
ROMÂNIA      ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 214 / 22.12.2022 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA VALEA LUPULUI 

CONSILIUL LOCAL 
 

CAIET DE SARCINI 
PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE A PARCULUI SITUAT ÎN 

STRADA DIMINETII NR. 21, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14.700,00 MP, NR. CADASTRAL 

72679, ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 72679 – DOMENIU PUBLIC AL 

COMUNEI VALEA LUPULUI 

 

 

 I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII 

 Descrierea Și Identificarea Bunului Care Urmează Să Fie Concesionat 

 Obiectul concesiunii îl reprezintă terenul cu destinația de Parc în suprafață totală de 

14.700,00 mp situat pe Strada Dimineții nr. 21, număr cadastral 72679, înscris în cartea funciară 

nr. 72679 Valea Lupului, imobil ce face parte din domeniul public al Comunei Valea Lupului, 

conform HG nr. 48/2007, Anexa nr. 76, poziția 3, actualizat prin HCL nr. 27/2019, poziția 129. 

 Terenul pe care este amenajat parcul prezintă denivelări, cu diferențe de nivel sesizabile. 

Terenul nu este cuprins în vreun areal natural. Accesul se realizează din drumul public Strada 

Dimineții 

 

 Destinația Și Condițiile De Exploatare A Concesiunii 

 

 Destinația imobilului supus concesionării este cea de Parc public. 

 Condițiile de exploatare a concesiunii 

 Concesionarul trebuie să utilizeze terenul doar în scopul pentru care a fost concesionat.  

 Pe toată durata concesionării, concesionarul are obligația de a urmări respectarea 

regulilor de protecție a mediului impuse de legislația în vigoare. 

 

 Obiectivele De Ordin Economic, Financiar, Social Și De Mediu Care Urmărite De 

Concedent 

 

 1. Obiective de ordin economic și financiar 

 

 Administrarea eficientă a domeniului public și privat al Comunei Valea Lupului, pentru 

atragerea de venituri suplimentare și importante la bugetul local – se va asigura un venit anual 

suplimentar la bugetul local egal cu redevența datorată de concesionar. Având în vedere și 

scopul concesionării, prin amenajarea parcului s-ar motiva toți locuitorii să se bucure de bunul 

public. Mai mult, prin crearea de spații adecvate de joacă și recreere s-ar motiva micile afaceri 

locale să participe și ele, dezvoltând economic zona.  

Principalele avantaje ale concesionării terenului sunt următoarele: 

 - concesionarul va acoperi în întregime costurile ridicate de întreținerea și exploatarea 

amenajărilor executate și a terenului concesionat 

 - concesionarul va achita autorității concedente o redevență anuală stabilită prin contract 

 - concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului 

concesionat, în sarcina concesionarului (inclusiv cele de mediu) 

 

 2. Obiective de ordin social și de mediu: 

 

 Oportunitatea concesionării în vederea amenajării parcului este justificată de necesitatea 

punerii in valoare a spatiului partial amenajat si a creării în comună unui loc de recreere, 

promenadă, joacă pentru toți locuitorii comunei Valea Lupului. 



 Prin amenajarea propice a parcului, se urmărește stimularea petrecerii a cât mai mult 

timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă. 

 Concesionarul va avea obligația de a respecta legislația în vigoare pe probleme de 

mediu. Contractul de concesiune transferă viitorului concesionar responsabilitatea cu privire la 

respectarea clauzelor de protecția mediului, printre care: 

 - luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuarea și evitarea poluării solului și a 

apei subterane, cu efecte asupra sănătății populației 

 - utilizarea durabilă a resurselor 

 - gestionarea eficientă a deșeurilor și menținerea cu strictețe a condițiilor de igienă 

cerute de reglementările legale în vigoare 

 

 II. CONDIȚII GENERALE ALE CONCESIUNII 

 

 Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea 

concesiunii 

 a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului 

la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică/privată. Sunt bunuri de 

retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma 

investiţiilor impuse prin caietul de sarcini. În cazul nostru, bunul de retur este terenul în 

suprafață de 14.700,00 mp 

 b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică/privată rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au 

aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.  

 c) bunurile de preluare - bunurile utilizate de concesionar pe perioada concesiunii, care 

nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentul își poate exprima intenția de a le cumpăra 

la încetarea concesiunii dacă este cazul, contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare 

întocmită de una din părți și însușită de cealaltă parte sau pe bază de raport de evaluare întocmit 

de un evaluator independent 

 Aceste prevederi se aplică coroborat cu prevederile din Contractul de Concesiune ce va 

fi semnat de părți – modelul acestuia face parte din documentația de atribuire. 

 Pe parcursul exploatării terenului concesionat, se vor respecta normele de protecție a 

mediului impuse de legislația în vigoare. 

 Imobilul concesionat va fi folosit în regim de continuitate și permanență, pentru scopul 

pentru care a fost concesionat – construire de locuință proprietate personală, eventualele 

schimbări de destinație fiind strict interzise. 

 Este interzisă subconcesionarea imobilului. Dreptul de concesiune asupra terenului se 

transmite în caz de succesiune sau înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost 

constituit. 

 Concesionarul nu poate închiria bunul concesionat. 

  

 DURATA CONCESIUNII 

 

 Terenul cu destinația de Parc se concesionează pe o perioadă de 10 de ani, conform 

prevederilor art. 306 Cod Administrativ, cu posibilitatea prelungirii duratei, conform 

prevederilor art. 306 Cod Administrativ. 

 Prin excepție, dacă prin legi speciale se va da posibilitatea prelungirii concesionării pe 

o durată mai mare de 49 de ani, și dacă respectivele prevederi se vor putea aplica și contractelor 

în derulare, se vor aplica în mod corespunzător și situației de față. 

 

 REDEVENȚA MINIMĂ ȘI MODUL DE CALCUL AL ACESTEIA 

 

 Conform prevederilor art. 307 Cod Administrativ, la stabilirea cuantumului minim al 

redevenței, se vor avea în vedere următoarele criterii 

 - proporționlitatea redevenței cu beneficiile obținute din exploatarea bunului de către 

concesionar 



 - valoarea de piață a bunului care face obiectul concesiunii 

 - corelarea redevenței cu durata concesiunii 

Prin Raportul de evaluare nr. 37/13.11.2022 întocmit de E.E.P.I. Conescu Mirela s-a 

evaluat terenul și s-a stabilit valoarea lui la 193.000 euro, adică 944.000 lei. 

Având în vedere prevederile art. 307 alin (1), (4) și (5) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ  coroborate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit căruia “limita maximă a prețului concesiunii se stabilește, după caz, prin 

hotărârea consiliului județean, a Consiliului general al Municipiului București sau a consiliului 

local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a prețului de vânzare al terenului, în condiții 

de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente”, prețul propus pentru 

pornirea licitației este de 37.760,00 lei/an 

 Modul de calcul al redevenței, stabilită conform prevederilor legale în vigoare: 

 Valoarea de piață stabilită de evaluator : 25 ani = redevența / an 

 Adică: 

 Teren 14.700,00 mp, situat pe Str. Dimineții nr. 21, nr. cadastral 72679 

 944.000,00 lei : 25 ani  = 37.760,00 lei/an (redevența minimă de pornire a licitației) 

 Valoarea redevenței NU conține TVA, conform reglementărilor legale în vigoare. 

  

 NATURA ȘI CUANTUMUL GARANȚIILOR SOLICITATE DE CONCEDENT 

 Pentru participarea la licitația organizate în vederea concesionării terenului Parc, 

persoanele interesate trebuie să obțină de la primărie documentația de atribuire, după 

achitarea următoarelor taxe:  

 - Contravaloarea Documentației de atribuire (ce include și Caietul de Sarcini) – fără 

taxă – documentele vor fi publicate pe pagina de internet a primăriei, în format “.pdf” si ”.doc” 

 - Garanția de participare, în cuantum de 1.000 lei – sumă ce se va restitui ofertanților 

declarați necâștigători / sumă ce va constitui avans al redevenței pentru ofertanții declarați 

câștigători. 

 Concedentul are obligația să restituie garanția de participare în termen de 10 zile 

calendaristice, în urma solicitării scrise din partea ofertantului declarat necâștigător. 

 Concedentul are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul se 

află în oricare din următoarele situații: 

 - refuză să semneze contractul de concesiune 

 - dacă nu-și menține oferta depusă, în termenul de valabilitate al acesteia, așa cum s-a 

angajat semnând Anexa nr. 3 la Documentația de atribuire. 

 În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu 

titlu de garanţie (garanție de executare), o sumă fixă reprezentând o cotă - parte de 30% din 

suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de 

exploatare. 

 Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate 

concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică. 

 

 CONDIȚII SPECIALE IMPUSE DE NATURA BUNURILOR CE FAC 

OBIECTUL CONCESIUNII 

 

 Bunul imobil supus concesiunii este terenul în suprafață de 14.700,00 mp – Parc public, 

inventariat ca atare în domeniul public al Comunei Valea Lupului. 

 Prin urmare, concesionarul este obligat să respecte cu strictețe prevederile OUG nr. 

195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, precum și a 

legislației incidente. 

 

 

 



 

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIILE CE URMEAZĂ A FI REALIZATE DE 

CONCESIONAR 

 

 Bunul public supus concesiunii este terenul cu destinația de parc situat pe Strada 

Diminetii nr. 21, singurul parc din Comuna Valea Lupului care dispune de o suprafață cât de 

cât generoasă. 

 Prin urmare, concesionarul va urmări ca, prin investiția în amenajarea lui să utilizeze la 

maximum spațiul oferit, astfel încât să poată să răspundă exigențelor unui parc. 

 Întreaga procedură de autorizare în vederea amenajării – întocmire documentații 

tehnice, proiect tehnic, avize  etc. vor fi suportate integral de către concesionar. 

 Investiția constă în amenajarea parcului, corespunzător destinației sale. 

 Nu se permite executarea de construcții cu caracter definitiv pe terenul concesionat. 

 Concesionarul va respecta condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 50/1991 

privind autorizrea executării lucrărilor de construcții, republicată (r2), cu modificările și 

completările ulterioare, precum și a celorlalte prevederi legale în materie. 

  

 CONDIȚII DE VALABILITATE A OFERTELOR 

  

 Ofertele vor fi transmise (depuse) până la data de 23.02.2023 ora 09.00 (conform 

anunțului de licitație), riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, rămânând 

exclusiv în sarcina persoanei interesate. 

 Oferta va fi transmisă în două plicuri închise și sigilate, unul exterior care va conține 

documentele prevăzute în Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor din 

documentația de atribuire și unul interior, care va conține oferta propriu-zisă semnată de 

ofertant.  Modul detaliat de prezentare și documentele necesare sunt prevăzute în documentația 

de atribuire. 

 Oferta este valabilă pe toată perioada desfășurării licitației (de la depunere și până la 

încheierea contractului de concesiune cu ofertantul declarat câștigător), are caracter obligatoriu 

și este confidențială până la deschiderea plicurilor de către comisia de evaluare, la data și ora 

stabilită prin anunțul de licitație. 

 

 CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 

CONCESIUNE 

 

 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situații: 

 a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune de bunuri proprietate 

publică/privată, în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile 

prevăzute de lege; 

 b) în cazul exploatării, în condiţiile contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică/privată, a bunurilor consumptibile, fapt ce determină, prin epuizarea acestora, 

imposibilitatea continuării exploatării acestora înainte de expirarea duratei stabilite a 

contractului; 

 c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 

către concedent; 

 d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de 

către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

 e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de 

către concesionar; 

 f) la dispariţia, 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.  

 

 



 Situațiile de încetare a contractului de concesiune se completează în mod corespunzător 

cu prevederile din Contractul de concesiune – modelul prevăzut în Documentația de atribuire. 

 

 


