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HOTĂRARE
privind concesionarea prin licitaţie a terenului din domeniul public al
comunei în suprafaţă de 1083 mp situat în PC nr.194, sat Popeni, comuna
George Enescu.

Consiliul local al comunei George Enescu,Judeţul Botoşani,
întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 septembrie 2009,
analizând Expunerea de motive a Primarului comunei George Enescu prin
care propune concesionarea prin licitaţie a suprafeţei de 1083 mp teren situat in
PC nr. 194, sat Popeni, aparţinând domeniului public al comunei George Enescu,
pe o perioadă de 25 ani,
având avizul favorabil al
Comisiei
pentru
programe
de
dezvoltare
economico-sociale,bugetfinanţe,administrarea domeniului public şi privat al comunei ,agricultură ,gospodarie comunală
,protectia mediului,servicii si comerţ.
Comisiei pentru învaţamănt,sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi sportive şi
agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală,juridică,apărarea ordinii şi liniştei publice,a
drepturilor cetăţenilor,
în baza art.36 alin.(5) lit. B din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, modificată şi copmpletată ulterior şi prevederile art.14 alin.1 din
OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică aprobată prin Legea nr. 22/2007 şi HGR nr. 168 din 14 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenţă a
Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică,
în temeiul art.45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, modificată şi completată ulterior,

HOTÂRÂŞTE :
Art.1 - Aprobă studiu de oportunitate, în vederea concesionării, prin licitaţie a
terenului în suprafaţă de 1083,00 mp situat în PC nr. 194 sat Popeni, comuna
George Enescu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 - Aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea terenului menţionat la
art.1 conform anexei nr. 2 ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 - Se însuşeşte Raportul de evaluare întocmit de P.F.A Aioanei Mihai şi se
aprobă limita minimă de la care se va porni licitaţia, în sumă de 340,00 RON/an,
conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 - Aprobă concesionarea terenului menţionat la art.1, pe o durată de 25
ani.
Art.5 - Numeşte comisia în vederea organizării licitaţiei publice pentru
concesionarea terenului, în următoarea componenţă:
1) Bararu Gică,viceprimar
- preşedinte
2) Răuţă Brânduşa,agent agr.
- membru
3) Răsteanu Dana-Mihaela,asist.soc - membru

4) Crişan Vasile- Mircea,insp.spec.
- membru
5) Tărnăuceanu Ana,consilier local
- membru
Art.6 - Împuterniceşte primarul comunei George Enescu în vederea încheierii
contractului de concesiune a terenului, în forma prevăzută de lege.
Art.7 - Primarul comunei răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor din
prezenta hotărare prin compartimentele de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local Bararu Gică
Contrasemnează
Secretar comună
Zvorăşteanu Mariana
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Anexa nr. 1 de la HCL nr.43/27.09.2009

Studiu de oportunitate

1. Descrierea şi indentificarea bunului
Terenul este proprietatea publică a comunei George Enescu, aflat în
administrarea Consiliului local.
2. Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care au
stat la baza propunerii concesiunii:
2.1 Motivele de ordin economic-financiar : concesionarea bunurilor aflate în
proprietatea publică a comunei George Enescu constituie o sursă
permanentă şi sigură de venituri pentru bugetul comunei. Redevenţa
obţinută prin concesionare se face venit la bugetul comunei George
Enescnu.
2.2 Motive de mediu : Concesionarul are obligaţia de a respecta legislaţia
în vigoare cu privire la păstrarea şi conservarea mediului înconjurător.
3. Nivelul minim al redeventei: este în sumă de 340 RON/an,conform
Raportului de evaluare întocmit de P.F.A Mihai Aioanei.
4. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune –
procedura ce va fi utilizată pentru atribuirea contractului de concensiune de
bunuri proprietate publică: licitaţie publică, organizată confonrm OUG nr.
54/2006, aprobată prin Legea nr. 22/2007 şi HG nr. 168/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind
regimul contractelor de concensiunen de bunuri proprietate publică.
In conformitate cu prevederile art. 123 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată şi art. 14 lit.a) din OUG nr. 54/2006 şi HG
nr.168/2007 concesionarea bunurilor proprietate publică se face prin
licitaţie publică.
5. Durata estimată a concesiunii.
Conform
prevederilor
OUG
nr.
54/2006
privind
regimul
concesiunilor,concesionarea se face pe o perioada determinată de cel mult
49 ani cu posibilitatea prelungirii acesteia cu cel mult jumătate din durata
iniţială.
6. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
Conform OUG nr. 54/2006 şi HG nr. 168/2007.
Preşedinte de şedinţă
Consilier local Bararu Gică

Contrasemnează
Secretar comună
Zvorăşteanu Mariana
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Anexa nr. 2 de la HCL nr. 43 din 27.09.2009

Caiet de sarcini
privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 1083 mp
situat în PC nr. 194 sat Popeni, comuna George Enescu,jud. Botoşani.
1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii :
1.1 - Teren în suprafaţă de 1083 mp situat în PC nr. 194 sat Popeni, comuna
George Enescu, jud. Botoşani.
1.2
- Regimul juridic al terenului : terenul aparţine domeniului public al
com.George Enescu conform Hotărârii Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Botoşani, Anexa 29, poz. 372.
1.3 - Destinaţia terenului ; pe teren se află situat magazinul proprietatea S.C
CONSUMCOOP George Enescu.
1.4 - Modul de atribuire a concesiunii : licitaţie în conformitate cu prevederile
art.14 alin.(1) din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publică.
1.5 - În cazul licitaţiei, redevenţa de pornire nu poate fi mai mică decît suma
rezultată din raportul de evaluare întocmit de P.F.A Mihai Aioanei.
2. Durata concesiunii :
2.1 - Se propune concesionarea terenului în suprafaţă de 1083 mp pe o perioadă
de 25 ani.
3. Condiţii de participare la licitaţie:
3.1 - Achitarea taxei de înscriere în sumă de : 34,00 RON.
3.2 - Depunerea unei garanţii de participare
3.3 - Licitaţia se va ţine în ziua şi la ora indicată în anunţul publicitar.
3.4 - Data limită de înscriere la licitaţie va fi ziua anterioară desfăşurării licitaţiei.
4. Condiţii generale ale concesiunii
4.1
- Condiţii de exploatare a concesiunii : conform destinaţiei propuse
,respectiv activitate de comerţ.
4.2 - Obiective de ordin economic şi financiar: atragerea de noi surse de venit
la bugetul local.
4.3 - Condiţii de mediu; prin modul de exploatare a concesiunii să nu constituie
un
potenţial
poluant
al
nici
unui
factor
de
mediu.
Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului,începând de la
preluarea bunului, până la încetarea contractului de concesiune, respectiv
refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice
fel(investiţie, organizare de şantier, intervenţie, exploatare, demolare etc) şi
menţinerea acestuia în condiţii normale. În cursul lucrărilor de modernizare şi
după terminarea acestora, concesionarul are obligaţia să nu afecteze în nici un fel
suprafeţele de teren din afara celor alocate pentru concesiune.
Concesionarul are obligaţia de a obţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi
avizele impuse de legislaţia mediului.
Pe durata concesiunii este interzisă schimbarea destinaţiei activităţii pentru
care s-a încheiat contractul fără avizul scris al concendentului.
4.4
- Clauze financiare şi de asigurări: redeventa se va achita conform
contractului de concesiune ce se va încheia în urma licitatiei publice ; eventualele
penalităţi datorate întârzierii plăţilor fiind percepute din garanţia în sumă fixă ce
se va constitui în termen de maxim 90 de zile de la data încheierii contractului.

4.5
- Potrivit prevederilor art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri de proprietate
publică, aprobată prin Legea nr. 22/2007, contractul de concesiune care se va
încheia pentru terenul care face obiectul concesiunii, va fi înregistrat de către
concesionar în registrele de publicitate publică sau în Cartea Funciară.
4.6 Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii :
- bunuri de retur : teren în suprafaţă de 1083 mp.
- bunuri de preluare ; x
- bunuri proprii ;
x
4.7 - Terenul de construcţii este fără sarcini;
4.8
Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor ; nu este
cazul,construcţia este deja realizată.
4.9 - Echipare tehnico-edilitară ; alimentarea cu energie electrică realizată la
reţeaua existentă în zonă.
4.10
- Tratarea arhitecturală; - nu este cazul.
4.11 - Realizarea acceselor – accesele sunt realizate din DS 44 şi DS 197.
5. Preţul terenului
5.1
- Modalitatea de calcul conform Raportului de evaluare întocmit de P.F.A
Mihai Aioanei.
5.2
- Preţul minim de pornire la licitaţie este de 340,00 RON/an preţ ce se
va indexa anual cu indicele de creştere a ratei inflaţiei.
5.3
- Modul de achitare a redevenţei va fi menţionat în contractul de
concesiune.
6. Solutionarea litigiilor
6.1
Prin comisia de soluţionare a contestaţiilor sau prin instanţa
judecătorească.
7. Încetarea concesiunii
7.1 La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în măsura în care
părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de lege. În
cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se derulează în condiţiile
stabilite iniţial.
7.2 - În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea
unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în
sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
7.3 În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin
reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului:
7.4 - În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concendent, prin
reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina
concendentului;
7.5 - La dipariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în
cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare,
fără plata unei despăgubiri.
Prin contractul de concesiune părţile pot stabili şi alte clauze de încetare a
contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor
reglementate de lege.
8. Dispoziţii finale
8.1 - Drepturile şi îndatoririle atât ale concendentului cât şi ale concesionarului
sunt stabilite în Contractul de concesiune.
Preşedinte de sedinta,
Consilier local Bararu Gică
Contrasemnează,
Secretar comună,
Zvorăşteanu Mariana

