
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                      PROIECT 
 

             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind  aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a 

Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune pentru scoaterea la licitaţie 
publică, în vederea concesionării terenului aparţinând domeniului public al 

municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
27. 11.2014; 

Având în vedere raportul nr.170100/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a Documentaţiei de 
atribuire a contractului de concesiune pentru scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai;  

În conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.15 din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea public şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate public, modificată, Hotărârii Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 şi art.858-873 şi 
art.1166-1323 din Codul Civil; 
            În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3, 
art.61, alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală;    
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a 
terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
1241 mp, înscris în Cartea Funciară nr.53383, situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 
Mai, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea construirii unei pieţe agroalimentare. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire a contractului de 
concesiune pentru terenul identificat la art.1 din prezenta hotărâre, prevăzute în 
anexele 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

            INIŢIATOR,                       AVIZAT, 
               PRIMAR,                    SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 

 



 
 Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
NR.  170100 / 19. 11.2014       
                                                                    SE APROBĂ,                       
                                                                                                      PRIMAR,                                                     
                                                                                        LIA OLGUŢA VASILESCU        
                                                                               
      

RAPORT, 
 

Prin Hotărârea nr.252/29.05.2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat   scoaterea la 
licitaţie publică, în vederea concesionarii, pentru o perioadă de 15 ani, a  terenului aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 1241mp., situat în   str. Tabaci nr. 2- Piaţa 1 
Mai , identificat în anexa la hotărâre. 

Potrivit art. 2, preţul de pornire a licitaţiei publice, se stabileşte pe baza raportului de evaluare 
care va fi supus aprobării  Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Având în vedere Contractul de servicii nr.107687/24.07.2014 încheiat între Municipiul Craiova şi 
S.C. A.M.T. SERVICE S.R.L., privind prestarea de servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile, prin adresa 
nr.111735/01.08.2014 s-a solicitat efectuarea raportului de evaluare pentru stabilirea preţului 
concesiunii  terenului în suprafaţă de 1241 mp , situat în   str. Tabaci nr. 2- Piaţa 1 Mai ,în conformitate cu 
cerinţele caietului de sarcini şi cu obligaţiile   asumate prin  contract.     

Cu adresa nr.116531/12.08.2014, S.C. A.M.T. SERVICE S.R.L transmite  raportul  de evaluare prin 
care a fost estimată valoarea de piaţă a  terenului în suprafaţă de 1241 mp  la 1.144.300,00lei,fără TVA, şi 
valoarea redevenţei la 3, 07 lei/mp/lună , fără TVA iar prin  Hotărârea nr.439/28.08.2014 Consiliul Local 
al Municipiului Craiova a aprobat însuşirea  raportului  de evaluare  având ca obiect stabilirea  preţului de 
pornire a   licitaţei publice, în vederea concesionării  terenului aparţinând domeniului public al 
Municipiului Craiova, în suprafaţă 1241mp, situat în   str. Tabaci nr. 2- Piaţa 1 Mai, la valoarea de 3, 07 
lei/mp/lună , fără TVA. DE ASEMENEA, POTRIVIT ART.3 DIN  HOTĂRÂREA 
NR.252/29.05.2014 A  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA , DUPĂ 
APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PRIVIND PREŢUL DE PORNIRE A LICITAŢEI 
PUBLICE, VA FI APROBAT CAIETUL DE SARCINI. 

POTRIVIT PREVEDERILOR ORDONANŢEI DE URGENŢĂ GUVERNULUI Nr.54/2006 
,privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,propunerea de concesionare 
trebuie să aibă la bază efectuarea unui Studiu de Oportunitate , care se aprobă de către  concendent.  

De asemenea, în baza Studiului de Oportunitate, concedentul elaborează caietul de sarcini al 
concesiunii. Principalele elemente ale caietului de sarcini sunt stabilite în Normele Metodologice de  
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr.54/2006,aprobate prin H.G. nr.168/2007. 
În raport de aceste prevederi, pe baza datelor existente în cadrul unor compartimente din  structura 
organizatorică, a fost elaborat  Studiul de Oportunitate  privind concesionarea unui    teren  aparţinând 
domeniului  public al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 1241mp., situat în   str. Tabaci nr. 2- Piaţa 1 
Mai , conform Anexei nr.1 la prezentul raport. 
Studiul de oportunitate, este structurat pe capitole, după cum urmează: 

Informaţii generale – 
 
 
2. Motivele de ordin economic,financiar,social şi de mediu care justifică necesitatea şi  oportunitatea 
concesiunii  
3..Nivelul minim al redevenţei 
4.Durata estimată a concesiunii 
5. Termene previzibile 
6 Avize obigatorii  



7Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune                                                                            
   
 Durata propusă pentru acordarea concesiunii este de 15 ani cu posibilitatea prelungirii în  condiţiile legii. 
Conditiile de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin economic, financiar, social si de mediu 
urmarite de catre concedent privind exploatarea eficace a bunului  ce face  obiectul concesiunii si care 
justifică iniţierea procedurii de concesionare a terenului, au fost detalite in Studiul de Oportunitate . 
Pentru atingerea obiectivelor propuse prin Caietul de Sarcini , este necesară  structurarea cu  elemente  
stabilite în Normele Metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă  nr.54/2006,aprobate prin H.G. 
nr.168/2007 ,respectiv ,cu  urmatoarele elemente: 
1. informatii generale privind obiectul concesiunii: 
1.1. descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat; 
1.2. destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii; 
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; 
2. conditii generale ale concesiunii: 
2.1. regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii (regimul bunurilor proprii); 
2.2. obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare; 
2.3. obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenta; 
2.4. interdictia subconcesionarii bunului concesionat/posibilitatea subconcesionarii,după caz; 
2.5. durata concesiunii, care nu poate depasi 49 de ani; 
2.6. redeventa minima si modul de calcul al acesteia; Nivelul minim al redevenţei de la care se va porni 
licitaţia pentru concesionarea  terenului , se stabileşte  pe baza raportului de  evaluare intocmit de catre 
SC AMT SERVICE SRL ,  aprobat de Consiliului Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea nr.439/2014 ,la 
valoarea de 3,07 lei/mp/lună. 
2.7. natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent; 
2.8. conditiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, 
3. conditiile de valabilitate pe care trebuie să le indeplineascaă ofertele; 
4. clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune. 
Caietul de Sarcini astfel structurat dar detaliat in Anexa , se constituie ca Anexa nr.2 la  prezentul raport. 
Dupa elaborarea caietului de sarcini, cocendentul intocmeste Documentatia de atibuire ce se aprobă prin 
prin Hotărâre de către Consiliul Local. In cadrul documentatiei de atribuire sunt precizate orice 
cerinta,criteriu,regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului o informare 
completa,corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 
Documentatia de atibuire este elaborată  potrivit Normelor Metodologice de aplicare a  O.U.G. 
nr.54/2006  aprobate prin HG nr.168/2007 ,conform Anexei nr. 3 prezentul raport si cuprinde 
urmatoarele elemente: 
1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc; 
2. instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare; 
3. caietul de sarcini -conform Anexei nr.2 la prezentul raport 
4. instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 
5. informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei 
câştigătoare, precum şi ponderea lor. 
6. instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 
7. informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu H.C.L.nr.252/29.05.2014, H.C.L.nr.439/28.08.2014, cu 
prevederile O.U.G.nr.54/2006 ,modificată, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică coroborate cu Normele  Metodologice din H.G. nr. 168/2007, cu prevederile art. 13 
alin. din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii ,cu art.858-873 şi art.1166-1323 din Noul Cod Civil, cu  art.15 din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ,modificată şi completată şi în 
temeiul   art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu  alin.5 lit.a ,  art. 123 alin(1)şi alin (2) din Legea nr.215/2001, 



republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova : 

   1. Aprobarea Studiului de Oportunitate, privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului   
aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 1241mp., înscris în Cartea 
Funciară nr.53383, situat în   str. Tabaci nr. 2- Piaţa 1 Mai , prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul raport, 
în  vederea construirii unei pieţe agro alimentare. 

   2. Aprobarea Caietului de sarcini si Documentatia de atibuire a contractului de concesiune,   prevăzute în 
Anexele  nr.2 şi  3  la prezentul raport. 

 
 

                    Director executiv, 
  Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea  
                                                                                                           Întocmit, 
                                                                                                          Silvia Nănău 
 
 
 
 
  

 

                                                                                                            ANEXA NR.1  

                                        

 

                                                                 STUDIU DE OPORTUNITATE  

    

              Privind concesionarea prin licitaţie publică a   terenului ,proprietatea  publică a municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 1241 mp, situat  str.Tabaci, nr. 2,C.F. nr. 53383, în vederea construirii unei pieţe 
agro- alimentare 

 

 

           

       I.  INFORMAŢII GENERALE 

   I.1  La nivelul Municipiului Craiova, autoritatea publică locală se confruntă  cu lipsa  resurselor necesare 
realizării de construcţii noi , considerent care prin ,atragerea capitalului privat poate fi o sursă de 
finanţare pentru demararea unui program de construcţie a unei pieţe agro alimentare,preţul obţinut prin 
concesionare constituind venit la bugetul local.În acelaş timp nu poate fi neglijat impactul economic 
generat de satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale  

       

     I.2   Obiectul concesiunii, 



  Obiectul concesiunii, îl constituie terenul aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 1241  mp, situat în intravilanul municipiului Craiova , str. Tabaci nr. 2 , identificat prin Planul 
de amplasament şi delimitare ce se constituie ca Anexa nr.1 la prezentul studiu de oportunitate, 

 

     I.3  Descrierea si   identificarea bunului care urmează a fi concesionat  

 Terenul apartinând  domeniului public al Municipiului Craiova în suprafaţă de  1241mp,,situat în Craiova 
str. Tabaci, nr. 2, se concesionează în vederea construirii unei piete agro-alimentare. 

     Terenul are acces la stradă şi la următoarele utilităţi: apă potabilă, energie electrică, canalizare.  

      Terenul ce face obiectul concesionării,  apartine domeniului public al Municipiului Craiova fiind inscris 
in Anexa nr.2  pozitia 4696 din H.G. 965/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului 
Craiova,înscris în Cartea Funciară CF  nr. 53383 

   Terenul propus pentru concesionare, în suprafaţă de 1241 mp a avut destinatie de piata agroa-
alimentară, conditiile oferite fiind sub standardele necesare desfăşurării unor activităţi comerciale în 
condiţii moderne. 

 

        II. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC,FINANCIAR,SOCIAL ŞI DE MEDIU CARE JUSTIFICĂ NECESITATEA 
ŞI OPORTUNITATEA CONCESIONĂRII 

    II.1. Comportamentul de cumpărare a devenit din ce în ce mai complex, impunându-se o sectorizare 
mai bună a pieţei în ceea ce priveşte marketingul, distribuirea locurilor de vanzare, pentru o diferenţiere 
mai clară a comercializarii si expunerii produselor şi serviciilor din piete. 

   II.2 Pentru a putea face faţă standardelor impuse de legislatia în vigoare şi evoluţia comerţului în timp, 
au fost gandite strategii, proceduri şi moduri de lucru care au  ca prioritate o transparenţă totală a 
sistemului, astfel încât toate părţile implicate, să aibă la îndemână toate informaţiile relevante pentru a-
şi putea desfăşura convenabil activitatea în vederea realizarii obiectivelor propuse.  

  II.3. Descoperirea şi valorificarea oportunităţilor a trebuit să devină o activitate permanentă a 
managementului superior şi a celor care participă la fundamentarea strategiei . Punctul de  plecare în 
fundamentarea obiectivelor este reprezentat de satifacerea unor nevoi ale comunităţii locale si de 
solicitările unor  agenti economici si producatorii agricoli care trebuie să isi desfasoare  activitatea în 
piaţa 1 Mai din  municipiului Craiova . 

    II.4 În acest sens pentru respectarea standardelor, SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA  SRL în anul 2011 a 
initiat un proiect, avand ca obiectiv „Modernizare Piata 1 Mai”, pentru realizarea căruia a fost întocmit 
un studiu de fezabilitate în valoare 24.194 lei, investitia fiind estimată la o valoare de 2.668.638 lei, 
studiu aprobat prin Hotarârea nr. 4 din data de 26.01.2012 a  Consiliului Local al munipiului Craiova. 

   II.5  În cadrul acestei pieţe trebuiau  făcute modernizări, însă ca urmare a scăderii încasărilor de-a 
lungul timpului şi din cauza situaţiei economice ,SC ,,Piete si Târguri Craiova SRL ’’ nu dispunea de fonduri 
necesare pentru executarea acestor lucrări,deşi societatea avea un trend crescător,aducerea la un 
standard corespunzător Uniunii Europene nu justifica efortul financiar în modernizare ci în realizarea unei 
construcţii care să aibă în zona centrală un spaţiu amplu dezvoltat pentru vânzare care să impună  
identificarea de noi surse financiare . 



       II.6  Întrucât până în luna mai 2014 ,nu s-au atras fonduri bugetare si nici extrabugetare în vederea 
finantarii investiei, SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL nu a  putut  realiza finantarii investiei. 

 II.7 În această situatie, având în vedere necesitatea asigurarii unor condiţii corespunzătoare privind 
desfăşurarea, conform standardelor europene, a activităţilor din punct de vedere sanitar – veterinar şi de 
sănătate publică  în această piaţă, prin  Hotarârea Consiliului Local nr. 149/2014 s-a aprobat preluarea 
bunurilor şi  a aleilor carosabile situate în Piata 1 Mai, din exploatarea SC ,,Piete si Târguri Craiova’’ în 
proprietatea publică  a Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova . 

 II.8 Oportunitatea promovării prezentului studiu rezultă şi din prevederile Hotărîrii nr. 252/20014 a 
Consiliul Local al Municipiului Craiova prin care s-a aprobat scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionarii terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 1241mp., 
situat în   str. Tabaci nr. 2- Piaţa 1 Mai . 

 II.9 Pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat conform normelor în vigoare,întrucât în bugetul de venituri 
şi cheltuieli propriu nu au fost  prevăzute fonduri pentru realizarea unei construcţii noi,iar Serviciul public 
specializat SC ,,Piete si Târguri Craiova’’a renunţat la exploatarea bunului primit în concesiune, a fost  
necesară administrarea cât mai eficientă a terenului ,soluţiea ideală constând ăn scoaterea la licitaţie 
publică aşa cum   rezultă din prevederile   H.C.L. nr. 252/20014 . 

II.10 Necesitatea şi oportunitatea realizării unei investiţii în Piaţa 1 Mai se impune, deoarece această 
piaţă deserveşte un număr mare de locuitori din cartierul 1 Mai, zonă importantă a municipiului, 
datorată şi Spitalului Judeţean Dolj care se află vis-a vis de aceasta. 

 II.11 Iniţiativa concesiunii are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potenţial maxim atât din 
punct de vedere al concedentului, Municipiul Craiova, prin estimarea eficienţei investiţiei prin satifacerea 
unor nevoi ale comunităţii locale cât şi al concesionarului. Din punct de vedere al autorităţii locale, 
identificăm trei  componente majore care justifică iniţierea procedurii de concesionare a terenului şi 
anume: de ordin economic ,social şi cea  de ordin financiar. 

     II.12 Prin  concesionarea terenului în vederea construirii unei piete agroalimentare, se are în vedere 
creşterea calităţii actului de comert, crearea unei ambianţe urbane atrăgătoare şi a unei imagini 
arhitecturale contemporane şi interesante. 

  II.13 Motivaţia pentru componenta financiară privind concesionarea terenului prezintă următoarele 
avantaje: concesionarul va acoperi în întregime costurile construcţiei executate, concesionarul  va achita 
concedentului, în contravaloarea terenului concesionat, o redevenţă anuală stabilită prin contract, ce se 
face venit la bugetul local. De asemenea, se preconizează atragerea de venituri suplimentare la bugetul 
local prin încasarea sumelor privind eliberarea Autorizaţiei de  Construire şi a sumelor ce vor fi 
încasate pentru impozitul pe clădire, după finalizarea construcţiei.    

  II.14 În acelaşi timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea imaginii zonei şi 
atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează satifacerea unor nevoi ale comunităţii locale precum şi 
ridicarea gradului de civilizaţie şi confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabilă. 

 II.15 Motive de ordin legislativ: terenul poate fi concesionat prin licitaţie publică organizată în condiţiile  
legii, în  temeiul următoarelor prevederi: 

  -prevederile art. 36(5) lit. a) coroborate cu dispoziţiile art, 123 alin(l)  şi alin. (2) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, conform cărora:    „Consiliile   locale hotărâsc ca bunurile ce 



aparţin domeniului public de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor 
publice, să fie concesionate ori să fie închiriate; concesionarea se face prin licitaţie publica, organizată în 
condiţiile legii", 

  -prevederile art. 13  din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

  -prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul juridic al contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007; 

  -prevederile H.G nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 
54/2006, 

   -art.858-873 din Noul Cod Civil 

     III. NIVELUL MINIM AL REDEVENŢEI 

    III.1  Nivelul minim al redevenţei s- a stabili prin raport de evaluare care a fost  supus  spre  aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova,  iar prin  Hotărârea nr.439/28.08.2014 Consiliul Local al 
Municipiului Craiova a aprobat însuşirea  raportului  de evaluare  având ca obiect stabilirea  preţului de 
pornire a   licitaţei publice, în vederea concesionării  terenului aparţinând domeniului public al 
Municipiului Craiova, în suprafaţă 1241mp, situat în   str. Tabaci nr. 2- Piaţa 1 Mai, la valoarea de 3, 07 
lei/mp/lună , fără TVA. urmărindu-se obţinerea unor venituri suplimentare la bugetul local,dar în acelaşi 
timp se va avea în vedere şi încurajarea investitorilor. 

  III.2 Redevenţa minimă trebuie să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare a  terenului,în 
condiţii de piaţă,conform dispoziţiilor art.17 din Legea nr.50/1991. 

   III.3 Valoarea finală a redevenţei ,va fi stabilită în urma licitaţiei publice ce urmează a fi organizată de 
concendent. 

    III.4  Modalitatea de plată va fi stabilită de concendent în contractul de concesiune. 

   III.5 Redevenţa pentru anul 2014 , reprezentând preţul concesiunii ,se va achita de  concesionar ,după 
obţinerea Autorizaţiei de Construcţie,dar nu mai târziu de 31.03.2015 

  III.6 Redevenţa obţinută ca urmare a concesiunii,se face venit la bugetul local al  municipiului Craiova. 

     IV. DURATA ESTIMATĂ A CONCESIUNII 

      IV.1 Durata propusă pentru acordarea concesiunii este de15  ani cu posibilitatea prelungirii în condiţiile 
legii,pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială. 

           IV.2 Subconcesionarea este interzisă,cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege. 

    V .TERMENE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE 

   De la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea iniţiativei de concesionare şi 
a documentaţiei de licitaţie,în funcţie de rezultatele acesteia ,dacă se adjudecă de la prima şedinţă ,sunt 
necesare minim 90 de zile. 

    VI. AVIZE OBLIGATORII  



            VI.1 Avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale ţi al Statului Major privind încadrarea 
obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare -Nu este cazul 

        VI.2 Concesionarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare 
în domeniul protecţiei mediului, începând de la data preluarii bunului, până la încetarea contractului de 
concesiune. 

       VI.3 Concesionarul are obligaţia de a obţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele impuse de 
legislaţia mediului. 

     VII. PROCEDURA UTILIZATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE ŞI JUSTIFICAREA 
ALEGERII PROCEDURII  

    VII.1 Concesionarea are loc la iniţiativa concedentului  prin Consiliul Local al municipiului Craiova  
,calitate prevăzută de art. 5 din O.U.G.nr.54/2006 ,modificată, privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică,pentru bunul proprietate publică, şi are ca obiectiv principal utilizarea 
amplasamentului la potenţial maxim atât din punct de vedere al concedentului, 

    VII.2 Procedura de atribuire a contractului de concesiune este licitaţia -procedură la care persoana 
fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune oferta, potrivit art.14 din  O.U.G.nr.54/2006 
,modificată, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. 

    VII.3  În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.54/2006 ,modificată, privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică, coroborate cu Normele Metodologice din H.G. nr.168/2007şi 
prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi 
completările ulterioare, cu art.858-873 din Noul Cod Civil, cu art.15 din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ,modificată şi completată şi cu prevederile art.36 alin.2 
lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a  şi art. 123 din Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică 
locală,concesiunea se va acorda prin licitaţie publică . 

                                                       Noiembrie  

 

                                                                                ANEXA nr. 2 
 
                                                          CAIET DE SARCINI 
 

 Privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului proprietate publică a municipiului 
Craiova ,în suprafaţă  de 1241 mp, situat în  municipiului Craiova, str. Tabaci, nr. 2, C.F. nr. 53383, în 
vederea construirii unei pieţe agro-alimentare. 

 
 

CAP. I.  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII 
            I.1 DESCRIEREA ŞI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE COCESIONAT 

   Obiectul concesiunii, îl constituie terenul aparţinând domeniului public al Municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 1241  mp, situat în intravilanul municipiului Craiova , str. Tabaci nr. 2 , CF. 
nr.53383, identificat prin Planul de amplasament şi delimitare ce se constituie ca Anexa  la prezentul 
caiet de sarcini. 

 
− DESTINAŢIA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL CONCESIUNII 

 



Terenul în suprafaţă de  1241 mp,,situat în Craiova str. Tabaci, nr. 2, se concesionează în 
vederea construirii unei pieţe agro-alimentare. 

Terenul are acces la stradă şi la următoarele utilităţi: apă potabilă, energie electrică, 
canalizare,fiind situat în apropierea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. 
 Terenul ce face obiectul concesionării,  apartine domeniului public al Municipiului Craiova 
fiind inscris in anexa 2 pozitia 123 din H.G. 141/2008.  
   Conform P.U.G aprobat prin H.C.L. nr.23/2000, prelungit prin H.C.L. nr.37/2013,terenul este situat 
în zona de locuinţe cu regim de înălţime max P+2,POT Max 35%, CUT Max1,05. 

A.Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii,valori maxime pentru POT 
       - Pe terenul ce face obiectul concesiunii, se va  realiza o piata agro-alimentara, cu regim de 
înălţime P+1, cu POT Maxim 87,03% şi CUT Maxim 1,05%, cu o retragere de  2,50m faţă de limita de 
proprietate, construcţie cu caracter provizoriu,durata de amplasare fiind de 15 ani.    
 -Accesul principal se va realiza din str. Tabaci. 
  -Lucrările ce se vor executa, se vor încadra în condiţiile menţionate în Autorizaţia de 
construire şi vor respecta prevederile specifice din Codul Civil precum şi din acte normative în 
vigoare, de mediu, economico-financiare, P.S.I. 
      Se vor efectua toate lucrările care să ofere terenului destinaţia pentru care s-a concesionat 
numai după obţinerea autorizaţiei de construire în condiţiile Legii nr.50/1991, republicată, cu 
modificările ulterioare. Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare realizării obiectivului cad 
în sarcina concesionarului. Arhitectura va respecta ambientul şi specificul zonei. 
 Durata de execuţie a obiectivului va fi de maxim 24 luni de la data eliberării autorizaţiei de 
construire. 

B. Funcţiuni 
  1.În cadrul proiectului se va propune realizarea unui construcţii împărţită pe funcţiuni, având ca 
obiectiv important – o hală pentru vânzarea produselor agro-alimentare, ce va cuprinde 
următoarele spaţii: spaţii vânzare legume-fructe, zonă administrativă, grupuri sanitare, zonă 
vânzare flori, zonă vânzare ouă, zonă vânzare produse lactate. De asemenea, se vor prevedea  12 
spaţii comerciale şi unităţi de alimentaţie publică (cat I şi lux) 
  2.Pentru accesul persoanelor cu dezabilităţi se va prevedea o rampă cu înclinaţie de 8%. 
 3.Pe teren se vor amplasa locuri de parcare în conformitate cu funcţiunea propusă.                                    
4.Numărul locurilor de parcare se va stabili conform RGU. 
5. Construcţia va avea accese pietonale pentru clienţi astfel realizate încât să permită un acces facil 
spre spaţiile de vânzare . Se vor prevedea accese pentru personal şi accese pentru marfă şi 
evacuarea gunoiului de pe platforma de depozitare. 

C.  Caracteristicile principale ale construcţiilor 
          1. Regimul de înălţime propus pentru construcţie este parter. 

          2.În incintă se va prevedea un sistem modern de colectare a deşeurilor menajere şi de  
colectare selectivă a acestora . 

3.La proiectarea construcţiei se va avea în vedere realizarea unui obiectiv important – o hală 
pentru vânzarea produselor agro-alimentare, ce va cuprinde următoarele spaţii: spaţiu vânzare 
legume-fructe, zonă administrativă, grupuri sanitare, zonă vânzare flori, zonă vânzare ouă, zonă 
vânzare produse lactate. De asemenea, se vor prevedea 12 spaţii comerciale şi unităţi dealimentaţie 
publică (cat I şi lux) 

 
D. Sistem constructiv 

   1.În proiectare şi execuţie se vor respecta toate normativele de proiectare    antiseismică în 
vigoare. 

      2. Sistemul constructiv va fi în conformitate cucaracterul  construcţiei . 
E. Finisaje 

6.8.1.1. Finisajele interioare şi exterioare,  vor fi de calitate superioară în conformitate cu 
standardele de calitate a materialelor de construcţii în vigoare stabilite de Comunitatea Europeană. 

F. Echipamente şi utilităţi 
     1. Fiecare spatiu comercial va fi dotat cu toate echipamentele necesare asigurării unei 

calităţi superioare a funcţionării. 



    2. Toate echipamentele şi instalaţiile prevăzute vor deţine certificat de calitate sau 
declaraţie de conformitate. 
      

  1.3 CONDIŢIILE DE EXPLOATARE A CONCESIUNII ŞI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, 
FINANCIAR, SOCIAL ŞI DE MEDIU URMĂRITE DE CĂTRE CONCEDENT PRIVIND EXPLOATAREA 
EFICACE A BUNURILOR CE FAC OBIECTUL CONCESIUNII 

Iniţiativa concesiunii are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potenţial maxim 
atât din punct de vedere al concedentului, Municipiul Craiova, cât şi al concesionarului. Din punct 
de vedere al autorităţii locale, identificăm două componente majore care justifică iniţierea 
procedurii de concesionare a terenului şi anume: de ordin economic şi cea de ordin financiar. 

Terenul propus pentru concesionare, în suprafaţă de 1241 mp a avut destinatie de piata 
agroa-alimentară, conditiile oferite fiind sub standardele necesare desfăşurării unor activităţi 
comerciale în condiţii moderne. 

Prin  concesionarea terenului în vederea construirii unei piete agroalimentare, se are în 
vedere creşterea calităţii actului de comert, crearea unei ambianţe urbane atrăgătoare şi a unei 
imagini arhitecturale contemporane şi interesante. 

Motivaţia pentru componenta financiară privind concesionarea terenului prezintă 
următoarele avantaje: concesionarul va acoperi în întregime costurile construcţiei executate, 
concesionarul va achita concedentului, în contravaloarea terenului concesionat, o redevenţă anuală 
stabilită prin contract, ce se face venit la bugetul local. De asemenea, se preconizează atragerea de 
venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea sumelor privind eliberarea Autorizaţiei de 
Construire şi a sumelor ce vor fi încasate pentru impozitul pe clădire, după finalizarea construcţiei. 

În acelaşi timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea imaginii zonei 
şi atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează satifacerea unor nevoi ale comunităţii locale 
precum şi ridicarea gradului de civilizaţie şi confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabilă. 

         Motive de ordin legislativ: terenul poate fi concesionat prin licitaţie publică organizată în 
condiţiile  legii, în  temeiul următoarelor prevederi: 

        -prevederile art. 36(5) lit. a) coroborate cu dispoziţiile art, 123 alin(l)  şi alin. (2) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, conform cărora: 

   „Consiliile   locale hotărâsc ca bunurile ce aparţin domeniului public de interes local, să fie 
date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie 
 închiriate; concesionarea se face prin licitaţie publica, organizată în condiţiile legii", 

-prevederile art. 13  din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

-prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul juridic al contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007; 

-prevederile H.G nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 
nr. 54/2006, 

-art.858-873 din Noul Cod Civil 
 

CAP II   CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII: 
II.1 REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR ÎN DERULAREA CONCESIUNII 

Regimul bunurilor utilizate de concesionar 
 

În derularea contractului de concesiune, bunul preluat de concesionar îl reprezintă  terenul 
proprietate publică, în suprafaţă de 1241 mp, situat în municipiul Craiova, str. Tabaci nr. 2, în 
vederea  construirii unei piete agro-alimentare. 

Concedentul are obligaţia de a preda concesionarului terenul pe bază de proces verbal de 
predare/primire. 

In derularea contractului de concesiune, potrivit art. 52 din OUG nr.54/2006 concesionarul 
va utiliza urmatoarele categorii de bunuri: 
 a) bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul concesiunii, ce revin de plin drept, gratuit 
şi libere de sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. 



  b) bunurile proprii: bunuri care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către 
acesta pe durata concesiunii şi care, la încetarea contractului, rămân în proprietatea 
concesionarului. 
  II.2 OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI,STABILITE CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN 
VIGOARE 

Concesionarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în 
vigoare în domeniul protecţiei mediului, începând de la data preluarii bunului, până la încetarea 
contractului de concesiune. 

Concesionarul are obligaţia de a obţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele impuse de 
legislaţia mediului. 

Pe durata concesiunii este interzisă schimbarea destinaţiei activităţii pentru care s-a încheiat 
contractul fără avizul scris al concedentului. 
   II.3 OBLIGATIVITATEA ASIGURĂRII EXPLOATARII ÎN REGIM DE CONTINUITATE ŞI  
 PERMANENŢĂ 

Concesionarul are obligatia să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate    si 
permanenţă a obiectului concesiunii pe cheltuiala sa şi să despăgubească pe concedent pentru 
pagubele produse din culpa sa. 
        II.4  INTERDICŢIA SUBCONCESIONĂRII BUNULUI  CONCESIONAT/POSIBILITATEA 
SUBCONCESIONARII, DUPA CAZ 

    Subconcesionarea este interzisă, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege. 
 
 II.5. CONDIŢIILE ÎN CARE CONCESIONARUL POATE CONCESIONA  

BUNUL CONCESIONAT PE DURATA CONCESIUNII 
              -Nu este cazul 
           II.6 DURATA CONCESIUNII 
   Conform dispoziţiilor art. 7 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul juridic al contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică, contractul de concesiune se încheie în conformitate cu 
legea română, pentru o durată de  15 de ani, începând de la  data semnării lui. 

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. 

        II.7 REDEVENŢA MINIMA ŞI MODUL DE PLATĂ. 
        Redevenţa minimă   pentru licitaţie  a fost stabilită   în urma unui raport de evaluare întocmit de 
către un expert evaluator ANEVAR şi  însuşită de    Consiliului Local al Municipiului Craiova prin 
Hotărîrea nr. 439/28.08.2014, la valoarea de 3,07 lei/mp/lună. Redevenţa minimă trebuie să 
asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare a terenului, în condiţiile de piaţă conform 
dispoziţiilor art. 17 din Legea nr.50/1992. 

Valoarea finală a redevenţei, va fi stabilită în urma licitaţiei publice ce urmează a fi organizată 
de concedent. 

Redevenţa obţinută ca urmare a concesiunii, se face venit la bugetul  local al Municipiului 
Craiova.                       

Redevenţa anuală se va achita în 2 rate semestriale egale, la datele prevăzute în contractul de 
concesiune. 

Pentru depăşirea termenelor de plată a redevenţei, concesionarul va plăti majorări de 
întîrziere conform actelor normative în vigoare la data plăţii. Se consideră întârziere la plata 
redevenţei depăşirea termenului scadent expres prevăzut în contractul de concesiune. 

Neplata redevenţei a două rate consecutive duce la rezilierea unilaterală a contractului de 
concesiune din iniţiativa concendentului, cu pierderea garanţiei. Rezilierea va opera de plin drept, 
fără somaţie, îndeplinirea altor formalităţi judiciare şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, cu 
un preaviz de 30 zile calendaristice transmis concesionarului. 

Modul de achitare al preţului concesiunii, cât şi clauzele pentru nerespectarea obligaţiilor de 
plată se vor prevedea prin contractul de concesiune. 
 

- NATURA ŞI CUANTUMUL GARANŢIILOR SOLICITATE DE CONCEDENT 
 In conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul juridic al 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 



22/2007, concesionarul are obligaţia ca în termen de 90 zile de la data semnării contracţulului de 
concesiune, să depună cu titlu de garanţie, o sumă egală cu contravaloarea redevenţei datorate pe 6 
luni. 

 - Concedentul va putea utiliza această sumă numai în situaţia în care concesionarul nu-şi 
îndeplineşte obligaţia privind plata preţului concesiunii, a penalităţilor şi a altor sume datorate de 
concesionar, în baza contractului de concesiune şi eventualele majorări, iar în situaţia în care nu a 
fost utilizată, aceasta se restituie concedentului, după finalizarea obiectivului. 

Garantia de participare la licitatie va fi in suma fixă  de 23 mii lei. 
 

CAP. III CONDIŢII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE  
SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ  OFERTELE 

III.1 Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

III.2 Ofertele se redactează în limba română, conform legislaţiei române, de către persoane 
fizice sau juridice, române sau străine care se vor angaja să construiască pe cheltuiala sa o piata 
agro-alimentara. 

III.3 Fiecare participant poate depune o singură ofertă. 
          III.4 Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. 
Oferta depusă la o altă adresă decât cea a concedentului  sau după expirarea datei limită pentru 
depunere se returnează nedeschisă. 

III.5 Conţinutul ofertelor trebuie sa rămână confidenţial până la data stabilită pentru 
deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai 
după această dată.  Documentele care însoţesc oferta  trebuie să fie redactate în limba română. 

III.6 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe perioada de 
valabilitate stabilită de concedent. 

III.7 Durata de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 
- Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate. 
Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele, precum şi modul de 

elaborare şi prezentare, sunt precizate în Documentatia de atribuire 
 III.9   Ofertele se depun   la sediul Primăriei Municipiului Craiova str. A.I. Cuza nr.7, în două 

plicuri închise şi sigilate, netransparente, unul exterior şi unul interior, care vor conţine 
documentele prevăzute şi care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul “Oferte” 
precizându-se data şi ora. 

III.10 Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul 
exterior va trebui să conţină: 

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de 
ofertant, fară îngroşări, ştersături sau modificari; 
 b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertantului, conform 

Documentaţiei de atribuire; 
         c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
III.11 Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisa, se înscriu numele sau denumirea 

ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz. 
III.12 Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 3 

ofertanti. 
       III.13 Plicurile, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru 
deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie sau în anunţul negocierii directe, după caz. 

După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică, comisia de evaluare elimină 
ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la punctul III.10 şi III.11 

− Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea 
plicurilor exterioare, cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile prevăzute la punctul III.10 şi III.11 
         III.15 După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeste 
procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei. 
     III.16  Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal  de către 
toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 



     III.17 Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute 
în Documentaţia de Atribuire. 
      III.18  În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, 
secretarul acesteia întocmeste un proces-verbal în care menţioneaza 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. 

Contractul de concesiune va fi încheiat în formă scrisă în limba română. Conţinutul 
contractului de concesiune trebuie să respecte prevederile legale. Contractul de concesiune va fi 
încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare. Refuzul ofertantului declarat 
câştigător de a încheia contractul de concesiune atrage pierderea garanţiei depusă pentru 
participare la licitaţie. În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză  încheierea  contractului 
de concesiune, licitaţia va fi anulată, iar concedentul va relua procedura de licitaţie publică de la 
etapa publicării anunţului, în condiţiile legii, studiul de oportunitate şi caietul de sarcini păstrându-
şi valabilitatea. 

 
Cap. IV. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii:  
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, dacă părţile nu convin în scris, 

asupra prelungirii acestuia în condiţiile prevăzute de lege. În cazul prelungirii contractului de 
concesiune, acesta se deruleaza în condiţiile stabilite iniţial. 

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
concedent cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile, în sarcina concedentului.În situatia 
prevazută,  concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de 
concesiune şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta măsură. 

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea 
unilaterală de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea 
unilaterală de către concedent cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

e) în cazul imposibilităţii de orice natură a concesionarului de a realiza investiţia  (piata agro-
alimentara) în termenul stipulat de 24 de luni, cu consecinţa preluării investiţiei de către concedent 
şi fără plata de despăgubiri. Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru 
prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a imposibilităţii de a realiza investiţia în condiţiile 
caietului de sarcini şi ale contractului de concesiune încheiat. 

f) neobţinerea autorizaţiei de construire şi neânceperea investiţiei în termen de cel mult un 
an de la data încheierii contractului de concesiune şi după caz, nefinalizarea acesteia în termenul 
autorizării; 

g) prin acordul comun al părţilor; 
h) în cazul intervenţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit. 
) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, stabilite de părţi prin contractul de 

concesiune, fară a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 
CAP V. ALTE CERINŢE 

V.1  - CONCEDENTUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII: 
a) pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile 

concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. 
 Verificarea prevazută la alin. a) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a 

concesionarului şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune. 
 b) concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, 

cu notificarea prealabilă a concesionarului, numai în condiţiile prevăzute de alin. a)  
c) să predea concesionarului bunul concesionat, pe bază de proces-verbal de 

predare/primire. 
d) concedentul are obligaţia de a nu tulbura pe concesionar, în exerciţiul drepturilor rezultate 

din contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de lege. 
e) concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură 

a afecta drepturile concesionarului în măsura în care aceste situaţii depind în tot sau  în parte de 
voinţa sa. 



f) de asemenea, concedentul garantează pe concesionar ca bunul concesionat nu este 
sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat. 

g) concedentul poate denunţa unilateral contractul de concesiune în condiţiile art.57 alin 1 lit 
b, respectiv la încetarea  contractului ce poate avea loc, în cazul în care interesul naţional sau local o 
impune. În această situaţie, concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral 
contractul de concesiune şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsura. 
Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate concesionarului şi modul de plată a acestora. 
În caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul 
concedentului, dacă  părţile nu stabilesc altfel. 

       
 

    
  V.2 CONCESIONARUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII: 

   a) în temeiul contractului  de concesiune, concesionarul dobandeste dreptul de a exploata, 
pe riscul si pe raspunderea sa, bunul teren, proprietate publica care face obiectul contractului, 
potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent. 

  b) concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul 
concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părti prin contractul de concesiune. 

c) să obţină prin grija şi pe cheltuiala proprie autorizaţia de construire împreună cu avizele 
necesare, să înceapă construcţia conform Proiectului Tehnic şi avizelor legale, în termen de un an de 
la data încheierii contractului de concesiune, şi să o finalizeze în termenul valabilităţii autorizaţiei ce 
construire; 

d) să respecte condiţiile reglementate prin  autorizatie de construire, certificatul de 
urbanism,avizele şi acordurile emise în procedura de autorizare  referitoare la amplasarea 
construcţiei pe teren, 

e) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanenţă a obiectului 
concesiunii pe cheltuiala sa şi să despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa; 

f) să achite redevenţa  la valoarea şi modul  stabilit la cap II.7 din prezentul caiet de sarcini şi 
în contractul de concesiune. 

g) concesionarul, are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei in 
vigoare cu privire la P.S.I., protecţia mediului, a persoanelor; 

f) la expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie 
concedentului în deplină proprietate, libere de orice sarcini, bunurile de retur  

i) concesionarul are obligaţia de a înregistra terenul ce face obiectul concesiunii în  în 
registrul de publicitate imobiliară sau în Cartea funciară. 

j)  concesionarul va avea dreptul de a exploata  spaţiile din bunul construit pe cheltuială 
proprie, în condiţiile din prezentul caiet de sarcini,  şi în raport de preţul pentru utilizarea locurilor 
publice şi private din pieţele municipiului Craiova ,pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea 
nr.785/2013 a Consiliului Local al Municipiului Craiova.                                                               
 V.3 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării    contractului de concesiune şi care   nu 
se pot soluţiona pe cale amiabilă,  vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti 
competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. 
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui 
jurisdicţie se află sediul concendentului. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la 
secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel, conform prevederilor legale. Pe toată durata 
concesiunii, cele două părţi se vor supune legislaţiei române în vigoare. 

 DISPOZIŢII FINALE 
Realizarea obiectivului piata agro-alimentara, pe terenul ce face obiectul prezentului Caiet de Sarcni, 
se va face numai pe baza unui proiect legal , pentru care s-a obţinut autorizaţia de construire emisă 
de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată. 
Soluţiile prezentate odată cu depunerea ofertelor, în cazul adjudecarii licitaţiei, nu reprezintă 
aprobarea acestora şi nu exonerează pe câştigător de obţinerea avizelor si acordurilor legale din 
partea organismelor stabilite în eliberarea acestora. 



Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea şi funcţionarea investitiei privesc pe 
concesionar.  Toate lucrarile privind racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente şi  obţinerea 
avizelor şi acordurilor de la deţinătorii acestora, privesc pe concesionar. 
Contractul de concesiune poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare  pe parcursul executării 
sale, cu acordul părţilor.  Introducerea  de clauze contractuale speciale,modificarea sau adaptarea    
prevederilor  contractului  de concesiune  se  poate face numai  prin act  adiţional  încheiat  între  
părţile  contractante  şi  aprobat  prin  hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Concendentul are dreptul ca prin împuterniciţii săi să urmărească mersul  lucrărilor de construcţii 
în vederea respectării autorizaţiei de construire. 
În cazul imposibilităţii de orice natură a concesionarului de a realiza obiectivul - piata agro-
alimentara, în termenul stipulat de 24 de luni, contractul de concesiune  încetează, cu consecinţa 
preluării investiţiei de către concendent şi fără plata de despăgubiri. 

Documentele necesare lictatiei inclusiv Caietul de sarcini, se pun la dispoziţia  solicitanţilor 
contra unei sume de 200 lei. 

 Data limită pentru depunerea ofertelor este ---------, ora--- 
 Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Craiova,str.A.I.Cuza nr.7, în data de--------------ora -

----- , Sala Nicolae Romanescu. 
               Noiembrie 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  ANEXA nr. 3   

 
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE  

 
 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL 
 Denumirea concedentului: Municipiul Craiova  cu sediul în Craiova Str. A. I. Cuza nr.7, CIF 

4417214, reprezentat prin Primar, în calitate de concedent, Telefon: 0251-416235, Fax:0251-
411561  

 
2.INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE 

CONCESIONARE 
2.1.Procedura aplicată: 
Pentru atribuirea  contractului de concesiune se aplică procedura de licitaţie publică, la care 

persoanele fizice  sau juridice române sau străine, interesate, au dreptul de a depune ofertă. 
În cazul în care, în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte 

valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie (art.25 din 
O.U.G. nr.54/2006) 



Dacă nici după repetarea procedurii de licitaţie nu au fost depuse  cel puţin 3 oferte valabile, 
concedentul va anula procedura şi va organiza procedura de negociere directă (art.26 din O.U.G. 
nr.54/2006) 

2.2 Legislaţie aplicabilă: 
- O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, 
modificată, 
 -H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 146 din 28 februarie 2007 

2.3.Principii care stau la baza atribuirii contractului de concesiune: 
a) transparenţa; 
b) tratamentul egal; 
c) proporţionalitatea; 
d) nediscriminarea; 
e) libera concurenţă 
2.4. Reguli de comunicare: 
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să fie transmise 

în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul 
primirii. Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure 
integritatea şi confidenţialitatea datelor respective. 

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi: 
a) fax 
b) poştă 
 prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a) şi b) 

Orice persoană interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura 
de atribuire a contractului de concesiune prin oricare din modalităţile prevăzute mai sus. 

Orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, 
trebuie să fie confirmată, prin scrisoare transmisă prin poştă în termen de 24 ore de la data 
transmiterii solicitării. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate 
care a înaintat o solicitare în acest sens, pe suport hârtie. 

Costul documentaţie de atribuire este de  200 lei. Costul documentaţiei se achită prin 
virament în contul deschis de Municipiul Craiova, la Trezoreria Municipiului Craiova, sau în numerar 
la casieria Concedentului în baza notei de plată emisă de Serviciul Patrimoniu, camera 304, zilnic 
între orele 8:30 şi 16:00. 

Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate, în maxim 4 zile 
lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise din partea acesteia. 

Persoanele interesate au obligaţia de a întreprinde toate diligenţele necesare astfel încât 
respectarea de către concedent a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziţie a 
documentaţiei de atribuire să nu conducă la situaţia în care aceasta să fie pusă la dispoziţia sa cu mai 
puţin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 

2.5.Date limită care trebuie respectate: 
Data limită pentru depunerea ofertelor este _________ ________, ora  
Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Craiova,str.A.I.Cuza nr.7, în data de ____________,  ora 

_______________ , Sala Nicolae Romanescu. 
2.6 Dreptul de a solicita clarificări 
Orice persoană interesată care a obţinut un exemplar din documentaţia de atribuire are 

dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. 
Concedentul are obligaţia de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile 

lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către 

toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile OUG nr.54/2006, documentaţia de 
atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 
În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, concedentul are obligaţia 
de a răspunde la aceasta, în condiţiile art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr.54/2006. 

2.7 Documentaţia de atribuire 



Orice modificare a conţinutului documentelor licitaţiei se va comunica tuturor solicitanţilor 
care au cumpărat aceste documente. 

În cazul în care ca urmare a modificărilor documentelor licitaţiei este necesar să se 
prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către 
organizator tuturor solicitanţilor odată cu notificarea modificării. 

2.8.Desfăşurarea licitaţiei 
   Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de 

licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. 
   Anuntul de licitatie se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea  VI-a, 

într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală cu cel puţin 20 de zile 
calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor si se afiseaza la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova str.A.I.Cuza nr.7. Orice persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a 
obţine prezentele instrucţiuni şi caietul de sarcini, precum şi de a solicita clarificările necesare.  

Concedentul va putea organiza şi ţine licitaţii pentru  concesionarea prin licitaţie publică a 
terenului proprietate publică, în suprafaţă  de 1241 mp, situat în  municipiului Craiova , str.Tabaci 
nr.2, înscris în cartea funciară nr.53383, în vederea realizării obiectivului piaţă agro-alimentară,în 
conformitate cu procedura descrisă la punctul 4 din prezentele instrucţiuni. 

În vederea desfăşurării licitaţiei, a analizării, selectării şi evaluării ofertelor, întocmirea 
raportului de evaluare, a proceselor-verbale de şedinţă, desemnarea ofertei câştigătoare, 
concedentul numeşte comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate 
fi mai mic de 5. Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant. Comisia 
de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza documentaţiei de 
atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 
Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor 

şi documentelor cuprinse în ofertele analizate. 
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a 

participa la deschiderea ofertelor. 
Plicurile sigilate, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru 

deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie. 
După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină 

ofertele care nu conţin totalitatea documentelor care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertantului 
prevăzute la punctul 4. 

Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea 
plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte , să fie valabile, adică să întrunească toate condiţiile prevăzute 
la punctul 4 - calităţile şi capacităţile ofertantului. 

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate. După 
analizarea conţinutului plicului exterior, secretarului comisiei de evaluare întocmeşte procesul 
verbal în care se va menţiona rezultatul analizei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toţi membrii 
comisiei de evaluare şi de reprezentanţii ofertanţilor. 

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de 
deschidere de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. Ofertele vor fi examinate 
de către comisia de evaluare. 

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune oricând 
concedentului , solicitarea de clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de 
ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 

În termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia, ofertanţii sunt obligaţi să răspundă la 
solicitarea concedentului. 

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmeşte un proces verbal în 
care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi 
motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul verbal se semnează de 
către toţi membrii comisiei de evaluare. 

În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte în termen de o zi lucrătoare, un 
raport pe care îl transmite concedentului. 



În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul 
informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre alegerea sa şi pe 
ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor,indicând motivele care au stat la baza excluderii 
sau respingerii, după caz. 

Prin excepţie concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de 
concesiune, în condiţiile prevăzute de art. 43 din OUG nr.54/2006. Contractul de concesiune se 
încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. 

Concedentul poate încheia contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 
20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atrinuirea 
contractului de concesiune. 

Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la 
data împlinirii termenului prevăzut la aliniatul precedent , poate atrage după sine plata daunelor 
interese de către partea în culpă. 

Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage 
după sine plata daunelor - interese, precum şi pierderea garanţiei de participare.  

Confidenţialitatea şi conflictul de interese 
        Concedentul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita schimburile de mesaje, 
comunicările şi arhivarea informaţiilor sa se realizeze într-o astfel de maniera încât sa asigure 
integritatea şi confidenţialitatea deplina a tuturor informaţiilor. 

Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 
acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţa de conţinutul respectivelor oferte numai după 
aceasta data. 

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă nr.54/2006, 
concedentul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul 
economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor 
informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte 
secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 

Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi dacă este cazul invitaţii sunt obligaţi să dea o 
declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după 
termenul limită de depunere a ofertelor , care se va păstra alături de dosarul concesiunii. 

                          3. Caietul de sarcini; Conform ANEXA  nr.2 
             4. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A 

OFERTELOR; 
        a. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor 
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia 

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

valabilitate stabilită de către concedent. 
Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile. 

         Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la adresa , str. A.I.Cuza nr.7, C.I.C până la data limită 
pentru depunere stabilită în anunţul de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa 
majoră, cad în sarcina operatorului economic. Oferta  depusă la o altă adresă decât cea a 
concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează 
nedeschisă. 

Conţinutul ofertelor trebuie sa rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 
acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după 
această dată. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare 
participant poate depune doar o singură ofertă. 

Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se 
înregistrează, în ordinea primirii lor , în registrul "Oferte", precizându-se data şi ora. 

 
CRITERII DE VALABILITATE 
PLICUL EXTERIOR va trebuie să conţină, documente care dovedesc calităţile şi capacităţile 

ofertantului, după cum urmează: 



 o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 
modificări – Formularul 1  

 acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini chitanţă sau Ordin de 
plată, în original 

 acte doveditoare privind: 
Prezentarea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligaţiilor exigibile de 

plată. 
Persoanele juridice/fizice autorizate române vor prezenta certificate de atestare fiscală 

privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor de stat, inclusiv cele 
locale, care să ateste că firma ofertantă nu are datorii scadente în luna anterioară celei în care se 
depun ofertele, respectiv: 

1. certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale si alte venituri ale impozitului 
local, emis de serviciul public pentru finante publice locale; 

2.  certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata către bugetul general 
consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, 
bugetul asigurarilor de somaj), emis de Ministerul Finantelor prin Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscala - Direcţia Generala a Finanţelor Publice. 

Acestea se vor prezenta în original sau copii certificate „conform cu originalul”. 
Persoanele juridice/fizice autorizate străine vor prezenta orice document edificator eliberat 

de autorităţi ale ţării de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care 
să dovedească că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către 
bugetul de stat şi bugetul local, valabile la data depunerii ofertelor, în conformitate cu legislația țării 
de origine.  

Nota: Cu excepţia impozitelor şi taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plată de către 
organele competente şi în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea acestora, 
concedentul va exclude ofertantul care înregistrează datorii către bugetul de stat sau către bugetul 
local (indiferent de cuantumul acestora) astfel: 

- pentru ofertanţii persoane juridice române – dacă înregistrează datorii în luna 
anterioară celei în care se depun ofertele.  

- pentru ofertanţii nerezidenţi – dacă înregistrează datorii în conformitate cu legislaţia 
ţării de origine. 

II. Persoanele juridice române: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lânga Tribunalul Teritorial, care să cuprindă date reale/actuale la data 
limită de depunere a ofertelor. 

Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte: 
-  ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul destinatiei 

terenului  
- ca nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic. 

III. Pentru persoanele fizice autorizate se va prezenta un document  în copie certificată 
„conform cu originalul” care să ateste că ofertantul are dreptul să desfăşoare activităţi economice 
care le includ şi pe cele care fac obiectul  destinatiei terenului 

Documentul va fi prezentat în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform 
cu originalul” 

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente. 
     În cazul în care operatorul economic, clasat pe primul loc, în urma evaluarii, a depus    certificatul 
constatator în copie conform cu originalul, concedentul  are dreptul de a solicita acestuia, înainte de 
încheierea contractului de achiziţie publică, depunerea documentului în original sau copie legalizată. 

III. Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documente care dovedesc o forma de 
înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de 
traducerea autorizata in limba romana. Din datele cuprinse in certificate trebuie sa rezulte ca 
ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati in conformitate cu obiectul achizitiei. De asemenea, 
ofertantul trebuie să dovedească, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care este rezident, 
că nu a intrat in faliment.  



În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit 
documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile 
prevăzute, ofertantul va prezenta: 

1) declaraţia pe propria răspundere sau o declaraţie autentificată în faţa unui notar, a unei 
autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest 
sens. 
o Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Documente care dovedesc capacitatea de 
exercitare a activităţii: 

Ofertantul va prezenta documentul de înregistrare ca persoana fizică sau juridică şi, după caz, 
de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara 
în care ofertantul este stabilit. 

IV. Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 49 din OUG 54/2006 
(evitarea conflictului de interese) – Formularul  2 

6.  ͎  Fişă de informaţii generale privind ofertantul completată conform Formularul 3 
6.7    Ofertantii vor prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a 

situaţiei economice şi financiare aferenta anilor 2010, 2011, 2012. 
7.  Garanţia pentru participare              
Ofertantul trebuie să prezinte garanţia pentru participare în conformitate cu prevederile 

referitoare la cuantumul şi forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate în prezentul 
document. 

Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja Concedentul faţă 
de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată 
până încheierea contractului de concesiune. 

Cuantumul garanţiei pentru participare:    23 mii   lei. 
Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: 90 de zile 
 Modul şi forma de constituire a garanţiei de participare: 
- scrisoare de garanţie bancară în favoarea Concedentului - pe perioada de valabilitate a 

ofertei, original; 
sau 
- ordin de plată, cu condiţia confirmării acestuia de către banca emitentă, până la data 

limita de depunere a  ofertelor, original; 
În orice situaţie, garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu pana la data 

limita de depunere a ofertelor. 
2. Scrisoare de confort angajanta emisa de o institutie bancara, in original, prin care 

operatorul economic sa demostreze faptul ca in cazul atribuirii contractului, are acces la 
disponibilitati banesti, facilitati de credite pentru o perioada de 24 luni în sumă minimă de  200 mii  
EURO (sau echivalentul în lei )exclusiv pentru construirea unei pieţe agro alimentare, pe terenul ce 
face obiectul concesiunii, independent de alte facilitati de credit sau disponibilitati existente, cu o 
valabilitate de  90 zile. 

Neprezentarea unui document din cele solicitate in sectiunea Criterii de Valabilitate din 
Documentatia de Atribuire, sau prezentarea lui in alta forma decat cea solicitata de concedent se 
considera că oferta nu îndeplinesşe criteriile de valabilitate şi va duce la descalificarea ofertei.  

Primăria Municipiului Craiova, are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul 
pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele 
situaţii: 

1) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
2) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezintă în termen de 20 zile în vederea 

încheierii contractului de concesiune. 
Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 

câştigătoare, se restituie de către Concedent în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii 
contractului de concesiune la cererea concesionarului, sau se transferă în contul redeventei, la 
cerere. Garanţia de participare, constituită de ofertanţii necâştigători se returnează de către 
Primăria Municipiului Craiova în 3 zile lucrătoare de la data solicitării ofertantului necâştigător. 

Garanţia de participare se restituie integral în cazul ofertanţilor necâştigători, în baza unei 
cereri ce se va înregistra la  Primăria Municipiului Craiova. 



PLICUL INTERIOR va conţine oferta propriu-zisă. 
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii ofertei sale cu cerinţele prevăzute în 

Caietul de Sarcini . 
Oferta va fi întocmită în aşa fel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei 

elementelor sale cu specificaţiile din caietul de sarcini. 
Pentru a facilita procesul de evaluare, oferta trebuie să fie structurată, în următoarea ordine: 

 prezentarea ofertantului: 
• structura organizatorică a acestuia, resurse umane proprii, folosirea resurselor umane 

locale, 
• modul în care se doreşte integrarea viitoarei afaceri în strategia de dezvoltare a 

ofertantului  
                   * proiectul pentru dezvoltarea şi exploatarea concesiunii cu detalierea următoarelor 
aspecte: 

Parti scrise 
A.1 Descrierea tehnica a lucrarilor de investitii 
Aceasta va cuprinde minimum urmatoarele informatii: 

• Date generale: Beneficiarul si titularul investitiei, obiectiv, destinatie 
                    *Descrierea constructivă, functionala si tehnologica 
                     *  Detalierea functiunilor propuse (principale si secundare);  

• Conformitatea propunerii cu prevederile urbanistice in vigoare 
•  Regim de inaltime, inaltime maxima, retrageri fata de limitele de proprietate, 

indicatori urbanistici (POT, CUT)   
•  Categoria de importanta; Clasa De importanta ; Gradul de rezistenta la  foc 
• Suprafete: suprafata construita desfasurata totala ansamblu cladire, suprafata 

construita desfasurata la sol ansamblu cladire, , 
• Suprafete spatii comune, spatii tehnice si alte functiuni 
•  Locuri de parcare: numar total locuri parcare asigurate 
• Variante constructive de realizare a investiţiei, 
• Descrierea solutiei structurale,  
• Descrierea lucrarilor de instalatii (electrice, termice, sanitare) si a echipamentelor 

propuse; asigurarea utilitatilor 
• Descrierea finisajelor interioare si exterioare 
• Respectarea cerintelor de calitate: rezistenta mecanica si stabilitatea, siguranta in 

exploatare, securitate incendiu, igiena sanatate si mediu, economie de energie si 
izolare termica, protectia impotriva zgomotului 

• Descrierea conditiilor tehnice asigurate prin proiect in vederea asigurarii 
sigurantei la incendiu. 

• Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei  
                        A.2 Valoarea totala a investitiei si graficul de activitati 
Se vor prezenta: 

• Deviz general estmativ cf. Cf. HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008 si devize pe obiecte (Cheltuieli 
pentru obţinerea şi amenajarea terenului, Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului, Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, Cheltuieli pentru investiţia de 
bază, Alte cheltuieli, Cheltuieli pentru darea în exploatare (probe tehnologice si teste si 
predarea la beneficiar)) 

• Durata de realizare si etapele principale: Graficul general de realizare a investitiei, 
Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei 

         B. Parti desenate 
• Plan de incadrare in zona 
• Plan de situaţie 
• Plan terasa / acoperis 1:100 
• Fatade, sectiuni 1:100 
• Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, scheme, după caz. 
• Prezentare 3d ansamblu propus 



        Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor. 
    
    Ofertele se vor transmite numai prin poştă sau se vor depune direct la sediul concedentului, 
str.A.I.Cuza, nr.7 Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Audienţe 
      Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către 
concedent până la data şi ora limită pentru depunere stabilită în anunţul de participare. Ofertantul 
îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. 

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în original,un exemplar al documentelor 
de valabilitate. 

Oferta trebuie să fie tipărită sau scrisa cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare 
pagină de reprezentantul /  reprezentantii  autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în 
contract. În cazul documentelor  emise de   instituţii/ organisme oficiale abilitate în acest sens, 
documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt 
vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 

Oferta se introduce într-un plic interior care se marchează cu numele sau denumirea 
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

Plicul exterior închis şi netransparent (plic interior şi documentele care dovedesc 
calificarea şi capacităţile ofertantului) se va marca după cum urmează: 

         MUNICIPIUL CRAIOVA  str.A.I.Cuza nr.7  
Ofertă pentru atribuirea contractului de concesiune a   terenului în suprafaţă  de 1240 

mp, situat în intravilanul municipiului Craiova , str.Tabaci, nr.2, înscris în cartea funciară 
nr.53383, în vederea construirii unei pieţe agro- alimentare. 
       “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA…………………., ORA ………………" 

 
Oferte întârziate 
Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare ori care 

este primită de către concedent după expirarea datei şi orei limită de depunere a ofertelor , se 
returnează nedeschisă. 

     
     5.CRITERIUL APLICAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

Criterii de evaluare ce urmează a fi utilizate : 
Nr Crt              Criterii Evaluare Pondere % 

1 Cel mai mare nivel redeventă (lei/mp/lună) 100 

 
Oferta castigatoare va fi declarata oferta care in urma aplicarii algoritmului de mai sus 

va obtine punctajul cel mai mare, respectiv cea care are cel mai mare nivel al redeventei.  
 
În cazul in care ofertele clasate pe primul loc nu pot fi departajate prin compararea valorii 

redeventelor, acestea fiind egale, se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie o noua valoare a 
redeventei in plic sigilat. 

 
               6. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC; 

Orice persoană care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de 
bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor OUG nr.34/2006 poate solicita punctul de 
vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se 
realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările 
ulterioare. Acţiunea în jusţiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a 
cărui jurisdicţie se află sediul concedentului. 

Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ 
a curţii de apel, conform prevederilor legale. 



 
 
 
 

 
 

7. FORMULARE  

SCRISOARE DE INAINTARE Formularul  0 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA  PROCEDURĂ Formularul 1 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 49 DIN OUG 54/2006  Formularul 2 

 INFORMAŢII GENERALE    Formularul 3  

ÎMPUTERNICIRE PARTICIPARE ŞEDINŢĂ DESCHIDERE OFERTE Formularul 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL 0 
 

Înregistrat la sediul concedentului 
Nr. .......... / ........…… 
OFERTANTUL       
…….................…….........  
(denumirea/numele) 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
Către …………………….    
 



Ca urmare a anunţului de participare nr. ............ apărut în Monitorul Oficial , privind aplicarea procedurii 
pentru atribuirea contractului  privind  concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă  de 
1240 mp, situat în intravilanul municipiului Craiova , str.Tabaci nr.2, înscris în cartea funciară nr.53383, 
în vederea construirii unei pieţe agro- alimentare 
 
Noi ……………………………..................................…………................................... va transmitem alaturat 
urmatoarele: 
2. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar original.  
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzatoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 
 
 
 
 
 
Data completarii ..................... 
 
 
Cu stima, 
 
 
 
Ofertant, 
 
……........................... 
(semnatura autorizata) 
 
 
 
 



OFERTANTUL         FORMULARUL 1   
    
…….................…….........  
(denumirea/numele) 
 

 DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 
    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura 
pentru atribuirea contractului  privind  concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 
1240 mp, situat în intravilanul municipiului Craiova , str.Tabaci nr.2, înscris în cartea funciară nr. 53383, 
în vederea construirii unei pieţe agro- alimentare la data de .............. (zi/lună/an), organizată de 
…………………………., particip şi depun ofertă: 
   
  □ în nume propriu; 
   □ ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................; 
    □ ca subcontractor al ................................................; 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
    2. Subsemnatul declar că: 
     □ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
     □ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
    3. Subsemnatul, declar că voi informa imediat concedentul dacă vor interveni modificări în prezenta 
declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 
sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
    4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
concedentul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 

5. Subsemnatul,  autorizez  prin  prezenta  orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice   să  furnizeze informaţii  reprezentanţilor autorizaţi ai 
............................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
 
 
 
 
 
 
Data completarii .......................            
 
 
 
 
 
 Ofertant,…….................................. 

       (semnatura autorizata) 
  
 
 



OFERTANTUL         FORMULARUL 2   
      

…….................…….........  
(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în prevederile art. 49 din OUG 54/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 
 
 

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la procedura 
pentru atribuirea contractului  privind  concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 
1240 mp, situat în intravilanul municipiului Craiova , str.Tabaci nr.2, înscris în cartea funciară nr. 53383, 
în vederea construirii unei pieţe agro- alimentare organizată de Municipiul Craiova, declar pe proprie 
răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii  că nu ne aflăm in situatia de conflict de 
interese asa cum este definit la art. 49 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
De asemenea, in situatia in care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o situatie de conflict 
de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operator economic, 
........................ 
(semnatura autorizata) 
 
 
 
 



FORMULRUL 3 
   OFERTANTUL 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

 
1. INFORMAŢII GENERALE 

 
 

    1. Denumirea/numele: 
    2. Codul fiscal: 
    3. Adresa sediului central: 
    4. Telefon: 
       Fax: 
       Telex: 
       E-mail: 
    5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare .........../(numărul, data şi locul de 
înmatriculare/înregistrare) 
    6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............../(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .........../(adrese complete, telefon/telex/fax, 
certificate de înmatriculare/înregistrare) 
    8. Principala piata a afacerilor: 
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
────────────────────────────────────────────────────── 
                           Cifra de afaceri anuala                                    Cifra de afaceri anuala 
  Anul                         la 31 decembrie                                             la 31 decembrie 
                                     (mii lei)                                                      (echivalent euro) 
────────────────────────────────────────────────────── 
   1. 
────────────────────────────────────────────────────── 
   2. 
────────────────────────────────────────────────────── 
   3. 
────────────────────────────────────────────────────── 
   Media anuala: 
────────────────────────────────────────────────────── 

 
 

Ofertant, 
.................... 

(semnatura autorizata) 
 

 
 

FORMULARUL 4 
OFERTANTUL       
…….................…….........  
(denumirea/numele) 
 
 



 ÎMPUTERNICIRE 
 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 
……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF 
………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de ………………………………., 
împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………, identificat 
cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de 
…………, având funcţia de ………………………………, să semneze toate actele şi documentele care emană de la 
subscrisa în legătură cu participarea la procedura de atribuirea a contractului  privind  concesionarea 
prin licitaţie publică  a terenului în suprafaţă de 1240 mp, situat în intravilanul municipiului Craiova , 
str.Tabaci nr.2, înscris în cartea funciară nr. 53383, în vederea construirii unei pieţe agro- alimentare 
organizată de …………………………………, în scopul atribuirii contractului. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii 
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 
 
 
Denumirea mandantului 
S.C. ………………………………   
reprezentată legal prin  _____________________(Nume, prenume, funcţie) 
                                                                                 
 
 
 
(Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite)     (Semnătura autorizată şi stampila)           
..............................................                                            ........................................  
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