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Plan spațiu cu destinația de funcționare farmacie situat în imobilul “Clădire 

Dispensar Uman, din satul Săucești, comuna Săucești, județul Bacău, 
proprietate publică a comunei, supusă concesiunii 
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Caracteristicile tehnice 

1. Sat Săucești, str. 
Salcâmului nr. 3 
comuna Săucești, 
județul Bacău 

Consiliul Local 
Săucești 

Depozit 7.08 mp 

Spațiu util farmacie 12.88 mp 

Sală așteptare 
(spațiu comun) 

16,77/4=4.1
9 mp 

Hol trece
 (spațiu 
comun) 

 

 
5,94/4=1,48

5 
mp 

Hol trece
 (spațiu 

comun) 

 
9,82 /4 = 

2,455 
Suprafața totală 28,09 mp 
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STUDIU DE OPORTUNITATE 

 
Privind concesionarea unui spațiu din imobilul (Dispensar uman) situat în satul 

Săucești, str. Salcâmului nr. 3, comuna Săucești, județul Bacău, înscris în 
cartea funciară nr. 63271, imobil ce se află în domeniul public al comunei 

Săucești, în vederea funcționării unui punct farmaceutic 
 
I. Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat 

Dreptul de proprietate asupra imobilului îl deține Comuna Săucești, administrator 
Consiliul local al Comunei Săucești. 
 Spațiul propus pentru concesionare este situat în imobilul (Dispensar uman) localizat 
în intravilanul satului Săucești, str. Salcâmului nr. 3 și are următoarele dotări edilitare: 

- Rețea de energie electrică; 

- Rețea de telefonie fixă și mobilă; 

- Rețea de alimentare cu apă; 

- Rețea de canalizare. 

Spațiul are suprafața de 19,96 m.p. și 8,13 m.p. dependințe și face parte din domeniul 
public al comunei Săucești. 

Concesionarea imobilului se face prin licitație publică, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare. 

 
II. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică 

realizarea concesiunii 

Inițiativa concesionării are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la 
potențialul maxim din punct de vedere al concedentului, Comuna Săucești. Din punct de 
vedere al autorității locale, identificăm trei componente majore care justifică inițierea 
procedurii de concesionare a spațiului, și anume aspectele de ordin economic, cele de ordin 
financiar și aspectele de ordin social. 

1. Din punct de vedere economic și social, realizarea obiectivului va conduce la 

obținerea unor beneficii directe și indirecte, constând în: 

- Venituri ale comunității locale din TVA încasat la bugetul de statului: 

- Venituri din impozite pe salarii; 

- Existența unui punct farmaceutic de unde cetățenii comunei pot achiziționa cele 

necesare întreținerii sănătății. 

2. Din punct de vedere financiar se preconizează atragerea de venituri suplimentare 

la bugetul local prin încasarea redevenței rezultată din procedura de licitație și 

sume ce urmează a fi încasate pentru taxa pe spațiu. 
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III. Nivelul minim al redevenței 

 Nivelul minim al redevenței care reprezintă și prețul de pornire al licitației este de 
4,75 euro/mp/lună, reprezentând 23,08 lei (1 euro = 4.8586, convertirea prețului în euro 
s-a luat în considerare nivelul mediul al cursului euro pentru luna septembrie 2020. 
Conform BNR). 
 Nivelul minim al redevenței este calculat  în conformitate cu prevederile art. 307 
alin. (4) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare, conform raportului de evaluare nr. 
61/08.05.2020 și a HCL Săucești nr. 47/2020.  
 
IV. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de 

bunuri proprietate publică şi justificarea alegerii procedurii 

Concesionarea imobilului se face prin licitație publică, în conformitate cu art. 312 
alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările ulterioare. 

Pot participa la licitație toate persoanele fizice și juridice interesate, române sau 
străine care se încadrează în condițiile impuse prin Documentația de licitație, aprobată de 
Consiliul local al comunei Săucești. 

 
V. Durata estimată a procedurii de concesionare 

Durata estimată a procedurii de concesionare este de ..................... ani de la data 
semnării contractului, cu posibilitatea prelungii conform prevederilor legale 
 
VI. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare 

De la data care produce efecte, Hotărârea Consiliului local privind aprobarea 
inițiativei de concesionare și a documentației de licitație, sunt necesare 50 de zile pentru 
derularea procedurilor preliminare a licitației și desfășurarea primei ședințe. În funcție de 
rezultatele acesteia, sunt necesare minim 40 de zile până la perfectarea contractului. 
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CAIET DE SARCINI 
 
Privind concesionarea unui spațiu din imobilul (Dispensar uman) situat în satul 

Săucești, str. Salcâmului nr. 3, comuna Săucești, județul Bacău, înscris în 
cartea funciară nr. 63271, imobil ce se află în domeniul public al comunei 

Săucești, în vederea funcționării unui punct farmaceutic 
 

 
1. INFORMATll GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SĂUCEȘTI, cu sediul în localitatea 
Săucești, str. 1 Decembrie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău, reprezentat prin 
Valentin MANEA - PRIMAR, persoana de contact: consilier juridic: Lupu Ștefana-Irina, în 
calitate de concedent. 
 

2. Obiectul concesiunii 

 
 Spațiul care face obiectul concesiunii are destinația de farmacie și este situat în 
imobilul Clădire Dispensar Uman Săucești, comuna Săucești, județul Bacău, având o 
suprafață de 28,09 mp după cum urmează: 

- 19,96 mp - reprezentând suprafața utilă; 
- 8,13 mp - reprezentând ¼ din suprafața totală a spațiilor cu folosință 

comună (hol intrare). 
 Spațiul menționat mai sus face parte din domeniul public al comunei Săucești, 
județul Bacău. 
 Spațiul concesionat va fi utilizat doar în scopul desfășurării de activități 
farmaceutice. 

 
3. DURATA CONCESIUNI 

 
 Spațiul în suprafață de 28.09 mp situat în satul Săucești, str. Salcâmului nr. 3, 
comuna Săucești, județul Bacău, înscris în cartea funciară nr. 63271, se concesionează pe 
o perioadă de 15 ani . 
 Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică poate fi prelungit prin 
acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să nu 
depășească 49 de ani. 

4. REDEVENȚA ȘI GARANȚII FINANCIARE 
 
 Nivelul minim al redevenței care reprezintă și prețul de pornire al licitației este de 
4,75 euro/mp/lună, reprezentând 23,08 lei (1 euro = 4.8586, convertirea prețului în euro 
s-a luat în considerare nivelul mediul al cursului euro pentru luna septembrie 2020. 
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Conform BNR). 
 Nivelul minim al redevenței este calculat  în conformitate cu prevederile art. 307 
alin. (4) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare, conform raportului de evaluare nr. 61/08.05.2020 
și a HCL Săucești nr. 47/2020  
 Redevența stabilită în urma licitației organizate se va specifica în procesul verbal 
încheiat, urmând a se achita la termenele convenite de părțile semnatare a contractului și 
stipulate în contractul de concesiune. 
 Redevența se face venit la bugetul local al comunei Săucești, județul Bacău. 
 Redevența stabilită în urma licitației se va indexa anual cu indicele de inflație 
prognozat, comunicat de Institutul Național de statistică. 
 În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune concesionarul 
este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă, reprezentând 50% din suma datorată 
concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de activitate. 
 

5. DETERMINAREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE 
 
 Criteriul de atribuire a ofertei câștigătoare este cel mai mare nivel al redevenței. 
Dacă mai multe oferte au același preț autoritatea contractanta va solicita reofertarea 
prețului în plic închis. Ofertanții care nu îndeplinesc criteriile de calificare sau care prezintă 
oferta sub prețul de pornire vor fi descalificați. 

Valabilitatea ofertei minim 90 de zile. 
 

6. CONTRACTUL DE CONCESIUNE ȘI EFECTELE ACESTUIA 

 
 Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității. 

Forma și conținutul - cadru al contractului de concesiune sunt prezentate în anexa 
nr.5 la proiectul de hotărâre. 

Contractul de concesiune se încheie în termen de 45 de zile de la data la care 
concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale. 

Ofertantul se consideră informat la data recepționării scrisorii recomandate cu 
confirmare de primire, care conține acceptarea ofertei sale. 

În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de 
concesiune, licitația se anulează, iar el pierde garanția depusă pentru participare, 
concedentul reluând procedura licitației de la etapa publicării anunțului, cu păstrarea 
valabilității studiului de oportunitate și a caietului de sarcini. 

 
7. DREPTURILE CONCESIONARULUI 

 
 Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, 
spațiul cu destinația de farmacie care face obiectul contractului de concesiune. 
 Concesionarul are dreptul de a folosi bunul care face obiectul concesiunii, potrivit 
naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune. 

 
8. OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI 

 
 Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate a 
spațiului ce face obiectul concesiunii. 
 Concesionarul este obligat să plătească redevența. 
 Concesionarul are obligația de a restitui bunul concesionat, după expirarea 



contractului de concesiune, în deplina proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv investițiile 
realizate, cel puțin în condițiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte 
contravaloarea daunelor produse. 
 Concesionarul poate investi în bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrări de 
modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului. 
 La încetarea contractului de concesiune din alte motive decât prin ajungere la 
termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure 
continuitatea prestării activității sau serviciului public, în condițiile stipulate în contract, 
până la preluarea acesteia de către concedent. 
 În cazul în care concesionarul sesizează sau considera posibilitatea existentei unei 
cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului public, va 
notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se cuvin pentru 
asigurarea continuității activității sau serviciului public. 

 
9. DREPTURILE CONCEDENTULUI 

 
 Concedentul are dreptul să inspecteze bunul imobil concesionat, să verifice stadiul 
de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul publică prin 
realizarea activității sau serviciului publică, verificând respectarea obligațiilor asumate de 
concesionar. 
 Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului. 

 
10. OBLIGAȚIILE CONCEDENTULUI 

 
 Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor 
rezultate din contractul de concesiune. 
 Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de 
concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege și de contract. 
 Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări 
de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului, dacă are cunoștință despre 
aceasta. 

 
11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

 
 Contractul de concesiune încetează în următoarele situații: 

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, dacă părțile nu 
convin în scris prelungirea acestuia, în condițiile legii; 
b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea 
unilaterală contractului de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și 
prealabile în sarcina concedentului; 
c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin 
rezilierea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina 
concesionarului; 
d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin 
rezilierea unilaterala a contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri în 
sarcina concedentului; 
e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata 
unei despăgubiri; 
f) schimbarea destinației spatiilor după concesionare atrage rezilierea de drept 



a contractului de concesiune; 
g) concesionarul poate denunța unilateral contractul de concesiune pentru 
motive personale, notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denunțării; 
h) în cazul în care titularul farmaciei nu mai desfășoară activitate farmaceutică. 

 
 
 

12. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 
 Pot participa la procedura de concesionare prin licitație publică persoanele 
juridice care au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor farmaceutice. 
 În vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească: 

- garanția de participare la licitație, în valoare de 100 lei. 
- caietul de sarcini în valoare de 50 lei. 

 Garanția de participare și caietul de sarcini se vor achita la casieria Primăriei 
comunei Săucești ori prin ordin de plată în contul ______________________ 
 În cazul necâștigării licitației garanția de participare se restituie la cerere de la 
primăriei comunei Săucești. 
 Ofertele se depun în două plicuri închise și sigilate unul exterior și unul interior 
la Primăria comunei Săucești, compartiment urbanism și achiziții publice, până la data de 
16 noiembrie 2020 orele 14,00. 
 
 
 Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă 
oferta. 
 
 Plicul exterior va trebui să conțină: 

a) Scrisoare de înaintare – anexa nr. 5 la Hotărâre; 
b) Împuternicirea persoanei desemnate să participe la deschidere (dacă este cazul) 

și o copie după actul de identitate al acesteia; 
c) Chitanța prin care se dovedește plata garanției de participare la licitație - copie. 

 
 Plicul interior va trebui să conțină: 

a) oferta financiară; 
b) o fișă cu informații privind ofertantul (cerere tip); 
c) o declarație de participare la licitație cu oferta independentă semnată de către 

ofertant fără îngroșări, ștersături sau modificări (cerere tip); 
d) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului; 
e) certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului din care sa rezulte 

domeniul de activitate ,,activități farmaceutice” (copie legalizata, copie xerox 
semnată pentru conformitate cu originalul); 

f) dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat 
si bugetul local, prin prezentarea de certificate de atestare fiscala eliberate de 
organul fiscal competent; 

g) copie după dovada cumpărării documentației de atribuire (chitanța). 
h)  Copie conform cu originalul dupa autorizatia de functionare a unei farmacii 

comunitare titulare, in caz de intentie de deschidere a unei oficine locale / punct de 
lucru farmacie (avand in vedere ca, potrivit legii farmaciei sus-mentionate, infiintarea 
oficinelor locale se inscrie pe autorizatia de functionare a farmaciei titulare), 

i) Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din 
care să rezulte că acesta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment – 
formular licitatie, original. 

j) Formularul de contract semnat, in scop de insusire a prevederilor contractului 



propus. Organizatorul licitatiei a trecut mentiunea de insusire a prevederilor 
contractului si pe documentul Declaraţie de participare la procedură. 

 
 

Întocmit, 

Consilier achiziții publice, 
Constantin Iacob 
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DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE 

Privind concesionarea unui spațiu din imobilul (Dispensar uman) situat în satul 
Săucești, str. Salcâmului nr. 3, comuna Săucești, județul Bacău, înscris în 
cartea funciară nr. 63271, imobil ce se află în domeniul public al comunei 

Săucești, în vederea funcționării unui punct farmaceutic 
 
INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL 
 
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SĂUCEȘTI, cu sediul în localitatea 
Săucești, str. 1 Decembrie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău, reprezentat prin 
Valentin MANEA - PRIMAR, persoana de contact: consilier juridic: Lupu Ștefana-Irina, în 
calitate de concedent. 
 
OBIECTUL CONCESIUNII 

 
 Spațiul care face obiectul concesiunii are destinația de farmacie și este situat în 
imobilul Clădire Dispensar Uman Săucești, comuna Săucești, județul Bacău, având o 
suprafață de 28,09 mp după cum urmează: 

- 19,96 mp - reprezentând suprafața utilă; 
- 8,13 mp - reprezentând ¼ din suprafața totală a spațiilor cu folosință 

comună (hol intrare). 
 Spațiul menționat mai sus face parte din domeniul public al comunei Săucești, 
județul Bacău. 
 Spațiul concesionat va fi utilizat doar în scopul desfășurării de activități farmaceutice 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE 

CONCESIONARE 

Art. 1. -     Ofertanții    interesați    în    a    participa    la    licitația    publică    
pentru Privind concesionarea unui spațiu din imobilul (Dispensar uman) situat în satul 
Săucești, str. Salcâmului nr. 3, comuna Săucești, județul Bacău, înscris în cartea funciară 
nr. 63271, imobil ce se află în domeniul public al comunei Săucești, în vederea 
funcționării unui punct farmaceutic, organizată în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
consolidată,  vor  depune  până  la  data  16 NOIEMBRIE,  orele  14,00,  la  Compartimentul 
Registratură, Informare Publică, Stare Civilă și Arhivă al Primăriei Comunei Săucești,  
oferta  pentru   concesionarea  spațiului  nominalizat   în anunțul public. 

Art. 2. -    Forma de licitație folosită de organizator este licitația publică. 

Art. 3. - La licitația pentru concesionarea spațiului cu destinația de farmacie 
se pot înscrie persoanele fizice și juridice care au ca obiect unic de activitate furnizarea 
serviciilor farmaceutice. 
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INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE 

A OFERTELOR 

 
Art. 4. - Ofertele se redactează în limba română. 
Art. 5. -  Ofertele se depun la sediul concedentului, până la data și ora 

precizată   în anunțul public, în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul 
interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor în Registrul de evidență - candidaturi 
și oferte - Compartimentul Registratură, Informare Publică, Stare Civilă și Arhivă al 
Primăriei Comunei Săucești, precizându-se data și ora. 

Art. 6. - Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă. 

Art. 7. - Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și 
până la data limită pentru depunere, stabilită în anunțul procedurii. 

Art. 8. - Riscurile legate de transmiterea ofertei, forța majoră cad în sarcina 
persoanei interesate. 

Art. 9. - Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită 
sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

Art. 10. - Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data  
stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de 
conținutul respectivelor oferte numai după aceasta dată. 

Art. 11. - Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este 
depusă oferta. 

Art. 12. -      Plicul exterior va trebui să conțină: 

d) Scrisoare de înaintare; 
e) Împuternicirea persoanei desemnate să participe la deschidere (dacă este 

cazul) și o copie după actul de identitate al acesteia; 
f) Chitanța prin care se dovedește plata garanției de participare la licitație - 

copie. 
Art. 13. - Plicul interior va trebui să conțină: 

a) oferta financiară; 
b) o fișă cu informații privind ofertantul (cerere tip); 
c) o declarație de participare la licitație cu oferta independentă semnată de 

către ofertant fără îngroșări, ștersături sau modificări (cerere tip); 
d) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului 

comerțului; 
e) certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului din care sa 

rezulte domeniul de activitate ,,activități farmaceutice” (copie legalizata, copie xerox 
semnată pentru conformitate cu originalul); 

f) dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul general 
consolidat si bugetul local, prin prezentarea de certificate de atestare fiscala eliberate 
de organul fiscal competent; 

g) copie după dovada cumpărării documentației de atribuire (chitanța). 
h)  Copie conform cu originalul dupa autorizatia de functionare a unei farmacii 

comunitare titulare, in caz de intentie de deschidere a unei oficine locale / punct de 
lucru farmacie (având in vedere ca, potrivit legii farmaciei sus-mentionate, infiintarea 
oficinelor locale se inscrie pe autorizatia de functionare a farmaciei titulare), 

i) Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei 
juridice, din care să rezulte că acesta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau 
faliment – formular licitatie, original. 

j) Formularul de contract semnat, in scop de insusire a prevederilor 
contractului propus. Organizatorul licitatiei a trecut mentiunea de insusire a 



prevederilor contractului si pe documentul Declaraţie de participare la procedură. 
(2)În cazul în care ofertanţii nu prezintă sau nu îndeplinesc cel puţin una din condiţiile de 
eligibilitate solicitate prin documentaţia de licitaţie, aceştia vor fi excluşi de la licitaţie. 
(3) Ofertanţii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile de eligibilitate solicitate prin 
documentaţia de licitaţie, vor fi declaraţi eligibili şi vor putea participa la licitaţie 

Art. 14. -  Pe plicul interior, care conține oferta propriu – zisă, se înscriu 
numele  și denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, 
după caz. 

 
DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI PUBLICE 

Art. 15. - Pentru desfășurarea procedurii licitației publice deschise este 
necesara participarea a cel puțin 3 (trei) ofertanți. 

Art. 16. -  Plicurile, închise și sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în 
ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație. 

Art. 17. - După deschiderea plicurilor exterioare în ședință comisia de 
evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor solicitate 
prin prezentele instrucțiuni. 

Art. 18. - Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar 
ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte să întrunească condițiile 
solicitate prin prezentele instrucțiuni. 

Art. 19. - După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei 
de evaluare va întocmi procesul verbal în care se va menționa rezultatul analizei. 

Art. 20. - Deschiderea   plicurilor   interioare   se   face   numai   după   
semnarea procesului  verbal  de  către  toți  membri  comisiei  de  evaluare  și  de  
către  ofertanți  sau împuterniciții acestora. 

Art. 21. -  Sunt  considerate  oferte  valabile,  ofertele  care  îndeplinesc  
criteriile  de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii. 

Art. 22. -  În  urma  analizării  ofertelor  de  către  comisia  de  evaluare,  
pe  baza criteriilor    de    valabilitate,    secretarul    acesteia    întocmește    un    proces-
verbal    în    care menționează   ofertele   valabile,   ofertele   care   nu   îndeplinesc   
criteriile   de   valabilitate   și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de 
atribuire. 

Art. 23. -  Procesul   –  verbal   se   semnează  de   către   toți  membrii   comisiei   
de 

evaluare. 
Art. 24. - În  baza  procesului  –  verbal  care  îndeplinește  condițiile  
prevăzute  la 

aliniatul precedent, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un 
raport pe care îl transmite concedentului. 

Art. 25. -  Raportul transmis concedentului se depune la dosarul concesiunii. 

Art. 26. - Pe parcursul procedurii de licitație, comisia de evaluare poate 
propune concedentului  solicitarea  oricăror  clarificări  și  completări  necesare,  
prevederilor  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, consolidată. 

Art. 27. -  În  termen  de  3  zile  lucrătoare  de  la  primirea  raportului  
comisiei  de evaluare  concedentul  procedează  la  informarea  ofertantului  câștigător  
despre  alegerea  sa, precum și la anunțarea celorlalți ofertanți despre respingerea 
ofertelor lor. 

Art. 28. - Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în 
termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

 



DETERMINAREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE 

 
Art. 29. - Pentru  determinarea  ofertei  câștigătoare,  comisia  de  evaluare  

aplică criteriul cel mai mare nivel al redevenței. 
Art. 30. - Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul 

întocmește procesul verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei. 
Art. 31. - În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de 

evaluare, concedentul informează în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat 
câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor, 
indicând motivele care au stat la baza respingerii. 

Art. 32. -  Anunțul de atribuire se transmite spre publicare în condițiile 
prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, consolidată. 

Art. 33. -  Anunțul de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin elementele 
prevăzute în anexa nr. 3 din Regulamentul privind concesionarea bunurilor aflate în 
domeniul public și privat al comunei Săucești, județul Bacău aprobat prin HCL Săucești 
nr. 46/2020. 

 
GARANȚIA DE PARTICIPARE 

 
Art. 34. - Garanția de participare la licitație este de 100 lei, și se va constitui 

prin chitanță și se va achita la casieria Primăriei comunei Săucești, județul Bacău ori 
prin ordin de plată in contul ____________________________________ 

Art. 35. -  Ofertantul  va  pierde  garanția  de  participare  dacă  își  retrage  
oferta înainte de desemnarea câștigătorului. 

Art. 36. - Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi 
reținută de către concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune. 

Art. 37. - Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de 
concesiune duce la pierderea garanției de participare și, dacă este cazul, la plata de 
daune interese. 

Art. 38. -  Concedentul este obligat să restituie candidaților declarați 
necâștigători garanția de participare în termen de 10 zile de la data desemnării 
câștigătorului. 

 
PROCEDURA DE CONTESTARE A LICITAȚIEI PUBLICE 

 
Art. 39. -  În  termen  de  10  zile  calendaristice  de  la  primirea  comunicării  

de respingere   a   ofertelor,   la   solicitarea,   în   scris,   a   ofertanților   respinși,   
concedentul   va transmite o copie de pe procesul verbal de evaluare a ofertelor. 

Art. 40. - În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei de pe 
procesul verbal de evaluare a ofertelor, ofertanții pot depune contestații cu privire la 
modul în care au fost respectate dispozițiile legale care reglementează procedura 
concesionării prin licitație publică deschisă, la sediul concedentului sau locul depunerii 
ofertelor, potrivit anunțului public. 

Art. 41. - În   termen   de   10   zile   calendaristice   de   la   primirea   
contestației concedentul   este   obligat   să   soluționeze   contestația   și   să   
comunice   răspunsul   său contestatarului. 

Art. 42. - În cazul în care contestația este fondată, concedentul va revoca 
decizia de desemnare a ofertantului câștigător și o va notifica tuturor ofertanților. 

Art. 43. - În acest caz, licitația va fi anulată și se va organiza o nouă licitație. 

 



INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 
OBLIGATORII 

 
Art. 44. - Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea 
nulității. 
Art. 45. - Contractul de concesiune trebuie să conțină: 

a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul  de 
sarcini; 

b) alte clauze contractuale stabilite de părți prin acordul lor. 

Art. 46. - Forma și conținutul-cadru al contractului de concesiune sunt  
prezentate în anexa nr. 6 la proiectul de hotărâre. 

Art. 47. - Contractul de concesiune se încheie în termen de 45 de zile de la 
data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale. 

Art. 48. - Ofertantul se considera informat la data recepționării scrisorii 
recomandate cu confirmare de primire, care conține acceptarea ofertei sale. 

Art. 49. - În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea 
contractului de concesiune, licitația se anulează, iar el pierde garanția depusă pentru 
participare, concedentul reluând procedura licitației de la etapa publicării anunțului, cu 
păstrarea valabilității studiului de oportunitate și a caietului de sarcini. 

 
  



 

ROMANIA 
JUDETUL BACĂU 

COMUNA SĂUCEȘTI 
Str. 1 Decembrie nr.101, cod poștal 607540;  

telefon: 0234 215131; fax: 0234215218;  
e-mail: public@primariasaucesti.ro 

Nr. Exemplare  

Pagini 

PRIMĂRIE  Exemplarul  

Anexa nr. 5 la HCL Săucești nr.       din 05.10.2020 
 

Formulare de participare la licitație 

                        subanexa 01 

Model de Scrisoare de înaintare   

 

OPERATORUL ECONOMIC 
 

 
(denumire / sediu ) 

Înregistrat la sediul autorității contractante  nr. 
 data  ora   

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către    
(denumirea autorității contractante și adresa completă) 
 
Ca urmare a anunțului/invitației de participare nr. ____________din____________, 
pentru atribuirea 
contractului_________________________________________________(denumirea 
contractului ) noi 
_______________________________________________(denumirea/numele 
operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul  (tipul, seria/numărul, 
emitentul) privind taxa de participare, în cuantumul și în forma stabilită de 
dumneavoastră prin documentația de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un 
număr de  _ copii: 

a) oferta; 
b) documentele care însoțesc oferta. 
 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele. 

Data completării     Cu stimă, 
Operator economic, 

 
................................... 
(semnătura autorizată ) 

O F E R T A N T 
……………………………………… (denumirea, sediul, telefon, fax) 
 
 

    

mailto:primariasaucesti@gmail.com


 
         subanexa 02

  
 

INFORMATII GENERALE 
 
 

1.-Denumirea si sediul central 
:……………………………………………………………………………………………………… 
2.-Codul fiscal : ……………………………………………….. (copie) 
3.-Numarul si data înregistrării la Registrul Comerțului 
…………………………………………………. (copie de pe certificatul de înmatriculare)  
4.-Telefon / fax :…………………………………………………. 
5.-Sediul comercial : 
……………………………………………………………………………………………………  
6.-Capitalul social :…………………………………………………  
7.-Valoarea patrimoniului : …………………………………………………  
8.-Obiectul de activitate : …………………………………………………………………… (copie de pe 
statutul societății) 
 
Data completării : ……………………………………………… 
 
ADMINISTRATOR 
………………………………… 
….…..……………………. (semnătura 
autorizata, stampila) 

 
 

O F E R T A N T 
…………………………………
…… (denumirea, sediul, 
telefon, fax) 

 
 
 
 
 



                                       subanexa 03 

FORMULAR DE OFERTA 
 
Privind concesionarea unui spațiu din imobilul (Dispensar uman) situat în satul 

Săucești, str. Salcâmului nr. 3, comuna Săucești, județul Bacău, înscris în 
cartea funciară nr. 63271, imobil ce se află în domeniul public al comunei 

Săucești, în vederea funcționării unui punct farmaceutic 
 
Data 
………………………. 

C ă t r e, 
………………………………………………………………………… 

(denumirea / sediul concedentului) 

 
În urma examinării documentelor licitației, a căror primire este astfel 

confirmată,     noi,     subsemnații 
 ................................................................................................................................. 
, 
reprezentanți ai 
 ofertantului 
..................................................................................................................., (adresa 
ofertantului) 

………………………………………………………………….........................................................
......efectum oferta noastră pentru concesionarea unui spațiu în suprafață totală de 
28,09 mp reprezentând amplasamentul din incinta clădirii Dispensar Uman Săucești 
comuna Săucești, județul Bacău. 

Valoarea redevenței ofertată .................................. euro /mp/an. 
Valabilitatea ofertei: ............................................... zile. 

          În conformitate cu instrucțiunile pentru ofertanți, înscrise în documentele 
licitației, anexam garanția noastră de participare la licitație, în suma de lei, conform 

documentației de atribuire. 

          Vom respecta condițiile impuse prin documentația de licitație. 
Până la definitivarea contractului de concesionare, aceasta ofertă împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită ca 
fiind câștigătoare, vor constitui un contract de concesionare angajament. 
          Am înțeles să consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câștigătoare, să constituim o garanție în conformitate cu prevederile din Caietul de 
sarcini. 

Data………………………… 

Semnătura ………………… 

 
Deplin autorizat să semneze oferta pentru și în numele 

....................................................................................................................  
(denumire ofertant). 

 
 
 
 



                                    subanexa 04 
 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ 
Nr. ......../.................... 

 
1. Denumirea completă a ofertantului 
...................................................................................................................................
.................... 
(în situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii 
economici asociaţi, precum şi liderul de asociaţie) 
2. Sediul ofertantului (adresa completă) 
...................................................................................................................................
............ 
telefon …………………………………..………… fax ………………………………… 
3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod 
unic de 
înregistrare) ……………………………………………………………………………………… 
4. Taxa de participare la procedură a fost achitata în data de ……………………… prin 
chitanţa nr.: …………………….; 
5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură este : 
...................................................................................................................................
............ 
……………………………………………………………………..…………………….… 
6. Ne angajăm, ca, în cazul în care oferta noastră este adjudecată să încheiem cu 
organizatorul licitaţiei contractul de concesionare şi să constituim garanţia de bună execuţie 
a contractului, în termenele stipulate în documentaţia de licitaţie. 
7. Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii angajamentului stipulat la punctul 
6, vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului. 
8. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunile aplicate faptelor penale de fals şi uz 
de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original 
şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, 
datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii. 
9. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de licitaţie şi suntem de 
acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea, am luat la 
cunostiinta de prevederile contractului propus, pe care ni-l insusim. 
 
 
___________________________ 
(Nume, prenume) 
_________________________ 
(Funcţie) 
___________________________ 
(Semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
 



       subanexa nr.05 
ÎMPUTERNICIRE 

 
 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 
…………………………...………………………………………………, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……......... reprezentată 
legal prin …..................................………………………, în calitate de 
………….........…………………………, împuternicim prin prezenta pe 
.............…………..........………………, domiciliat in ……..................……………… 
…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP 
…….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având 
funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de licitaţie 
publică iniţiată de Comuna Săucești, Judetul Bacău, în calitate de CONCEDENT, pentru 
concesionarea imobilului in S = ....... mp, aflat la adresa 
......................................................................................... , pentru înființare si 
functionare/funcționare farmacie sau punct de lucru farmacie. 
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 
participarea la procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate 
pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
4. Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 
 
Data   
_________                                             
 

Denumirea mandantului 
…………… ………………………………… 

Reprezentat legal prin 
____________________________ 

(Nume, prenume) 
____________________________ 

(Funcţie) 
____________________________ 
(Semnătura autorizată şi ştampila) 

 
 
 
 



Subanexa 06 
 
 

Persoana juridică 
____________________ 

(denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE 
 
 
Subscrisa.....................................................................................................................
.......................... [se inserează numele persoanei juridice], în calitate de ofertant la 
procedura de licitaţie publică organizată de Comuna Săucești, Judetul Bacău, în calitate de 
CONCEDENT, în vederea concesionării bunului aflat în proprietatea publică Comunei 
Săucești, imobil in S = ....... mp, aflat la adresa 
......................................................................................... , pentru infiintare si 
functionare/ funcționare farmacie sau punct de lucru farmacie, declar pe proprie 
răspundere următoarele: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul 
unui aranjament cu creditorii. 
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 
c) la data prezentei mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit ; 
c1) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos 
a obligaţiilor contractuale, din motive imputabile mie, şi respectiv nu am săvârşit fapte care 
să producă sau să fie de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor; 
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională; 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în cazul în care 
această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Data completării 
…………………. 

 
Persoană juridică, 

.................................. 
 
 
 

 



  

 

ROMANIA 
JUDETUL BACĂU 

COMUNA SĂUCEȘTI 
Str. 1 Decembrie nr.101, cod poștal 607540;  

telefon: 0234 215131; fax: 0234215218;  
e-mail: public@primariasaucesti.ro 

Nr. Exemplare  

Pagini 

PRIMĂRIE  Exemplarul  

Anexa nr. 6 la HCL Săucești nr.       din 05.10.2020 

CONTRACT CADRU DE CONCESIUNE 
 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SĂUCEȘTI, cu sediul în localitatea 

Săucești, str. 1 Decembrie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău, reprezentat prin 

Valentin MANEA - PRIMAR, în calitate de concedent, pe de o parte, 

și  

..................................,persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoană 

juridică (actul constitutiv al agentului economic) ........................, cu sediul principal în 

...................., reprezentat prin ............., având funcția de  ......................, în calitate de 

concesionar, pe de altă parte, la data de ......................, la sediul concedentului (alt loc, 

adresă etc.) ...........................,în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, și al Hotărârii (Guvernului, consiliului  județean, orășenesc sau 

comunal) de aprobare a concesionării nr. ............ din ........................., s-a încheiat 

prezentul contract de concesiune. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun, 

........................, situat în ..................................., 

în conformitate cu obiectivele concedentului. 

(2) Obiectivele concedentului sunt: 

        a) .......................................................................; 

        b) .......................................................................; 

        c) .......................................................................; 

        d) ................................................................... etc. 

 (3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii 

de bunuri: 

        a) bunurile de retur: ....................................................; 

        b) bunurile proprii: .................................................... . 

III. TERMENUL 

Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de .................... ani, începând de la data de 

........................................ 

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate 

din durata sa inițială. 

IV. REDEVENȚA 

Art. 3. - Redevența este de ................. lei, plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul 

de sarcini (detalii cu privire la modul de plată). 

mailto:primariasaucesti@gmail.com


  

 Redevența stabilită în urma licitației se va indexa anual cu indicele de inflație 
prognozat, comunicat de Institutul Național de statistică. 
 

V. PLATA REDEVENȚEI 

Art. 4. - Plata redevenței se face prin conturile: 

        - contul concedentului nr. ..............., deschis la Banca .............; 

        - contul concesionarului nr. ............., deschis la Banca ............ . 

        Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la 

.................................  

VI. DREPTURILE PĂRȚILOR 

Drepturile concesionarului 

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

răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul  contractului de concesiune. 

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

concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor  stabilite de părți prin contractul de 

concesiune. 

Drepturile concedentului 

Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate,  verificând 

respectarea obligațiilor asumate de concesionar. 

   (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului și în 

următoarele condiții: 

      ........................................................................... 

 (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea  reglementară a 

contractului de concesiune, din motive excepționale legate de  interesul național sau local. 

VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR - CLAUZE STABILITE ÎN CONDIȚIILE CAIETULUI DE SARCINI 

Obligațiile concesionarului 

Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de 

continuitate și de permanență a bunurilor proprietate publică ce fac  obiectul concesiunii, 

potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. 

(2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care   fac obiectul 

concesiunii.        

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

Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu respectarea 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 22/2007. 

(4) Concesionarul este obligat să plătească redevența.      

(5) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate 

publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în 

exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea 

patrimoniului etc.). 

(6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen,  concesionarul este 

obligat să restituie concedentului, în deplină    proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit 

și libere de orice sarcini. 

(7) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului   de concesiune, 

concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție,  o sumă de ...... lei, reprezentând 



  

o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de 

activitate. 

(8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile  condiții stabilite de 

concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, 

fără a putea solicita încetarea acestuia. 

(9) Concesionarul se obligă să plătească ...% din prima de asigurare. 

(10) Alte clauze. 

Obligațiile concedentului 

Art. 8. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în  exercițiul drepturilor 

rezultate din prezentul contract de concesiune. 

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în 

afară de cazurile prevăzute expres de lege. 

 (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de 

natură să aducă atingere drepturilor concesionarului. 

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situații: 

        a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; 

        b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală 

de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz 

de dezacord fiind competentă instanța de judecată; 

        c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere 

de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

        d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de 

către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; 

        e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul 

imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei 

despăgubiri; 

        f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor 

și condițiilor reglementate de lege. 

        (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost 

utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: 

        a) bunuri de retur .....................................................; 

        b) bunuri proprii ..................................................... . 

 IX. CLAUZE CONTRACTUALE REFERITOARE LA ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE  

MEDIU ÎNTRE CONCEDENT ȘI CONCESIONAR 

        Art. 10.  

………………………………………………………………………………………….. 

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art. 11. - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor  cuprinse în prezentul 

contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. 

XI. LITIGII 

Art. 12. - (1) Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract 

de concesiune se realizează potrivit  prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările  ulterioare. 

 



  

(2) Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula în  contractul de concesiune 

clauze compromisorii. 

XII. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convențională, clauze penale) 

Art. 13. - .............................................................. 

        ......................................................................... 

        ......................................................................... 

        ......................................................................... 

        ......................................................................... 

XIII. DEFINIȚII 

Art. 14. - (1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de   concesiune, se înțelege 

o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără   relație cu lucrul care a provocat dauna 

sau cu însușirile sale naturale,  absolut invincibilă și absolut imprevizibilă. 

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la 

producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc 

caracteristicile forței majore. 

 Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în ............ exemplare. 

 

 

 

 

Concedent,                              Concesionar, 

  U.A.T. comuna Săucești     ……………………………. 

      Valentin MANEA 

            Primar 

 
 
 
 
 
  


