăpoateădepuneădoarăoăsingur<ăofert<ă; 

2.7. Ofertaăareăcaracterăobligatoriu,ădinăpunctădeăvedereăalăcon郡inutului,ăpeăoăperioad<ădeă

90 de zile, de la data depunerii acesteia. 

2.8. Persoanaă interesat<ă areă obliga郡iaă deă aă depuneă ofertaă laă adresaă siă pân<ă laă data- limit<ă

pentruădepunere,ăstabiliteăînăanun郡ulăproceduriiădeălicita郡ie. 

2.9. Riscurileălegateădeătransmitereaăofertei,ăinclusivăfor郡aămajor<,ăcadăinăsarcinaăpersoaneiă

interesate.Oferta depus<ăla o alt<ăadres<ădecâtăcea stabilit<ă群iămen郡ionat<ăin anuntul de licita郡ieă

sau dup<ăexpirarea datei-limit<ăpentru depunere, se returneaz<ănedeschis<. 

2.10. Con郡inutulă ofertelor trebuie s<ă r<mân<ă confiden郡ială pân<ă la data stabilit<ă pentru 

deschiderea acestora, U.A.T.- Comuna Maxineni, Judetul Braila, urmând a lua cuno群tin郡<ăde 

con郡inutulărespectivelor oferte numai dup<ăaceast<ădat<. 

2.12. Deschidereaăplicuriloră interioareă seă faceănumaiădup<ă semnareaăprocesului- verbal 

prev<zutălaăalin.2.15 deăc<treăto郡iămembriiăcomisieiădeăevaluareă群iădeăc<treăofertan郡i. 

2.13. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 

prev<zuteăînăcaietulădeăsarciniăalălicita郡iei. 

2.14. Înă urmaă analiz<riiă oferteloră deă c<treă comisiaă deă evaluare,ă peă baza criteriilor de 

valabilitate,ă secretarulă acesteiaă întocme群teă ună proces-verbală înă careă men郡ioneaz<ă oferteleă

valabile,ăoferteleăcareănuăîndeplinescăcriteriileădeăvalabilitateă群iămotiveleăexcluderiiăacestoraă

dină urm<ă deă laă proceduraă deă licita郡ie.ă Procesul-verbală seă semneaz<ă deă c<treă to郡iă membriiă

comisiei de evaluare. 

2.15. În baza procesului-verbală careă îndepline群teă condi郡iileă prev<zuteă laă alin.2.15, 

comisiaădeăevaluareă întocme群te,ă înă termenădeăoăziă lucr<toare,ăună raportăpeăcareă îlă transmiteă

autorit<郡iiăcontractante. 

2.16. Înă termenă deă 3ă zileă lucr<toareă deă laă primireaă raportuluiă comisieiă deă evaluare,ă



autoritateaă contractant<ă informeaz<ă înă scris,ă cuă confirmareă deă primire,ă ofertan郡iiă aleă c<roră

oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. 

2.17. În cazul în care în urma public<riiăanun郡uluiădeălicita郡ieănuăauăfostădepuseăcelăpu郡ină

dou<ă oferteă valabile,ă autoritateaă contractant<ă esteă obligat<ă s<ă anulezeă proceduraă 群iă s<ă

organizezeăoănou<ălicita郡ie,ăcuărespectareaăproceduriiăprev<zuteălaăpct. 2.1 - 2.13. 

3. Determinarea ofertei câКtigătoare 

3.1. Autoritateaă contractant<ă - concendentul UAT Comuna Maxineni, Judetul Braila, are 

obliga郡iaădeăaăstabiliăofertaăcâ群tig<toareăpeăbazaăcriteriului/criteriilorădeăatribuireăprecizateăînă

documenta郡iaădeăatribuire. 

3.2. Peăparcursulă aplic<riiă procedurii deă atribuire,ă autoritateaă contractant<ă areă dreptulă deă aă

solicitaă clarific<riă 群i,ă dup<ă caz,ă complet<riă aleă documenteloră prezentateă deă ofertan郡iă pentruă

demonstrareaăconformit<郡iiăoferteiăcuăcerin郡eleăsolicitate. 

3.3. Solicitareaă deă clarific<riă esteă propus<ă deă c<treă comisiaă deă evaluareă 群iă seă transmiteă deă

c<treă autoritateaă contractant<ă ofertan郡iloră înă termenă deă 3ă zileă lucr<toareă deă laă primireaă

propunerii comisiei de evaluare. 

3.4. Ofertan郡iiătrebuieăs<ăr<spund<ălaăsolicitareaăautorit<郡iiăcontractanteăînătermenădeă3ăzile 

lucr<toareădeălaăprimireaăacesteia. 

3.5. Autoritateaă contractant<ă - concendentul UAT Comuna Maxineni, nu are dreptul ca 

prină clarific<rileă oriă complet<rileă solicitate,ă s<ă determineă apari郡iaă unuiă avantajă înă favoareaă

unui ofertant. 

3.6. Plicurile sigilate se predau comisieiădeăevaluareăînăziuaăfixat<ăpentruădeschidereaălor,ă

prev<zut<ăînăanun郡ulădeălicita郡ie. 

3.7. Dup<ădeschidereaăplicurilorăexterioareă înă群edin郡<ăpublic<,ăcomisiaădeăevaluareăelimin<ă

oferteleăcareănuărespect<ăprevederileăpct.2.2-2.5 din reguli privind oferta. 

3.8. Pentruăcontinuareaădesf<群ur<riiăproceduriiădeălicita郡ieăesteănecesarăca,ădup<ădeschidereaă

plicurilorăexterioare,ăcelăpu郡inădou<ăoferteăs<ă întruneasc<ăcondi郡iileăprev<zuteă laăpct.2.2-2.5. 

Înăcazăcontrar,ăseăaplic<ăprevederileăpct.2.18ădinăreguliăprivindăoferta. 

3.9. Dup<ă analizareaă con郡inutuluiă pliculuiă exterior,ă secretarulă comisieiă deă evaluareă

întocme群teăprocesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei. 



3.10. Deschidereaă plicuriloră interioareă seă faceă numaiă dup<ă semnareaă procesului- verbal 

prev<zutălaăpct.ă3.9ădeăc<treăto郡iămembriiăcomisieiădeăevaluareă群iădeăc<treăofertan郡i. 

3.11. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 

prev<zuteăînăcaietulădeăsarciniăalăconcesiuniiă. 

3.12. Înă urmaă analiz<riiă oferteloră deă c<treă comisiaă deă evaluare, pe baza criteriilor de 

valabilitate,ă secretarulă acesteiaă întocme群teă ună proces-verbală înă careă men郡ioneaz<ă oferteleă

valabile,ăoferteleăcareănuăîndeplinescăcriteriileădeăvalabilitateă群iămotiveleăexcluderiiăacestoraă

dină urm<ă deă laă proceduraă deă licita郡ie. Procesul-verbală seă semneaz<ă deă c<treă to郡iă membriiă

comisiei de evaluare. 

3.13. În baza procesului-verbalăcareăîndepline群teăcondi郡iileăprev<zuteălaăpct.3.12,ăcomisiaădeă

evaluareă întocme群te,ă înă termenă deă oă ziă lucr<toare,ă ună raportă peă careă îlă transmiteă

concendentului. 

3.14. Înă termenă deă 3ă zileă lucr<toareă deă laă primireaă raportuluiă comisieiă deă evaluare,ă

autoritateaă contractant<- concendentul,ă informeaz<ă înă scris,ă cuă confirmareă deă primire,ă

ofertan郡iiăaleăc<rorăoferteăauăfostăexcluse,ăindicândămotiveleăexcluderii. 

3.15. Raportul prev<zutălaăpct.3.13ăseădepuneălaădosarulăconcesiunii. 

3.16. Comisiaă deă evaluareă stabile群teă punctajulă fiec<reiă oferte,ă 郡inândă seamaă deă ponderileă

prev<zuteălaăpct.7.1ă- privind criteriile de atribuire a contractului de concesiune. Este declarat 

castigator ofertantul care a oferit pretul cel mai mare ; 

3.17. Înăcazulăînăcareăexist<ăpunctajeăegaleăîntreăofertan郡iiăclasa郡iăpeăprimulăloc,ădepartajareaă

acestoraă seă vaă faceă înă func郡ieă deă punctajulă ob郡inută pentruă criteriulă deă atribuireă careă areă

ponderea cea mai mare, iar în cazulăegalit<郡iiăînăcontinuare,ădepartajareaăseăvaăfaceăînăfunc郡ieă

deăpunctajulăob郡inutăpentruăcriteriulădeăatribuireăcareăareăpondereaăceaămaiămareădup<ăacesta. 

3.18. Peăbazaăevalu<riiăofertelorăsecretarulăcomisieiădeăevaluareăîntocme群teăprocesul-verbal 

care trebuieăsemnatădeăto郡iămembriiăcomisiei. 

3.19. În baza procesului-verbalăcareăîndepline群teăcondi郡iileăprev<zuteălaăpct.3.12,ăcomisiaădeă

evaluareă întocme群te,ă înă termenă deă oă ziă lucr<toare,ă ună raportă peă careă îlă transmiteă autorit<郡iiă

contractante. 

3.20. UAT Comuna Maxineniare obliga郡iaă deă aă încheiaă contractulă deă concesiuneă cuă

ofertantulăaăc<ruiăofert<ăaăfostăstabilit<ăcaăfiindăcâ群tig<toare. 

3.21. ConcendentulăUATăComunaăMaxineniă ,ă Jude郡ulăBraila,ă areă obliga郡iaă deă aă transmiteă

spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,ă ună anun郡ă deă atribuireă aă



contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a 

contractului de concesiune . 

3.22. Anun郡ulădeăatribuireătrebuieăs<ăcuprind<ăcelăpu郡inăurm<toareleăelemente: 

a) informa郡iiă generaleă privindă autoritateaă contractant<,ă precum:ă denumirea,ă codulă deă

identificareăfiscal<,ăadresa,ădateleădeăcontact,ăpersoanaădeăcontact; 

b) dataăpublic<riiăanun郡uluiădeălicita郡ieăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăaăVI-a; 

c) criteriile utilizate pentru determinarea oferteiăcâ群tig<toare; 

d) num<rulăofertelorăprimiteă群iăalăcelorădeclarateăvalabile; 

e) denumirea/numeleă 群iă sediul/adresaă ofertantuluiă aă c<ruiă ofert<ă aă fostă declarat<ă

câ群tig<toare; 

f) durata contractului; 

g) nivelul redeventei; 

h) instan郡aă competent<ă înă solu郡ionareaă litigiiloră ap<ruteă 群iă termeneleă pentruă sesizareaă

instan郡ei; 

i) dataăinform<riiăofertan郡ilorădespreădeciziaădeăstabilireăaăoferteiăcâ群tig<toare; 

j)  dataătransmiteriiăanun郡uluiădeăatribuireăc<treăinstitu郡iileăabilitate,ăînăvedereaăpublic<rii. 

3.23. Concendentul UAT Comuna Maxineni areă obliga郡iaă deă aă informaă ofertan郡iiă despreă

deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune, în scris, cu confirmare de 

primire,ănuămaiătârziuădeă3ăzileălucr<toareădeălaăemitereaăacestora. 

3.24. Înă cadrulă comunic<riiă prev<zuteă laăpct.3.23 , concendentul UAT Comuna Maxineni 

areăobliga郡iaădeă aă informaăofertantul/ofertan郡iiă câ群tig<tor/câ群tig<toriăcuăprivireă laă acceptareaă

ofertei/ofertelor prezentate. 

3.25. Înăcadrulăcomunic<riiăprev<zute la pct.3.23 UAT Comuna Maxineni areăobliga郡iaădeăaă

informaă ofertan郡iiă careă auă fostă respin群iă sauă aă c<roră ofert<ă nuă aă fostă declarat<ă câ群tig<toareă

asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 

3.26. UAT Comuna Maxineni poateă s<ă încheieă contractulă numaiă dup<ă împlinireaă unuiă

termen de 20 de zile calendaristice deălaădataărealiz<riiăcomunic<riiăprev<zuteălaăpct.ă3.23. 

3.27. În cazul în care, în cadrul celei de-aădouaăproceduriădeălicita郡ieăpublic<ănuăseădepuneă

nicioăofert<ăvalabil<, Concedentul UAT Comuna Maxineni anuleaz<ăproceduraădeălicita郡ie. 

3.28. Pentru cea de-a doua licita郡ieăvaăfiăp<strat<ădocumenta郡iaădeăatribuireăaprobat<ăpentruă

primaălicita郡ie. 

3.29. Cea de-aădouaălicita郡ieăseăorganizeaz<ăînăcondi郡iileăprev<zuteălaăpct.2.1-2.12 din reguli 



privind oferta. 

4. Comisia de evaluare 

4.1. Lanivelul U.A.T.- ComunaMaxineni se organizeaz<ă o comisie de evaluare, 

componen郡aă acesteia fiind aprobat<ă prin dispozi郡iaă primarului, care adopt<ă decizii în mod 

autonom 群iă numai pe baza criteriilor de selec郡ieă prev<zuteă înă instruc郡iunileă privind 

organizarea 群iădesf<群urareaălicita郡iei. 

4.2. Comisia de evaluare este compus<ădintr-un num<răimpar de membri, care nu poate fi 

maiămicădeă5,ădinăcomponen郡aăacesteiaăf<cândăparteăreprezentan郡iăaiăorganelorădeăspecialitate 

ale UAT Comuna Maxineni,ăreprezentan郡iăaiăConsiliului Local al Comunei Maxineni precum 

群iă aiă structuriloră teritorialeă aleăAgen郡ieiăNa郡ionaleă deăAdministrareă Fiscal<,ă numi郡iă înă acestă

scop. 

4.3. Fiec<ruiaădintreămembriiăcomisieiăiăseăpoateădesemnaăunăsupleant. 

4.4. Pre群edinteleăcomisieiădeăevaluareă群iăsecretarulăacesteiaăsuntănumi郡iădintre 

reprezentan郡iiădin comisie, din randul membrilor. 

4.5. Membriiă comisieiă deă evaluare,ă suplean郡iiă 群iă invita郡iiă suntă obliga郡iă s<ă deaă oă

declara郡ieă deă compatibilitate,ă impar郡ialitateă 群iă confiden郡ialitateă peă propriaă r<spundere,ă dup<ă

termenul-limit<ădeădepunereăaăofertelor,ăcareăseăva p<straăal<turiădeădosarulădeăconcesiuneă. 

4.6. Membriiă comisieiă deă evaluareă aă oferteloră trebuieă s<ă p<strezeă confidentialitateaă

asupraăcon郡inutuluiăofertelor. 

4.7. Membriiă comisieiă deă evaluare,ă suplean郡iiă 群iă invita郡iiă trebuieă s<ă respecteă regulileă

privind conflictul de interese . 

5. CondiМiile de participare la licitaМie 

5.1 -Areă dreptulă deă aă participaă laă licita郡ieă oriceă persoan<ă juridicaă romanaă sauă str<in<,ă

careăîndepline群teăcumulativăurm<toareleăcondi郡ii: 

a)ă aă pl<tită toateă taxeleă privindă participareaă laă licita郡ie,ă inclusiv garantia de participare la 

licitatie stabilita prin documentatia de atribuire; 

b)ă aă depusă ofertaă sauă cerereaă deă participareă laă licita郡ie,ă împreun<ă cuă toateă documenteleă

solicitateăînădocumenta郡iaădeăatribuire,ăînătermeneleăprev<zuteăînădocumenta郡iaădeăatribuire; 



    c)ă areă îndepliniteă laă ziă toateă obliga郡iileă exigibileă deă plat<ă aă impozitelor,ă aă taxeloră 群iă aă

contribu郡iilorăc<treăbugetulăconsolidatăalăstatuluiă群iăc<treăbugetulălocal; 

d) nuăesteăînăstareădeăinsolven郡<,ăfalimentăsauălichidare. 

5.2 - Nuăareădreptulăs<ăparticipeălaălicita郡ie: 

a) - persoanaă careă aă fostă desemnat<ă câ群tig<toareă laă oă licita郡ieă public<ă anterioar<ă privind 

bunurile UAT Comuna Maxineni în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a platit 

pretul,ă dină culp<ă proprie.ă Restric郡iaă opereaz<ă pentruă oă durat<ă deă 3ă ani,ă calculat<ă deă laă

desemnareaăpersoaneiărespective,ădreptăcâ群tig<toareălaălicita郡ie; 

6. Documente obligatorii. 

6.1. Ofertan郡iiă persoane juridice, vor depune, împreun<ă cu oferta, urm<toareleă

documente obligatorii: 

6.1.1. cerere de participare la licita郡ie,ăconf.Anexei 1; 

6.1.2. statută群i/sauăactăcostitutivă,ădup<ăcaz,ăactualizată(copieăcertificat<); 

6.1.3. certificatăconstatatorăemisădeăOficiulăRegistruluiăComer郡uluiăcuămen郡iuneaă„pentruă

licitatie”ăcuăvalabilitateă30ădeăzile,ăpentruăpersoaneăjuridiceă; 

6.1.4. certificat deăînregistrareălaăRegistrulăComer郡ului,ăsauăCodădeăinregistrareăfiscala,ăină

cazulăinăcareăformaădeăorganizareănuăseăimpuneăprinăinregistrrareălaăONRCă(copieăcertificat<); 

6.1.5. certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu inregistreaza datorii la 

bugetul local eliberat de organul fiscal local (Primaria) unde este arondata societatea/PFA, II, 

Cabinet individual. - ITL(original); 

6.1.6. certificatădeăatestareăfiscalaădinăcareăs<ărezulteăc<ănuăînregistreaz<ădatoriiălaăbugetulă

de stat, eliberat de organul fiscal de pe raza localitatii unde este arondata societatea - ANAF 

(original); 

6.1.7. cazier fiscal (original)- ANAF; 

6.1.8. cifraă deă afaceriă minim<ă peă careă ofertantulă aă înregistrat-o în ultimii 2(doi) ani 

anterioră celuiă înă careă seă ini郡ieaz<ă procedura,ă conformă balanteiă deă verificare si situatiilor 

financiare anuale, insotite de recipisele de depunere , (copie certificata); 

6.1.9. actulădeăreprezentareă(imputernicireănotariala)ăcuămen郡iuneaă„pentruă licitatie”,ă ină

vederea depunerii ofertelor si a participarii la licitatie a persoanei imputernicite (original) 

6.1.10. dovadaăachit<riiătaxeiăpentruăob郡inereaădocumenta郡ieiădeăatribuireă群iăaăgaran郡ieiădeă



participare (copie certificata); 

6.1.11. fisa ofertantului conf.Anexa 2; 

6.1.12. declara郡ieăpeăpropriaăr<spundereăconformădocumenta郡ieiădeăatribuire,ăconf.Anexa 

3; 

6.1.13. declaratia privind respectarea reglementarilor referitoare la protectia mediului, 

Securitate si sanatate in munca, normele de aparare impotriva incendiilor, conf Anexa 4; 

6.1.14. Formular oferta Financiara conf Anexa 5; 

6.2. Ofertan郡iiă persoaneă fiziceă autorizateă (PFA,II, IF, Cabinete 

individuale....etc),ăvorădepune,ăîmpreun<ăcuăoferta,ăurm<toareleădocumenteăobligatorii: 

6.2.1. cerereădeăparticipareălaălicita郡ie,ăconf.Anexaă1; 

6.2.2. Actul de infiintare al ofertantului (CIF, copie dupa documentele care atesta 

profesia pentru care a obtinut CIF , respectiv documentatia depusa la ONRC in baza careia i 

s-aăatribuităCUIă),ă(copieăcertificat<); 

6.2.3. certificată constatatoră emisă laă ziă deăOficiulăRegistruluiăComer郡uluiă cuămen郡iuneaă

„pentruălicitatie”ăcuăvalabilitateă30ădeăzileă(original),ăacolo unde este cazul (PFA, II, IF..); 

6.2.4. certificatădeăînregistrareălaăRegistrulăComer郡uluiă(CUI),ăCIFă-(copieăcertificat<); 

6.2.5. certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu inregistreaza datorii la 

bugetul local eliberat de organul fiscal local ( Primaria) unde este arondata entitatea /PFA, II, 

IF, Cabinet individual, ... - ITL, (original); 

6.2.6. certificat de atestare fiscalaă dină careă s<ă rezulteă c<ă nuă înregistreaz<ă datoriiă laă

bugetul de stat, eliberat de organul fiscal de pe raza localitatii unde este arondata entitatea - 

ANAF (în original); 

6.2.7. cazier fiscal (original)- ANAF; 

6.2.8. cifraădeăafaceriăminim<ăpeăcareăofertantulăaăînregistrat-o în ultimii 2 ani, anterior 

celuiă înăcareăseăini郡ieaz<ăprocedura,ăconformădeclaratiilorăuniceăsiăaă recipiselorădeădepunereă

(copie certificata), registrul de incasari si plati (copie certificata) ; 

6.2.9. - actul de reprezentare (imputernicire notariala) cu men郡iuneaă„pentruălicitatie”,ăină

vederea depunerii ofertelor si a participarii la licitatie a persoanei imputernicite; 

6.2.10. dovadaăachit<riiă taxeiăpentruăob郡inereaădocumenta郡ieiădeăatribuireă群iăaăgaran郡ieiă

de participare (copie certificat); 



6.2.11. Fisa Ofertantului - conf Anexa 2; 

6.2.12. declara郡ieă peă propriaă r<spundereă conformă documenta郡ieiă deă atribuireă - conf 

Anexa 3; 

6.2.13. declaratia privind respectarea reglementarilor referitoare la protectia mediului, 

Securitate si sanitate in munca, normele de aparareimpotriva incendiilor, conf Anexa 4; 

6.2.14. Formular oferta Financiara, capacitatea ec.financiara, protectia mediului, conditii 

specifice impuse de natura bunului concesionat, conf Anexa 5; 

6.2.15. Copie BI/CI (copie); 

7. Criterii de atribuire a contractului de concesiune 

7.1. Criteriile de atribuire alăcontractuluiădeăconcesiuneăsuntăurm<toarele:ăCelămaiămareă

nivel al redeventei - ponderea criteriului - 40%; 

7.2. Capacitatea economico - financiar<ă- ponderea criteriului - 30% ; 

7.3. Protec郡iaămediuluiăînconjur<toră- 10%; 

7.4. Condi郡iiăspecificeăimpuseădeănaturaăbunului concesiune — 20%. 

8. Taxeăinstituiteăînăvedereaăorganiz<riiăsiădesf<sur<riiălicita郡iei 

8.1.Seă stabile群teă oă tax<ă înă cuantumă deă 200 lei pentruă punereaă laă dispozi郡iaă persoaneloră

interesateăaădocumenta郡ieiădeăatribuire,ăpeăsuportădeăhârtie. 

8.2 Garan郡iaă de participare la licita郡ie,ă la nivelul 2% din contravalorea valorii minime 

stabilite ca pre郡ăde pornire; 

8.3 Taxa de participare la licita郡ie,ă la nivelul 1% din contravalorea valorii minime 

stabilite ca pre郡ăde pornire, nu se restituie, cu exceptia cazului în care licitalia se anuleaz<. 

9. Protec郡iaăădatelor 

F<r<ă aă aduceă atingereă celorlalteă prevederiă aleă prezenteiă concesiuni, U.A.T. Comuna 

Maxineni,ă areăobliga郡iaădeăaăasiguraăprotejareaăaceloră informa郡iiă careă iiă suntăcomunicateădeă

persoanele fizice sau juridice cuă titluă confiden郡ial,ă înă m<suraă înă care,ă înă modă obiectivă

dezv<luireaăinforma郡iilorăînăcauz<ăarăprejudiciaăintereseleălegitimeăaleărespectivelorăpersoane,ă

inclusivă înă ceeaă ceă prive群teă secretulă comercială 群iă proprietateaă intelectual<,ă respectivă

regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracater personal DGPR 679/20016 UE. 

10. Modulădeăutilizareăaăc<ilorădeăatac 

10.1.Solu郡ionareaă litigiiloră ap<ruteă înă leg<tur<ă cuă organizareaă licita郡ieiă 群iă atribuireaă



contractului de concesiune în cazul în care nu se ajunge la o în郡elegereăamiabil<ăseărealizeaz<ă

potrivit legii 554/2004- Legea contenciosului administrativ. 

10.2.Ac郡iuneaă înă justi郡ieă seă introduceă laă Sec郡iaă deăContenciosăAdministrativ a Tribunalului 

Braila. 

11 - Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune 

11.1 Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de 

concesiuneădeăbunuriăproprietateăpublic<,ădac<ăiaăaceast<ădecizieăînainteădeădataătransmiteriiă

comunic<riiăprivindărezultatulăaplic<riiăproceduriiădeăatribuireăanterior încheierii contractului, 

înă situa郡iaă înă careă seă constat<ă înc<lc<riă ă aleăprevederiloră legaleă careă afecteaz<ăproceduraădeă

atribuireăsauăfacăimposibil<ăîncheiereaăcontractului. 

11.2 Înăsensulăprevederilorăpct.ă11.1ă,ăproceduraădeăatribuireăseăconsider<ăafectat<ăinăcazulăînă

careăsuntăîndepliniteăînămodăcumulativăurm<toareleăcondi郡ii: 

a)înăcadrulădocumenta郡ieiădeăatribuireă群i/sauăînămodulădeăaplicareăaăproceduriiădeăatribuireăseă

constat<ă eroriă sauă omisiuniă careă auă caă efectă înc<lcareaă principiiloră pentruă atribuireaă

contractuluiădeăconcesiuneădeăbunuriăproprietateăprivata,ăprev<zuteălaăart.ă311ădinăOăU.G.ănră

57/2019 privind Codul Administrativ; 

b)concedentulă seă afl<ă înă imposibilitateă deă a adoptaă m<suriă corective,ă f<r<ă caă acesteaă s<ă

conduc<ă laă rândulă loră laă înc<lcareaăprincipiilorăprev<zuteă laăart.ă3ă1ădinăO.U.G.ănră57/2019ă

privind Codul Administrativ, 

11.3 Concedentul are obligatia de a comunica în scris tuturor participantilor la 

procedura de atribuireă înă celă multă 3ă zileă lucr<toareă deă laă dataă anul<rii,ă atâtă încetareaă

obligatiilor pe care acestia le-au creat prin depunerea ofertelor, cat ằ motivul concret care a 

determinat decizia de anulare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR privind concesionarea terenului în 

suprafat< de 92.20 ha, situatîn extravilanul localitatiiMaxineni,  comunaMaxineni,  

Judetul Iasi 

CRITERIUL 

I.ăASPECTEăECONOMICEăȘIăFINANCIAREăALEăOFERTE 

1.ăCapacitateaăeconomic<-financiar<ăaăofertantului: 

Pentru oferta cu cea mai mare capacitate economico-financiar<,ăse 

acord<ăpunctajulămaxim 

Pentruăcelelalteăoferte,ăpunctajutăseăcalculeaz<ăastfel: 

Punctaj oferta n = (capacitate economico-financiar<ăofertaănă /ă capacitateă economicoă

financiar<ăofert<ămaxima)ăXănum<rulămaximădeăpuncte acordat pentru criteriu 

2 . Conditii specifice impuse prin natura bunului concesionat 

2.1 - Num<rădeălocuriădeămunc<ăceăvorăfiăcreate: 

Pentruă ofertaă cuă num<rulă deă locuriă deămunc<ă celămaiămare,ă seă acord<ă punctajulă

maxim 

Pentru celelalte oferte, punctajul seăcalculeaz<ăastfel: 

Punctajăofertaănă=ă(num<rădeălocuriădeămtmc<ăofertaăn/num<rălocuri 

Total punctaj maxim crit. I  

II . - Protectia mediului inconjurator : 

1.Pentru oferta care prezinta dovada ca investitia nu afecteaza mediul inconjurator 

aferenta investitiilorăefectuate,ăseăacord<ăpunctajulămaxim 

Pentruăcelelalteăoferte,ăpunctajulăseăcalculeaz<ăastfel: 

Punctajăofertaănă=ă(ătermăofert<ăminim<ă/ătermenăofertaăn) 

Xănum<rulămaximădeăpuncteăacordatăpentruăcriteriu 

Punctaj crt. II.  

III . - PRETUL OFERIT - REDEVEN軍Aă- LEI/HA/AN 

Pentruăvaloareaămaxim<ăaăpretuluiăoferit,ăseăacord<ăpunctajulămaxim 

Punctajăofertaănă=ă(valoareăpretăofertaănă/ăvaloareăpretăofert<ămaxim<ă) 

Xănum<rulămaximădeăpuncteăacordatăcriteriu 

Punctaj crt. III  

 

20 

50 

10 

10 

40 

40 

TOTAL PUNCTAJ MAXIM  100 

Punctaj 

maxim 

30 



 



ANEXA 1 

 

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA 

PROCEDURA 

1. Subsemnatul ....................................  (nume si prenume in 

clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al  (denumirea operatorului 

economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in 

acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, avand ca 

obiectăatribuireaăfolosin郡eiăasupraăterenuluiăînscrisăîn_____________ la data  de  

(zi/luna/an), organizata de CONSILIUL LOCAL MAXINENI, particip 

si depun oferta: 

□ in nume propriu; 

□ ca asociat in cadrul asocierii condusa de (numele liderului / noi 
insine) 

 
 

Semn<tura 
 
 

OFERTANTUL ..............................................  (denumirea/numele) 



Anexa 2 

 

 

FIЙA DE INFORțAЛII PRIVIND OFERTANTUȚ 

 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al  ..............................................  

(denumirea/numele si  sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 

raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate mai 

jos sunt reale. 

1. Denumirea / numele................... 

2. Abreviere............................... 

3. Adresa :........................... 

4. Cod Postal:................................ 

5. Tara:................................ 

6. Telefon:............................. 

Fax:.............................. 

Telex:................................... 

E-mail:................................ 

Codul unic:............................... 

7. Locul Inregistrarii:............................ 

8. Data Inregistrarii:............................ 

9. Numarul de Inregistrare:..................... 

10. Obiectul de activitate, pe domenii:...................... 

 

 

Semnatura,



 

Anexa nr. 3 

 

DECLARATIE 

 

Subsemnatul, ____________ având C.N.P. ____________________ -posesor al C.I./B.I. 

seria ___________________ nr. _____________________________ reprezentant 

al…………………. _______  

declar pe propria raspundere, sub sanc郡iunileă aplicate faptei de fals în acte publice în 

declaratii ca am luat cuno群tint< de prevederile Hot<râriiăConsiliului Local al Comunei 

Maxineni,  prin care s-a aprobat concesionarea imobilului — teren în suprafara de 92.20 

ha, situat în extravilanul localitatii Maxineni,  comuna Maxineni, jude郡ulă Braila, ce 

apar郡ineă domeniului privat al comunei Maxineni, înscris în Cartea Funciara  79558 

Comuna Maxineni, T110 – P 1527=922000 mp , cunosc prevederile caietului de sarcini 

aleădocumentatieiădeăatribuireăprivindăconcesionareaăacestuiăterenăsuntădeăacordăs<ăparticipă

laă licitatiaă public<ă ceă seă vaă organiza de Primaria Comunei Maxineni,  prin personalul 

desemnat,ăînăvedereaăconcesion<riiăimobilului — terenăînăsuprafa郡<ădeă92.20 ha, situat în 

extravilanul comunei Maxineni, Judetul Braila,ăceăapar郡ineădomeniului privat al comunei 

Maxineni, înscris în Carteaă Funciar<ă nr.ă 79558,ă înă vedereaă edific<riiă obiectivuluiă deă

investi郡ieă realizareaă 群iă punereaă înă func郡iuneă aă uneiă ă investitiiă pentruă creareaă unoră noiă

capacitati de productie de energie regenerabila(instalatii solare agro-voltaice, instalatii cu 

panouri fotovoltaice, etc.) in vederea exploatarii tehnice 群i comerciale, prin captarea 

energiei verzi solare .  

M<ăobligă înăcazulă înăcareăvoiă fiădeclarată câ群ig<tor,ă s<ă încheiăcontractulădeăconcesiuneă înă

termenădeă20ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăadjudec<riiălicitatieiăcomunic<riiărezultatuluiă

licitatiei. 

 

Semnatura,



 

Anexa 4 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARA軍IEăPRIVIND RESPECTAREA LEGISLA軍IEIăPRIVIND CONDI軍IILEăDE 

MEDIU, SOCIAL ȘIăCU PRIVIRE LA RELA軍IILEăDE MUNC;ăPE TOAT;ăDURATA 

DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE 

 

 

Subsemnatul/a ..................................................................................... (nume /prenume, 

reprezentant legal / împuternicit al  ........................................................... ....... (denumirea / 

numele și sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la licitatia publica  

organizat<ădeăautoritateaăcontractant<ăă ...................................................... (numele 

autorit<郡ii)declarăpeăpropriaăr<spundere,ăc<ăla elaborareaăoferteiăamă郡inutăcontădeătoateăobliga郡iileă

referitoareălaăobliga郡iileărelevanteădinădomeniileămediului,ăsocială群iăalărela郡iilorădeămunc<ăpentruă

activit<郡ileăceăseăvorădesf<群uraăpeăparcursulăîndepliniriiăcontractuluiădeăfurnizare,ăînăconformitate 

cuă prevederileă Legiiă securit<郡iiă 群iă s<n<t<郡iiă înă munc<ă nr.ă 319/2006,ă Legeaă 265/2006ă privindă

aprobareaăOUGă195/2005ăprivindăprotec郡iaămediuluiă群iăaleăcelorlaltorăreglement<riăaplicabile. 

 

 

 

Data  ...............................  

Operator economic, ...................  

(semnătura autorizată și ștampila) 

 



 

Anexa nr. 5 

OFERTANT 
______________________________________ 
 
 

 
DECLARA軍IAăDEăACCEPT;REăDEăC;TRE 

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE, A CAIETULUI DE  
SARCINI,ăAăDOCUMENTA軍IEIăDEăATRIBUIREăAăCONTRACTULUI 

 
 
 Subsemnatul(a)............................................................................ (nume/ prenume), 
domiciliat(a)ă ină……………………………………………ă (adresa de domiciliu), identificat(a) 
cu act de identitate (CI/ Pasaport),ă seriaă ……,ă nr.ă …….......…,ă eliberată
de........................................,ă laă dataă deă …...............………,ă CNPă……............…………….,ă in 
calitate dereprezentant împuternicit al Ofertantului/ofertant  ………………………………ă laă
procedura de concesiune prină licita郡ieă public<ă aă terenului în suprafara de 92.20 ha, situat în 
extravilanulălocalitatiiMaxineni,ăăcomunaăMaxineni,ăjude郡ulăBraila,ăceăapar郡ineădomeniuluiăprivată
al comunei Maxineni, înscris în Cartea Funciara nr.79558 Comuna , T110 – P 1527=922000 mp , 
cunosc prevederile caietului de sarcini ale documentatiei de atribuire privind concesionarea 
acestuiăterenăsuntădeăacordăs<ăparticipălaălicitatiaăpublic<ăceăseăvaăorganiza de Primaria Comunei 
Maxineni,  prin personalul desemnat, înăvedereaăconcesion<riiăimobilului — terenăînăsuprafa郡<ădeă
92.20 ha, situat în extraavilanul localitatii Maxineni, comuna Maxineni, Judetul Braila, ce 
apar郡ineădomeniului privat al comunei Maxineni, înscris în CarteaăFunciar<ănr.ă79558, in vederea 
realiz<riiă unoră investitiiă pentruă creareaă unoră noiă capacitatiă de productie de energie 
regenerabila(instalatii solare agro-voltaice, instalatii cu panouri fotovoltaice, etc.), confirm ca 
acceptamă clauzeleă contractualeă şiă documenta郡iaă ă deă atribuireă aă contractului,ă pentruă
concesionarea terenului sus-menţionat 
 

Confirm, de asemenea, ca acceptam prevederile Caietului de sarcini, asa cum au fost 
acestea comunicate subscrisei. 

Deăasemenea,ăv<ăcomunic<măc<ăavemăurm<toareleăamendamenteălaăclauzeleăcontractualeă
sus-men郡ionateă(vorăfiămen郡ionateăamendamenteleăpropuseăsau,ădup<ăcaz, men郡iuneaăNUăESTEă
CAZUL): 
- ___________________________ ___________________________ 
- ___________________________ 
Data ______________      
 

Reprezentant împuternicit al Ofertantului/Ofertant 
 

                                                                            ................................................................. 
        (denumireaăOfertantuluiă群iădenumireaă 

reprezentantului împuternicit) 
       ____ă(semn<turaăsiăstampila)  
 



 

FORMULAR DE OFERTA  

Nume proiect: 

Catre .............................................................  (denumirea autoritatii contractante si adresa 

completa) 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .......................  

(denumirea/numeleăofertantului),ăneăoferimăăS;ăCONCESION;MăTERENULăÎNăSUPRAFA軍;ă

DE __________________ HA, ÎNSCRIS

_____________________ ÎN 

________________________________________________ , in conformitate cu prevederile si 

cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa realizam investitia pentru crearea unor 

noi capacitati de productie de energie regenerabila(instalatii solare agro-voltaice, instalatii cu 

panouri fotovoltaice, etc.), in vederea exploatarii tehnice 群i comerciale, prin captarea energiei 

verzi solare,ăcuăoăvaloareaăaăinvesti郡ieiăînăsumaăde ________    (suma in litere si in cifre, 

precum si moneda ofertei). 

2. Ne angajam ca, in cazul in careă ofertaă noastraă esteă stabilitaă castigatoare,ă saă realiz<mă

investi郡iaăînătermeneleăstabilite. 

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de concesiune aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi. 

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, 

sa constituim garantia in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

Data .../.../... 

. ..................... , (stampila si semnatura), in calitate de  ......................... , legal autorizat sa semnez   

oferta pentru si in numele  .....................................................................  (denumirea/numele) 

 


