
ROMANIA 

JUDEIUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTARAREA Nr.85 

Privitoare la " Concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului cu 
suprafata de 2722 mp, apatiinand proprietatii private a orasului Brezoi, situat pe 
str. Calca Eroilor, nr.1, orasul Brezoi 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 22 
octombrie, 2020, la care participa un numar de 14 consilieri din totalul de 15 din 
cati este constituit, 

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 5615/14.10.2020 al primarului 
orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al orasului Brezoi, raportul de specialitate nr. 5616/14.10.2020 
intocmit de Compartimentul Urbanism prin care, se propune, Concesionarea prin 
licitatie publica deschisa a terenului cu suprafata de 2722 mp, apartinand 
proprietatii private a orasului Brezoi, situat pe str. Calea Eroilor, nr.1, orasul 
Brezoi, cu precizarea ca imobilul este liber de sarcini,nu face obiectul unor litigii 
in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica si nu 
fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului 
comun. 

In conformitate cu prevederile, art.108, art. 302 si urm. din OUG nr.57/2019 
Codul Administrativ 

In temeiul disp. Art.l29, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.b) din OUG nr.57/2019, 
Codul Administrativ, cu un numar de 14 voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 
HOTARARE: 

Art.l.Se aprobă concesionarea, prin licitatie publica, a imobilului teren, 
apartinand proprietatii publice a orasului, cu destinatia "Construire Spatiu 
Comercial si Prestari Servicii", in suprafata de 2722 m.p., situat in orasul Brezoi, 
str. Calea Eroilor, nr.1, identificat in planul de apmplasament din anexa nr.1 , care 
face parte integranta din prezenta hotarar~ . 

Art.2: :Se aproba Studiul de oportunitate, caietul de sarcini, documentatia de 
atribuire, formularul de oferta si declaratia de participare, privind concesionarea, 
prin licitatie publica, a imobilului mai sus mentionat, conform anexelor nr.2"3,4,5 
si 6, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 



Art.3 :Durata concesiunii este durata desfasurarii activitatii, dar nu mai mult de 
49 de ani. 

Art.4:Redeventa anuala de la care pleaca licitatia publica de concesionare este 
suma in lei, echivalenta, la data licitatiei, conform Raportului de evaluare 
nr.71/13.06.2020 intocmit pentru asemenea terenuri din zona respectiva de 
Dinculescu Emanuel, cu valoarea sumei de 1698,52 euro. 

Art.5 :Se imputemiceste domnul Primar Schell Robert pentru semnarea 
contractului de concesiune cu ofertantul castigator. 

Art.6:Prezenta hotarare se va afisa la sediul primariei orasului Brezoi, se va 
posta pe pagina web www.primariabrezoi.ro si se va comunica astfel: 

- Institutiei Prefectului-Judetului V aleea, 
-Primarului orasului Brezoi; 
- Compartimentului Relatii Publice; 
-Serviciul Buget Contabilitate, Financiar, Investitii. 

Brezoi la 22 octombrie, 2020. 

Presedinte de sedinta 
Dumitru-Eugen Dul 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae San~~ 



PLAN DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILUL 
Scara 1:500 

Nr. cadastral 1 Suprafata măsurată a imobilului Adresa imobiluiLi 

2722 mp 
Oras Brezoi, punctul ,.Gura Lotrului " 

intravilan 

Cartea Funciară nr. 
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ANEXA R.2 
RAPORT R.5616dinl4.10.2020 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

privi nd concesionarea unui teren(bun) ce 
aparjine proprietăţii private a o raşu l ui Brezoi 

str. Calea Eroilor, nr. 1, S== 2722 mp, 

a.Descrierea terenului(bunului) ce apartine proprietăţii private a orasului Brezoi: 
-Terenul este amplasat în str. Calea Eroilor,nr.l , avănd ca vecinătăţi lernuri apartinand domeniului 

privat al orasului si proprietati particulare- conform schitei anexate. 
-Regimul juridic al terenului-aparţine domeniului privat,al orasului ş i este situat în intravilanu l 

acestuia. 
-Categoria de folosinţă a terenului este - teren pentru constructii. 
-Reglementări l e privind funcţiunea acestuia prevăzute în PUG - zona locuinte si functiuni 

complementare- comert; prestari servicii. 
Terenul este amplasat la intrarea in oras - intersectie DN 7 cu DN7 A 
In prezent este neangrijit, cu un aspect neplacut , la o cota aproximativa de -2,00m fata de cota 

drumului- DN7 A si colecteaza ocazional apele provenite din precipitatii 
Autorizatia de construire se va putea emite numai dupa efectuarea lucrarilor de drenaj 

permanent a apelor provenite din precipitatii pentru a se evita inundarea proprietatilor vecine 
-Terenul di spune de unităţi publ ice,după cum urmează: 

- alimentare cu apa si energie electrica,telefonie,acces auto. 
-Terenul este afectat/nu este afectat de utilităţi publice astfel : 

- nu este afectat. 
-Starea actual ă a terenului este folosi t/nefolosit,pentru. -nefolosit. 
-Suprafaţa terenu lui propus spre concesionare este de 2722_mp. 

b.Motivele de ordin economic,financiar,sociala ş i de mediu,care justifică acordarea concesiunii: 
-amplasamentul terenului - intravilan - zona locuinte si functiuni complementare, destinaţia 

construcţiei- spatiu comercial - prestari servicii 
-interesele economica- fianciare- venit la bugetul local, taxa eliberare autorizatie de construire, 

impozite si taxe locale 
-sociale -crearea de locuri de munca, diversificarea serviciilor . 

Mediu - prin activitatea propusă a se desfăşura în unna realizării investiţiei -nu se vor afecta 
conditiile de mediu, se propune ambientarea mediului prin realizarea unor lucrări auxiliare 
specifice ca - spatii verzi,se vor lua masuri de protectie a mediului prin asigurarea 
conditiilor de evacuare a apelor pluviale si menajere la un sistem de canalizare care sa 
respecte prevederile legale in vigoare; rezidurile menajere vor fi depozitate in vederea 
colectarii periodice in locuri special amenajate care sa respecte prevederile legislatiei in 
VIgoare. 

c.Investiţiile necesare pentru construire, modernizare sau extindere. 
- zona locuinte si functiuni complementare - comert, prestari servicii cu regim de inaltime de 

maxim - P+2E. 
d.Nivelul minim al redevenţei: 
Redevenţa minimă va fi de EURO,indexabilă anual la cursulleu/euro,al Bl\TR,calculată astfel 

mcăt să se recupereze contravaloarea la preţul de piaţă,în 25 ani. 
e.Modalitatea de acordare a concesiunii: 
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Terenurile se vor concesiona prin licitatie publica în vederea reali zării obiectivului de investiţii 

construire spatiu comercial-prestari servicii 
Procedura a fost aleasă avănd în vedere: 

procedura aleasa este cea de licitatie publica deschisa cu depunerea de oferte in plic inchis 
conform art.129, alin. 2, lit.c) coroborat cu dispozitiile alin. 6, lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019,privind Codul Administrativ. 

f.Ourata estimat i vă a concesiuni i. 
Durata estimativă a concesiunii terenului este de 49 ani, incepand cu data semnarii contractului de 

concesJUne 
g.Tem1enele previzibile pentru realizarea procedurii de concesiune. 

Pentru realizarea proceduri de concesiunare a terenului se estimează un număr de 60 zile,de la data 
aprobării prin Hotărăre de Consiliu Local a concesiunii în baza Caietului de Sarcini. 

h.Avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru probleme Speciale şi al Statului Major 
General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare- nu este 
cazul. 

i. Avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi a Statului Major General prevede 
următoarele --------------------------

COMP. URBANISM, 
VICTORIT A MIU 

~ 

,j i i 



ANEXA NR. 3. 
RAPORT. Nr.5616 din 14. 1 0.2020 

CAIET DE SARCINI 
privind concesionarea unui teren(bun) ce 

aparţine proprietăţii private a oraşului Brezoi 
str.Calea Eroilor, nr. 1, S= 2722 mp, 

1. OBIECTUL CONCESlUNil. 

1.1 Exploatarea terenului amplasat/situat in oras Brezoi, str. Calea Eroilor cu vecinii : 
- ternuri apartinand domeniului privat aJ orasului si proprietati particulare - conform schitei 

anexate. 
1.2 Terenul mentionat mai sus, apartine (regimului juridic) 

-domeniul privat oras. 
1.3 Investitia ce se va realiza pe acest teren va avea ca destinatie : 
- Construire spatiu comercial. 

1.4 La data initierii actiunii de concesionare terenul se prezinta - liber de sarcini. 
1.5 Pe terenul supus concesionarii sunt executate urmatoarele obiective (daca este cazul): 
- nu este cazul. 

1.6 Terenul beneficiaza de urmatoarele utilitati in zona: 
-alimentare cu apa si nergie electrica,telefonie, acces auto. 

2. CONDITIILE DE EXPLOA TARE SI OBIECTIVELE 

2. 1 Lucrarile ce se vor executa pe terenul concesionat se vor incadra in prevederile si 
conditiile din certificatul de urbanism nr. din __ .2020 eliberat de Primaria Brezoi. 

2.2 Tratarea arhitecturala va fi in concordanta cu ambientul si importanta zonei 2.3 
Destinatia obiectivelor ce urmeaza a se realiza pe teren concesionat se vor supune prevederilor din 
P.U.G., P.U.Z. si P.U.D., precizate prin certificatul de urbanism- zona locuinte si functiuni 
complementare, destinaţia construcţiei - spatiu comercial- prestari servicii. 

2.4 Concesionarul are obligatia de a reface toate amenajarile cu caracter public ce vor fi 
afectate in cursul lucrarilor de executie. 

2.5 Prin documentatia de autorizare a lucrarilor se vor respecta conditiile din P.U.G., P.U.Z. 
si P.U.D., (dupa caz) privind amplasamentul, forma, dimensiunile obiectivelor ce se vor realiza, 
circulatia pietonala si auto in zona , racordurile la retelele existente. 

2.6 Prin solutiile adoptate se va asigura protectia cladirilor învecinate prin indeplinirea 
conditiilor de rezistenta si stabilitate, precum si efectuarea lucrarilor de drenare permanenta a 
apelor provenite din precipitatii si care se acumuleaza ocazional pe acest teren, evitand astfel 
inundarea terenurilor vecine. 

2.7 Conditiile de ordin economic si financiar (se vor descrie avantajele si obiectivele urmarite 
prin concesionare : 

.ii 
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- venit la bugetul local. 
concentrarea zonelor construite in perimetre cu utilitati. 
crearea de locuri de munca 
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3. INVESTITIILE Sl TERMENELE OBLIGATORII DE REALIZARE A ACESTORA PE 
TERENUL CE SE CONCESIONEAZA. 

3.1 Descrierea investitiei : 
3.2 Conditii de realizare: 

specificul zonei . 

-spatiu comercial si prestari servici i. 
- firma autorizata , tratare arhitecturala in concordanta cu 

3.3 Durata de realizare a investitilor si tem1enul de incepere a acestora : 
-termen de incepere a investitiei - 24 luni de la intocmirea procesului verbal de predare -

primire. 
durata de reali zare- conform termenului asumat in oferta . 

4. OBLIGATIILE PARTILOR 

Obligaţiile conccsionarului 
4.1 Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate ş i de 

permanentă a bunuri lor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii , potrivit obiectivelor stabi lite de 
către concedent. 

4.2 Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care 
fac obiectul concesiunii . 

4.3 Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii . 
4.4 Concesionarul este obligat să plătească redevenţa in valoarea si la termenele prevazute in 

contractul de concesionare. 
4.5 Concesionarul este obligat să respecte condiţii le impuse de natura bunurilor proprietate 

publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, 
protecţia mediului, protecţia muncii , condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.). 

4.6 La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat 
să restituie concedentului , în depl ină proprietate, bunuril e de retur(terenul), în mod gratuit şi libere de 
orice sarcin i. 

4.7 În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, 
concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă echivalenta cu 90%, din suma 
datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate. 

Obligaţiile conccdentului 
4.8 Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din 

prezentul contract de concesiune. 
4.9 Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilatera l contractul de concesiune, în afară 

de cazurile prevăzute expres de lege. 
4.1 O Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură 

să aducă atingere drepturilor concesionarului. 

S.INCET AREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 
Contractul de concesiune încetează în următoare situaţii: 

5.1 Contractul de concesiune încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat
maxim 49 ani 

5.2 În cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se derulează în condiţiile stabilite iniţial. 
5.3. În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin contractul 

de concesiune sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite 
tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea 
contTactului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc altfel. 

5.4. În cazul d1spanţiei , dmtr-o cauză de forţă maj oră, a bunului concesionat sau în cazul 
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imposibilită(ii obiecti ve a concesionarului de a-1 exploata, acesta va notifica de îndată concedentul 
asupra dispariţiei bunului ori imposibilitatea obiecti vă de exploatarea acestuia, declarând renunţarea la 
conces1une. 

5.5. Concedentulnu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudicii le suferite de 
concesionar ca urmare a s ituaţiilor prevăzute la aliniatul anterior. 

5.6. In cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
concedent, cu plata unei despăgubiri juste ş i prealabile în sarcina acestuia , în caz de dezacord fiind 
competentă instanţa de judecată; 

5.7. In cazul nerespectării obligaţiil or contractuale de către concesionar, 
prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubi ri în sarcina conces ionarului,fara interventia 

instantei de judecata si fara punere in intarziere. 
5.8. In cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, 

prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului 
5.9. La încetarea, d in 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 - terenul concesionat ,li ber de sarcini. 
b) bunuri proprii - bunuri utilizate de concesionar pe durata concesiunii , care sunt si raman 

proprietatea acestuia la incetarea contractului de concesiune 

6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
6. 1 Nerespectarea de către părţile contractante a obl igaţiilor 

cuprinse în contractul de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 

7. LITIGII 
7.1 Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de 

concesiune se reali zează pe cale amiabila sau potrivi t prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. 

7.2 Pentru solu\ionarea eventualelor litigii, păr~ile pot stipula în contractul de concesiune clauze 
compromisorii. 

8. CLAUZELE FINANCIARE SI DE ASIGURARI: 

8.1. Garantia de participare la licitatie pentru un lot- 100 lei. 
8.2. Pretul caietului de sarcini -501ei. 
8.3.Constituirea garantiei pentru concesiune- 90% din suma obl igatie i de plata (redeverenta 

anuala rezultata in urma adjudecarii licitatiei) . 
8.4.Plata ratelor trimestriale reprezentand redeverenta datorata se va incasa in lei la cursul EURO 

stabilit de B.N.R. din ziua platii . 
8.5.Neplata la termen a redeventei datorate in totalitate sau in patte atrage calculul majorarilor de 

intarziere, in conformitate cu prevederile legale referitoare la neplata obligatiilor bugetare. 
8.6.Neplata a doua rate consecutive a redeventei datorate da dreptul concedentului sa acopere 

contravaloarea restantelor respective din garantia depusa, inclusiv majorarile de intarziere . 
8.7.Concesionarul este obligat de a reconstitui garantia concesiunii in termen de 30 de zile de la 

data retinerii pentru neplata ratelor trimestriale . 
8.8.Redeventa minima si modul de calcul: 

redeventa minima EURO. 
valoarea terenului se va recupera in 25ani. 

8.8. Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii si de publicitate 
imobiliara. 

8.9 1 oate lucranle pnvmd racordarea la retelele tehnico-edilitare existente si obtinerea avizelor 
de la detintorii acestora privesc pe concesionar. 
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9.REGIM UL BUNURILOR (terenurilor) utilizate de conccsionar in dezvoltarea conces iunii 
!.REG IM UL J URIDI C: 
TEREN SITUAT - INTRAVILAN 
PROPRI ETAR - DOMENIUL PRIVAT ORAS. 

2.REGIMUL ECONOMIC: RANG- III ZONA - B 
FOLOSINTA ACTUALA - TERE 1 PE TRU CO 'STRUCTII 
REGLEMENTARI P.U.G. - ZO 'A LOCUINTE SI FUNCTIU '1 COMPLEME 'TARE CU 

RECO VERS II FUNCTIONA LE SPRE SERVICII. 

3.REGIMUL TEHNIC- POT - 35% CUT 1,2 S= 2722_mp 
ALINIERE FATA DE AX DRUM - ALINIERE LA FRONTUL EXIST ENT 
RETRI\GERI SI DISTANTE OBLIGATORII - CONFORN COD CIVIL 
CIRCULATII -STR. CALEA EROILOR 
INALTIME MAXIMA ADMISA P+2E 
UTILITATI - ALIM ENTARE CU APA SI ENERGIE ELECTRICA, CANALIZARE,ACCES AUTO 
SISTEM CONSTRUCTIV - FUNDATII- BETON 

- STRUCTURA - LEMN/ZIDARIE 
- ACOPERIS - SARPANTA -TIGLA 

INTERDICTII - ACTIVITATI POLUANTE 

10.ALTE CLAUZE 
10.1. Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare 

-.Se vor lua masuri de protectie a mediului prin asigurarea conditiilor de evacuare a apelor 
pluviale si menajere la un sistem de canalizare care sa respecte prevederile legale in vigoare; 
rezidurile menajere vor fi depozitate in vederea colectarii periodice in locuri special amen~.jate 
care sa respecte prevederile legislatiei in vigoare. 

1 0.2. Instrainarea investitiei pe perioada concesionarii se va face numai cu acordul concedentului 
printr-un certificat de urbanism. 

1 0.3. Valoarea investitiilor facute pana la data concesionarii (in cazul in care terenul supus 
concesionari! are efectuate lucrari de reabilitare, viabilizare, de fond funciar, etc. se va determina 
valoarea acestora) . 

- nu este cazul 
1 0.4. Conditiile impuse de natura terenului (se vor preciza, cu referire in principal la siguranta in 

exploatarea investitiei, folosi rea si conservarea patrimoniului cultural, local, judetean sau national, 
dupa caz, protectia mediului, protectia muncii , etc.) : 

conform legislatiei in vigoare. 
1 0.5. Modul de organizare al concesionarului (se va mentiona pentru fiecare caz in parte 

obtiunea Consi liului Local pentru forma de organizare a concesionarului) . 
- persoana fizica 1 juridica 

l l.CONDITIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA 
OFERTELE: 

11.1. - 60 zile de la data depunerii ofertelor. 

Prezentul Caiet de Sarcini se completeaza cu conditiile impuse de certificatul de urbanism . 

li. 
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A 1EXA IR. 4. 
RAPORT. Nr.5616 din14.10.2020 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
LICITATIE PUBLICA DESCHISA -2020 ora 

1. CONCEDENT -Primaria Brezoi 
-adresa: str. Lotrului ,nr.2, oras Brezoi , cod postal 245500,judetul Valcea, 

telefon- 0250778240: fax 0250778240, e-mail primar Schell Robert. 
Persoana de contact -birou. urbanism ,arh.c. Anca Vasi le 

2. OBIECTUL CONCESJUNTI -
Se concesionează terenul cu destinatia - spatiu comercial si prestari servicii , S= 2722 mp, oras 

Brezoi, str. Calea Eroilor, nr 1. 
3. LICITA TIA - publica deschisa 

- documentatia de atribuire se poate procura in intervalul 2020, 
in urma inaintarii unei solicitari in intervalul 2020, cost- 50 lei 
depunere oferte - la sediul concedentului pana cel tarziu 2020, ora 15. 

4. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR : 
La licitaţia publică poate participa orice persoană fi zica , română sau străină. 

J. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 

Probarea eligibilităţii se face prin: 
- informaţii generale despre ofertant: copie acte de identitate, copie acte firma 
- capacitatea economico-financiara. 
-certificat fiscal privind plata la zi a impoz itelor la bugetul local s i la bugetul consolidat 

al statului . 
- vor fi excluşi de la licitaţie ofertaţii care prezintă datorii la bugete 
-dovada garanţiei de participare la licitaţie - filă CEC sau chitanta cost 100 lei. 

acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini- cost 50 lei. 
- propunerea partiului de arhitectura, insusite de arhitect (plan de situatie , planurile 

tuturor nivelelor ,2 fatade). 
- propunerea privind rezolvarea drenarii permanente a apelor provenite ocazional din 

precipitatii 
- numar de locuri de munca create 
-declaratia de participare ,semnata de ofertant ,fara ingrosari,stersaturi sau modificari. 

II.GARANŢil 

În vederea participării la licitatie ofertanţii sunt obligaţi să depună la organizator garantia de 
participare la licitaţie - 100 lei. 

Pentru ofertanţii necâştigători ai licitaţiei garanţia de participare se restituie în maximum 7 zile 
de la desemnarea ofertantului câştigător. 

Pentru ofertantul câştigător al licitaţiei garanţia de participare se reţine în contul taxei de 
concesiune pe anul 2020. 

Ofertanţii care nu respectă instrucţiunile de participare la licitaţie şi în consecinţă sunt 
descalificaţi, pierd garanţia de participare la licitaţie. 

Garanţia de participare la licitaţie se pierde si în următoarele situaţii: 
-dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia 
- în cazul ofertantului câştigător dacă acesta nu se prezintă la data prevăzută pentru perfectarea 

contractului de concesiune- dupa expirarea perioadei de depunere a contestatiilor. 

1 



-Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie 
publică anterioară privind bunurile statu lui sau ale unităţilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 llni. 
dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit pre\ul, din culpă proprie. Restric\ia operează pentru o durată 
de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitatie. 

JH.OFERTA 
- Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de 

atribuire. 
- Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului , pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de concedent. 
- Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru 

depunere, stabilite în anunţul procedurii. 
- Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate. 

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

-Conţinutul ofe1telor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 
acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor ofe11e numai după această 
dată. 

Oferta de pa11icipare la licitaţie redactata in limba romana ,va fi depusă în 2 exemplare (original si 
copie): şi va cuprinde documentele cuprinse in capitolul I. 

•!• Oferta va fi depusă în două plicuri închise şi sigilate şi anume: 
plicul interior - care va cuprinde oferta propriu-zisă , se sigilează şi se scrie pe plic 

denumirea ofertantului şi domiciliul acestuia. 
plicul cxtcl'ior - în care se introduce plicul interior, documentele de eligibilitate 

menţionate la cap. 1, se sigilează şi se scrie pe plic Primăria oraşului Brezoi, licitaţia publică deschisă 
pentru concesionarea unei suprefeţe de teren situată în oras Brezoi, str. Calea Eroilor, nr.l, cu suprafata 
de 2722 mp., cu destinaţia - spatiu comercial si prestari servicii., ce va avea loc în data de 

, ora 00
. -------

În legătură cu oferta se fac următoarele precizări: 
•!• oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului, în conformitate cu documentele licitaţiei, este 

secretă şi se depune în vederea participării la l icitaţie. 

•!• ofe11a este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc. 
•!• depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna (în cazul adjudecării 

licitaţiei) contractul de concesionare a imobilului, pentru utilizarea acestuia în conformitate cu 
caietul de sarcini. 

•!• organizatorul licitaţiei are dreptul să descalifice orice ofertant care nu îndeplineşte prin oferta 
prezentată, una sau mai multe cerinţe din documentele licitaţiei şi din instrucţiunile pentru ofertanţi. 

•:• revocarea ofertei de către ofertant după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare atrage după 
sine pierderea garanţiei de participare. 

•!• revocarea de către ofertant a ofertei după deschiderea acesteia atrage după sine pierderea garanţiei 
de participare, precum şi suportarea de către ofe11ant şi a altor despăgubiri. 

•!• ofertanţii care sunt dovediţi că deţin informaţii despre valoarea altor oferte din licitaţie, sau au 
stabilit cu alţi ofertanţi înţelegeri pentru falsificarea rezultatului licitaţiei, spre a obţine preţuri de 
concesionare mai mici, vor fi excluşi automat de la licitaţie pierzând garanţia de participare. 

•!• ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere sau ofertele întârziate se vor restitui 
nedeschise 
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IV. DEP UNEREA OFERTEI 
În perioada se pot ridica de la sediul Primăriei oraşului Brezoi 

documentele licitatiei contra cost. Un set de documente costă 50 Ici . 
Plicurile cu oferta se depun la organizator (Primăria oraşului Brezoi) în perioada 

-------------- ' până cel mai târziu la orele 15°0
, în două exemplare. 

Formularul de ofertă va fi completat şi semnat de către ofcrtant. 
Pentru o parcelă fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 

V. DESFĂŞURAREA LJClTATIEI 
Licitatia publică va avea loc în data de ora ______ , la sediul Primăriei 

oraşului Brezoi, str. Lotrului ,nr.2, judetul V aleea, cod postal 245500. 

La data şi ora menţionată mai sus vor fi prezenţi în sală: 

• comisia de evaluare 
• ofertanţi i sau reprezentanţii acestora 

C omisia de evaluare 

Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic 
de 5. 

- Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 
- Comisia de evaluare este alcătuită după cum um1ează: 

-In cazul în care concedentul este unul dintre consi liile prevăzute la art. 317, alin.3, !it. c) 
din O.U.G nr. 57/2019, din reprezentanţi ai consiliului respectiv ş i ai direcţiilor generale ale finanţelor 
publice judeţene, numiţi în acest scop. 

Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi 
sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului , după caz. 

- Preşedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentanţii acestuia în 
comisie. 

- Secretarul comisiei de evaluare este numit de concedent dintre membrii acesteia. 
Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. 

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 

Membrii comisiei de evaluare, supleanţi i ş i invitaţi i trebuie să respecte reguli le privind conflictul 
de interese . 

Reguli privind conflictul de inter ese 

- Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligaţia de a lua toate măsurile 
necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau 
manifestarea concurenţei neloiale. 

-Nerespectarea prevederilor alin. precedent se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
-Persoana care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar 

numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa 
defavorizeze concurenta. 

- Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de 
a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane: 
a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gn:Hiul ~1 pMmle~ inr.lusiv r.n off:ti~ntn l , rw:rso~n~ fi7 i d~; 

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul 
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de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre orertanţi, persoane juridice; 
c) persoane care deţin părţi sociale, păqi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de admini straţie , organu l de conducere ori de 
supervizare al unuia dintre ofertanţi; 

d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze impaqialitatea pc parcursul procesului 
de verificare/evaluare a ofertelor. 

- Membrii comisiei de evaluare, supleantii ş i invitaţii sunt obli gaţ i să dea o declaraţie de 
compatibilitate, imparţialitate ş i confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de 
depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul conccsiunii. 

-În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe concedent 
despre existenţa stării de incompatibilitate ş i va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre 
membrii supleanţi. 

- Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se 
află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţe i majore. 

Atri buţiile comisiei de evaluare sunt: 

Comisia de evaluare 
(1) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un număr 

impar de membri , care nu poate fi mai mic de 5. 
(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluarei se poate desemna un supleant. 
(3) Membrii comisiei de evaluare sunt: 
a) reprezentanţi ai ministerelor sau ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale 

respective, după caz, precum şi ai ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor publice, numiţi în 
acest scop, în situaţia în care concedentul este statul; 

b) reprezentanţi ai consil iilor judeţene, consiliilor locale sau Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, precum şi ai structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
numiţi în acest scop, în situaţia în care concedentul este unitatea administrativ-teritorială; 

c) reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, precum şi ai consiliilor judeţene, consiliilor locale 
sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi structurilor teritoriale ale Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, numiţi în acest scop, în situaţia în care concedentul este o insti tuţie 

publică de interes local; 
d) în cazul în care, pentru bunul care face obiectul concesionării este necesară parcurgerea procedurii 

de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit legislaţie i în vigoare, comisia de 
evaluare poate include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii competente pentru protecţia 
mediului. 

(4) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc ş i sunt 
numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz. 

(5) Preşedintele comisiei de evaluare ş i secretarul acesteia sunt numiţi de concedent dintre 
reprezentanţii acestuia în comisie. 

(6) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute 
pentru experienţa şi cornpetenţa lor în domenii care prezintă relevanţă din perspectiva concesionării 
bunului proprietate privata, aceştia neavând cabtatea de membri. 

(7) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Persoanele prevăzute la 
alin. (6) beneficiază de un vot consultativ. 

(8) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 
(9) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind conflictul 

de interese prevăzute la art. 321. 
(1 O) Membrii comisiei de evaluare, supleF~nţii şi invit~ţii s1.mt obligaţi să dea o declaraţie de 

compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul-limită de 
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depunere a ofertelor, caJe se va păstra alături de dosarul conces iunii. 
(11) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de îndată concedentul 

despre existenţa stării de incompatibilitate ş i va propune în locuirea persoanei incompat ibile, dintre 
membrii sup l eanţi . 

(12) Supleanţii participă la şed inţele comisiei de evaluare numai în situa1ia în care membrii acesteia 
se află în imposibilitate de participaJe datorită unui caz de incompati bi li tate, caz fortuit sau for1ei 
maJore. 

(13) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 
a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul 

exterior; 
b) întocmirea listei cuprinzând ofer1ele admise ş i comunicarea acesteia; 
c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 
d) întocmirea raportului de evaluare; 
e) întocmirea proceselor-verbale; 
f) desemnarea ofertei câştigătoare. 

( 14) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 
(15) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire 

şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
( 16) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatca datelor, informaţiilor şi 

documentelor cuprinse în ofertele analizate. 

Determinarea ofertei castigatoare 

(1) Concedentul are obliga\.ia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire 
precizate în documentaţia de atribuire. 

(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări şi, 
după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei 
cu cerinţele solicitate. 

(3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluaJe şi se transmite de către 
concedent ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare. 

(4) Ofe11anţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zi le lucrătoare de la 
primirea acesteia. 

(5) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariţia 
unui avantaj în favoarea unui ofertant. 

(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluaJe în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută 
în anunţul de licitaţie. 

(7) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele 
caJe nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la alin. (6) şi la art. 316 alin. (2)-(5). 

(8) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor 
exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 316 alin. ( 4). 

(9) După analizaJea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 
procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei. 

(1 O) Deschiderea p licuri lor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la 
alin. (9) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 

( 11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în 
caietul de sarcini al concesiunii. 

(12) Tn urml'l l'lnflli7i'\rii ofe.rtdor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valobilitutc, 
secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofe1tele valabile, ofertele care nu 
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îndeplinesc criteri ile de valabilitate şi motivele excluderi i acestora din urmă de la procedura de 
atribuire. Procesu l-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. 

(13) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12), comisia de 
evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. 

(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul 
informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând 
motivele excluderii. 

(15) Rapo11ul prevăzut la alin. (13) se depune la dosaru l concesiunii. 
( 16) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute la 

art. 318 alin. (2). Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării 
criteriilor de atribuire. 

(17) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora 
se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, 
iar în cazu l egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru 
criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. 

(18) Pe baza evaluării ofe1ielor secretarul comisiei de eva luare întocmeşte procesul-verbal care 
trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 

(19) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin . ( 12), comisia de 
evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. 

(20) Concedentul are obligaţia de a încheia contractul de concesiune de bunuri proprietate publică cu 
ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 

(21) Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României , 
Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, în cel 
mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de 
bunuri proprietate publică prevăzute de prezenta secţiune. 

(22) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
a) informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 

datele de contact, persoana de contact; 
b) informaţii cu privire la repetarea procedurii de licitaţie, dacă e cazul; 
c) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a; 
d) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; 
e) numărul ofe11elor primite şi al celor declarate valabile; 
f) denumirea/numele ş i sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare; 
g) durata contractului; 
h) nivelul redevenţei; 
i) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute ş i termenele pentru sesizarea instanţei; 
j) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare; 
k) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 

(23) Concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea 
contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, în scris, cu confirmare de primire, nu mai 
târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 

(24) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) concedentul are obligaţia de a informa 
ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. 

(25) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii 
care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la 
baza deciziei respective. 

(26) Concedentul poate să încheie contractul de concesiune de bunuri proprietate publică numai 
după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la 
alin. (23). 

(27) În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nicio 



ofertă valab ilă, concedentul anulează procedura de licitaţ ie. 

(28) Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documenta\ia de atri buire aprobată pentru prima 
li citaţie. 

(29) Cea de-a doua licitaţie se organizează în condiţiile prevăzute la a11. 318. 

An ularea procedur ii de atribui•·e a contractului de conccsiunc 

( 1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 1 9 al in. (20), conccdcntul are dreptul de a an ula procedura 
pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate privata, dacă ia această decizie 
înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi anterior 
încheierii contractulu i, în situaţia în care se constată încălcări ale prevederilor legale care afectează 
procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului . 

(2) În sensul prevederilor alin. (1), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt 
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condjţii: 

a) în cadrul documentaţiei de atribuire ş i/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se 
constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la a.t. 31 1; 

b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corecti ve, fără ca acestea să conducă, la 
rândullor, la încălcarea principi ilor prevăzute la art. 311. 

(3) Concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de 
atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le
au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare. 

Î ncheier ea contractului 

(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privata se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea 
nulităţii. 

(2) Predarea-primirea bunului se face pe bază de proces-verbal. 

Neincheier ca contractului 

(1) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesmne de bunuri 
proprietate privata poate atrage după sine plata daunelor- interese. 

(2) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de 
atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condiţiil e legii, studiul de oportunitate 
păstrându-şi valabilitatea. 

(3) Daunele-interese prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se 
află sediul concedentului, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel. 

( 4) În cazul în care concedentul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător din 
cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortu ită 
de a executa contractul, concedentul are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în 
condiţiile în care aceasta este admisibilă. 

(5) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. ( 4), nu există o ofertă clasată pe locul doi 
admisi bilă, se aplică prevederile alin. (2). 

VI. PROCEDURA DE CONTEST ARE A LICITAŢIEI 

Soluţionarea eventualelor contestaţii se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

;i 

b 

!. d 

j, 

1 



l 1 
1 

' 
l 

VII ANULAREA PROCEDURII DE A TRII3UIRE A CONTRACTULUI DE CONCESI UNE 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 319 alin. (20), concedentul are dreptul de a anula procedura 
pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publ ică , dacă ia această decizie 
înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul apl icării procedurii de atribuire şi anterior 
încheierii contractulu i, în situaţia în care se constată încălcări ale prevederilor legale care afectează 
procedura de atribuire sau fac imposi bilă încheierea contractu lui. 

(2) În sensul prevederilor al in. (1 ), procedura de atribui re se consideră afectată în cazul în care sunt 
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) în cadrul documentaţiei de atribu ire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se 
constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principi ilor prevăzute la art. 3 11; 

b) concedentul se află în imposibil itate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la 
rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 31 1. 

(3) Concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor partic ipanţilor la procedura de 
atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulări i, atât încetarea obl igaţi ilor pe care aceştia şi le
au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare. 

VIII. CALCULUL PUNCTAJULUJ 

Calculul punctajului pentru stabilir ea câştigătorului se va face astfel: 

•!• redevenţa anuală maximă oferită ______________ 40 puncte 
•!• capacitatea economico-financiara 1.5 puncte 

•!• schitele de arhitectura pentru invcstitia propusa ________ 15 puncte 
•!• protectia mediului inconjurator 10 puncte 
•!• numar locuri de munca ce vor fi create 10 puncte 

•!• programul de construcţie care specifică data începerii, 
etapizarea şi finalizarea construcţiilor ______ ______ 10 puncte 

Număr maxim de puncte _______________ 100 puncte 

Acordarea punctajului se realizează astfel: 

Ofet1antu] cu punctajul cel mai mare, respectiv care îndeplineşte totalitatea condiţiilor/ prezintă cel 
mai atractiv program prevăzute de un criteriu de evaluare primeşte punctaj ul maxim. 

În f1mcţie de acestea la ceilalţi ofertanţi se diminuează proporţional punctajul acordat. 
În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul Joc departajarea acestora se va 

face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare. 
Câştigător allicitaţiei este declarat ofertantul care a obţinut cel mai mare număr de puncte. 

COMP. URBANISM, 
VICTORITA MIU 
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ANEXA NR. 5. 
RAPORT. Nr.5616 d inl4. 10.2020 

FORMULAR DE OFERTA 
Licitatie -_____ , ora ___ _ 

La licitatia publica deschisa pentru concesionarea terenului cu suprafata de 
_2722_mp. ,situat in oras Brezoi, str. Calea Eroilor, nr.l ,destinatie - construire 
spatiu comercial si de prestari servicii 

Dupa examinarea anuntului publicitar si ulterior a instructiunilor pentru ofertanti 
prin care mi se face cunoscuta valoarea minma de pornire ,ofer pentru concesionarea 
terenului situat in oras Brezoi , str. Calea Eroilor, nr.l ,cu suprafata de 
___ 2722_ mp.o redeventa de ____ _ 

Redeventa o voi plati in lei la cursul de schimb al B.N.R. la data platii . 

Termen de valabilitate a ofe11ei 60 zile. 

OFERTANT ____________________________ _ 

Domiciliul /sediul :oras ______ ,sat _ _______ str. _ _ _ _ _ 

,nr._,bloc _ _ , scara _ _ ,etaj_,apm1ament _ _ , judetul _ _ ___ _ 

Data Semnatura - - - - - -- --- ---
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ANEXA NR. 6. 
RAPORT. Nr.56 16 din 14.10.2020 

DECLARATIE DE PARTJCIPARE 

Licitatie - , ora --------- --------

La licitatia publica deschisa pentru concesionarea terenului cu suprafata de 
_2722 ___ mp. ,situat in oras Brezoi, str. Calea Eroilor , nr. l ,destinatie - construire 
spatiu comercial si de prestari servicii 

Subsemnatul ____ ________________ cu 

domiciliul/sediul in oras _________ , sat ______ __ 

str. ______ __, nr. __ ,bloc __ , scara_, etaj ___ -"apartament. _ _ __ 

judetul ______ declar ca am luat cunostinta si sunt de acord cu prevederile 

documentatiei de atribuire, achizitionate conform chitantei/OPH nr. din 

Numar de locuri de munca --- - ---------
Termen de executie -------------

Data ------- Semnatura - --------
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Nr. cadastrall Su 

Cartea Funciară nr. 
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N. DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI 

.. 722 mp 

D. 

Scara 1:1000 
Adresa imobilului 

Oras Brezoi, punctul .Gura Lotrului " 
intravilan 

Brezoi, judetul Vâlcea 
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Suprafaţa totală măsurată a imobilului=. 722mp 
Suprafata imobilului din acte = mp 



PRIMARIA ORAS BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.5616 dinl4.10.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a 
terenului cu suprafata de 2722 mp. apartinand domeniului privat al orasului , situat pe 
str. Calea Eroilor, nr. 1 oras Brezoi, destinatie - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL 
SI PRESTARI SERVICII 

Terenul intravilan cu suprafata de 2722 mp. apartine domeniului privat al 
orasului si este amplasat pe str. Calea Eroilor,nr.l- conform schitei anexate, teren pentru 
care nu au fost identificate in evidenta Primariei Brezoi cereri sau hotarari judecatoresti 
formulate sau pronuntate in baza legilor fondului funciar 
Vecini: orasul Brezoi si proprietati particulare 

Terenul este amplasat la intrarea in oras- intersectie DN 7 cu DN7 A 
In prezent este neangrijit, cu un aspect neplacut , la o cota aproximativa de 

-2,00m fata de cota drumului- DN7 A si colecteaza ocazional apele provenite din 
precipitatii 

Autorizatia de construire se va putea emite numai dupa efectuarea lucrarilor de 
drenaj permanent a apelor provenite din precipitatii pentru a se evita inundarea 
proprietatilor vecine 

Reglementările privind funcţiunea acestuia prevăzute în PUG/PUZ/PUD sunt
zona locuinte si functiuni complementare 

Terenul dispune de utilitati publice,după cum urmează: 
-alimentare cu apa si energie electrica, telefonie,acces auto. 

Vecini - orasul Brezoi si proprietati particulare 
Durata concesiunii - pe durata desfasurarii activitatii , dar nu mai mult de 49 ani. 

Oportunitati : 
Venit la bugetul local. 
Diversificarea activitatilor 
Folosirea eficienta a terenurilor 
Amplasarea constructiilor in zone cu utilitati. 

Prin rapmiul de expe1iiza tehnica-financiara nr. 71113 .06.2020 intocmit de 
evaluator autorizat ANEV AR - Diculescu Emanuel a fost stabilita valoarea de piata a 
terenului de 15.60 EURO/mp la un curs de scimb 1 euro=4,834 lei 
- Valoare totala din expertizare - 42.463,20 euro 

- Valoarea de inventar a terenului este de 190.214 lei 
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Valoarea de inventar de -39.349,19 euro- la curs de sch imb leuro=4,834 1ei 
Valoare redeventa 1.698,52 euro/an 

ln conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr 57/2019 privind CODUL 
ADMINISTRA TIV 

ART. 129 
Atribuţiile consiliului local 

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă 

gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului , după caz, 
precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 

b) hotărăşte vânzarea, darea în adminjstrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită 
sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după 
caz, în condiţiile legii; 

ART. 362 
Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate privată 
(1) Bunurile proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale pot 

fi date în administrare, concesionate ori închiriate. 

A vand in vedere ca proiectul respecta legislatia in vigoare propunem aprobarea 
proiectului de hotarare. 
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COMP. URBANISM, 

MIU~TORJTA 
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