
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

   HOTĂRÂRE 

privind  alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile iunie,iulie si august  2018

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

- Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Prevederile art. 9 alin. (1) şi alin. (4)  din Regulamentul – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;

Examinand :
- expunerea de motive a primarului , nr. 2048/15.06.2018 ;
- referatul  secretarului comunei , nr.2047/15.06.2018 ;
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.2062/15.06.2018;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale, culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, 
nr.2055/15.06.2018;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.2069/21.06.2018;       

In temeiul 35 alin. 1,  art. 45  alin.(1)  si art. 115  alin.(1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată ,cu modificările si completările 
ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol  unic   Domnul consilier local Popescu Valentin Nicolae se alege  în funcţia
de preşedinte  de şedinţă  al Consiliului Local Miloşeşti, judeţul Ialomiţa , pentru  lunile  
iunie,iulie si august  2018.

Presedintele de şedinţă  va conduce  şedinţele Consiliului local  şi va semna  
hotărârile adoptate de acesta .

                 Preşedinte de sedinţă   , 
Consilier local Popescu Valentin Nicolae                 

Contrasemnează ,
Secretar

                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

 Nr.21
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 21.06.2018
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

HOTARARE
pentru  Modificarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 5/30.01.2018 privind

delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire
directă, către  S.C. APA- CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL

Consiliul Local al Comunei Milosesti, judeţul Ialomiţa

 Având în vedere: 

- prevederile art. 6, 7, 10, alin. 1, lit. c) – e), 17, 20, 22, alin. 1, lit. a), alin. 2 din 
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările 
şi completările ulterioare,

- prevederile art. 22, alin. 2, lit. b), alin. 4, teza a doua, art. 23, alin. 1, lit. b), art. 31, 
alin. 1, lit. a), alin. 2 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare,

Examinand :

- expunerea de motive a Primarului comunei Milosesti  nr. 2050 din 15.06.2018 
- referatul  secretarului nr.2049 din 15.06.2018  
- hotararea Consiliului local nr. 31 din 30.10.2013 prin care se aproba infiintarea 

Serviciului de alimenatare cu apa si canalizare a comunei Milosesti si regulamentul de 
organizare si functionare a acestuia 

-- hotărârea Consiliului local nr.30 din 24.07.2017 privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, către  S.C. APA- 
CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL 

- hotărârea Consiliului local nr.5 din 30.01.2018 privind modificarea Hotararii 
Consiliului local Milosesti nr. 30/24.07.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, către  S.C. APA- CANALIZARE  
MILOȘEȘTI SRL

-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 
finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.2063 din 15.06.2018

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale, culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.2056 din 
15.06.2018

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.2068 din 15.06.2018       

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct 14, 
respectiv art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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 H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1 – Hotararea  Consiliului local  Milosesti  nr. 5 din 30.01.2018 privind delegarea 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, către  S.C. 
APA- CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL  se modifică după cum urmează :

1 . Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins :
“ Art.1. Se aprobă  Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de 

alimentare cu apă din Comuna Miloșești,în formă revizuită ,prevăzut în Anexa 1 la prezenta
hotărâre”

Art.2. Celelalte prevederi ale hotararii  raman neschimbate . 

Art.3 -  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin 
compartimentele de specialitate .

               

              Preşedinte de sedinţă   , 
 Consilier local Popescu Valentin Nicolae                 

Contrasemneaza ,
Secretar

                                                                                                             Nicula Silviu-Dragoș
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CONTRACT
de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa

                               
    CAPITOLUL I
    Părţi contractante

    Unitatea administrativ-teritorială MILOȘEȘTI, cu sediul în comuna Miloșești, str. 
Principala,nr. 59, judeţul Ialomita, reprezentată prin Chițoiu Nelu, având funcţia de 
PRIMAR, pe de o parte, în calitate de delegatar,
    şi
    Operatorul -Societatea Comerciala Apa-Canalizare Miloșești SRL, codul unic de 
înregistrare 37990900, cu sediul social în comuna Miloșești, str. Principala, nr. 59,cam.4,
judeţul Ialomita, reprezentată prin Boștină Alexandru Claudiu, având funcţia de 
administrator, pe de altă parte, în calitate de delegat, au încheiat prezentul contract de 
delegare a gestiunii.

    CAPITOLUL II
    Obiectul contractului de delegare a gestiunii

    Art. 1. - Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia de 
a furniza/presta serviciul/activitatea/activităţile de alimentare cu apa, inclusiv dreptul şi 
obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
serviciului/activităţii/ activităţilor în aria administrativ-teritorială a comunei Miloșești,cu 
satele componente Miloșești,Nicolești și Tovărășia .
    Art. 2. - Obiectivele delegatarului sunt:
    a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale utilizatorilor prin promovarea calităţii şi 
eficienţei acestor servicii;
    b) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
    c) protecţia mediului înconjurător.
    Art. 3. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului 
sunt următoarele:
    a) bunuri de retur, în conformitate cu anexa nr. 2, sunt bunurile publice transmise cu 
titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de 
delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, 
revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau 
obligaţii delegatarului. În cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este 
îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;
    b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea 
contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urma îşi 
manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în 
condiţiile legii;

 bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului 
rămân în proprietatea delegatului.



    CAPITOLUL III

    Dispoziţii generale

    Art. 4. - Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii următoarele:
    a) regulamentul serviciului;
    b) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
    c) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. b).
    d) caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă

    CAPITOLUL IV
    Durata contractului

    Art. 5. - Durata contractului de delegare a gestiunii este de 5 ani .
    Art. 6. – Prelungirea contractului se va face în condițiile legii.

    CAPITOLUL V
    Redevenţa

    Art. 7. Delegatul va plăti Autoritatii Delegante o redevenţă în termenii şi condiţiile
prevăzute mai jos:

1) Suma reprezentand redevenţa cuvenita Autoritatii Delegante este de 3500 lei/an,
pentru furnizarea /prestarea serviciului de alimentare cu apa.

2) Redevenţa va fi achitata anual, in primele  120 (una suta douazeci) de
zile  ale  noului  an,  pentru  anul  precedent  ,  intr-un  cont  deschis  la  Trezoreria
Slobozia, singura  destinatie  fiind  finantarea  investitiilor  aprobate  de  catre
Autoritatea Deleganta in conformitate cu prevederile legale..

3)  Plata Redevenţei va reveni exclusiv Operatorului, iar acesta nu va avea
dreptul să considere faptul că Autoritatea Deleganta nu a solicitat efectuarea plăţii ca
un motiv pentru neefectuarea de către Operator la timp a plăţilor privind Redevenţa.

4) Valoarea şi scadenţa Redevenţei, precum si modalitatile de plata pot fi modificate
prin acordul Părţilor.

5)  În  cazul  înlocuirii  sistemului  Redevenţei  cu  un  nou  sistem  de  amortizări  şi
provizioane, acest nou sistem va fi automat aplicat prezentului Contract de delegare.

   

   



     CAPITOLUL VI
    Drepturile părţilor

    Drepturile delegatului

    Art. 8. - Delegatul are următoarele drepturi:
    a) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi 
serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;
    b) să încaseze contravaloarea serviciului/activităţii prestat/prestate începând cu data 
semnării contractului;
    c) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării 
reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii 
acestuia;
    d) să aplice preţul/tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare;
    e) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activităţii cu toţi utilizatorii;
    f) să propună ajustarea şi modificarea preţurilor/tarifelor.

    Drepturile delegatarului
    Art. 9. - Delegatarul are următoarele drepturi:
    a) de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 
dotărilor existente, cu consultarea delegatului;
    b) de a corela cu programele de dezvoltare economicosocială a localităţilor şi de 
amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-
o conceptie unitară;
    c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea 
dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;
    d) de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente serviciilor publice delegate;
    e) de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;
    f) de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita 
delegatului încheierea contractului de vânzarecumpărare cu privire la aceste bunuri.
    g) de a inspecta bunurile, activităţile şi serviciile publice delegate; de a verifica stadiul
de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; de a 
verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a 
delegatului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului;
    h) de a aproba structura şi ajustările de tarife propuse de către delegat, în baza 
avizului autorităţii de reglementare şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă 
obligaţiile asumate prin contractul de delegare.

    



      CAPITOLUL VII
    Obligaţiile părţilor

    Obligaţiile delegatului

    Art. 10. - Delegatul are următoarele obligaţii:
    a) să obţină de la autorităţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare 
prestării/furnizării serviciului/activităţii delegate;
    b) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare a gestiunii;
    c) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, şi ale celorlalte 
reglementări specifice serviciului delegat;
    d) să servească toţi utilizatorii din unitatea administrativteritorială unde i-a fost 
delegat/delegată serviciul/activitatea;
    e) să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa la regulamentul 
serviciului delegat;
    f) să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate 
informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor 
publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile 
legale în vigoare;
    g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea 
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de 
normele legale în vigoare;
    h) să preia de la delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, 
patrimoniul, precum şi personalul angajat, aferent realizării serviciilor delegate;
    i) să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului 
serviciului, în condiţii de calitate şi eficienţă;
    j) să fundamenteze şi să supună aprobării preţurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru 
serviciul/activitatea delegat/delegată;
    k) să nu subdelege serviciul şi bunurile care fac obiectul delegării, cu excepţia 
situaţiei prevăzute la art. 21^1 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de 
delegare a gestiunii;
    m) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea 
contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza 
serviciul;
    n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;
    o) să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând 
patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare;
    p) să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, 
precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a 
fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;



    r) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de 
orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;
    s) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, 
forţa majoră, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în 
condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai 
mult de 90 de zile;
    ş) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se 
impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;
    t) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de 
protecţie a muncii;
    ţ) să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică 
referitoare la serviciul gestionat;
    u) să realizeze investiţii, conform angajamentelor asumate, anexă la contract;
    v) să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în 
exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea 
patrimoniului ).
    x) în cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze
de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va 
notifica de îndată acest fapt autorităţii publice, în vederea luării măsurilor ce se impun 
pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public;
    y) să înștiințeze delegatarul despre numărul de branșamente estimat anual,până cel 
târziu la 30 noiembrie ale fiecărui an,pentru ca delegatarul să-și poată prevedea sume în
bugetul local;
    z) să preia datoriile serviciului conform ultimei balanțe prezentate de delegatar;
    

    Obligaţiile delegatarului
   
 Art. 11. - Delegatarul are următoarele obligaţii:
    a) să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate 
bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul 
existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;
    b) să notifice părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea 
prezentului contract de delegare;
    c) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi 
privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    d) să îşi asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilităţile 
şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;
    e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel 
încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;
    f) să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract 
de delegare;



    g) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile 
prevăzute expres de lege;
    h) să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor acestuia;
    i) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al 
acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru 
neîndeplinirea acestora; asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între delegat şi 
utilizatori; clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice, planul 
social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.
     j) să asigure din bugetul local materiale/echipamente conform estimării făcute 
anterior de delegat;

    CAPITOLUL VIII
    Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau 
ajustare a acestora

    Art. 12. - Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor se vor efectua în 
conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor 
specifică serviciului delegat şi cu respectarea prevederilor legilor speciale.
    Art. 13. - Preţurile/tarifele la serviciile delegate vor fi stabilite conform avizului 
A.N.R.S.C. 
    Art. 14. - Contravaloarea serviciilor publice delegate se va determina în baza 
preţurilor în vigoare şi a cantităţilor stabilite conform procedurii de facturare.

   CAPITOLUL IX
Garanţiile oferite de Operator

Art.15.(1)Cuantumul garantiei va fi o suma egala cu un procent de 0,5%  din
valoarea redeventei  calculata pentru un an.  Aceasta sumă reprezintă un depozit cu
valoare de garanţie constituit în beneficiul delegatarului. 

Art.16 - Operatorul are dreptul de a substitui depozitul de garanţie pentru valoarea
Garanţiei actuale oricând pe Durata prezentului Contract de delegare cu o scrisoare
de garanţie bancară, la prima cerere, emisă de o instituţie bancară agreată de către
Autoritatea Deleganta. 
Art.17 –(1) Operatorul se obligă în mod irevocabil să asigure valabilitatea acestei
garanţii, pe întreaga durată a prezentului Contract de delegare.

(2) -În acest scop:
* Înainte de sfârşitul Perioadei de Tranziţie, Delegatul trebuie să procedeze astfel

încât să majoreze suma iniţială depusă sau valoarea Garanţiei. Dupa expirarea
Perioadei de Tranziţie, valoarea depozitului la vedere sau a Garanţiei nu trebuie
să  fie  niciodată,  la  început  de  an  fiscal,  mai  mică  decât  0,5%  din  valoarea
redeventei.

* În situaţia în care Delegatul nu a actualizat sau constituit o nouă Garanţie la data
prevăzută mai sus, Delegatul  are la dispoziţie cel mult 2 (două) luni pentru a



constitui un depozit de valoare egală cu suma suplimentară în condiţiile prevăzute
la punctul 1 de mai sus. În situaţia în care Delegatul nu a constituit acest depozit
până  la  această  dată,  Delegatarul  poate  să  execute  garanţia  constituită  de
Delegat, la prima cerere.

CAPITOLUL X
  Întinderea controlului exercitat de Autoritatea Deleganta

Art.18 - Delegatarul are competenţa generală de exercitare a controlului economic,
financiar şi tehnic asupra Delegatului. Delegatul consimte să se supună controlului
exercitat  de  Delegatar  în  ceea  ce  priveşte  executarea  prezentului  Contract  de
delegare. Controlul este pe de o parte tehnic şi pe de altă parte economico-financiar,
ţinând seama de faptul că exercitarea controlului de către Delegatar nu trebuie să
aducă atingere autonomiei de gestiune si bunei functionari a  Delegatului.
Art.19-(1) Delegatarul  ,  în  conformitate  cu  prevederile  legale  şi  reglementare
aplicabile,  stabileşte  termenii  şi  condiţiile  de  exercitare  a  controlului  său  asupra
modul de gestiune şi de furnizare de către Delegat a Serviciilor.

     (2) -Delegatarul poate delega uneia sau mai multor persoane exercitarea,
integral  sau în  parte,  a  controlului  sau să apeleze  în  acest  scop la  orice  persoană,
consultant sau expert, la alegerea si  pe cheltuiala sa . În mod special, ori de câte ori
consideră  că  este  necesar,  Delegatarulpoate  recurge,  periodic  sau  permanent,  la
expertiză exterioară, prin delegarea, integral sau în parte a atribuţiilor sale de control.
Din  momentul  în  care  este  notificat  în  legătură  cu  delegarea  şi  obiectul  acesteia
Delegatul este ţinut de aceleaşi obligaţii privind controlul faţă de expertul exterior ca şi
faţă  de  Delegatar.  Eventualele  costuri  privind  delegarea  controlului  nu  privesc
operatorul.

Art.20-  (1) Delegatarul îşi exercită controlul în scopul de a evalua respectarea pe
teren  şi  în  evidenţele  reale  ale  Delegatului  a  obligaţiilor  ce-i  revin  conform
prezentului Contract de delegare, şi, în special, obiectivele de performanţă .Delegatul
nu poate sub nici o forma sa se prevaleze de acest control  pentru a fi exonerat, integral
sau partial, de obligatiile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare .

(2)-Operatorul se angajează să depună toate diligenţele, din proprie iniţiativă,
pentru exercitarea controlului de către Autoritatea Deleganta în condiţii normale şi să
nu împiedice în nici un fel efectuarea acestui control.
Art.21 - Exercitarea atribuţiilor de control de către Delegatarului nu poate prejudicia
gestiunea sau furnizarea de către Delegat a Serviciilor.
Art.22- Controlul  efectuat  de  catre  Delegatar  si  reprezentatii  acesteia  trebuie
efectuat cu buna credinta de personal imputernicit in acest sens, sa fie constructiv ,
sa nu fie abuziv si  discretionar  ,  si  cu respectarea prevederilor  si  reglementarilor
legale  in  vigoare.  Observatiile  si  concluziile  fiecarui  control  sau  verificari  vor  fi
consemnate   intr-un  proces-  verbal  care  va  cuprinde  si  punctele  de  vedere  ale
ambelor parti, proces-verbal ce va fi considerat document oficial .



Art.23- Orice control sau verificare efectuata de catre reprezentantii Delegatarului
va fi anuntat cu 1-3 zile anterior efectuarii controlului , in functie de complexitatea si
amploarea acestuia si se va desfasura numai in prezenta personalului de specialitate
al Delegatului , nominalizat de catre acesta.

    Art. 24 - Partile convin ca, in cazul in care organele abilitate ale statului efectueaza
controale  asupra  activitatii  operatorului  ,  iar  in  perioada  urmatoare  Delegatarul
intentioneaza sa efectueze controale cu aceeasi tematica  ca si primele , acesta va lua
act de documentele incheiate ( procese verbale de control sau verificare )  de catre
organele de control ale statului , fara a mai efectua un control succesiv. 

    CAPITOLUL XI
    Încetarea contractului de delegare a gestiunii

    Art. 25. - Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii:
    a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în 
scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
    b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 
de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului;
    c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin reziliere, cu plata 
unei despăgubiri în sarcina părţii în culpă;
    d) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului sau în cazul imposibilităţii 
obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
    e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului;
    f) alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de părţi, 
fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

   
    CAPITOLUL XII
    Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu 
între părţi

    Art. 26. -Responsabilitățile cu privire la mediu cad în sarcina delegatului.

  
    CAPITOLUL XIII
    Forţa majoră

    Art. 27. - Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen
sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi 
revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.



    Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 
24 de ore producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate 
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
    Dacă în termen de 3 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile 
au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a 
gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

       CAPITOLUL XIV
    Administrarea patrimoniului public şi privat

    Art. 28. Delegatul va administra patrimoniul public ce deservește serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Miloșești.

    CAPITOLUL XV
    Rezilierea contractului de delegare a gestiunii

    Art. 29. Delegatarul poate rezilia unilateral prezentul contractul de delegare în cazul 
în care se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de 
performanță în furnizarea/prestarea serviciului respectiv.

    CAPITOLUL XVI
    Răspunderea contractuală

    Art. 30. - Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor 
contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea 
contractuală a părţii în culpă.
    Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar 
dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la
dauneinterese.
    Părţile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalităţile pentru 
neîndeplinirea fiecăreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract.

    CAPITOLUL XVII
    Litigii

    Art. 31. - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a 
gestiunii se supun instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

    



  CAPITOLUL XVIII
    Alte clauze

     Art.32.- (1) Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai 
prin act aditional incheiat intre partile contractante.

(2)Actul adițional se aprobă de consiliul local şi se semnează de autoritatea 
executivă prin reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale.

Art.33-(1) Finanţarea pentru lucrările de investiţii la serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare  al Comunei Miloșești, se realizează din alocaţii bugetare.   
(2)Cheltuielile ocazionate de plata diverselor acorduri, avize, autorizaţii, întreţinerea 
(cheltuieli utilităţi, tratarea apei, etc.), reparaţiile şi plata salariilor se vor suporta de 
către delegat, ca urmare gestionării resurselor financiare din autofinanţare.

     Art.34 Bunurile de retur, precum şi cele de preluare vor fi predate delegatarului 
gratuit fiind părţi componente ale întregii infrastructuri tehnico-edilitare aferente 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare  al Comunei Miloșești. Şi bunurile 
de preluare vor fi predate delegatarului în mod obligatoriu gratuit, întrucăt acestea vor fi
realizate de către delegate din sumele încasate ca urmarea furnizării serviciului public 
respective.
    Art.35.- Delegatul are obligaţia să obţină de la autorităţile competente :

* autorizaţia de funcţionare potrivit legii;
* autorizazia de operare/licenţa în termen de 3 luni de la data începerii prezentului 

contract,
autorizaţia eliberată de la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului;

* autorizaţia de gospodărire a apelor,
* autorizaţie/aviz de la Direcţia de Sănătate Publică Ialomita;
* autorizaţie/aviz de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomita.

 Prezentul contract de delegare a gestiunii intra in vigoare la data înregistrării și semnarii
lui si a fost incheiat in 4 exemplare.

            

              Delegatar,                                         Delegat,
         Comuna Miloșești                              SC Apa -Canalizare Miloșești SRL
                prin Primar ,                                             prin Administrator,
              Chițoiu Nelu                                                  Boștină Alexandru Claudiu

                 

                   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa, 

Având în vedere :
           - prevederile Legii nr.2/2018,legea bugetului de stat pe anul 2018;

-  Art.49 alin.(5) lit.b)din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare ;

- prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr.6/ 20.02.2018 privind aprobarea 
bugetului local  pentru anul 2017 , cu modificările şi completările ulterioare  ; 

Examinand :
-  referatul   inspectorului  contabil  nr. 2051/ 15.06.2018 ;
- expunerea de motive a  primarului  localităţii  nr. 2052/15.06.2018 ;

            - Contractul nr.3508/23.05.2018,pentru finantarea in cadrul Programului national de 
dezvoltare locala,Subprogramul Modernizarea satului romanesc,Domeniul 
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor sanitare ,inclusiv a spatiilor 
afectate desfasurarii activitatii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural
si centre medicale de permanenta;
            - Contractul nr.3509/23.05.2018,pentru finantarea in cadrul Programului national de 
dezvoltare locala,Subprogramul Modernizarea satului romanesc,Domeniul 
realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare si statii de epurare a 
apelor uzate;
           - Contractul nr.3605/23.05.2018,pentru finantarea in cadrul Programului national de 
dezvoltare locala,Subprogramul Modernizarea satului romanesc,Domeniul 
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor  de invatamant 
preuniversitar,respectiv crese,gradinite,scoli generale,licee,colegii nationale,precum si alte 
unitati de invatamant preuniversitar,infintate potrivit legii;

- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – 
finante, administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , 
agricultura , comert  nr.2064 din 15.06.2018; 

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale, culte , muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, nr.2057 din 
15.06.2018;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.2067 din 15.06.2018; 

In temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b) ,  art.36 alin.(4), lit. a ) ,  art. 45 alin. (2) , lit.a) , art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  republicata 
in anul 2007, cu  modificarile si completarile ulterioare 

HOTĂRĂŞTE:      
 

Art.1.  Bugetul local , aprobat prin  Hotărârea Consiliului local Milosesti nr. 
6/ 20.02.2018, cu modificările si completările ulterioare, se rectifică dupa cum urmeaza:  
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            LA PARTEA DE VENITURI :
Se suplimenteaza :
-capitolul 42 02 65 (Finantarea Programului national de dezvoltare locala), 

cu suma de 17.520.500 lei ;
 

LA PARTEA DE CHELTUIELI :
Se suplimenteaza :

  -capitolul 65 02 03 01 (invatamant prescolar) titlul 70(cheltuieli de capital),cu
suma de 2.104.500 lei;

  -capitolul 66 02 08 00 (servicii de sanitate publica) titlul 70(cheltuieli de 
capital),cu suma de 111.500 lei;

-capitolul 74 02 05 00 ( salubritate) ) titlul 70(cheltuieli de capital),cu suma de 
15.304.500 lei;

 Dupa modificare bugetul local va avea la partea de  venituri suma de 
20.727.500 lei si la cheltuieli in suma de 21.116.500 lei, cu un deficit de 389.000  
lei,la sectiunea de dezvoltare , care se  acopera din excedentul anului 2017.
             Sectiunea de functionare, la venituri in suma de 2.602.000 lei si cheltuieli in 
suma de 2.602.000  lei.
              Sectiunea de dezvoltare, la venituri in suma de 18.125.500 lei si la 
cheltuieli in suma de 18.514.500  lei, cu un deficit de 389.000  lei , care se  acopera 
din excedentul anului 2017 , conform anexei 1 .
             
              Se modifica Lista de investitii ,conform  anexei 2.

  Art.2 . Primarul  şi inspectorul  contabil  vor aduce la îndeplinire   prevederile 
prezentei hotărâri.                                                  

               
               

               

   Preşedinte de sedinţă   , 
Consilier local Popescu Valentin Nicolae                 

Contrasemneaza ,
Secretar

                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

 Nr.23
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 21.06.2018



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

   HOTĂRÂRE 
privind aprobarea concesionării unor terenuri, proprietate privată a comunei

Miloșești, în vederea realizării unui spatiu de depozitare mașini și utilaje agricole și a
unui saivan de animale

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

- Prevederile art.13–23 din Legea nr.50 / 1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinand :
- expunerea de motive a primarului , nr.2054/15.06.2018 ;
-    referatul  viceprimarului comunei , nr.2053/15.06.2018 ;
- cererea nr.7 din 19.09.2017 privind constituirea dreptului de concesiune depusă
de d-l Necula Viorel;
- cererea nr.2 din 22.04.2017 privind constituirea dreptului de concesiune depusă
de d-l Sturzoiu Gheorghe;
-   extras de informare nr.21483/26.04.2018
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.2065/15.06.2018;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale, culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, 
nr.2058/15.06.2018;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.2066/15.06.2018;       

      În temeiul prevederilor art.36, alin.( 5 ), lit b), art. 45, alin. ( 3 ), art. 115, alin.
( 1 ), lit. b) şi art. 123, alin. ( 1 ) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.  Se  aprobă  Studiul  de  oportunitate  privind  concesionarea  unor  terenuri,
proprietate privata a comunei Miloșești, conform anexei nr. 1.

Art.2 ( 1 ) Se aprobă concesionarea, prin procedura de licitaţie publică, a terenurilor,
proprietate privata a comunei Miloșești, situate in intravilanul comunei, având elementele
de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

( 2 ) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel
putin 2 oferte valabile,  procedura se anulează şi se va organiza o nouă licitaţie.

(  3  ) Se  va  proceda  la  repetarea  procedurii  de  licitaţie  pana  la  concesionarea
terenurilor ce fac obiectul prezentei hotarari.

Art.3  Se aprobă documentaţia de atribuire a contractelor de concesiune, avand ca
obiect  unele  terenuri,  proprietate  privata  a  comunei  Miloșești,  situate  in  intravilanul
comunei,  prevăzută în anexa nr.3.

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://stemaromaniei.files.wordpress.com/2009/04/stema-romaniei-format-mare-rezolutie-buna.jpg&imgrefurl=http://stemaromaniei.wordpress.com/2009/04/16/stema-romaniei/&h=3507&w=2480&sz=1952&tbnid=5zevQBJ0yZ6SnM:&tbnh=268&tbnw=189&prev=/images?q=stema+romaniei&hl=ro&usg=__gy-5LxFHGkl9g_ZgEsor0cPo8pk=&ei=q7nnS-LWJJKTOKOesLUE&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&v


Art.4 ( 1 ) Terenurile, proprietate privata a comunei Miloșești, situate in intravilanul 
comunei se concesioneaza pentru realizarea de spații de depozitare mașini și utilaje 
agricole și adăposturi de animale.

( 2 )  Durata concesiunii este de 49 ani,  cu posibilitatea prelungirii acesteia
pentru  o  perioada  egala  cu  cel  mult  jumatate  din  durata  sa  initiala,  la  cererea
concesionarului aprobata de concedent si incheierea unui act aditional.

( 3 ) Concesionarul are obligatia de a incepe executia constructiei in termen
de 12 luni de la data primirii terenului.

Art.5  Se aprobă preţul  de pornire a licitaţiei  determinat potrivit  documentaţiei  de
atribuire a contractului de concesiune, prevăzut în caietul de sarcini, capitolul  ,,Redevenţa
minimă şi modul de calcul a acesteia”, ca fiind de 0,22 lei / mp / an.

Art.6  Redevenţa datorată de concesionari se indexează la 1 ianuarie al fiecărui an
cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul precedent şi
se plăteşte anual, până la data de 31 decembrie.

Art.7 Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor,
proprietate  privata  a  comunei  Miloșești,situate  in  intravilanul  comunei, în  următoarea
componenţă: 

Preşedinte: - Mangiurea Titi, viceprimarul comunei Miloșești;
Membrii:     
- Nicula Silviu Dragoș, secretar comună;
- Vizireanu Laura, referent;
- Staicu Olimpiu, inspector;
- Stoicescu Elena Viorica, inspector;
 Membrii de rezervă: 
- Copăceanu Viorica, inspector;
- Ciobotaru Stela, inspector;

Art.8 Anexele nr. 1,2,3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor 
interesate şi publicată  prin grija secretarului comunei Miloșești.

  Preşedinte de sedinţă   , 
 Consilier local Popescu Valentin Nicolae                 

Contrasemnează ,
Secretar

                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

 Nr.24
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 21.06.2018



ANEXA nr.1 la H.C.L. nr.24 din 21.06.2018

JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea unor terenuri, proprietate privata a comunei Miloșești, situate in
intravilanul comunei

        
Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Milosesti, prin consolidarea resurselor

existente, furnizează comunei stabilitate şi extindere economică solidă.            
Dezvoltarea  investiţiilor  locale  presupune  crearea  unui  climat  care  să  atragă  şi  investiţii

externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra comunităţii, prin creşterea ofertei de noi locuri de
muncă direct create, creşterea salariilor, a veniturilor, etc.   

Obiectul prezentului Studiu de Oportunitate îl constituie fundamentarea hotărârii Consiliului 
local Milosesti privind concesionarea unor terenuri, în vederea edificării unor construcţii cu destinaţia
spațiu de depozitare mașini și utilaje agricole,adăpost animale(saivan)

1. Descrierea şi identificarea terenului   
Conform  Inventarului  bunurilor  aparţinând  domeniului  privat  terenurile  în  cauză  sunt  în

domeniul  privat,  nr.crt.  26  și  nr.crt.  28  din  Anexa  la  HCL  37/08.09.2017  privind  actualizarea
inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Milosesti
          

2. Motivaţia constituirii dreptului de concesiune
2.1. Motive de ordin economic-financiar.
Constituirea  dreptului  de  concesiune   asupra  terenurilor  disponibile,  în  condiţiile  legii,

determină o sursa de venituri proprii pentru bugetul local al comunei Milosesti, prin stabilirea unei
prestații  legale  şi  adjudecată  prin  licitaţie  publică.  Totodată,  viitorii  beneficiari  al  dreptului  de
concesiune vor genera venituri  la bugetul local şi de stat,  prin plata impozitelor  şi taxelor legale
asupra terenurilor şi construcţiilor ce se vor realiza.

2.2. Motive de ordin social.
Obiectivul  Beneficiarul dreptului de concesiune este de a construi, pe terenurile în cauză, 

construcţii cu destinaţia spațiu de depozitare mașini și utilaje agricole,adăpost animale(saivan).

Un aspect social care se are în vedere, este crearea de noi locuri de muncă pentru  persoanele
care vor deservi viitoarele obiective ce urmează să fie construite.
       

3. Modalitatea de acordare a constituirii dreptului de concesiune.
Terenul poate fi acordat prin concesiune oricărei persoane fizice sau juridice, care se va 

angaja prin contractul de concesiune, să construiasca pe cheltuiala sa, contrucţii cu destinaţia spațiu 
de depozitare mașini și utilaje agricole,adăpost animale(saivan).

În conformitate cu prevederile  art. 123 alin. 1 şi 2  Consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce 
aparţin domeniului public sau privat, de interes local să fie concesionate, închiriate sau acordate în 



folosință ( superficie). Constituirea dreptului de concesiune se face prin licitaţie publică, organizată în
condiţiile legii.
       

4. Durata concesiunii.
Durata propusă pentru acordarea concesiunii este de 49 ani. Contractul de concesiune poate fi

prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin simplul acord de
voinţă al părţilor .

5. Prestația.
Valoarea  finală  a  prestației,  va  fi  stabilită  în  urma  licitatiei  publice  ce  urmează  să  fie

organizată de Primăria comunei Milosesti  conform legislatiei in vigoare.
Nivelul de pornire al prestației la licitaţie este de 0,22 lei/m.p./an.
Prestația care se adjudecă în urma licitaţiei publice se prevede în contractul de concesiune, iar

modalitatea de plată va fi stabilită de proprietar în contractul de concesiune.
Prestația obţinută ca urmare a constituirii  dreptului de concesiune se face venit  la bugetul

propriu al comunei Milosesti.

6. Condiţii de mediu.
Beneficiarul  dreptului  de  concesiune   va  respecta  legislaţia  în  vigoare  privind  protecţia

mediului şi va  obţine toate autorizaţiile şi avizele neceasre.

7. Investitii si modernizari.
Pentru atingerea obiectivelor propuse  în prezentul studiu, sunt necesare asigurarea realizarii  

unor construcţii cu destinaţia spațiu de depozitare mașini și utilaje agricole,adăpost animale(saivan).
Contractul de concesiune va fi inregistrat de catre beneficiar in registrele de publicitate 

imobiliara in termen de 60 de zile calendaristice de la data incheierii lui.
Orice lucrare de amenajare şi viabilizare a terenului, în scopul realizării obiectivului propus,

vor fi executate de beneficiar cu finanţare proprie, fără a se crea sarcini pe seama Consiliului local
Milosesti.

8.Concluzii
Având în vedere analiza efectuată în prezentul Studiu de Oportunitate  asupra situaţiei actuale

a terenului este evident faptul că alternativa concesionării  reprezintă soluţia optimă pentru susţinerea
investiţiilor locale şi obţinerea unui venit suplimentar la bugetul local.

 Preşedinte de sedinţă   , 
 Consilier local Popescu Valentin Nicolae                 

Contrasemnează ,
Secretar

                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș



JUDETUL IALOMITA
PRIMĂRIA COMUNEI  MILOȘEȘTI
NR. 2054 / 15.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea concesionării unor terenuri, proprietate privată a comunei

Miloșești, în vederea realizării unui spatiu de depozitare mașini și utilaje agricole
și a unui saivan de animale

    
              
         Potrivit  dispozitiilor art.  13 – 23 din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea
executarii  lucrarilor  de constructii,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare,  Consiliul
local al comunei Miloșești are obligatia, in calitate de concedent, de a atribui contractul
de concesiune, de regula, prin aplicarea procedurii licitatiei publice.
       Avand in vedere faptul ca pana la aceasta data au fost formulate solicitări in 
vederea concesionarii acestor terenuri pentru construirea- spatiu de depozitare 
mașini și utilaje agricole și a unui saivan de animale, propunem aprobarea 
concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenurilor mentionate in anexa la proiectul
de hotarare.    
       Pretul de pornire la licitație a fost stabilit la 0,22 lei/mp/an.
      Prin concesionarea terenurilor se urmareste:

- obtinerea  de  venituri  suplimentare  la  bugetul  Consiliului  local  al  comunei
Miloșești;

- punerea  in  valoare  a  cadrului  natural  existent  si  o  mai  buna  exploatare  a
potentialului zonei.

- evitarea  degradarii  factorilor  de  mediu  prin  transformarea  lor  in  platforme  de
depozitare a resturilor menajere si industriale;

Documentatiile care vor sta la baza procedurii de licitatie sunt:
1. Studiul de oportunitate;
2. Caietul de sarcini;
3. Instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare;
4. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;
5. Informatii  detaliate  si  complete  privind  criteriile  de  atribuire  aplicate  pentru

stabilirea ofertei castigatoare;
6. Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
7. Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

       Avand in vedere cele mai sus mentionate, propun Consiliului local al comunei
Miloșești adoptarea hotararii in forma si continutul din proiect.

PRIMAR,

Chițoiu Nelu



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI MILOȘEȘTI
NR. 2053 / 15.06.2018

REFERAT

          Referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea concesionării unor 
terenuri, proprietate privată a comunei Miloșești, în vederea realizării unui spatiu 
de depozitare mașini și utilaje agricole și a unui saivan de animale

              
          Potrivit dispozitiilor art. 13 – 23 din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea
executarii  lucrarilor  de constructii,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare,  Consiliul
local al comunei Miloșești are obligatia, in calitate de concedent, de a atribui contractul
de concesiune, de regula, prin aplicarea procedurii licitatiei publice.
       Avand in vedere faptul ca pana la aceasta data au fost formulate solicitări in 
vederea concesionarii acestor terenuri pentru construirea- spatiu de depozitare 
mașini și utilaje agricole și a unui saivan de animale, propunem aprobarea 
concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenurilor mentionate in anexa la proiectul
de hotarare.    
             Prin concesionarea terenurilor se urmareste:

- obtinerea  de  venituri  suplimentare  la  bugetul  Consiliului  local  al  comunei
Miloșești;

- punerea  in  valoare  a  cadrului  natural  existent  si  o  mai  buna  exploatare  a
potentialului zonei.

- evitarea  degradarii  factorilor  de  mediu  prin  transformarea  lor  in  platforme  de
depozitare a resturilor menajere si industriale;

       Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca in urma publicarii anuntului
de licitatie au fost depuse cel putin 2 oferte valabile.
       In cazul in care, in urma publicarii anuntului de licitatie, nu au fost depuse cel putin
2 oferte valabile,  concedentul  este obligat sa anuleze procedura si  sa organizeze o
noua licitatie.
       Evaluarea ofertelor depuse se face de o comisie numita prin hotarare, de Consiliul
local al comunei Miloșești.
      Având în  vedere cele  mai  sus  menţionate,  considerăm necesară  şi  oportună
aprobarea proiectului de hotărâre.

VICEPRIMAR,

Mangiurea Titi



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL                                                   PRIMAR,
COMUNEI MILOȘEȘTI                               

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

a contractelor de concesiune, avand ca obiect unele terenuri, proprietate privata a

comunei Miloșești, situate in intravilanul comunei

pentru licitația publică din data de 30.07.2018

CUPRINS:

Cap. I: Informatii generale privind concedentul;

Cap  al  II  –  lea:  Instructiuni  privind  organizarea  si  desfasurarea  procedurii  de

concesionare;

Cap al III – lea: Caietul de sarcini;

Cap al IV – lea: Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;

Cap al  V – lea: Informatii  detaliate si  complete privind criteriile de atribuire aplicate

pentru stabilirea ofertei castigatoare, precum si ponderea lor;

Cap al VI – lea: Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

Cap al VII – lea: Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

Cap al VIII – lea: Formulare
Cap al IX – lea: Planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor;



CAP. I.INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

DENUMIREA:      U.A.T. COMUNA MILOȘEȘTI;
CODUL FISCAL: 4427897;
ADRESA:         Comuna Miloșești, strada Principală  nr.59, judeţul Ialomiţa;
COD POSTAL:        927170;
TELEFON:             0243 245277;
FAX:                       0243 245277;

CAP.  II.  Instructiuni  privind  organizarea  si  desfasurarea  procedurii  de
concesionare la atribuirea contractelor de concesiune avand ca obiect terenurile,
proprietate privata a comunei Miloșești, situate in intravilanul comunei

Anunţul  privind  licitaţia  se publică  în  mod obligatoriu  la  sediul  Primăriei  comunei
Miloșești, în două ziare de circulaţie naţională și un ziar de circulație locală, cu minimum
20 zile calendaristice înainte de data licitaţiei.
Anunţul va cuprinde cel puţin informaţii referitoare la suprafaţa terenului ce urmează a
fi  scos la  licitaţie,  amplasamentul  (  locaţia  )  şi  destinaţia  acestuia,  preţul  minim de
pornire  a  licitaţiei,  data  limită  pentru  depunerea  ofertelor, data  şi  locul  şedinţei  de
deschidere a ofertelor.
  Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfăsura în data de 30.07.2018, ora
12.00, la sediul Primăriei comunei Miloșești, strada Principală nr.59, comuna Miloșești,
județul Ialomița.
     Ofertele se depun până la data de 30.07.2018, ora 09.00, la registratura Primăriei
comunei Miloșești.

A. PROCEDURA LICITATIEI PUBLICE

1.Pentru desfasurarea procedurii licitatiei publice este obligatorie participarea a cel putin
2 ( doi ) ofertanti.
2.Dupa  primirea  ofertelor,  in  perioada  anuntată,  plicurile,  inchise  si  sigilate,  vor  fi
predate comisiei de evaluare, constituita prin Hotararea Consiliului local, la data fixata
pentru deschiderea lor prevazuta in anuntul publicitar.
3.Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.
4.Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu
contin  totalitatea  documentelor  si  datelor  cerute  in  „  Instructiuni  privind  modul  de
elaborare  si  prezentare  a  ofertelor  ”  si  intocmeste  un  proces  –  verbal,  in  care  se
mentioneaza rezultatul deschiderii plicurilor respective.                                        
5.Deschiderea  plicurilor  interioare  ale  ofertelor  se  face  numai  dupa  semnarea
procesului – verbal care consemneaza operatiunile descrise la punctul 4 de catre toti
membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti, numai daca exista cel putin 2 ( doua )
oferte eligibile.
6.In cazul in care nu exista cel putin 2 ( doua ) oferte calificate, comisia de evaluare va
intocmi un proces – verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor
interioare, urmand a se repeta procedura de licitatie publica.
7.Cu exceptia situatiei prevazute la punctul 6, comisia de evaluare analizeaza ofertele
din plicurile interioare – exemplarul original; exemplarul in copie pastrandu-se sigilat ca
exemplar martor.
8.Criteriul  de  atribuire  al  contractului  de  concesiune  este  cel  mai  mare  nivel  al
redeventei.
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti calificati au aceeasi oferta ( ofera aceeasi
redeventa  ),  se  va  trece  la  supralicitare  intre  cei  prezenti,  in  vederea  adjudecarii
contractului de concesiune. Pasul de licitare va fi de 0,02 lei / mp / an.



9.  In  urma  analizarii  ofertelor  de  catre  comisia  de  evaluare,  pe  baza  criteriilor  de
valabilitate, se intocmeste un proces – verbal in care se mentioneaza ofertele valabile,
ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din
urma de la procedura de atribuire. Procesul – verbal se semneaza de catre toti membrii
comisiei de evaluare.
10.In  baza  procesului  –  verbal  care  indeplineste  conditiile  prevazute  la  punctul  9,
comisia  de  evaluare  intocmeste,  in  termen de o  zi  lucratoare,  un  raport  pe  care  il
transmite concedentului.
11.In  termen  de  3  zile  lucratoare  de  la  primirea  raportului  comisiei  de  evaluare,
concedentul informeaza, in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au
fost excluse, indicand motivele excluderii.
12. In cazul in care licitatia publica nu a condus la desemnarea unui castigator, se va
consemna aceasta situatie intr-un proces – verbal si se va organiza o noua licitatie.
13. Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, concedentul are dreptul, la propunerea
comisiei  de evaluare,  de a solicita  clarificari,  in  termen de trei  zile  lucratoare de la
primirea  propunerii  comisiei  de  evaluare  si,  dupa  caz,  completari  ale  documentelor
prezentate de ofertanti pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate. 
Concedentul  nu  are  insa  dreptul  ca,  prin  clarificarile  ori  completarile  solicitate,  sa
determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant.
Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 4 zile lucratoare
de la primirea acesteia.
14.Orice persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de
atribuire.
15.Concedentul are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, la
orice  clarificare  solicitata,  intr-o  perioada  care  nu  trebuie  sa  depaseasca  4  zile
lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.
16.Concedentul are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile aferente
catre  toate  persoanele  interesate  care  au  obtinut  documentatia  de  atribuire,  luand
masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
17.Fara a aduce atingere prevederilor de la punctul 15, concedentul are obligatia de a
transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 4 zile lucratoare inainte de data limita
pentru depunerea ofertelor.
18.In cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp util, punand astfel
concedentul in imposibilitatea de a respecta termenul prevazut la punctul 17, acesta din
urma are totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care
perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea
acestuia de catre persoanele interesate inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. TAXE SI GARANTII
1..In  vederea participarii  la  licitatie,  ofertantii  sunt  obligati  sa  depuna la  organizator
garantia de participare, reprezentand 10 % din valoarea redeventei minime stabilite,
pentru fiecare teren în parte.
2.Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia in termen de 7 zile de la desemnarea
ofertantului castigator.
3.Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri:
a). – daca ofertantul isi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;
b). – in cazul ofertantului castigator, daca acesta nu se prezinta in termenul de 20 de
zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale,
pentru semnarea contractului de concesiune;
5.In vederea participarii la licitatie, fiecare ofertant va achita si urmatoarele taxe:

- contravaloarea documentatiei de atribuire = 25 lei;
- taxa de participare la licitatie = 60 lei;

6.Garantiile si taxele se pot depune la:
 - casieria organizatorului;



CAP.  III.  Informatii  detaliate  si  complete  privind  criteriile  de  atribuire  aplicate
pentru stabilirea ofertei castigatoare la atribuirea contractelor de concesionare
avand  ca  obiect  terenurile,  proprietate  privata  a  comunei  Miloșești,  situate  in
intravilanul comunei

A. Criterii de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenului

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei
oferit.

Cap. IV Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac

1. Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie, de

către orice persoană interesată, la Judecătoria Slobozia.

2. Contestaţia suspendă desfăşurarea licitaţiei până la soluţionarea sa definitivă.

Cap.  V.  Instructiuni  privind  modul  de  elaborare  si  prezentare  a  ofertelor  la
atribuirea  contractului  de  concesiune  avand  ca  obiect  terenurile,  proprietate
privata a comunei Miloșești, situate in intravilanul comunei

      Ofertantii interesati in a participa la licitatia publica pentru concesionarea terenurilor,
proprietate privata a comunei Miloșești, situate in intravilanul comunei,  in conformitate
cu prevederile Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  vor  depune  la  sediul  concedentului,  UAT
Comuna Miloșești, oferta pentru terenurile nominalizate in anunt.

I. ELABORAREA OFERTELOR – CONDITII DE ELIGIBILITATE

1.Ofertele se redacteaza in limba romana.
2.Ofertantii transmit ofertele lor in plicuri sigilate, unul exterior si două plicuri interioare
( unul pentru oferta in original si unul pentru oferta in copie ), care se inregistreaza, în
registrul general, in ordinea primirii lor, precizandu-se data si ora.
3.Pe  plicul exterior se va indica numele si prenumele ofertantului, adresa acestuia,
obiectul  licitației  pentru  care  este  depusa  oferta,  data  si  ora  licitației  si  „  A  nu  se
deschide inainte de data, ora  ”

PLICUL EXTERIOR VA TREBUI SA CONTINA:

a) Documente pentru persoane juridice:

1. Documentele care să ateste forma juridică a solicitantului, respectiv: actul constitutiv
al societătii, statutul societății, certificatul de înregistrare, hotărâre judecătorească, dacă
este cazul,  certificatul constatator  eliberat de  Oficiul Registrului  Comerțului, valabil la
data desfășurării licitației; documentele se vor prezenta în copie, conform cu originalul;

2. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice din
care  să  rezulte  că  aceasta  nu  se  află  în  procedură  de  reorganizare  judiciară  sau
faliment ( formular nr. 2 ) ;

3.  Dacă  la  licitație  participă,  în  numele  persoanei  juridice,  o  altă  persoană  decât
reprezentantul  legal  al  acesteia,  se  va  depune  și  împuternicire  autentificată,  pentru
reprezentantul persoanei juridice si copie act de identitate al imputernicitului; 

4.   Documentele ( chitanțe, ordine de plată vizate, etc) care atestă plata  contravalorii
caietului de sarcini, a garantiei de participare depuse și a taxei de participare la licitație.
5. Declarația de participare ( formular nr. 3 )



b). Documente pentru persoane fizice:

1. Copie dupa actul de identitate, valabil la data desfășurării licitației;
2. Documentele ( chitanțe, ordine de plată vizate, etc) care atestă plata  contravalorii
caietului de sarcini, a garantiei de participare depuse și a taxei de participare la licitație.

3.  Împuternicire  autentificată  de  reprezentare,  dacă  la  licitație  participă,  în  numele
persoanei fizice, o altă persoană si copie act de identitate al imputernicitului. 

4. Declarația de participare ( formular nr. 3 )

PLICURILE INTERIOARE TREBUIE SA CONTINE:

1.Pe plicurile interioare ( unul pentru oferta in original si unul pentru oferta in copie ) se
inscriu  numele  ofertantului,  domiciliul  acestuia,  precum  si  terenul  pentru  care  se
oferteaza, data si ora licitației, „ oferta original / oferta copie ”

2.Aceste plicuri vor contine oferta propriu – zisa si fiecare exemplar va fi semnat de
ofertant.

3.Plicurile interioare care nu sunt sigilate,  constatarea facandu-se dupa deschiderea
plicurilor exterioare, nu vor fi luate in considerare, ofertele respective fiind descalificate.

II . PRECIZARI PRIVIND OFERTA

1.Oferta  pentru  participarea  la  licitatia  publica  desfasurata  in  vederea  concesionarii
terenurilor, proprietate privata a comunei Miloșești, situate in intravilanul comunei,se vor
depune pentru urmatoarele loturi, pentru fiecare teren in parte: 

Nr.
crt

Bunul care se 
concesioneaza

Suprafata
( mp)

Vecinatati Destinatie Situatie juridica

1. Teren 
intravilan,  
situat în 
tarlaua 1, 
parcela A 30

3.105 mp

N – NC 20438 

S –  NC 21127

E- Mihai Radita

V – De 113

arabil

Domeniul privat al 
comunei Miloșești, 
Cartea funciară nr. 
21391, nr. cadastral 
21391

2. Teren 
intravilan,  
situat în 
tarlaua 133/7, 
parcela A 2

1.187 mp

N – Bunea Ion,NC
21482

 S – Bunea Ion;

 E- De 133/2 
,NC21482

  V – Ds 1736

arabil

Domeniul privat al 
comunei Miloșești, 
Cartea funciară nr. 
21483, nr. cadastral 
21483,dezmembrata
din C.F. nr. 21396

2.Fiecare participant are dreptul sa depuna pentru un teren o singura oferta. Dacă un
participant dorește să participe la licitație pentru mai multe terenuri, va depune oferta,
însoțită de toate documentele, separat, pentru fiecare teren.

3.Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului  in conformitate cu documentele
licitatiei, este secreta si se depune in vederea participarii la licitatie.

4.Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada
de  valabilitate  stabilita  de  concedent.  Oferta  este  valabilă  până  la  data  semnaării
contractului de concesiune.

5. Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita
pentru depunere, stabilite in anuntul procedurii.



6.Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei
interesate.

7.Oferta depusa la o alta adresa a concedentului decat cea stabilita sau dupa expirarea
datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

8.Organizatorul  licitaţiei  are  dreptul  să  descalifice  orice  oferta  care  nu  îndeplineşte
cumulativ, prin documentele prezentate, condiţiile de eligibilitate.
9.Toate  documentele  pe  care  le  vor  prezenta  ofertantii  vor  fi  in  limba  romana  iar
documentele traduse din alta limba vor fi autentificate de catre un notar.
10.Revocarea ofertei  de catre ofertant in perioada de valabilitate a acesteia,  potrivit
anuntului, atrage dupa sine pierderea garantiei de participare.
11.Revocarea de catre ofertant a ofertei dupa adjudecare, atrage dupa sine pierderea
garantiei de participare si, daca este cazul, plata de daune interese de catre partea in
culpa.

12.Continutul  ofertelor  trebuie  sa  ramana  confidential  pana  la  data  stabilita  pentru
deschiderea acestora, concedentul urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor
oferte numai dupa aceasta data.

13.Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

Cap. VI. Caiet de sarcini privind concesionarea unor terenuri, proprietate privata a
comunei Miloșești, situate in intravilanul comunei

I. Informatii generale privind obiectul concesiuni

1.1. Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat

        Obiectul concesiunii îl constituie terenurile, proprietate privată a comunei Miloșești,
situate în intravilanul comunei Miloșești, judetul Ialomita, sunt destinate realizării de 
spatii  de depozitare mașini și utilaje agricole și a unui saivan de animale.

.

        Terenurile sunt situate in intravilanul comunei şi au următoarele vecinătăţi:

Nr.
crt

Bunul care se 
concesioneaza

Suprafata
( mp)

Vecinatati Destinatie Situatie juridica

1. Teren 
intravilan,  
situat în 
tarlaua 1, 
parcela A 30

3.105 mp

N –NC 21391 

S – NC 21127;

E- Mihai Radita

V – De 113

arabil

Domeniul privat al 
comunei Miloșești, 
Cartea funciară nr. 
21391, nr. cadastral 
21391

2. Teren 
intravilan,  
situat în 
tarlaua 133/7, 
parcela A 2

1.187 mp

N – Bunea 
Ion,NC21482

 S – Bunea Ion;

 E- De 133/2,NC 
21482

  V – Ds 1736

arabil

Domeniul privat al 
comunei Miloșești, 
Cartea funciară nr. 
21483, nr. cadastral 
21483,dezmembrata
din C.F. nr. 21396

 1.2. Destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii

        Investiţiile ce se vor realiza şi exploata de concesionar vor avea destinaţia „ curti – 
constructii ” – spatiu de depozitare mașini și utilaje agricole și a unui saivan de animale



, in conformitate cu certificatul de urbanism si cu obiectivele concedentului.

        Concesionarul are obligatia de a incepe executia constructiei in termen de 12 luni
de la data primirii terenului.

1.3.  Conditiile  de  exploatare  a  concesiunii  si  obiectivele  de  ordin  economic,
financiar,  social  si  de  mediu  urmarite  de  catre  concedent  privind  exploatarea
eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii

  

   Prin concesionarea terenurilor, se urmareste:
- obtinerea  de  venituri  suplimentare  la  bugetul  Consiliului  local  al  comunei

Miloșești;
- punerea  in  valoare  a  cadrului  natural  existent  si  o  mai  buna  exploatare  a

potentialului zonei.
- evitarea  degradarii  factorilor  de  mediu  prin  transformarea  lor  in  platforme  de

depozitare a resturilor menajere si industriale;

2. Conditii generale ale concesiunii

2.1. Regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii ( regimul
bunurilor proprii )

      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:

1. bunurile de retur, constând din terenurile ce fac obiectul concesionarii şi bunurile
create  ca  urmare  a  exercitării  dreptului  de  concesiune  se  reîntorc  în  posesia
concedentului, libere de orice sarcină; 

2. bunurile  de  preluare,  constând  în  bunurile  utilizate  de  către  concesionar  pe
perioada concesionării, care nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentul îşi
exprimă intenţia de a le cumpăra la încetarea concesiunii, vor fi dobândite de concedent
de la concesionar contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare însuşită prin
acordul părţilor sau de raport de evaluare întocmit de un evaluator independent, după
caz;

3. bunurile proprii, constând în bunuri utilizate pe durata concesiunii de concesionar
ce sunt şi rămân proprietate a acestuia la încetarea concesiunii, dacă nu fac obiectul
intenţiei concedentului de a le achiziţiona ca bunuri de preluare, după caz. 

2.2. Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare

      Toate obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare pe
parcursul derularii  contractului de concesiune,  cad in sarcina concesionarului, motiv
pentru  care  acesta  va  obtine  pe  cheltuiala  sa  avize,  acorduri  si  autorizatii  de
functionare, pe care are obligatia sa le respecte.

      Nerespectarea acestora atrage dupa sine sanctionarea si / sau aplicarea de catre
factorii interesati de amenzi contraventionale.

2.3. Obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenta

       Investiţiile ce se vor realiza şi exploata de concesionar vor avea destinaţia „ curti –
constructii ” – spatiu de depozitare mașini și utilaje agricole și a unui saivan de animale,
in conformitate cu prevederile planului urbanistic zonal, ale certificatului de urbanism si
cu obiectivele concedentului.

2.4.Interdictia  subconcesionarii  bunului  concesionat  /  posibilitatea
subconcesionarii, dupa caz

       Dupa adjudecarea licitatiei si incheierea contractului de concesiune, concesionarul
nu poate subconcesiona terenul, iar in acest sens se va prevede o clauza in contractul
de concesiune.



2.5.Conditiile in care concesionarul poate inchiria bunul concesionat pe durata
concesiunii

      Intrucat la subcapitolul 2.4. este prevazuta interdictia subconcesionarii sau inchirierii
bunului concesionat, consideram ca acest subcapitol nu mai trebuie dezvoltat.

2.6. Durata concesiunii

     Terenurile se concesionează pe o durată de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii
acesteia pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, la cererea
concesionarului aprobata de concedent si incheierea unui act aditional.

2.7. Redeventa minima si modul de calcul al acesteia

            Prețul de pornire stabilit este de 0,22 lei / mp / an.

      Modalitatea de plată a redevenţei, datorată de concesionar, cât şi clauzele pentru
respectarea obligaţiilor de plată vor fi stabilite prin contractul de concesiune.

      Redevenţa va fi indexată anual, cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de
Statistică,  pentru  ultimele  12  luni  anterioare  datei  la  care  se  efectuează  plata
redevenţei.

       Redevența se plătește anual, până la data de 31 decembrie.

       Neplata la termen a redevenței conduce la penalități zilnice de 0,1% din cuantumul
redevenței  neaxhitat  în  termen,  începând  cu  ziua  imediar  următoare  termenului  de
scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

2.8. Natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent

       In vederea participarii la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna la organizator
garantia de participare, reprezentand 10 % din valoarea redeventei minime stabilite.

     Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia in termen de 7 zile de la desemnarea
ofertantului castigator.
     Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri:
a). – daca ofertantul isi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;
b). – in cazul ofertantului castigator, daca acesta nu se prezinta in termenul de 20 de
zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale,
pentru semnarea contractului de concesiune;
     Garantiile se pot depune la:
 - casieria organizatorului;
In vederea participarii la licitatie, fiecare ofertant va achita urmatoarele taxe:

- contravaloarea documentatiei de atribuire = 25 lei;
- taxa de participare la licitatie = 60 lei;

2.9. Conditii speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii

     Pentru terenurile care face obiectul prezentului caiet de sarcini nu se impun conditii
speciale, cum ar fi protejarea secretului de stat, acestea nu se afla in interiorul unei arii
protejate  iar  pentru  terenurile  respective  nu  sunt  conditii  impuse  de  acordurile  si
conventiile internationale la care Romania este parte.
 
3.Conditiile de valabilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele 
      Ofertele se redacteaza in limba romana.
     Ofertantii transmit ofertele lor in trei plicuri sigilate, unul exterior si două interioare,
care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, precizandu-se data si ora.



     Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta,
numele si  prenumele ofertantului,  adresa acestuia, obiectul  licitației  pentru care este
depusa oferta, data si ora acesteia si „ A nu se deschide inainte de data, ora  ”
     Plicul exterior va contine toate documentele specificate in sectiunea „ Elaborarea
ofertelor – conditii de eligibilitate ”

    Pe plicurile interioare, care contin oferta propriu-zisa, se inscriu numele ofertantului,
precum si domiciliul acestuia, numele ofertantului, domiciliul acestuia, precum si terenul
pentru care se oferteaza, data si ora licitației si „ oferta original / oferta copie ”

    Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

4. Clauze referitoare la incetarea contractului de concesiune

a).  Contractul de concesiune inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a
fost  incheiat,  in  masura  in  care  partile  nu  convin,  in  scris,  prelungirea  acestuia  in
conditiile prevazute de lege.
     In cazul prelungirii  contractului de concesiune, acesta se deruleaza in conditiile
stabilite initial.
b). Concedentul  poate  denunta unilateral  contractul  de  concesiune in  cazul  in  care
interesul national sau local o impune, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in
sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata.
     In situatia prevazuta mai sus, concedentul va notifica de indata intentia de a denunta
unilateral  contractul  de concesiune si  va face mentiune cu privire la motivele ce au
determinat aceasta masura.
    Partile vor stabili cuantumul despagubirilor datorate concesionarului si modul de plata
a acestora. In caz de dezacord, acestea se stabilesc de catre tribunalul in a carui raza
teritoriala se afla sediul concedentului, daca partile nu stabilesc altfel.
c). In cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor asumate de catre una dintre parti prin
contractul  de concesiune sau al incapacitatii  indeplinirii  acestora, cealalta parte este
indreptatita sa solicite tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul concedentului
sa  se  pronunte  cu  privire  la  rezilierea  contractului,  cu  plata  unei  despagubiri,  daca
partile nu stabilesc altfel.
d).In cazul disparitiei, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de indata
concedentului disparitia bunului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a acestuia,
declarand renuntarea la concesiune.
    Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile
suferite de concesionar ca urmare a situatiilor prevazute la lit. d).
e).Prin  contractul  de  concesiune  partile  pot  stabili  si  alte  cauze  de  incetare  a
contractului de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de
lege.
f).Renunţare la concesiune din partea concesionarului,  fără plata unei despagubiri, la
dispariţia,  dintr-o  cauză  de  forţă  majoră,  a  bunului  concesionat  sau  în  cazul
imposibiliţăţii obiective a concesionarului de a exploata bunul concesionat (imposibilitate
dovedită cu acte de concesionar şi acceptată de concedent), în acest caz concesionarul
va  notifica concedentul,  în  termen de 15 zile  de la  constatarea situaţiei  intervenite,
despre imposibilitatea obiectivă de realizare a locuintei. Imposibilitatea obiectivă de a
exploata bunul poate fi invocată în cazul când concesionarul are o situaţie financiară
precară.
g)In situatia in care concesionarul nu isi  indeplineste obligatia de a incepe executia
constructiei ( locuinta si spatii construite asociate acesteia ) in termen de 12 luni de la
data  primirii  terenului,  contractul  de  concesiune  se  reziliaza  de  drept,  fara  nici  o
notificare prealabila in acest sens.
h)  Contractul  de  concesiune încetează  prin  consolidare,  dacă terenul  şi  construcţia
devin proprietatea aceleiaşi persoane.



Cap. VII. Informatii referitoare la clauzele contractuale ( contract de concesiune )

    I. Partile contractante
    Intre Comuna Miloșești, cu sediul in comuna Miloșești,Strada Principală,nr.59, judetul
Ialomita, cod fiscal 4427897, reprezentat prin domnul Chițoiu Nelu, avand functia de primar
al comunei Miloșești, in calitate de concedent, pe de o parte, si 
__________________________________________________________,  cu  domiciliul  in
localitatea  ___________________________,strada___________________________,
nr._______,  bl._______,
sc._______,et.______,ap.______,judetul________________________,identificat prin B.I. /
C.I.  seria_________,  nr.________________,
CNP_________________________________, in calitate de concesionar, pe de alta parte,
la data de_________________ la sediul concedentului, s-a incheiat prezentul contract de
concesiune.

    II. Obiectul contractului de concesiune

Art.  1.  (  1 )  Obiectul  contractului  de concesiune il  constituie preluarea in concesiune a
terenului situat in comuna Miloșești, judetul Ialomita,  tarlaua ...........     , lot nr.________,
in  suprafata  de  __________  mp,  nr.  cadastral________,  înscris  în  cartea  funciară
nr.________ a comunei Miloșești,  avand urmatoarele vecinatati:
N :_____________________________________
S:______________________________________
E______________________________________
V______________________________________
    in conformitate cu obiectivele concedentului.
(  2  )  Obiectivele  concedentului  sunt:  -  concesionarea terenului  in  vederea realizarii  de
spatii de depozitare masini si utilaje agricole-saivan de animale;

III. Termenul

Art.  2.  (  1  )  Durata  concesiunii  este  de  49  de  ani,  incepand  de  la  data  de
______________________.
(  2  )  Contractul  de  concesiune poate  fi  prelungit  pentru  o  perioada egala  cu  cel  mult
jumatate din durata sa initiala; in cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se
deruleaza in conditiile stabilite initial.

 IV. Redeventa si modalitatile de plata a redeventei

 Art.  3.  Redeventa  este  de  __________lei  /  mp  /  an,  respectiv  in  total  suma  de
____________lei / an.
Art.  4.  (  1  )  Plata  redeventei  se  face  la  casieria  concedentului  sau  in  contul
RO89TREZ39121A300530XXXX deschis la Trezoreria Slobozia.
(  2  )  Redevenţa  datorată  de concesionar  se indexează la  1  ianuarie  al  fiecărui  an cu
indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul precedent.
( 3 ) Redeventa se plateste anual, până la data de 31 decembrie.
(  4  )Neplata  redeventei  conduce  la  penalitati  zilnice  de  0,1% din  valoarea  redeventei
neachitate în termen.

V. Drepturile partilor

    Drepturile concesionarului



 Art.  5.  (  1  )  Concesionarul  are  dreptul  de  a  exploata  in  mod  direct,  pe  riscul  si  pe
raspunderea sa, bunul  ce fac obiectul contractului de concesiune.
( 2 ) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul
concesiunii,  potrivit  naturii  bunului  si  obiectivelor  stabilite  de  parti  prin  contractul  de
concesiune.
( 3 ) Concesionarul poate instraina investitia, situatie in care dreptul de concesiune asupra
bunului va fi preluat de catre noul proprietar, incheindu-se un nou contract de concesiune
cu acesta din urma, redeventa ramanand aceeasi, indexata cu nivelul inflatiei.
(  4 ) In caz de deces al concesionarului,  investitia realizata se transmite mostenitorilor,
acestia preluand toate obligatiile asumate de catre acesta. Si in aceasta situatie se va
incheia un nou contract de concesiune.
   
 Drepturile concedentului

Art. 6. ( 1 ) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, sa verifice stadiul
de realizare a investitiilor.
( 2 ) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului.
(  3  )  Concedentul  are  dreptul  sa  modifice  in  mod  unilateral  partea  reglementara  a
contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local.
(  4 )  La incetarea contractului  de concesiune prin  ajungere la  termen concedentul  are
dreptul  sa  isi  manifeste  intentia  de  a  dobandi  bunurile  de  preluare  si  de  a  solicita
concesionarului incheierea contractului de vanzare-cumparare cu privire la aceste bunuri.
In termen de 30 de zile calendaristice, concedentul este obligat sa isi exercite dreptul de
optiune, sub sanctiunea  decaderii.

    VI. Obligatiile partilor - clauze stabilite in conditiile caietului de sarcini

    Obligatiile concesionarului

   Art. 7. ( 1 ) Concesionarul are obligatia sa respecte intocmai prevederile din oferta ce a
stat la baza adjudecarii licitatiei.
( 2 ) Concesionarul are obligatia de a incepe executia constructiei  in termen de 12 luni de
la  data  primirii  terenului,  sub  sanctiunea  rezilierii  de  drept  a  contractului,  fara  nici  o
notificare prealabila in acest sens.
( 3 ) Concesionarul are obligatia sa realizeze lucrarile de investitii in conformitate cu caietul
de sarcini si numai in baza autorizatiei de construire eliberata de catre Consiliul local al
comunei Miloșești si a altor avize si acorduri, conform prevederilor Legii nr. 50 / 1991, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(  4  )  Concesionarul  are  obligatia  sa  obtina  toate  avizele  si  acordurile  legale  pentru
realizarea  constructiei  si  exploatarea  obiectivului  dupa  punerea  in  functiune(  protectia
mediului, etc).
( 5 )  Concesionarul are obligatia sa execute din fondurile sale lucrarile de racordare la
retelele tehnico – edilitare din zona si sa obtina acordul detinatorilor. Eventualele solutii
alternative adoptate prin proiect ( alimentare cu apa, canalizare, surse de incalzire, etc ) se
executa pe cheltuiala exclusiva a concesionarului.
( 6 ) Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct, pe riscul si raspunderea sa,
bunurile care fac obiectul concesiunii.
(  7  )  Concesionarul  nu  poate  subconcesiona  și  nici  închiria  bunul  ce  face  obiectul
concesiunii.
(  8  )  Concesionarul  este  obligat  sa  plateasca  redeventa  în  termenul  stabilit.  Neplata
redeventei conduce la penalitati zilnice de 0,1% din valoarea redeventei neachitate.
( 9 ) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este
obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si
libere de orice sarcini.



( 10 ) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile conditii stabilite
de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune,
fara a putea solicita incetarea acestuia.
( 11 ) Concesionarul are obligatia sa se prezinte la Consiliul local al comunei Miloșești ori
de  cate  ori  este  solicitat  si  sa  anunte,  in  termen  de  30  de  zile,  orice  schimbare  a
domiciliului.
      
    Obligatiile concedentului

Art. 8. ( 1 ) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor
rezultate din prezentul contract de concesiune.
( 2 ) Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in
afara de cazurile prevazute expres de lege.
( 3 ) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de
natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.

    VII. Incetarea contractului de concesiune

Art. 9. ( 1 ) Contractul de concesiune inceteaza de drept la expirarea duratei stabilite in
contractul de concesiune, in masura in care partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia
in conditiile prevazute de lege.
(  2  )  In  cazul  prelungirii  contractului  de  concesiune,  acesta  se  deruleaza  in  conditiile
stabilite initial.
Art. 10 ( 1 ) In cazul in care interesul national sau local o impune, contractul de concesiune
inceteaza prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si
prealabile in sarcina acestuia.
(  2  )  Concedentul  va  notifica  de  indata  intentia  de  a  denunta  unilateral  contractul  de
concesiune si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.
( 3 ) Partile vor stabili cuantumul despagubirilor datorate concesionarului si modul de plata
a acestora. In caz de dezacord, acestea se stabilesc de catre instanta de judecata in a
carei raza teritoriala se afla sediul concedentului, daca partile nu stabilesc altfel.
Art. 11 In cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor asumate de catre una dintre parti prin
contractul  de  concesiune  sau  al  incapacitatii  indeplinirii  acestora,  cealalta  parte  este
indreptatita  sa  solicite  instantei  de  judecata  in  a  carei  raza  teritoriala  se  afla  sediul
concedentului sa se pronunte cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despagubiri,
daca partile nu stabilesc altfel.
Art. 12. ( 1 ) In cazul disparitiei, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in
cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de indata
concedentului  disparitia  bunului  ori  imposibilitatea  obiectiva  de  exploatare  a  acestuia,
declarand renuntarea la concesiune.
( 2 ) Concedentul nu va putea fi  obligat la plata vreunei despagubiri  pentru prejudiciile
suferite de concesionar ca urmare a situatiilor prevazute la alin. (1).
Art. 13. In situatia in care concesionarul nu isi indeplineste obligatia de a incepe executia
constructiei ( locuinta si spatii construite asociate acesteia ) in termen de 12 luni de la data
primirii  terenului,  contractul  de  concesiune  se  reziliaza  de  drept,  fara  nici  o  notificare
prealabila in acest sens.
Art.14. Contractul de concesiune încetează  prin consolidare,  dacă terenul şi construcţia
devin proprietatea aceleiaşi persoane.

 VIII. Raspunderea contractuala

Art.  15 - Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul
contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.
  IX. Litigii

Art. 16. ( 1 ) In caz de litigiu partile vor incerca solutionarea in mod amiabil a acestuia.



( 2 ) In cazul in care nu se reuseste solutionarea in mod amiabil a litigiului, partile convin ca
acesta sa fie solutionat de instantele judecatoresti competente.
( 3 ) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de
concesiune  se  realizeaza  potrivit  prevederilor  Legii  contenciosului  administrativ  nr.
554/2004, cu modificarile ulterioare.

X. Definitii

Art. 17. ( 1 ) Prin forta majora, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o
imprejurare externa cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care a provocat dauna
sau cu insusirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibila.
(  2  )  Prin  caz  fortuit  se  intelege  acele  imprejurari  care  au  intervenit  si  au  condus  la
producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu intrunesc
caracteristicile fortei majore.

    XI. DISPOZITII FINALE 

Art. 18. ( 1 ) Modificarea sau adaptarea prezentului contract se va face numai cu acordul
partilor, cu exceptiile prevazute.
( 2 ) Caietul  de sarcini  si procesul verbal de predare – primire fac parte integranta din
prezentul contract.
Prezentul  contract  de  concesiune a  fost  incheiat  astazi,_____________,  in  2  (  doua  )
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

                   Concedent,                                                                               Concesionar,
        Comuna Miloșești,                                                   _______________________

  Preşedinte de sedinţă   , 
 Consilier local Popescu Valentin Nicolae                

 
Contrasemnează ,

Secretar
                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș



                                                
                                            OFERTA

       In vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului situat in comuna Miloșești,
judetul Ialomita, in suprafata de________ mp, situat in tarlaua -------, lot. nr. _______,
nr.  cadastral_______,  înscris  în  cartea  funciară  nr._________  a  comunei  Miloșești,
avândurmătoarelevecinatati:
N__________________________________________________,
S_______________________________________________,
E_____________________,
 V______________________,  licitatie  publica  ce  se  desfasoara  la  data  de
___________,

    1.  Subsemnatul,_______________________________________,  cu  domiciliul  in
localitatea__________________________,str.__________________________,Bl.____
_, nr._______, sc.______, etaj______, ap._____, judetul______________,legitimat cu
C.I.  /  B.I.  seria________,  nr.______________,  eliberat  /  a  la  data  de
_________________de  catre_________________________________,  CNP
___________________________, 
      2.Subscrisa__________________________________cu  sediul  social  în
localitatea__________________________,  strada
_______________________________  bl._____,  sc._____,  etaj____,  ap____,judetul
____________________,  /  inregistrata  la  Oficiul  Registrului  Comertului  sub
nr.________________,   avand  C.U.I
_______________________________reprezentată  de  către  domnul  /  doamna
_____________________________________,  cu  domiciliul  în  localitatea
__________________________,  strada  ____________________________  bl._____,
sc._____,  etaj____,  ap____,  judetul  ____________________,  având   CNP,
________________,  legitimat  cu  B.I.  /  C.I.  seria  _______nr________eliberat  de
__________________________,  la  data  de  _______________,  în  calitate  de
reprezentant legal,
     3. Prin împuternicit ___________________________________________ domiciliat
în  localitatea  __________________________,  strada
____________________________ 
bl._____,  sc._____,  etaj____,  ap____,  judetul  ____________________,  având
CNP____________________, legitimat cu B.I. / C.I. seria _______nr________ eliberat
de ______________________,  la data de _______________

  Pretul oferit este de _____________ lei / mp / an.

              DATA,                                                                       OFERTANT, 

_____________________                                                     SEMNATURA, LS 

                                                                                 _______________________



Declaraţie pe propria răspundere

       Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată cu
actul de identitate seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la data de
..................,  cu  domiciliul  în  localitatea  .................…………….,  str.  .....
………………………………........  nr.  ...........  bl.  ........,  sc.  .........,  ap.  .........,
sectorul/judeţul ............………………., având CNP........................................... în calitate
de reprezentant legal al .............…………………..………., cu sediul social în localitatea
 __________________________, strada ____________________________________
bl._____, sc._____, etaj____, ap____,judetul ____________________, / inregistrata la
Oficiul  Registrului  Comertului  sub  nr.________________,   avand  C.U.I
_______________________________declar  pe  propria  răspundere,  sub  sancțiunile
prevăzute  de  legea  penală  pentru  declaraţiile  nesincere,  că  persoana
juridică_____________________ nu se află în procedură de reorganizare judiciară
sau faliment.

              Data,                                                               Reprezentant Legal,
                                                                                      Nume și prenume
                                                                                       Semnătura



Declaraţie de participare la licitaţie

I.Subsemnatul / Subsemnata / Subscrisa ________________________________, 
ofertant / împuternicit al ___________________________________, participant la 
licitaţia publică având ca obiect concesionarea  terenului situat in comuna Miloșești, 
strada Principala ,nr.59 , judetul Ialomita, in suprafata de________ mp, tarlaua ---------, 
lot. nr. _______, nr. cadastral_______, înscris în cartea funciară nr._________ a 
comunei Miloșești, organizată de către COMUNA Miloșești, în calitate de proprietar, în 
data de ________________, certific  prin prezenta că informaţiile conţinute sunt 
adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II.Certific, prin prezenta, în numele ___________________________, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt descalificarea mea de la procedura de licitaţie în condiţiile în care cele 

declarate se dovedesc a fi neadevărate şi / sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată 

să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de 
ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege orice persoană fizică, 
alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care 
ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de licitaţie, sau ar putea oferta, întrunind 
condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de 
oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau 
aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi 
în ceea ce priveşte preţurile, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură 
sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au
legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, nici unui 
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţate de 
proprietar;

III.Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Detalii despre ofertant:
Numele şi prenumele ofertantului________________________________________
Adresa________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___
Adresa de corespondenţă ( dacă este diferită de adresa de domiciliu )
________________
______________________________________________________________________
_
Telefon / fax_____________________________
Data completării__________________________
 
                                                                 Ofertant,
                                                        ___________________
                                                            Nume şi prenume
                                                           ( semnătură autorizată )



ROMANIA                                 Anexa nr. 2 la H.C.L nr.     din
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MILOȘEȘTI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE
A TERENURILOR CARE URMEAZA A SE CONCESIONA

Nr.
crt

Bunul care se 
concesioneaza

Suprafata
( mp)

Vecinatati Destinatie Situatie juridica

1. Teren 
intravilan,  
situat în 
tarlaua 1, 
parcela A 30

3.105 mp

N –NC 20438 

S – NC 21127;

E- Mihai Radita

V – De 113

arabil

Domeniul privat al 
comunei Miloșești, 
Cartea funciară nr. 
21391, nr. cadastral 
21391

2. Teren 
intravilan,  
situat în 
tarlaua 133/7, 
parcela A 2

1.187 mp

N – Bunea Ion,NC
21482

 S – Bunea Ion;

 E- De 133/2,NC 
21482

  V – Ds 1736

arabil

Domeniul privat al 
comunei Miloșești, 
Cartea funciară nr. 
21483, nr. cadastral 
21483,dezmembrata
din C.F. nr. 21396

  Preşedinte de sedinţă   , 
 Consilier local Popescu Valentin Nicolae                

 
Contrasemnează ,

Secretar
                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș


	Declaraţie pe propria răspundere

