
Consiliul Local at Municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: officeAprimariaslatinaso site: vo,vw.primariaslatina.ro

Nr. 426/20.11.2019
HOTARARE

Referitoare la: aprobarea studiului de oportunitate, concesionarea prin licitatie publicA a
terenului in suprafata de 8479 mp, ce apartine domeniului public at municipiului Slatina, situat in

municipiul Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1), aprobarea caietului de sal-cull i a
documentatiei de atribuire

CONSILIUL LOCAL AL IVIUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in *edinta extraordinard de indata din
data de 20.11.2019

Avand in vedere:
- initiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare at. 102835/20.11.2019;
- nota de fundamentare nr. 15443/20.11.2019 a Directiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenta Domeniu

Public $i Privat;
- raportul de specialitate nr.102849/20.11.2019 al Serviciului Juridic;
Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 93/12.04.2018, privind includerea in inventarul

bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Slatina, a imobilului 539 partial, preluat in patrimoniul
public al municipiului Slatina potrivit H.G. nr. 43/2018;

- actul de dezlipire autentificat sub at. 1411/05.12.2018 de Notar Public — Veronica Constantinescu;
Cartea Funciara at. 59951 a UAT Slatina, in care este inscris imobilul- teren in suprafata de 8479 mp, situat

In municipiul Slatina, strada Tunari nr. 1 ( actual strada Artileriei at. 1A) cu numar cadastral 59951;
- prevederile art. 2 din Hotarfirea Guvernului at. 43/2018 privind transmiterea unor parti din imobilul 539 din

domeniul public al statidui §1 din administrarea Ministerului Apeirarii Nationale in domeniul public al
municipiului Slatina, judetul Olt, i pentru modificarea anexei nr. 4 la Hoteirdrea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

- Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotarfirea Consiliului Local Slatina nr.71/20.02.2014;
- Certificatul de nomenclatufa stradala at. 81949/24.09.2019, potrivit camia imobilul— teren in suprafata de

8479 mp, situat in municipiul Slatina, strada Tunari at. 1, cu numar cadastral 59951 are numar po$tal 1A pe strada
Artileriei;

- certificatul de urbanism nr.824/23.09.2019, eliberat in scopul concesiondrii terenului in suprafatd de 8479 inp,
situat in municipiul Slatina, strada Artileriei at. lA (fost Tunari at. 1) ;

- Hotarfirea Consiliului Local al Municipiului Slatina at. 350/24.09.2019, prin care a fost insu$ita propunerea de
concesionare a terenului In suprafata de 8479 mp, situat in intravilanul municipiului .Slatina, strada Tunari nr. 1A,
In vederea edificarii obiectivului de investilii: "Ansamblu rezidential"

- raportul de evaluare a terenului In suprafata de 8479 mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, strada
Artileriei at. 1A (fost Tunari nr. 1), elaborat de S.C. Tea Invest S.R.L. prin expert evaluator autorizat, atestat
ANE VAR - Enoiu Vasile inregistrat la Directia Administrare Patrimoniu sub nr. 15.402/19.11.2019;

- studiul de oportunitate privind concesionarea terenului in suprafata de 8479 mp, ce apartine domeniului
public al municipiului Slatina, situat in municipiul Slatina strada Artileriei at. lA (fost Tunari at. 1) , inregistrat la
Directia Administrare Patrimoniu sub at. 13607/09.10.2019;

- dispozitiile art. 866 $i art. 871din Noul Cod Civil;
- prevederile art. 297 alin. 1 lit b), art. 303 alin. 1, art. 306 alin 1 $i alin. 3, art. 307 alin. 4, art. 308 alin. 4,

art. 309 alin. (1),(5),(6),(7), art. 312, art. 313 din O.U.G. at 57/2019 privind Codul administrativ;
- avizul favorabil al Comisiei juridice $i de disciplina, al Comisiei de Buget -Finante $i al Comisiei pentru

amenajarea teritoriului i urbanism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina,
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) i alin. 6 lit, a), coroborate cu prevederile art. 139

alin. 3 lit. g) $i art. 196 alin. 1 lit. "a" din O.U.G. at. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE :

Art. 1. - Se aproba studiul de oportunitate privind concesionarea terenului in suprafata de 8479 mp,
situat in intravilanul municipiului Slatina, strada Artileriei nr. lA (fost Tunari nr. 1) , inscris in Cartea
Funciara, nr. 59951 a UAT Slatina, Cu nun& cadastral 59951, ce apartine domeniului public al
municipiului Slatina, potrivit anexei nr. 1 parte integranta din prezenta both-rare.
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Art. 2. - Se aproba concesionarea prin licitatie publica, a terenului in suprafata de 8479 mp, ce
apartine domeniului public al municipiului Slatina, situat in intravilanul municipiului Slatina, strada
Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1) , inscris in Cartea Funciara nr. 59951 a UAT Slatina, avand numar
cadastral 59951, identificat prin vecinatdtile: - N - teren domeniu public al municipiului Slatina (imobil —
teren in suprafata de 1367 mp, cu num& cadastral 59949); - S — imobilele cu numerele cadastrale:
59879; 58775; 58774; - E — imobilele cu numerele cadastrale 52147 si 52149;- V — teren domeniu
public al municipiului Slatina (imobil cu num& cadastral 59785) ci imobil cu numeir cadastral 59879.

In vederea edificarii obiectivului de investitii " Ansamblu rezidential ".
Art. 3. - (1) - Se insu$e$te raportul de evaluare elaborat de S.C. Tea Invest S.R.L. prin expert

evaluator atestat ANEVAR - Enoiu Vasile, anexat la prezenta hotarare, a terenului in suprafata de 8479
mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1) , cu numAr
cadastral 59951, potrivit caruia, terenul a fost evaluat la 1.060.000 euro, echivalentul a 5.048.000 lei,
stabilit la cursul euro comunicat de BNR la data evaluarii, valoarea unitard a terenului fund de 125
euro/mp, echivalentul a 595,34 lei/mp.

(2) - Valoarea terenului stabilita potrivit raportului de evaluare insu$it conform alin. 1,
reprezinta nivelul minim al redeventei, respectiv pretul minim de pornire a licitatiei in vederea
concesionarii terenului in suprafata de 8479 mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, strada
Artileriei nr. lA (fost Tunari nr. 1) , inscris in Cartea Funciard nr. 59951 a UAT Slatina,

Art. 4. — (1) - Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei, reprezentand nivelul minim al
redeventei pentru concesionarea terenului in suprafata, de 8479 mp identificat potrivit art.1, de 1.060.000
euro, echivalentul a 5.048.000 lei, stabilit la cursul euro, comunicat de BNR. la data evaluarii.

(2) - Redeventa concesiunii, stabilita in urma adjudecarii licitatiei, se va achita de
concesionar astfel:

a) - 30% din cuantumul total al redeventei, se va achita la data incheierii contractului de
concesiune;

b) — diferenta de 70% din cuantumul total al redeventei, se va achita in termen de 49 de ani, in
rate anuale egale, termenul scadent find data de 15 a 1-unii decembrie a fiecarui an, pentru rara aferenta
anului respectiv.

0) - Plata sumelor mentionate la lit. a) $i b), se va face in lei, in fimctie de raportul
leu/euro comunicat de BNR la data platii.

Art. 5. - Se aproba, caietul de sarcini - privind concesionarea terenului in suprafata. de 8479 mp,
situat in intravilanul municipiului Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1) , inscris in Cartea
Funciard nr. 59951 a UAT Slatina, cu numar cadastral 59951, ce apartine domeniului public al
municipiului Slatina, potrivit anexei nr. 2, parte integrana din prezenta hotarare.

Art. 6. - Se aproba documentatia de atribuire ce cuprinde:
a) - informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numar de

telefon $i/sau adresa de e-mail a persoanei de contact
b) - instructiuni privind organizarea $i desfa$urarea procedurii de concesionare;
c) - instructiuni privind modul de elaborare $i prezentare a ofertelor;
d) - informatii detaliate $i complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei

ca$tigatoare, precum $i ponderea lor;
e) - instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac
0 - informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii
potrivit anexei nr. 3 — parte integranta. din prezenta hotarare.

Art. 7. - Serviciul Public - Directia Administrare Patrimoniu va proceda la:
a) - publicarea anuntului licitatiei publice, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI - a, intr-

un cotidian de circulatie nationald $i intr-unul de circulatie locald;
b) - primirea raportului Comisiei de evaluare a ofertelor, anuntarea atat a ofertantului cktigator,

cat $i a celorlalti ofertanti despre respingerea ofertelor lor, in termenele stabilite de lege $i organizarea
unei noi licitatii, dupd caz;

c) - primirea solicitarilor ofertantilor respin$i privind eliberarea unei copii dupa procesul-verbal de
evaluare a ofertelor $i transmiterea acestuia in termenul prevazut de lege;

d) - primirea contestatiilor impotriva licitatiei $i intreprinderea tuturor demersurilor necesare in
vederea solutionarii acestora, in termenele prevazute de lege.

e) - incheierea contractului de concesiune cu persoana ca$tigatoare al licitatiei.
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Art. 8. - Directia Administrare PatTimoniu, va Incheia contractul de coneesiune, cu persoana
declarata.' castigatoare a licitatiei, dupa finalizarea procedurii de atribuire a contractuIui de concesiune, in
termen de 20 de zile care decurg de la data instiintar. ofertantului declarat castigator.

Art. 9. - Prezenta hotarare se comunica la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Directia Administrare Patrimoniu.

Contrasemneaza,
Secretar general al municipiului Slatina

Mihai - Ion 1IIlTA

Hotararea a fost adoptatA cu 21 voturi „ PENTRU ".
21 - consilieri prezenti
0- consilieri absenti

21 - consilieri in functie.
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 426/20.11.2019

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind concesionarea prin licitatie publicA, a terenului in suprafata de 8479 mp, situat in
intravilanul municipiului Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1), ce apartine domeniului
public at municipiului Slatina

CAPITOLUL I — Descrierea bunului ce urmeazA a fi concesionat

1.1. - Imobilul ce urmeazA a fi concesionat, 11 constituie terenul in suprafatA de 8479 mp, situat In
intravilanul mimicipiului Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1) , ce apartine domeniului public al
municipiului Slatina, inscris in Cartea Funciard nr. 59951 a UAT Slatina, cu num.& cadastral 59951, identificat
prin vecinatatile:

- N - teren domeniu public al municipiului Slatina (imobil — teren in suprafata de 1367 mp, cu num&
cadastral 59949); - S — imobilele Cu numerele cadastrale: 59879; 58775; 58774; - E — imobilele cu numerele
cadastrale 52147 .yi 52149;- V— teren domeniu public al municipiului Slatina (imobil cu num& cadastral 59785)

imobil Cu numeir cadastral 59879,
In vederea realizArii obiectivului de investilii: "Construirea unei ansamblu rezidential".

1.2. - Terenul in suprafatA de 8479 mp, identificat potrivit pct. 1.1., apartine domeniului public al
municipiului Slatina, find situat in intravilanul municipiului Slatina, jar potrivit Planului Urbanistic General al
murncipiului Slatina §i Regulamentul Local de Urbanism, terenul se afld in zona mixtd Ma, zone', pentru institutii,
diverse sedii, servicii .yi comert, retail, alimentatie publica hoteluri, pensiuni, sport, recreere si agrement, parcaje
la so! .yi multietajate, spatii libere pietonale, spatii plantate-scuaruri, zona A de impozitare.

CAPITOLUL II — Justificarea concesionarii terenului

2.1. - Interesul autoriatilor locale de a administra eficient terenul in suprafata de 8479 mp, situat in
intravilanul municipiului Slatina, strada Artileriei nr. IA (fost Tunari nr. 1) , prin concesionare, in vederea
edificarii obiectivului de investitii: "Ansamblu rezidential"

2.2. Motivele de ordin economic, financiar, social §i de mecliu, care justified concesionarea terenului, in
vederea realiZarii obiectivului de investipi: "Ansamblu Rezidential "

2.1.1. - Aspecte de ordin economic:

- exploatarea eficientd a terenului actuahnente neamenajat, in scopul pentru care a fost preluat in patrimoniul
public al municipiului Slatina, unnand ca prin realizarea de investitii pe acest teren, sä se indeplineasca in parte
prevederea cuprinsd la art. 2 din H.G. nr. 43/2018, de a realiza in termenul de 5 ani de la data preluarii terenului,
obiectivul: "Ansamblu multifunctional, cu urmeitoarele fiinctiuni: locuinte, doteiri aferente acestora, servicii,
comer', zone verzi, sport qi agrement

- crwerea potentialului zonei prin completarea nivelului de dezvoltare,
- atragerea capitalului privat in actiuni ce vizeazA satisfacerea unor nevoi ale comtmitAiii locale privind

achizitionarea sau inchirierea unei locuinte
2.1.2. - Aspecte de ordin social:

- crearea unor noi locuri de munca pe perioada executArii lucrarilor de construire a obiectivuluI;
2.1.3. - Aspecte de ordin financiar: - din punct de vedere fmanciar proiectul de investitii va genera venituri

suplimentare la bugetul local al municipiului Slatina, prin incasarea:
- redeventei aferenta terenului concesionat, ca pre"' al concesiunii;
- sume aferente elibereirii Autorizaliei de Construire;
- sume ce urmeazo aft incasate pentru impozitul pe cladiri, dup finalizarea constructiei
- taxa pe teren

CAPITOLUL ifi — Investitii

3.1.- Concesionarul va realiza pe terenul in suprafata de 8479 mp, ce face obiectul concesiunii, situat in
intravilanul municipiului Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari ru-. 1), obiectivul de investitii: "Ansamblu
rezidentiar

3.2. - Realizarea obiectivului de investilii, se va face pe baza unui proiect legal avizat, i a autorizatiei de
construire emisd de compartimentul de specialitate din cadrul Primar- iei Municipiului Slatina, in conformitate cu
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prevederile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicatd cu modificarile
completarile ulterioare.

3.3. Amplasarea In teren investitiilor ca i accesele la obiectivul de investitii, vor fi proiectate i realizate
astfel incat sä se asigure circulatia in zona conform prevederilor legale incidente.

3.4. Prin solutiile adoptate se va asigura protectia mediului.
3.5. Sarcinile privind protectia mediului cad in sarcina concesionarului.
3.6. Obiectivul de investilii se va realiza, respectand prevederile Planului Urbanistic General al

Municipiului Slatina si a Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotarfirea Consiliului Local Slatina
nr.71/20.02.2014.

3.7. Durata de executie a obiectivului de investitii va fi de maxim 24 luni de la data eliberarii autorizatiei
de construire.

CAPITOLUL IV — Nivelul minim al redeventei

4.1. Terenul ce face obiectul propunerii de concesionare, este cuprins in zona „A" de impozitare, iar potrivit
raportului de evaluare elaborat de S.C. Tea Invest S.R.L. prin persoana autorizata atestata ANEVAR - Enoiu
Vasile, elaborat in scopul stabilirii pretului minim de concesionare a terenului in suprafata de 8479 mp, situat in
municipiul Slatina, strada Artileriei nr. IA (fost Tunari nr. 1) , a fost stabilita valoarea de 1.060.000 euro,
echivalentul a 5.048.000 lei, stabilit la cursul euro comunicat de BNR la data evaluarii, valoarea united' a
terenului find de 125 euro/mp, echivalentul a 595,35 lei/mp.

4.2.- Nivelul minim al redeventei, ce reprezintA pretul minim de pornire at licitatiei in vederea concesionthii
terenului in suprafata de 8479 mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari
nr. 1) , este de 1.060.000 euro, echivalentul a 5.048.000 lei, stabilit la un curs al euro connmicat de BNR. la data
evaludrii.

CAPITOLUL V — Procedura utilizati pentru atribuirea contractului de concesiune si justificarea
alegerii procedurii

5.1. - Procedura utilizatd pentru atribuirea contractului de concesiune a terenului, este licitatia publica deschisa
cu depunerea de oferte in plic inchis.

5.2. - Procedura de concesionare a terenului prin 1icitae publica, se justified potrivit urmatoarelor
reglementari legale:

- dispozitiile art. 129 aim. 2 lit. c) coroborat cu dispozitiile alin. 6 lit, a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ conform carora: „Consiliile locale administreaza domeniul public si privat al uniteitilor
administrativ-teritoriak si hotarasc darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosintei
gratuitei a bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor
publice de interes local, in conditiile legii";

- dispozitiile art. 297 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la Stabilirea
modalitatilor de exercitare a dreptului de proprietate publica, potrivit ceirula : "Autoriteitile prevazute la art. 287
dec14 in conditiile legii, cu privire la modaliteitile de exercitare a dreptului de proprietate publicei,
respectiv:a)darea In administrare;b) concesionarea; c) inchirierea;";

- dispozitiile art. 312 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit carora: " "(1)Concedentul
are obligatia de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate publica prin aplicarea procedurii
licitajiei. ".

CAPITOLUL VI— Durata concesiunii

6.1. - Conform dispozitiilor art. 306 alin 1 din 0 U G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: conform
carora: "Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica se incheie in conformitate cu legea romeinti,
indiferent de nationalitatea sau de cetatenia concesionarului, pentru o cluratei care nu va putea depasi 49 de ani,
incepand de la data semneirii lui.", coroborate cu prevederile atm. (3), potrivit cdrora: "Contractul de concesiune
de bunuri proprietate publica poate fi prelungit prin acordul de vointel al partilor, incheiat in forma scrisei, cu
conditia ca durata insumatti &If' nu depaseascei 49 de ani."

se stabileste durata concesiunii de 49 de ani, incepand cu data semnarii contractului de concesiune a terenului
In suprafata de 8479 mp, situat In municipiul Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1)
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CAPITOLUL VII - Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare

7.1. De la data intrarii in vigoare a Hotararii Consiliului Local prin care se va aproba concesionarea terenului
In suprafata de 8479 mp, situat in municipiul Slatina, strada Artileriei nr. IA (fost Tunari nr. 1), aprobarea studiului
de oportunitate, a caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire, sunt necesare eel putin 10 de zile
calendaristice pentru obtinerea avizului de legalitate asupra Hotararii Consiliului Local si a indeplinirii procedurii
de publiccare a anuntului in vederea organizarii licitatiei i desfasurarea primei seclinte.

7.2. De la data publicarii anuntului pana la data organizarii primei seclinte de licitatie, stun necesare 20 de zile
calendaristice.

7.3. In functie de rezultatele primei sedinte de licitatie organizata, respectiv dad au fost depuse doua oferte
valabile si s-a adjudecat licitatia, se va incheia contractul de concesiune cu ofertantul declarat castigator, in termen
de 20 de zile calendaristice de la data instiintarii acestuia cu confirmare de primire.

CAPITOLUL VHI - Avize obligatorii

8.1. Avizele necesare realizar- obiectivului de investitii ce se va edifica pe terenul in suprafata de 8479
mp, situat in municipiul Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1), vor fi stabilite prin certificatul de
urinbanism cc se va elibera in scopul autorizarii executarii lucrar' ilor de constructii.
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 426/20.11.2019

CAIET DE SARUM
Privind concesionarea prin licitatie publicA, a terenului in suprafatA de 8479 mp, situat in municipiului
Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1), ce apartine domeniului public al municipiului Slatina

CAP. I. — INFORMATH PRIVIND OBIECTUL CONCESIONARII

1.1. - Obiectul concesiunii, 11 constituie terenul in suprafata de 8479 mp, situat in intravilanul municipiului
Slatina, strada Artileriei nr. IA (fost Tunari nr. 1) , inscris in Cartea Funciara nr. 59951 a UAT Slatina, avand
numar cadastral 59951, identificat prin vecinatatile:

- N - teren domeniu public al municipiului Slatina (imobil — teren in suprafata de 1367 mp, cu numeir cadastral
59949); - S — imobilele Cu numerele cadastrale: 59879; 58775; 58774; - E — imobilele Cu numerele cadastrale
52147 Si 52149;- V— teren domeniu public al municipiului Slatina (imobil cu num& cadastral 59785) ,yi imobil cli
numeir cadastral 59879,

1.2. - Terenul in suprafata de 8479 mp, identificat potrivit pct.1.1., apartine domeniului public al municipiului
Slatina, find situat In intravilanul municipiului Slatina, avand folosinta - curti constructii, iar prin Planul Urbanistic
General si Regulamentul Local de Urbanism, terenul se afla in zona de institutii, diverse sedii, servicii i comert,
retail, alimentatie publica, hoteluri, pensiuni, sport, recreere i agrement, parcaje la sol i multietajate, spatii libere
pietonale, spatii plantate-scuaruri, zona A de impozitare, existand urmatoarele conditiile de construire :

- Procentul de oczipare a terenului ( POT) — 50%
- Coeficientul de utilizare a terenului:(C.UT.) 1,50
- regim maxim de inaltime : S±P-F2E
- Retrageri cladiri - 5m
- Nzimar locuri de parcare ce se vor crea : 1 - 2 locuri de parcare /5 apartamente

1.3. - in prezent, terenul este liber de constructii, neamenajat i face parte din suprafata totala de teren de 11,68
ha care a fost preluata In patrimoniul public al municipiului Slatina, in baza Hotararii Guvernului m-.43/2018, care
cuprinde ca prevedere potrivit dispozitiilor art. 2, ca dupa preluare, imobilul transmis sä fie utilizat pentru
realizarea obiectivului: "Ansamblu multifunctional cu urmeitoarele functiuni: locuinte, doteiri aferente acestora,
servicii, comert, zone verzi, sport i agrement", intr-un termen de 5 am de la data preluarii.

1.4. - Accesul la terenul ce face obiectul concesiunii se realizeaza din strada Artileriei, pe terenul identificat cu
numar cadastral 59949 Cu destinatia de cale de acces.

Racordarea amplasamentului la retelele de utilitati: apei, canalizare, curent electric, gaze naturale, se poate
face de la retelele existente pe strada Artileriei.

1.5. Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 350/24.09.2019, a fost insusita propunerea de
concesionare a terenului in suprafa0 de 8479 mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, strada Artileriei nr. lA
(fost Tunari nr. 1) , In vederea edificarii obiectivului de investitii: "Ansamblu rezidential",

Cap. II. - MOTIVATIA CONCESIONARII

2. Obiectivele de ordin economic, financiar, social i de mediu urmarite de catre concedent privind exploatarea
eficace a bunului imobil ce face obiectul concesiunii.

2.1. Motivatia pentru componenta financiara:
Din punct de vedere financiar, se preconizeaza:
- atragerea de venituri suplimentare la bugetul local prin incasarea redeventei obtinute prin concesionare,

In baza contractului de concesiune ce se va incheia cu adjudecatarul licitatiei in urma procedurii de licitatie.
- venitiri la bugetul local prin Incasarea anualei a taxei pe teren si a impozitului pe constructiile ce se vor

edifica pe teren
- venituri la bugetul local prin incasarea taxei de eliberare a autorizatiei de constructie, conform noului Cod

Fiscal;
2.2.Motivatia pentru componenta economicA si socialA:
Din punct de vedere economic fi social, realizarea obiectivului de investitii: "Ansamblu rezidential" va

conduce la obtinerea unor beneficii cum ar fl:
- exploatarea eficientA a terenului actualmente neamenajat, in scopul pentru care a fost preluat in

patrimoniul public al municipiului Slatina, urmand ca prin realizarea de investitii pe acest teren, sa se indeplineasca



In parte prevederea cuprinsa la art. 2 din H.G. nr. 43/2018, de a realiza in tennenul de 5 ani de la data preluarii
terenului, obiectivul: "Ansamblu multifunctional, cu urmeitoarele functiuni: locuinte, dotari aferente acestora,
servicii, comert, zone verzi, sport qi agrement"

- cre*terea potentialului zonei prin completarea nivelului de dezvoltare,
- atragerea capitalului privat In actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale privind

achizitionarea sau inchirierea unei locuinte
- crearea unor noi locuri de munca pe toata durata realizarii pe teren a obiectivului de investilii

2.3. Motivatia pentru componenta de mediu:
Din punct de vedere a componentei de mediu, se va asigura respectarea legislatiei in vigoare prin:
— luarea tuturor masurilor necesare pentru diminuarea *i evitarea poluArii apei subterane Cu efecte asupra

sanatatii populatiei;
— utilizarea durabila a resurselor;

- gestionarea eficienta a de*eurilor i mentinerea cu strictete a conditiilor de igiend ceruta de reglementarile
legale in vigoare

Cap. M. - DURATA CONCESIUNII

3.1. - Durata concesiunii este de 49 de ani, incepand cu data incheierii contractului de concesiune.

Cap. IV. - REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR

4.1. In derularea contractului concesiune, concesionarul va utiliza urmAtoarele categorii de
bunuri:

4.1.1. - (1)- Bunuri de retur:
- terenul in suprafata de 8479 mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost

Tunari nr. 1), ce face obiectul concesiunii, teren care este proprietatea concedentului, *i va fi administrat *i
exploatat de concesionar in conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acesta ramanand proprietatea
concedentului i urmand a fi restituit de concesionar la incetarea contractului de concesiune.

- bunurile rezultate in urma investitillor facute de concesionar, impuse prin prezentul caiet de sarcini;
(2)- Bunurile de retur, revin de plin drept, gratuit *i libere de once sarcini concedentului la incetarea

contractului de concesiune
4.1.2. (1)-Bunuri proprii: sunt bunurile care au apartinut concesionarului *i au fost utilizate de catre

acesta pe durata concesiunii.
(2) - Bunurile proprii, raman in proprietatea concesionarului, la incetarea contractului de concesiune de

bunuri proprietate publica

Cap. V. - REDEVENTA CONCESIUNII SI MODUL DE CALCUL

5.1.— Pretul minim de pornire al licitatiei pentru concesionarea terenului in suprafata de 8479 mp, situat in
municipiul Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1) , este de 1.060.000 euro, echivalentul a 5.048.000 lei,
la cursul euro comunicat de BNR. la data evaluarii, pretul find stabilit pe baza de raport de evaluare elaborat de
S.C. Tea Invest S.R.L. prin expert evaluator atestat ANRVAR - Enoiu Vasile, inregistrat la Directia Administrare
Patrimoniu sub nr 15.402/19.11.2019

5.2.- (1) - Valoarea adjudecata la licitatie, reprezentand redeventa concesiunii, se va achita de concesionar
astfel:

a) - 30% din cuantumul total al redeventei, se va achita la data incheierii contractului de concesiune;
b) — diferenta de 70% din cuanttunul total al redeventei, se va achita in termen de 49 de ani, in rate anuale

egale, termenul scadent find data de 15 a lunii decembrie a fiecanii an, pentru ram aferenta anului respectiv.
(2)- Plata sumelor mentionate la lit a) *i b), se va face in lei, in functie de raportul leu/euro comunicat de BNR la
data platii.

Cap.VI. - OBLIGATII PRTVIND PROTECTIA MEDIULUI - CONDITII DE MEDIU

6.1. - Responsabilitatile de mediu revin In exclusivitate concesionarului, incepand de la preluarea bunului,
pana la incetarea contractului de concesiune, *i respectiv pana la refacerea cadrului natural, dupa executia lucrarilor
de orice fel (investitie, organizare de *antler, interwntie, exploatare etc), cat i mentinerea acestuia in conditii
normale, ufili7area de echipamente nepoluante pentru mediu ambiant i lipsite de riscuri pentru personalul de
exploatare *i intretinere, precum i pentru aezàri1e umane invecinate.

6.2. - in cursul lucrarilor de constructii, cat *i dupa fmalizarea acestora, concesionarul are obligatia sa nu
afecteze in nici un fel suprafetele de teren din afara celei alocate pentru concesiune.
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6.3. - Concesionarul va trebui sa asigure o folosire cat mai judicioasa a terenului pe care se va realiza

investitia cu respectarea prevederilor legale in vigoare de protejare a mediului.
6.4. - Concesionarul are obligatia de a obtine prin grija i pe cheltuiala sa, toate acordurile §i avizele impuse

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

Cap. VII. - CARACTERISTICILE INVESTITIEI

7.1. — Pe terenul ce face obiectul concesiunii, se va realiza obiectivul de investitie: "Ansamblu rezidential" in
conformitate cu prevederile proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii i respectarea
conditiilor stipulate in certificatul de urbanism §i a autorizatiei de construire ce se vor elabora in scopul autoriza'rii
executarii lucrarilor de constructii.

7.2. - Conditii maximale impuse pentru edificarea obiectivului de investitii " Ansamblu rezidentiar:
- Procentul de ocupare a terenului ( POT) — 50% ( poate fi de maxim 60%)
- Coeficientul de utilizare a terenului:(C.UT.) 3,5
- Nivelul de ineiltime: P± 7E Cu spatii comerciale la parter
- retrageri laterale ± retrageri cleidiri potrivit Planului Urbanistic Zonal
- suprafatei spatii verzi create: 10%
- numar locuri de parcare ce se vor crea : I loc de parcare/5 apartamente

Autorizarea executarii lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivului de invesatitii " Ansamblu
rezidentiar in conditiile maximale impuse, se va face in baza unui PUZ aprobat, insotit de ilustrate de arhitectura.

7.3. - Arhitectura constructiilor potrivit proiectului ce se va realiza in acest sens, va fi in concordanta cu
ambientul arhitectural zonal cu respectarea conditiior urbanistice impuse de zona in care este situat terenul potrivit
prevederilor documentatiilor de urbanism legal aprobate: Planul Urbanistic General; Planul Urbanistic Zonal qi
Regulamentul Local de Urbanism.

7.4. - Amplasarea in teren a constructiilor ca §i accesele vor fi proiectate i realizate astfel incat sa se asigure
circulatia in zona conform prevederilor legale incidente.

7.5. - Prin solutiile adoptate se va asigura protectia protectia mediului, sarcinile privind protectia mediului
find in sarcina concesionarului.

7.6.- (1) - Termenul maxim de oblinere a certificatului de urbanism, a avizelor §i acordurilor necesare
autorizarii executarii obiectivului de investitie, a elaborarii Planului Urbanistic Zonal §i a eliberarii autorizatiei de
construire, este de 12 luni de la incheierea contractului de concesiune.

(2) - Durata de executie a obiectivului de investitie, va fi de maxim 24 luni de la data eliberarii autorizatiei de
construire i inceperea executarii lucrarilor ( maxim 30 de zile de la eliberarea autorizatiei de construire).

CAP. VIII. - OBLIGATI:ILE PARTILOR

8.1. - Concedentul are urmAtoarele obligatii:
a)- sa predea concesionarului terenul concesionat. pe baza de proces-verbal de predare/primire;
b).- concedentul are obligatia de a nu tulbura pe concesionar, in exercitiul drepturilor rezultate din

contractul de concesiune;
c) — concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricarei imprejurar' i de natura a afecta

drepturile concesionarului in mAsura in care aceste situatii depind in tot sau in parte de vointa sa;
d) - de asemenea, concedentul garanteaza pe concesionar ca bunul concesionat nu este sechestrat, scos din

circuitul civil, ipotecat sau gajat i nu face obiectul vreunui litigiu sau al unei revendicar"
e) — asigurarea utilitatilor la limita proprietatii, dimensionate pentru specificul

8.2. Concesionarul are urmatoarele obligatii:

a) — sa realizeze pe terenul concesionat, obiectivul de investitii pentru care s-a aprobat concesiunea: "Ansamblu
rezidential„ cu respectarea conditiilor cu respectarea conditiilor de urbanism legal aprobate. jar in situatia in care
obiectivul de investitii se va realiza in conditiilre prevazute la Cap. VII, pct. 7.2., autorizarea executarii lucrarilor
de constructii se va face nurnai In conditiile aprobarii unui PUZ, care se va elabora prin grija i pe cheltuiala
concesionarului;

b) - sa obtind prin grija i pe cheltuiala proprie autorizatia de construire impreuna cu avizele necesare, in
vederea realizarii obiectivului de investitii conform proiectului aprobat §i avizelor legale, in termen de 12 luni de la
data incheierii contractului de concesiune, i sA finalizeze investitia in termen de cel mult 24 de luni de la data
obtinerii autorizatiei de construire, cu respectarea graficului de executie prezentat la licitatie;

c) - sa respecte conditiile reglementate prin certificatul de urbanism i autorizalda de construire eliberate in
scopul autorizarii executarii lucrarilor de constructii;
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d) - sa asigure exploatarea eficienla in regim de continuitate i pennanenta a bunului ce face obiectul
concesiunii pe cheltuiala sa;

e) in conditiile incearii contractului de concesiune din alte cauze decal prin ajungere la termen, forta majora
sau caz fortuit, concesionarul este obligat sã asigure continuitatea exploatarii bunului proprietate publica, in
conditiile stipulate in contract, panA la preluarea acestora de catre concedent.

f) - sa achite redeventa concesiunii in termenul §i modul stabilit la cap V din prezentul caiet de sarcini
g)- concesionarul, are intreaga responsabilitate in ceea ce prive§te respectarea legislatiei in vigoare cu privire

la P.S.I., protectia mediului i persoanelor angajate in realizarea investitiei, organizarile de §antier etc.;
h) - concesionarul are obligatia sa realizeze eventualele devieti de retele, urmand ca eventualele costuri sã fie

deduse din redeventa;
i) - sá nu subconcesioneze, in tot sau in parte, unei alte persoane terenul ce face obiectul concesionar. ii;
j) - In termen de 30 de rile de la semnarea contractului de concesiune, concesionarul are obligatia de a

declara terenul concesionat la Directia Generala Economica a Primariei Municipiului Slatina, cu sediul in Slatina,
strada Toamnei nr. 6, jud. Olt;

k) -concesionarul va inregistra contractul de concesionare §i va face operarile necesare In Cartea Funciara, in
termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului, cheltuielile pentru aceste operatiuni find suportate de
acesta;

1) - concesionarul are obligatia de a achita taxa pe terenul concesionat, potrivit dispozitiilor art. 463 aim. (2)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

m)- concesionarul are obligatia de a plati pe toata durata concesionarii impozitele §i taxele datorate
bugetului local, precum i celelalte utilitAti consumate, ele neintrand in redeventa stabilita prin contract;

n) — concesionarul este obligat sä mentina destinalia obiectivului de investitii realizat pe terenul concesionat,
pe toatA durata derularii contractului de concesiune;

o)- la expirarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sã restituie
concedentului in deplina proprietate, in mod gratuit, libere de once sarcini, bunurile de retur

8.3. Concesionarul poate manifesto intentia de cumparare a terenului, dupA ce concedentul indepline$te
sarcimle prevazute in H.G. nr. 43/2018 i H.G. nr. 948/26.09.2012.

Cap. IX. GARANTH SI TAXE SOLICITATE DE CONCEDENT

A. GARANTII
9.1. - Participantii la licitatie privind concesionarea terenului in suprafata de 8479 mp, situat in municipiul

Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1) , vor depune o garantie de participare la licitatie, in cuantum de de
0,5% din pretul minim de pornire a licitatiei de 1.060.000 euro, respectiv suma de 5.300 euro, care se va depune
in echivalent lei la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR la data depunerii sumei in contul beneficiarului.

9.2. (1) — In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune cu persoana desemnata
ca§tigatoare a licitatiei organizatd in scopul concesionarii terenului in suprafatA de 8479 mp, situat in municipiul
Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1) , aceasta are obligatia de a depune cu titlu de garantie, o suma
fixa reprezentand o cota-parte de 1% din suma obligatiei de platd cave concedent datorata pentru primul an de
exploatare.

(2) -Din aceasta suma stint retinute, dacA este cazul, penalitAtile §i alte sume datorate concedentului de catre
concesionar, in baza contractului de concesiune, jar in situatia in care nu a fost ut1li71tA, aceasta se restituie
concesionarului dupd indeplinirea obligatiilor orivind finalizarea investitiei i achitarea integralA a redeventei.
(3) - Concesionarul poate constitui drept garantie §i titluri de credit, asupra carora se va institui garantie reala
mobiliara, cu acordul concedentului.

B. TAXE
9.3. - Participantii la licitatia privind concesionarea terenului in suprafata de 8479 mp, situat in municipiul

Slatina, strada Artileriei nr. lA (fost Tunari nr. 1) , vor depune o taxa de participare la licitatie, in cuanttun de 2500
lei, dovada achit&ii acesteia, find necesara ca document ce va insoti oferta de participare la licitatie sau dupa caz,
la procedura negocierii directe

9.4. - Participantiii la licitatia privind concesionarea terenului in suprafata de 8479 mp, situat in municipiul
Slatina, strada Artileriei nr. IA (fost Tunari nr. 1) , vor achita o sumd de 100 lei la casieria Directiei Administrare
Patrimoniu, reprezentand contravaloarea doctunentatiei de atribuire privind concesionarea terenului, dovada
achitarii acesteia, find necesara ca document ce va insoti oferta de participare la licitatie sau dupa caz, la
procedura negocierii directe.
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Cap. X. CONDITII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE iNDEPLINEASCA OFERTELE

10.1. - Ofertele se redacteaza in limba romana.
10.2. Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza

In ordinea primirii lor, in registrul „Oferte" al concedentului, precizandu-se data si ora depunerii.
10.3. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta i va confine:
10.3.1. Fisa cu inforrnatii privind ofertantul i o declaratie de participare, semnata de ofertant, fard ingrosari.

stersaturi i modificari;
10.3.2. • Acte doveditoare privind calitAtile $i capacitatile ofertantilor;

a) certificatul de inregistrare a societatii, la Oficiul Registrului Comertului (cod unic de inregistrare si
anexa) pentru persoane juridice ;

b) - actul constitutiv al societatii comerciale (statut);
c) - cont bancar i banca — ofertantii trebuie sä faca dovada Ca detin in cont o suma eel putin egala cu suma

de 318.000 euro, sau echivalentul in lei al acestei sume, ce reprezinta 30% din pretul minim de pornire a licitatiei;
d) - imputernicire scrisa prin care reprezentantul legal al ofertantului deleaga reprezentarea la licitatie a unei

persoane, autoriz&id-o sa semrteze actele incheiate cu aceasta ocazie (daca este cazul) + copie de pe actul de
identitate;

10.3.3. — Documente de eligibilitate:
a) Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala Economica privind plata obligatiilor bugetare, din

care sã reiasa faptul ea" ofertantul nu are datorii catre bugetul local. Forma de prezentare: original sau copie
legalizata;

b) Certificat privind plata obligatiilor cAtre bugetul general consolidat al statului, valabil la data
deschiderii ofertelor, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice Olt, din care sã reiasa faptul ca ofertantul nu
are obligatii restante de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor etc. Forma de prezentare: original sau copie
legalizata;

c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu maxim 30 zile calendaristice inainte
de data stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sã reiasa faptul ca ofertantul nu este in stare de faliment,
lichidare judiciara, nu a comis abuzuri sau alte fapte similare cu cele anterioare, reglementate prin lege; Forma de
prezentare: original sau copie legalizata;

10.3.4. - Acte doveditoare privind intrarea in posesia doctunentatiei de licitatie, de achitare a taxei de
licitatie $i a garantiei de participare la licitatie, respectiv:

- dovada achiziponeirii documentatiei de licitatie in sumei de 100 lei Forma de prezentare - in copie
(ofertantul va prezenta la licitatie originalul)

- dovada achitlirii taxei de participare la licitatie in sumer de 2500 lei. Forma de prezentare - in copie
(ofertantul va prezenta la licitatie originalul);

- dovada achitarii garantiei de participare la licitalie, de 0,5% din cuantumul sumei de 1.060.000 euro (ce
reprezintei pretul minim de pornire a licitatiei), respectiv suma de 5300 euro (se va achita in echivalent lei, la cursul
de schimb leu /euro comunicat de BNR la data platiO. Forma de prezentare - in copie (ofertantul va prezenta la
licitatie ci originalul) ;

10.3.5. - Declarate autentica pe proprie raspundere a reprezentantului ofertantului, ca nu se afla in litigiu cu
Municipiul Slatina in calitate de persoana juridica de drept public si Cu Consiliul Local al Municipiului Slatina, sau
cu serviciile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Slatina

10.3.6.- Adeverinta eliberata de Directia Administrare Patrimoniu, din care sa rezulte faptul cã nu figureaza cu
debite in evidentele acestei institutii. Forma de prezentare - in original;

10.4. Pe plicul interior pe ca inscrie numele sau denumirea ofertantului precum i domiciliul sau sediul social
al acestuia, dupa caz, va confine:

a) - oferta propriu-zisa,$i va contine date referitoare la:
- sediul social al ofertantului
- pretul oferit, care se va estima in euro, Si nu trebuie sei fie mai mic deceit suma de 1.060.000 euro,
reprezentdnd pretul minim de pornire a licitatiei;
— descrierea investitiilor ce urmeazd a fi realizate, procedurile ci solutiile tehnice propuse de ofertant
— valoarea investitiei stabilita pe bath de deviz de lucreiri
- alte obligatii pe care ofertantul §1 le asuma in cazul in care va castiga licitatia.
b) — graficul de dentlare in timp a investitiei care specifica data inceperii, etapizarea i fmalizarea acesteia
c) - memoriu tehnic, care va cuprinde descrierea investitiilor pe care cumparatond doreste sä le realizeze;
d) — deviz de lucrari, din care sã rezulte valoarea totala estimata a investitiilor ce urmeaza a se realiza pe

terenul concesionat.
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Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziva fixata pentru deschiderea lor.

10.5. Conditii inhume pe care trebuie sa le indeplineasca oferta:

I) - Pretul minim oferit de 1.060.000 euro ( pretul minim de pornire a licitatiei);
2) — termen de realizare a investitiilor — maxim 24 de luni de la data inceperii lucrarilor in baza

autorizatiei de construire, al di rui termen de obtinere 1111 poate fi mai mare de 12 luni de la data incheierii
contractului de concesiune;

Cap. XI CONDITH SPECIALE IMPUSE DE NATURA BUNULUI CE FACE OBIECTUL
CONCESIUNH

11.1. - Pentru bunul care face obiectul concesiunii potrivit prezentului caiet de sarcini, nu se impun condi ti
speciale, acesta nu se afla in interiorul unei arii protejate iar pentru terenul respectiv nu sunt conditii impuse de
acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.

11.2. Pentru protectia mediului §i protect-fa muncii, nu sunt necesare conditii speciale, ci numai conditii impuse
de activitatea ce urmeaza sã se desfaware in obiectivul de investitii care se va realiza prin grija concesionarului.

Cap. XII. - CLAUZE PRIVIND iNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

12.1. - incetarea contractului de concesiune poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) - la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune;
b) - in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de care concedent;
c) - in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere de catre concesionar;
d) - in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin rezilierea unilaterala de care

concedent cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
e) - in cazul imposibilitatii objective a concesionarului de a exploata bunul prin renuntare, fait plata unor

despagubiri;
f) - prin acordul comun al partilor;
g) - in cazul interventiei unei situatii de forth' majora.

12.2. - Rezilierea contractului de concesiune intervine:
a) - Pronuntata de instanta de judecata, la initiativa concedentului, cu plata unei despagubiri in sarcina

concesionarului in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar;
b) - Pronuntata de instanta de judecata, la initiativa concesionarului, daca rezilierea se produce din culpa

acestuia, in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale;
c) - Renuntarea la concesiune din partea concesionarului, fa'ra plata unei despagubiri, la disparitia, dintr-o

cauza de forta majord, a bunului concesionat sau in cazul imposibiitatii objective a concesionarului de a exploata
terenul (imposibilitate dovedita cu acte de concesionar si acceptata de concedent), in acest caz concesionarul va
notifica concedentul, in termen de 15 zile de la constatarea situatiei intervenite,despre imposibilitatea obiectiva de
realizare a activitatii. Imposibilitatea obiectiva de a exploata bunul poate fi invocata in cazul cand conc,esionarul are
o situatie financiara precara, in cazul falimentului sau al dizolvarii societatii concesionare.

Cap. XIII. - RASPUNDEREA PARTILOR

13.1. - In cazul nerespectarii de care una dintre parti a prevederilor contractului de concesiune, partea in
culpa datoreaza celeilalte parti despagubiri corespunza-toare prevederilor contractului de concesiune sau
corespunzator legislatiei specifice in domeniu; despagubirile sunt cumulative si nu exclusive.

13.2. - Situatiile de forta majora exonereaza de raspundere partea care le invoca i dovedeste, in conditiile
legii; aparitia cazurilor de forta majora trebuie comunicata i n termen de 5 zile de la aparitie, comunicarea urmind a
fi insotita de documentele care atesta cazul de foga majora; in lipsa acestor documente constatatoare, partea care a
invocat cazul de forta majora nu va fi exonerata de raspundere; in cazurile de forta majora invocate si dovedite ca
atare, partite vor conveni la decalarea obligatiilor cu perioada afectata de forta majora.

Cap. XIV. - SOLUTIONAREA LITIGHLOR
14.1. - Solutionarea litigiilor apanite in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea §i incetarea

contractului de concesiune, precum §i a celor privind acordarea de despagubiri, se realizeaza potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile ulterioare.

14.2. - Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tibunalului Olt, Slatina,
str.Manastirii, nr.2, jud.Olt.
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Cap. XV.- DISPOZITH FINALE

15.1. - Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de concesionare.
15.2. - Dupa concesionare, realizarea investitiei se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat,

a certificatului de urbanism i a autorizatiei de construire emisa de organele competente in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Solutiile prezentate odata cu depunerea optiunilor, in cazul adjudecarii licitatiei, nu reprezinta aprobarea
acestora si nu exonereaza pe castigator de obtinerea avizelor si acordurilor legale din partea organismelor stabilite in
eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de urbanism, autorizatia de constructie, s.a.m.d.).

15.3.- Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea §i functionarea investitiei privesc pe
concesionar.

15.4.- Toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnico-edilitare existente si obtinerea avizelor §i
acordurilor de la detinatorii acestora, privesc pe concesionar.

15.5. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de concesiune.
15.6. Prin incheierea contractului de concesiune, toate conditiile impuse prin prezentul caiet de sarcini se

considera insusite si acceptate, atat de catre concedent, cat si de catre concesionar.
15.7. Prezentul caiet de sarcini, impreuna cu procesul-verbal de predare-primire a terenului, se vor constitui

anexe la contractul de concesiune si vor face parte integranta din acesta.

15.8. - Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor
contra cost.

15.9. - Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe care le au
fata de bugetul consolidat de stat, bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie i a garantiei de participare.

15.10. - Nu vor participa la licitatie persoanele juridice care:
- au debite la bugetul consolidat de stat
- au debite fata de bugetul local,
- au fost adjudecatari ai unei 1icitai anterioarc ,t nu au incheiat din culpa acestora contract Cu Municipiul
Slatina
- sunt in procedura de faliment;
- sunt supuse procedurii de reorganizare judiciara.
15.11. - Daca licitatia se amana sau se anuleaza, din motive obiective, a caror producere sau interventie nu a

putut fi prevazuta.- de catre concedent, decizia de amanare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti.
In acest caz ofertantilor li se va inapoia In termen de §apte zile, garantia de participare la licitatie pe baza

unei cereri scrise i inregistrate la Directia Administrare Patrimoniu din Slatina, strada Unirii nr. 2B.
Prin inscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti se

considefa insuite de ofertant.
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Anexa nr. 3 la HCL nr. 426/20.11.2019

DOCUMENTATTE DE ATRIBUIRE

Concesionare teren in suprafata de 8479 mp, situat in intravilanul municipiului Slatina,
strada Tunari nr. 1A, cc apartine domeniului public al municipiului Slatina

SECTIUNEA I

INSTRUCTIUNI PRIV1ND ORGANIZAREA $1 DESFASURAREA PROCEDURII DE
CONCESIONARE

Atribuirea contractului de concesiune a terenului in suprafatA de 8479 mp, situat in intravilanul municipiului

Slatina, strada Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1), se va face prin procedura de licitatie, cu respectarea prevederilor
O.U.G. nr. 57/2919 privind Codul Administrativ, cu privire la concesionarea bunurilor proprietate publica.

Prezentele instructitmi cuprind date §i informatii asupra desfaparii licitatiei publice organizata de
Directia Administrare Patrimoniu, cu sediul in municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, in vederea
concesionarii terenului in suprafata de 8479 mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, strada Tunari nr. 1A.
Procurarea documentatiei de licitatie §i depunerea ofertelor, se va face de la sediul Directiei Administrare

Patrimoniu , din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, panA la data §i ora specificate in anuntul licitatiei

ce se va organiza.

Cap. 1. - Informatii 2enerale Drivind concedentul 

1.1. —Date de identificare ale concedentului:
Directia Administrare Patrimoniu cu sediul in municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B Md. Olt,
Cod pcwal 230032
Cod unic de inregistrare: - 36962936
Tel: 0249/416420; Fax: 0249/416426

Cap. 2. - Obiectul concesiunii

2.1. - (1)- Obiectul concesiunii 11 constituie terenul in suprafata de 8479 mp, cc apartine domeniului public
al municipiului Slatina, situat In intravilanul municipiului Slatina, strada Artileriei nr. lA (fost Tunari nr. 1) ,
inscris in Cartea Funciara nr. 59951 a UAT Slatina, avand num& cadastral 59951, identificat prin vecinatatile: - N
- teren domeniu public al municipiului Slatina (imobil — teren in suprafata de 1367 mp, cu num& cadastral
59949); - S — imobilele cu numerele cadastrale: 59879; 58775; 58774; - E — imobilele cu numerele cadastrale
52147 i 52149;- V— teren domeniu public al municipiului Slatina (imobil cu num& cadastral 59785) fi imobil Cu
numeir cadastral 59879,

In vederea edificarii obiectivului de investitii "Ansamblu rezidential ".
(2) - Concesionarea se face pe o durata de 49 de ani.

Cap. 3. - DesfAsurarea procedurii de licitatie

3.1. - (1) - Procedura de licitatie se poate descapra numai daca in urma publicArii anuntului de licitatie au fost
depuse cel putin doua oferte valabile.

(2) - In cazul in care in urma publicar' anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin douA oferte
valabile, concedentul este obligat sä anuleze procedura §i sa organizeze o nouA licitatie, incepand cu etapa
public:Aril anuntului

(3) - In cazul organizarii unei noi licitatii potrivit alin. (2), procedura este valabila in situatia in care a fost
depusa eel putin o °fend valabila.

3.2. - Plicurile inchise i sigilate depuse de ofertanti la sediul concedentului din municipiul Slatina, strada
Unirli nr. 2B i inregistrate in registrul "Oferte", vor fi predate comisiei de evaluare in ziva fixatA pentru
deschiderea lor, prevAzuta in anuntul de licitatie.



3.3. - Sedinta de descliidere a plicurilor este publica $i va avea loc la sediul Directiei Administrare Patrimoniu
din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, la data $i ora stabilite in anuntul publicitar, in prezenta "Comisiei de
evaluare a ofertelor"

3.4. - La data $i ora stabilite pentru desfasurarea licitatiei, pre$edintele Comisiei de evaluare a ofertelor,
verifica mandatele $i calitatea ofertantilor prezenti sau a imputemicitilor acestora.

3.5. - Pre$edintele declara deschisa $edinta de licitatie i procedeaza la verificarea integritatii plicurilor
exterioare, dupa care, procedeaza la desigilarea pe rand a fiecanti plic exterior cuprinzand documentele de
eligibilitate $i la verificarea impretma cu membrii comisiei de evaluare a wdstentei $i a validitatii documentelor
solicitate prin documentatia de atribuire.

3.6. - Dupa deschiderea plicurilor exterioare, in $edinta publica, Comisia de evaluare eliminA ofertele care nu
contin totalitatea documentelor i datelor prevazute in "Instrucliunile privind modul de elaborare si prezentare a
ofertelor."

3.7. - Dupa analizarea continutului plicurilor exterioare, secretarul comisiei de evaluare intocme$te procesul-
verbal, in care se va mentiona rezultatul analizei plicurilor respective, care se va sernna de catre membrii comisiei
de evaluare $i de catre ofertanti.

3.8. - Pentru continuarea desfaprarii procedurii de licitatie, este necesar ca dupa deschiderea plicurilor
exterioare, cel putin doua oferte sa corespunda conditiilor prevazute de instructiunile privind modul de elaborare $i
prezentare a ofertelor.

3.9. - In situatia in care, nu exista cel putin doua oferte calificate, secretarul comisiei de evaluare, va consemna
In proces-verbal, imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmand a se repeta procedura de licitatie
publica deschisa.

3.10. Procedura se reia prin publicarea anuntului licitatiei publice deschise, jar plicurile interioare se returneaza
fara a fi deschise. In acest caz procedura se anuleazg, $i se organi7eaza o noua licitatie incepand cu etapa publicarii
anuntului de licitatie in maxim 10 zile de la data $edintei de licitatie.

3.11. - In situatia in care dupa deschiderea plicurilor exterioare, wdsta doua oferte care indeplinesc conditiile
de calificare, comisia de evaluare, deschide plicurile interioare, analizeala ofertele, jar atunci cand considera
necesar, poate sa ceara ofertantilor precizari Cu privire la continutul ofertei lor.

3.12. - (1) - In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul
acesteia intocme$te un proces-verbal in care mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de
valabilitate $i motivele excluderii acestora din unna, de la procedura de atribuire.

(2) - Sunt considerate oferte valabile. ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevazute in
instructiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor.

3.13. - Procesul-verbal, se semneaza de care top membrii comisiei de evaluare.
3.14. (1) In baza procesului-verbal intocmit potrivit pct. 3.12., comisia de evaluare intocme$te, in termen de o zi

lucra'toare, un raport care se va transmite Concedentului pentru aprobarea de catre reprezentantul acestuia.
(2) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informeaza,

In sons, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
(3) Raportul se depune la dosarul concesiunii.

3.15. Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate solicita clarificari $i dupa caz,
completari ale documentelor prezentate de ofertanti, pentru demonstrarea conformitatii ofertei Cu cerintele
solicitate.

Cap. 4. - Determinarea ofertei efistigatoare

4.1. - Concedentul are obligatia de a stabili oferta ca$tigatoare pe baza criteriilor de atribuire prezentate in
anexa nr. 1 la prezenta documentatie de atribuire.

4.2. (1) - Criteriul Cu ponderea cea mai mare este nivelul redeventei.
(2) - Nivelul minim oferit al redeventei, trebuie sä fie cel putin egal cu valoarea de 1.060.000 euro

pentru suprafata de teren de 8479 nip.
4.3. - Comisia de evaluare, stabile$te punctajul fiecarei oferte, tinand seama de ponderile fiecarui criteriu de

atribuire.
4.4. (1) - Oferta ca$figatoare este oferta care intrune$te cel mai mare punctaj in urma aplicarii criteriilor de

atribuire.
(2). - In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora

se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar In cazul
egalitatii In continuare, departajarea se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are
ponderea cea mai mare dupa acesta.



4.5. (1) - Pe baza evaluarii ofertelor de cave comisia de evaluare, secretarul acesteia intocme§te procesul-
verbal care trebuie semnat de to membrii comisiei.

(2) - In baza procesului-verbal care indepline§te conditiile prevazute la alin. (1), comisia de evaluare
intocmqte in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite concedentului pentru aprobarea de catre
reprezentantul acestuia, raport care va fi depus la dosarul concesiunii.

4.6. - In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul are obligatia
de a informa, in scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat a§tigator cu privire la acceptarea ofertei
prezentate §i de a informa ofertantii care au fost respimi sau a caror ofertA nu a fost declaratA c4tigatoare, indicand
motivele care au stat la baza deciziei respective.

4.7. - Concedentul are obligatia de a incheia contractul de concesiune cu ofertantul a carui ofertA a fost stabilita
ca fund c4tigatoare.

4.8.- Concedentul are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a,
un anunt de atribuire a contractului de concesiune, in cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii
de atribuire a contractului de concesiune a terenului .

Cap. 5. Incheierea contractului de concesiune

5.1. - Concedentul poate incheia contractul de concesiune cu ofertantul a anti oferta a fost declarata c4tigatoare in
termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii prevazute la pct. 4.6.

5.1.1. - Contractul de concesiune se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitAtii.
5.1.2. - Predarea-primirea bunului concesionat, se face pe baza de proces-verbal.

5.2. - Refuzul ofertantului declarat a§tigator de a incheia contractul de concesiune, poate atrage dupa sine
plata daunelor interese.

5.3. - Daunele interese prevAzute la pct. 5.2., se stabilesc de catre tribunalul in a carui raza teritoriala se afla
sediul concedentului, la cererea pArtii interesate, dacA partile nu stabilesc altfel.

5.4. - In cazul in care ofertantul declarat ci5tigator refuza incheierea contractului, procedura de atribuire se
anuleaza, jar concedentul reia procedura, in conditiile legii, studiul de oportunitate pastranduli valabilitatea.

5.5. In cazul in care concedentul nu poate incheia contractul cu ofertantul declarat ca§tigator din cauza
faptului cä ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa
contractul, concedentul are dreptul sA declare ca§tigatoare oferta clasata pe locul doi, in condit:iile in care aceasta
este admisibila.

5.6.- In cazul in care, in situatia prevazuta la pct.5.5. nu existA o ofertA clasatA pe locul doi admisibila, se
aplia prevederile pct.5.4.

5.7. - Contractul de concesiune trebuie sA continA:
- partea reglementara, care cuprinde clauzele prevazute in caietul de sarcini §i clauzele convenite de partile

contractante, in completarea celor din caietul de sarcini, fat% a contraveni obiectivelor concesiunii prevazute in
caietul de sarcini.

- drepturile §i obligatiile concesionarului i ale concedentului.
- Raporturile contractuale dintre concedent §i concesionar se bazeaza pe principiul echilibrului financiar al

concesiunii intre drepturile care Ii sunt acordate concesionarului i obligatiile care ii sunt impuse.
- clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitAtilor de mediu intre concedent §i concesionar.
- precizarea in mod distinct a categoriilor de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea

concesiunii, respectiv:
a)bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit §i libere de once sarcini concedentului la incetarea

contractului de concesiune de bunuri proprietate publicA. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul
concesiunii, precum i cele care au rezultat in urma investiOilor impuse prin caietul de sarcini;

b)bunurile proprii care la incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publia faman in
proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului §i au fost utilizate de
atm acesta pe durata concesiunii.

5.8. - Contractul de concesiune va fi incheiat in limba romana, in doua exemplare, cale unul pentru fiecare
parte.

5.9. - in cazul in care concesionarul este de o alta nationalitate sau cetAtenie decal cea romana §i daca partile
considera necesar, contractul de concesiune se va putea incheia in patni exemplare, doua in limba romani §i doua
intr-o alta limba aleasa de acestea.

5.10. - In situatia prevazuta la pct. 5.9. fiecare parte va avea ate un exemplar in limba romarta i un exemplar in
limba straina in care a fost redactat contractul.

5.11. - In caz de litigiu, exemplarele in limba romana ale contractului prcvaleaza.



Cap. 6. - Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune

6.1. Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri
proprietate publick daca ia aceasta decizie inainte de data transmiterii comunicarfi privind rezultatul aplicarii
procedurii de atribuire $i anterior incheierii contractului, In situatia in care se constata incalcari ale prevederilor
legale care afecteaza procedura de atribuire sau fac imposibila incheierea contractului.

6.2. In sensul prevederilor pct. 6.2. , procedura de atribuire se considerA afectatA in cazul in care sunt
indeplinite in mod cumulativ urmAtoarele conditii:
a)in cadrul documentatiei de atribuire $i/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau
omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate
publica, prevpzute la art. 311 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;
b)concedentul se afla in imposibilitate de a adopta masuri corective, rara ca acestea sa conduca, la rai'idul lor, la
incalcarea principiilor prevazute la art. 311din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

6.3. Concedentul are obligatia de a comunica, in scris, tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel
mull 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care ace$tia $i le-au creat prin depunerea
ofertelor, cat $i mofivul concret care a detenninat decizia de anulare.

Cap. 7. Alte precizAri

7.2. - Garantia de participare la licitatie pentru ofertantul declarat c4tigator va fi retinuta de ea-ire
concedent pana in momentul semnarii contractului de concesiune.

7.3. - Garantia de participare se pierde in unnatoarele cazuri:
a) - daca ofertantul Ii retrage oferta inainte de desenmarea ca$tigatorului;
b) - daca ofertantul declarat ca$figator refuza a incheia contractul de concesiune;

7.4. - Concedentul va restitui celorlalti ofertanti care nu au fost desemnati *figatori garantia de
participare la licitatie.

7.5. - Taxa de participare la licitatie nu se restituie, cu exceptia cazului in care licitatia se anuleaza.

SECTIUNEA II

INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE EIABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR

Prezentele instructiuni cuprind precizAri cu privire la modul de elaborare $i prezentare a ofertelor
privind concesionarea terenului in suprafatA de 8479 mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, strada
Artileriei nr. 1A (fost Tunari nr. 1)

Cap. 1. - CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE SI DE DEPUNERE A OFERTELOR

1.1. - Pentru licitatia publica ce se va organiza la data $i ora specificate in anuntul publicitar, in scopul
concesionarii terenului in suprafata de 8479 mp, situat in municipiul Slatina, strada Artileriei nr. lA (fost Tunari
nr. 1), pot depune oferte persoane juridice romane sau straine, care indeplinesc urmatoarele conditii de
eligibilitate:

- nu au debite la bugetul consolidat de stat
- nu au datorii ctitre bugetul local al municipiului Slatina;
- nu se eel in litigiu cu Municipiul Slatina in calitate de persoand juridicti de drept public fi cu

Consiliul Local al Municipiului Slatina sau serviciile din subordinea Consiliului Local
- nu au fost adjudecatari ai unei licitafii anterioare i nu au incheiat din culpa acestora contract cu

Municipiul Slatina
- nu sunt in procedura de faliment;
- nu sunt supuse procedurii de reorganizare judiciarti.

1.2. - Fiecare persoana interesata sa participe la licitatie, poate depune doar o singura oferta.
1.3.- Oferta reprezinta acordul ferm al ofertantului in conformitate cu documentatia licitatiei, este secreta $i se

depune intr-un singur exemplar, la sediul Directiei Administrare Patrimoniu din municipiul Slatina, strada Unirii
nr. 2B, in termenul prevazut in anuntul publicitar.

1.4. - Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate
stabilita de concedent.

1.5. Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa $i pana la data-limita pentru depunere,
stabilite in anuntul procedurii.

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



1.7.- Oferta depusa la o alta adresa a concedentului decat cea stabilita sau dupa expirarea datei-limita pentru
depunere se returneaza nedeschisa.
(12)Continutul ofertelor trebuie sä ra'mana confidential pada la data stabilita pentru deschiderea acestora,
concedentul urinand a lua cuno§tinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.

NOTA:
inregistrarea ofertei de participare la licitatie, insotitii de toate documentele precizate in prezentele

instructiuni, presupune cii ofertantul cunoage toate drepturile ci obligaliile ce decurg din aceastii calitate,
datele inscrise In caietul de sarcini, prevederile prezentei metodologii fi este intru-totul de acord cu ele.

Cap. 2. REGLEMENTARI PRIVIND MODUL DE ELABORARE A OFERTELOR

2.1. - Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, until exterior i until interior, care se inregistreaza
la sediul concedentului din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, in ordinea primirii lor, in registrul
"Oferte", precizandu-se data si ora.

2.2.- Plicul exterior, pe care se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta, respectiv: "
Licitatia publicii din data de avand ca object, con cesionarea terenului in suprafatii de 8479 mp,
situat in municipiul Slatina, strada Artileriei nr. IA ( fost str. Tunari nr. 1)

A. Plicul exterior va contine:
a) — declaratie de participare la licitatie, din care sa rezulte faptul ca ofertantul cunogte toate drepturile

obligatiile ce decurg din aceasta calitate, prevederile Hotararii Consiliului Local prin care s-a aprobat concesiunea,
ale caietului de sarcini §i documenta(iei de atribuire i este intru-totul de acord cu ele, semnata de ofertant. Forma
de prezentare - in original

b) — o fiä cu informatii privind ofertantul, urmand a se descrie structura organizatoria a ofertantului object
de activitate, capitalul social, care va fi semnata semnata de ofertant, fara ingroOri, tersaturi sau modificari.
Forma de prezentare — in original;

C) - acte doveditoare privind calitatile i capacitatile ofertantilor:
- certificatul de inregistrare a societatii, la Oficiul Registrului Comertului(cod unic de inregistrare §i anexa)

pentru persoane juridice;
- actul constitutiv al societatii comerciale (statut);
- cont bancar i banca — ofertantii trebuie sä faca dovada cA den in cont o suma cel pun egala cu suma de

1.060.000 euro, sau echivalentul in lei al acestei sume, ce reprezintA pretul minim de pornire a licitatiei;
- imputernicire scrisA prin care reprezentantul legal al ofertantului deleaga reprezentarea la licitalie a unei

persoane, autorizand-o sa semneze actele incheiate cu aceasta ocazie (daca este cazul) + copie de pe actul de
identitate;

d) — documente de eligibilitate:
dl. Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala Economia privind plata obligatiilor bugetare,

din care sã reiasa faptul cà ofertantul nu are datorii catre bugetul local. Forma de prezentare: original sau copie
legalizata;

d2. Certificat privind plata obligatiilor cAtre bugetul general consolidat al statului, valabil la data
deschiderii ofertelor, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice Olt, din care sa reiasa faptul câ ofertantul
nu are obligatii restante de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor etc. Forma de prezentare: original sau copie
legalizata;

d3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu maxim 30 zile calendaristice inainte
de data stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sä reiasa faptul ca ofertantul nu este in stare de faliment,
lichidare judiciara, nu a comis abuzuri sau alte fapte similare cu cele anterioare, reglementate prin lege; Forma de
prezentare: original sau copie legalizata,

e) - acte doveditoare privind intrarea in posesia documentatiei de licitatie, de achitare a taxei de
licitatie i a garantiei de participare la licitatie, respectiv:

- dovada achizitionárll documentaliei de licitatie in suma de 100 lei. Forma de prezentare - in copie
(ofertantul va prezenta la Mud* fi originalul)

- dovada achitarii taxei de participare la licitatie in sumer de 2500 lei. Forma de prezentare - in copie
(ofertantul va prezenta la licitatie originalul) ;

- dovada achitárii garantiei de participare la licitatie, de 0,5% din cuantumul sumei de 1.060.000 euro (ce
reprezintil pretul minim de pornire a licitatiei), respectiv suma de 5300 euro (se va achita in echivalent lei, la
cursul de schimb leu /euro comunicat de BNR la data plata). Forma de prezentare - in copie (ofertantul va
prezenta la licitatie ci originalul) ;

- declarate autentica pe proprie raspundere a reprezentantului ofertantului, a nu se afla in litigiu cu
Municipiul Slatina in calitate de persoana juridica de drept public i cu Consiliul Local al Municipiului Slatina, sau
cu serviciile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Slatina



g) - adeverinta eliberata de Directia Administrare Patrimoniu, din care sã rezulte faptul cd nu figureazd cu
debite in evidentele acestei institutii. Forma de prezentare - in original;

Notd : Persoanele juridice strdine vor prezenta formulare — tip eliberate de autoritatile competente din
tara in care ofertantul este rezident, din care sa rezulte Ca acesta este la zi cu plata contributiilor datorate catre stat
§i/sau cave unitatea administrativa de la sediul acestora.

2.3. - Plicul interior, pe care se va inscrie numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul/ sediul
social al ofertantului.

B. Plicul interior va contine:
a) - oferta propriu-zisa care trebuie sä cuprindd date referitoare la:
- domiciliul/sediul social al ofertantului
- pretul oferit, care se va estima in euro, si nu trebuie scrfie mai mic decdt suma de euro, reprezentdnd
pretul minim de pornire a licitatiei;
- descrierea investiliilor ce urmeazei aft realizate, procedurile i solutiile tehnice propuse de ofertant
- valoarea investitiei stabilite pe bath de deviz de lucrdri
- data inceperii, etapizarea si final izarea investijiei, stabilita pe bath de grafic de realizare a investitiei
- numeirul locurilor de muncti ce urmeath aft create la finalizarea obiectivului de investitii
- alte obliga,tii pe care ofertantul si le asumei in cazul in care va castiga licitatia

b) — graficul de derulare in timp a investitiei care specified data inceperii, etapizarea §i finalizarea acesteia
c) - memoriu tehnic, care va cuprinde descrierea investitiilor pe care cumparatorul dorqte sa le realizeze;
d) — deviz de lucrari, din care sa rezulte valoarea totald estimata a investitiilor ce urmeazd a se realiza pe

terenul concesionat
NOTA:
Conditii rninime ne care trebuie sA le indeplineascA oferta:

1) - Pretul minim oferit 1.060.000 euro ( pretul minim de pornire a licitatiei);
2) — termen de realizare a investiliilor — maxim 24 de luni de la data obtinerii autorizatiei de construire,

al carui termen de obtinere nu poate fi mai mare de 12 luni de la data incheierii contractului de con cesiune
2.4.- Formularul de oferta (anexa nr. 2 la prezenta documentatie de atribuire) completat corespunzator, are

In mod obligatoriu semndtura ofertantului §i
2.5. - In plicul exterior se introduce plicul interior, modul de sigilare al acestora ramane la latitudinea

ofertantului.
2.6. - Ofertele depuse la o altd adresd a concedentului, decat cea stabilita, sau cele primite §i inregistrate

dupd termenul limitA de primire prevazut in anuntul publicitar, vor fi returnate ofertantilor fard a fi deschise.

CAP. 3 - RETRAGEREA OFERTEI
3.1. - Retragerea ofertei se poate face in urmatoarele conditii:
a) - prin cerere scrisa din partea ofertantului, pAnd la expirarea termenului de depunere a ofertelor, situatie

In care se restituie garantia de participare;
b) - prin revocarea ofertei de cave ofertant, dupd deschiderea ofertei i inainte de adjudecare, situatie care

atrage pierderea garantiei de participare;
c) - prin revocarea ofertei de cave ofertant, dupa adjudecarea acesteia, situatie care atrage de asemenea,

pierderea garantiei de participare.
NotA: 

Oferta nu poate fi retrasa dupá fnceperea licitafiei, In timpul licitatiei, sau dupii stabilirea rezultatului
licitatieL

CAP. 4- EXCLUDEREA OFERTEI

4.1. Excluderea ofertelor se poate face in urmatoarele conditii:

a) - in cazul in care pretul redeventei oferit este sub valoarea pretului minim de pornire a licitatiei de
1.060.000 euro.

b) - in cazul in care formularul de ()fend nu este completat corect sau nu poartd semnatura in original a
ofertantului;

c)- in cazul in care nu se face dovada depunerii garantiei de participare, a achi starii taxei de participare §i
a achitarii contravalorii documentatiei de licitatie;

d) - in cazul depunerii ofertei dupd termenul limitd stabilit, situatie in care se inapoiazd ofertantilor fdra
a fi descluse;



e)- in cazul in care ofertantii sunt dovediti ca detin informatii despre valoarea altor oferte din licitatie
sau au stabilit cu alli ofertanti intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitatiei spre a obtine preturi de
concesionare mai mici;

f) - in cazul in care ofertantul nu anexeaza toate documentele solicitate, jar comisia apreciaza ca
documentele care lipsesc sunt absolut necesare pentru continuarea

g) - in cazul in care ofertantul a fost adjudecatorul unei licitatii anterioare §i nu a incheiat contractul In
termen legal.

NOT:A.
Procedura de licitalie se poate desflifura numai dacti, in urma publiciirii anuntului de licitatie, au fost

depuse cel putin doup oferte valabile pail la termenul limita" de depunere a ofertelor.
In cazul in care in urma publictirii anuntului de licitatie, nu au fost depuse cel putin cloud oferte

valabile in termenul limitd stabilit, se va anula procedura fi se va organiza o nouli licitatie, incepand cu etapa
publicarii anuntului.

SECTIUNEA ifi

INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR DE ATAC

Cap. I. Solutionarea litigiilor
1.1. - Solutionarea litigiilor apanite in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea §i incetarea

contractului de concesiune, precum §i a celor privind acordarea de despagubiri, se realizeaza potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificar" ile ulterioare.

1.2. - Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tibunalului Olt, Slatina, str.
Manastirii, nr.2, jud.Olt.

1.3. - Impotriva hotararii tribunalului, se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de
Apel, conform prevederilor legale.

SECTIUNEA TV

Cap. 1. INFORMATH REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORH

1.1. Contractul de concesiune se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea
1.2. Contractul de concesiune treb-uie sa contina:
• partea reglementara a contractului, care cuprinde clauzele prevazute in Cthetul de Sarcini;
• alte clauze contractuale stabilite de parti prin acordul lor conform bunului ce face obiectul concesiunii.
1.3. In cazul neincheierii Contractului de concesiune, daunele-interese se stabilesc de calm Tribunalul in a
carui raza teritoriala se afla sediul concedentului, la cererea partii interesate, daca partile nu stabilesc altfel.
1.4. In cazul in care ofertantul declarat c4tigator refuza incheierea contractului, concedentul reia procedura,
In conditiile legii.



Anexa nr. 1 la documentatia de atribuire

CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR
privind concesionarea terenului in suprafatil de 8479 mp, situat in municipiul

Slatina, strada Artileriei nr. 1A

CRITERIUL 

I. ASPECTE ECONOMICE SI FINANCIARE ALE OFERTEI :

1. - Valoarea investitiilor cc urmeazil a se realiz,a:
Pentru oferta Cu valoare maxima a investitiilor, se acorda punctajul maxim
Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza astfel:
Punctaj oferta n = (valoare oferta n/ valoare oferta maxima)
X numarul maxim de puncte acordat pentru criteriu

U. - ASPECTE TEHNICE ALE OFERTEI :
1. - Programul de constructie, care specifica data inceperii,
etapizarea si finalizarea investitiilor:

Pentru termenul cel mai scurt de incepere si finalizare a
Investitiilor, se acorda. punctajul maxim
Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza astfel:
Punctaj oferta n = ( term oferta minima / termen oferta n)
X numaml maxim de puncte acordat pentru criteriu

2. - Suprafata construita desia§urati estimatrt a obiectivului de investitii
cc se va edifica pe terenul concesionat:

Pentru investitia cu suprafata construita mai mare, se acorda punctajul maxim
Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza astfel:

Punctaj oferta n = (suprafata estimata. oferta n /suprafata estimata oferta maxima)
X numarul maxim de puncte acordat pentru criteriu

In. - PRETUL OFERIT
Pentru valoarea maxima a pretului oferit, se acorda punctajul maxim
Punctaj oferta n = (valoare pre t oferta n / valoare pre t oferta

maxima) X numarul maxim de puncte acordat pentru criteriu
Total punctaj maxim crt. III

TOTAL PUNCTAJ MAXIM 100

Punctaj
maxim

25

20

15

40


