
Consiliul Local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office primariaslatina.ro site: wwvv.primariaslatina.ro 

Nr. 474/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobarea studiului de oportunitate, concesionarea prin licitaţie publică a 
terenului 1n suprafaţă de 48.000 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, 
situat 1n municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, aprobarea caietului 
de sarcini i a documentaţiei de atribuire 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
29.11.2022. 

Având 1n vedere: 
- iniţiativa primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 127380/28.11.2022, la proiectul 

de hotarare; 
- nota de fundamentare nr. 12578/28.11.2022 al Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă 

Domeniu Public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr.127384/28.11.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- actul de dezlipire autentificat sub nr. 1062/16.10.2012, de Notar public Veronica Constantinescu 

(identificat ca imobil nr.III); 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 37/09.02.2022, prin care s-a aprobat trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al municipiului Slatina a terenului Irt suprafaţă de 48.000 mp, situat In 
intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt; 
- Cartea Funciară nr.54976 a UAT Slatina 1n care este Inscris imobilul — teren 1n suprafaţă de 48.000 mp, 
situat In intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt; 
- certificatul de urbanism nr. 458/09.06.2022, eliberat 1n scopul concesionării terenului In suprafaţă de 

48.000 mp, situat 1n municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt; 
- raportul de evaluare a terenului 1n suprafaţă de 48.000 mp, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, 
strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, elaborat de S.C. Tea Invest S.R.L. prin expert evaluator 
autorizat, atestat ANEVAR — Enoiu Vasile, Inregistrat la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 
10028/19.09.2022; 
- avizul nr. 2063 PS/17.06.2022 al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, 

Inregistrat la Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Olt sub nr. 773/0T/29.06.2022 transmis 
Primăriei Municipiului Slatina prin adresa nr. 775/0T din 29.06.2022 Inregistrafă sub nr. 78616/01.07.2022 
şi la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 7401/04.07.2022. 
- prevederile art. 362 alin. 1 şi alin. 3, art. 303 alin. 1, art. 306 alin 1 şi 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. nr 57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- dispoziţiile art. 861 din Noul cod civil referitoare la caracterele dreptului de proprietate publică şi ale art. 
871 privind conţinutul dreptului de concesiune; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină, al Comisiei de Buget -Finanţe şi al Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina. 

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit c) şi alin. 6 lit. b), coroborate cu prevederile art. 
139 alin. 3 lit. g) şi art. 196 alin. 1 lit "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1. - Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea terenului In suprafaţă de 48.000 mp, 
situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, Inscris 1n Cartea 
Funciară. nr. 54976 a UAT Slatina, cu număr cadastral 54976, ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Slatina, potrivit anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. - Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a terenului 1n suprafaţă de 48000 mp, situat In 
intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Slatina, inscris 1n Cartea Funciară nr. 54976 a UAT Slatina, avand număr cadastral 
54976 1n vederea edificării obiectivului de investiţii: "Parc fotovoltaic". 
Art. 3. - Se insuşeşte raportul de evaluare a terenului 1n suprafaţă de 48000 mp, situat 1n intravilanul 
municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, cu număr cadastral 54976, elaborat de 
S.C. Tea Invest S.R.L. prin expert evaluator autorizat, atestat ANEVAR — Enoiu Vasile, în scopul 
concesionării terenului, potrivit căruia, terenul a fost evaluat la 429.000 euro, echivalentul a 2.121.000 lei, 
stabilit la cursul euro de 4,943 1 lei comunicat de BNR la data evaluării 
Art. 4. — (1) - Se aprobă preţul minim de pornire al licitaţiei pentru concesionarea terenului menţionat la 

art. 1, de 429.000 euro pentru suprafaţa de teren de 48.000 mp, echivalentul a 2.121.000 lei, stabilit 
la cursul euro de 4,9431 lei, comunicat de BNR. la data evaluării. 

(2) — Preţul de concesionare, reprezentand redevenţa concesiunii, adjudecat la licitaţie, se va 
achita de concesionar integral, la data 1ncheierii contractului de concesiune, plata urmând a se face 1n lei, 1n 
funcţie de raportul leu/euro comunicat de BNR la data plăţii. 
Art. 5. - Se aprobă caietul de sarcini privind concesionarea terenului 1n suprafaţă de 48000 mp, situat 1n 
intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, Inscris 1n Cartea Funciară 

nr. 54976 a UAT Slatina, cu număr cadastral 54976, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, 
potrivit anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. - Se aprobă documentaţia de atribuire ce cuprinde: 
a) - informaţii generale privind concedentul, 1n special denumirea, codul fiscal, adresa, număr de 

telefon şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact 
b) - instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare; 
c) - instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 
d) - informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei 

caştigătoare, precum şi ponderea lor; 
e) - instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac 
f) - informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii 

potrivit anexei nr. 3 — parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7. - Serviciul Public - Direcţia Administrare Patrimoniu va proceda la: 
a) - publicarea anunţului licitaţiei publice, in Monitorul Oficial al României, Partea a VI - a, Intr-un 

cotidian de circulaţie naţională şi intr-unul de circulaţie locală; 

b) - primirea raportului Comisiei de evaluare a ofertelor, anunţarea atât a ofertantului câştigător, cât şi a 
celorlalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, 1n termenele stabilite de lege şi organizarea unei noi 
licitaţii, după caz; 

c) - primirea solicitărilor ofertanţilor respinşi privind eliberarea unei copii după procesul-verbal de 
evaluare a ofertelor şi transmiterea acestuia 1n termenul prevăzut de lege; 

d) - primirea contestaţiilor 1mpotriva licitaţiei şi Intreprinderea tuturor demersurilor necesare 1n vederea 
soluţionării acestora, 1n termenele prevăzute de lege. 

e) - Incheierea contractului de concesiune cu persoana câştigkoare al licitaţiei. 

Art. 8. - Direcţia Administrare Patrimoniu, va Incheia contractul de concesiune, cu persoana declarată 

caştigătoare a licitaţiei, după Implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării 

comunicării către ofertanţi a deciziei referitoare la atribuirea contractului de concesiune, în termen de 20 de 
zile calendaristice. 

Art. 9. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrare Patrimoniu. 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Io I ITA 

tată cu 15 voturi „PENTRU". 
15 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 

21 - consilieri In funcţie. 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 474/29.11.2022 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

Privind concesionarea prin licitaţie publică, a terenului 1n suprafaţă de 48.000 mp, ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Slatina, situat 1n municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt 

CAPITOLUL I — Descrierea bunului 

1.1. - Imobilul ce urmează a fi concesionat, îl constituie terenul In suprafaţă de 48000 mp, situat 1n intravilanul 
municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Slatina, Inscris 1n Cartea Funciară nr.54976 a UAT Slatina, avand număr cadastral 54976, 

In vederea realizării obiectivului de investiţii: "Parc fotovoltaic", 

1.2.- Terenul 1n suprafaţă de 48000 mp, identificat potrivit pct. 1.1., aparţine domeniului privat al municipiului 
Slatina, fiind situat 1n intravilanul municipiului Slatina, iar potrivit Planului Urbanistic General al municipiului 
Slatina, Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Slatina, imobilul se afi'ă 1n zona cu funcţiuni mixte "M", 
subzona mixtă situată 1n afara zonei construite protejate corespunzătoare unui ţesut urban slab construit UTR -M2b, 
funcţiuni care necesită reconversie funcţională, restructurare şi reinserare 1n ţesutul urban al oraşului (foste zone 
industriale abandonate, foste unităţi agricole, etc.) zona "A"de impozitare. 

1.3. - Terenul este liber de construcţii, neamenajat, iar accesul se realizează din strada Tudor Vladimirescu pe 
terenul cale de servitute cu număr cadastral 54977 ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina 

CAPITOLUL II — Justificarea concesion'ărli terenului 

2.1. - Interesul autorităţilor locale de a administra eficient terenul 1n suprafaţă de 48000 mp, situat 1n intravilanul 
municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, 1n vederea realizării obiectivului de investiţii: 

"Parc fotovoltaic". 

2.2. Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea concesiunii, 1n vederea 
realizării obiectivului de investiţii: "Parc fotovoltaic": 

2.2.1. - Aspecte de ordin economic - prin realizarea obiectivului de investiţii: " Parc fotovoltaic" acesta se va 
incadra in prevederile UE de a promova dezvoltarea durabilă prin gestionarea durabilă a resurselor naturale şi 

imbunătăţirea calităţii vieţii, politica UE instituind obligativitatea acţiunilor solidare a statelor membre pentru 
dezvoltarea de noi surse de energie şi energii regenerabile. 

2.2.2. - Aspecte de ordin social: - crearea unor noi locuri de muncă atât pe perioada executării lucrărilor de 
construire a obiectivului, cât şi după finalizarea investiţiei 

2.2.3. - Aspecte de ordin financiar: - din punct de vedere financiar, obiectivul de investiţii va genera venituri 
suplimentare la bugetul local al municipiului Slatina şi la bugetul de stat prin Incasarea de sume reprezentand : 

- redevenţa aferentă terenului concesionat, ca preţ al concesiunii; 
- taxa pentru eliberarea Autorizaţiei de construire; 

- impozite şi taxe locale: impozitul pe construcţii şi taxa instituită pe terenul concesionat; 
- venituri ale comunităţii locale din T.V.A.-ul incasat la bugetul de stat. 

CAPITOLUL III — Investiţii 

3.1. - Concesionarul va realiza pe terenul 'in suprafaţă de 48000 mp, ce face obiectul concesiunii, situat 1n 
intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, jud. Olt, obiectivul de investiţii: 

"Parc fotovoltaic" cu respectarea documentaţiilor de urbanism legal aprobate. 

3.2. - Realizarea obiectivului de investiţii, se va face pe baza unui proiect legal avizat, şi a autorizaţiei de 

construire emisă de compartimentul de specialitrate din cadrul Primăriei Municipiului Slatina, In conformitate cu 

prevederile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 



3.3. - Amplasarea 1n teren a obiectivului de investiţii precum şi accesele la obiectiv, vor fi proiectate şi realizate 
astfel incat să se asigure circulaţia 1n zonă conform prevederilor legale incidente. 

3.4. - Prin solutiile adoptate se va asigura protecţia mediului. Sarcinile privind protectia mediului cad 1n sarcina 
concesionarului. 

3.5. - Obiectivul de investiţii se va realiza, respectand prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 
Slatina şi Regulamentului Local de Urbanism. 

3.6. - Durata de executie a obiectivului de investiţii va fi de maxim 48 de luni de la data eliberării autorizaţiei de 
construire, termenul maxim de obţinere a autorizaţiei de construire fiind de 24 luni de la data Incheierii contractului 
de concesiune. 

CAPITOLUL IV — Nivelul minim al redevenţei 

4.1. Terenul ce face obiectul concesionării, este cuprins In zona „A" de impozitare, iar potrivit raportului de 
evaluare Inregistrat la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 10028/19.09.2022, elaborat de S.C. Tea Invest S.R.L. 
prin expert evaluator autorizat, atestat ANEVAR - Enoiu Vasile, elaborat 1n scopul stabilirii preţului minim de 
concesionare a terenului 1n suprafaţă de 48000 mp, situat 1n municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, 
a fost stabilită valoarea de piaţă a terenului 1n suprafaţă de 48000 mp, de 429.000 euro, echivalentul a 2.121.000 lei, 
stabilit la cursul euro de 4,9431 lei, comunicat de BNR la data evaluării. 

4.2.- Nivelul minim al redevenţei, ce reprezintă preţul minim de pornire al licitaţiei In vederea concesionării 

terenului 1n suprafaţă de 48000 mp, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, 
jud. Olt, este de 429.000 euro, echivalentul a 2.121.000 lei, stabilit la cursul euro de 4,9431 lei,comunicat de BNR 
la data evaluării. 

CAPITOLUL V — Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune i justificarea alegerii 
procedurii 

5.1. - Procedura utilizată pentru concesionarea terenului este licitaţia publică deschisă cu depunerea de oferte 1n 
plic Inchis; 

5.2. - Procedura de concesionare a terenului prin licitaţie publică, se justifică potrivit următoarelor reglementări 

legale: 
- dispoziţiile art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu dispoziţiile alin. 6 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările i completările ulterioare, conform cărora: „Consiliile locale administrează domeniul 
public şi privat al unitătilor administrativ-teritoriale şi hotărăsc darea in administrare, concesionarea, inchirierea 
sau darea în folosintă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, 
precum şi a serviciilor publice de interes local, în conditiile legii"; 

- dispoziţiile art. 362 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifwările şi completările 

ulterioare, cu privire la modalitătile de exercitare a dreptului de proprietate privată, potrivit căruia: "(1)Bunurile 
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi clate în administrare, concesionate ori 
inehiriate ;" 

- dispozitiilor art. 312 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora: " (1)Concedentul are obligatia de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate 
publică prin aplicarea procedurii licitatiei.", 

- dispoziţiile art. 866 din Noul cod civil, cu privire la drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice, potrivit 
căruia: "Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice sunt: dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi 

dreptul de folosintă cu titlu gratuit " coroborate cu a dispoziţiile art. 871 alin. 3, privind conţinutul dreptului de 
concesiune potrivit căruia: "Procedura de concesionare, precum şi incheierea, executarea şi incetarea contractului 
de concesiune sunt supuse conditiilor prevăzute de lege; 

CAPITOLUL VI — Durata concesiunii 

6.1. - Conform dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare: conform cărora: "Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se incheie in 
conformitate cu legea română, indiferent de nationalitatea sau de cetătenia concesionarului, pentru o durată care nu 

va putea depăşi 49 de ani, incepând de la data semnării lui.", coroborate cu prevederile alin. (3), potrivit cărora: 

"Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică poate fi prelungit prin acordul de vointă al părtilor, incheiat 

in formă scrisă, cu conditia ca durata insumată să nu depăşească 49 de ani." 
se stabileşte durata concesiunii de 49 de ani Incepand cu data semnării contractului de concesiune a terenului 1n 

suprafaţă de 48.000 mp, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt. 



CAPITOLUL VII - Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare 

7.1. De la data adoptării Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Slatina privind aprobarea concesionării 

terenului 1n suprafaţă. de 48.000 mp, situat 1n municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt„ a 
aprobării studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire, sunt necesare 30 de zile pentru 
derularea procedurilor preliminare a licitaţiei (publicarea anunţului licitaţiei 1n Monitorul Oficial partea a VI- a, Intr-
un cotidian de circulaţie naţională şi un cotidian local ) şi desfăşurarea primei şedinţe. 

7.2. in funcţie de rezultatele primei şedinţe de licitaţie organizată, respectiv dacă au fost depuse două oferte 
valabile şi s-a adjudecat licitaţia, se va Incheia contractul de concesiune cu ofertantul declarat caştigkor, după 

Implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării către ofertanţi a deciziei 
referitoare la atribuirea contractului de concesiune, 1n termen de 20 de zile calendaristice. 

CAPITOLUL VIII - Avize obligatorii 

8.1. - Terenul 1n suprafaţă de 48000 mp, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 
169C, jud. Olt, Inscris 1n Cartea Funciară nr. 54976 a UAT Slatina, avand munăr cadastral 54976 nu se incadrează 1n 
infiustructura sistemului de apărare naţională potrivit avizului nr. 2063 PS/17.06.2022 al Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Inregistrat la Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Olt sub nr. 
773/0T/29.06.2022 

8.2. Avizele necesare realizării obiectivului de investiţii ce se va edifica pe terenul 1n suprafaţă de 48000 mp, 
situat 1n municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, vor fi stabilite prin certificatul de 
urmbanism ce se va eliberain scopul autorizării executării lucrărilor de construcţii. 



Anexa nr. 1 la documentaţia de atribuire privind concesionarea terenului în suprafaţă 
de 48000 mp, situat în municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt 

CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR 
privind concesionarea terenului'in suprafaţă de 48000 mp, situat in municipiul 

Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt 

CRITERIUL 

I. ASPECTE ECONOMICE ŞI FINANCIARE ALE OFERTEI : 

1. - Valoarea investiţiilor ce urmează a se realiza: 
Pentru oferta cu valoare maximă a investiţiilor, se acordă punctajul maxim 
Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează astfel: 
Punctaj oferta n = (valoare oferta n/ valoare oferta maximă) 
X numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu 

2. Capacitatea economică-financiară a ofertantului: 
Pentru oferta cu cea mai mare capacitate economico-financiară, 
se acordă punctajul maxim 
Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează astfel: 

Punctaj oferta n = (capacitate economico-financiară oferta n / 
capacitate economico financiră ofertă maxima) X numărul maxim 
de puncte acordat pentru criteriu 

Punctaj 
maxim 

10 

1 0 

Total punctaj maxim crit. I 20 

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

Pentru termenul cel mai scurt de incepere şi finalizare a 
se acordă punctajul maxim 

Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează astfel: 
Punctaj oferta n = ( term ofertă minimă / termen oferta n) 
X numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu 
Punctaj crt. 11. 

111. - PRETUL OFERIT 
Pentru valoarea maximă a preţului oferit, se acordă punctajul maxim 
Punctaj oferta n = (valoare preţ oferta n / valoare preţ ofertă 

maximă) X numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu 
Puncta crt. HI 

25 

55 

TOTAL PUNCTAJ MAXIM 100 



Anexa nr. 2 la HCL nr. 474/29.11.2022 

CAIET DE SARCINI 
Privind concesionarea prin licitatie publică, a terenului în suprafaţă de 48.000 mp, ce aparţine domeniului 

privat al municipiului Slatina, situat în municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt 

CAP. I. — INFOR1VLATH PRIVIND OBIECTUL CONCESIONĂRH 

1.1. - Obiectul concesiunii, îl constituie terenul In suprafaţă de 48.000 mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, 
strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, ce aparţine domeniului părivat al municipiului Slatina, Inscris In Cartea 
Funciară nr. 54976 a UAT Slatina, avand număr cadastral 54976, 

1n vederea edificării obiectivului de investitii: "Parc fotovoltaic". 

1.2. - Terenul In suprafaţă de 48.000 mp, identificat potrivit pct.1.1., aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, 
avand folosinţa de curţi construcţii, iar prin Planul Urbanistic General, Reg-ulamentul Local de Urbanism al municipiului, 
imobilul — teren, se află 1n zona cu funcţiuni mixte "M", subzona mixtă situară în afara zonei construite protejate 
corespunzătoare unui ţesut urban slab construit UTR -M2b, funcţiuni care necesită reconversie funcţională, restructurare 
şi reinserare In ţesutul urban al oraşului (foste zone industriale abandonate, foste unităţi agricole, etc.) zona "A"de 
impozitare. 

1.3. - În prezent, terenul e'in suprafaţă de 48.000 mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor 
Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt,strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, a rezultatin urma dezlipirii din suprafaţa 
de teren de 10,3 ha, situat in strada Tudor Vladimirescu nr. 169, potrivit actului de dezlipire autentificat sub nr. 
1062/16.10.2012, de Notar public Veronica Constantinescu (identificat ca imobil nr.III), iar prin Hotărarea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 37/09.02.2022, acesta a fost trecut din domeniul publlic in domeniul privat al municipiului 
Slatina. 

1.4. - Accesul la terenul ce face obiectul concesiunii, se poate realiza din strada Tudor Vladimirescu pe terenul cale 
de servitute cu număr cadastraI 54977 ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina 

Terenul are acces la următoarele reţele de apă, canalizare, curent electric, gaze naturale, fiănd necesare 
numai lucrări de racordare la reţelele existente sau prelungirea celor existente fn apropierea amplasamentului. 

Cap. II. - MOTIVAŢIA CONCESIONĂRII 

2. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar, social şi de mediu urrnărite de către concedent privind exploatarea 
eficace a bunului ce face obiectul concesiunii: 

2.1. Motive de ordin legislativ: 
2.1.1. Potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu dispoziţiile alin. 6 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare : „Consiliile locale administrează domeniul public iprivat 
al unităţilor adminăstrativ-teritoriale şi hotărăsc vânzarea, darea in administrare, concesionarea, darea în folosinţă 
gratuită sau fnchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orasului sau municipiului, după caz, i"n condiţăile legii ". 

2.2. Motivatia pentru componenta financiară: 
Din punct de vedere financiar, se preconizează atragerea de venituri suplimentare la bugetul local şi bugetul de stat, 

după cum urmează: 
a) venuituri la bugetul local realizate din: 
- fncasarea redevenţei aferentil terenului concesionat, ca preţ al concesiunii; 
- fncasarea taxei pentru eliberarea Autorizaţiei de construire; 
- Incasarea de impozite şi tare locale: impozitul pe clădiri, după finalizarea obiectivului de investiţii; 
- taxa pe teren 

b) venuituri la bugetul de stat realizate din: 
- venituri ale comunităţii locale din T.V.A. - ul Incasat la bugetul de stat; 



- venituri din impozitele pe salarii; 
2.3.Motivaţia pentru componenta economică şi socială: 

Din punct de vedere economic şi social, realizarea obiectivului de investiţii, va conduce la obţinerea unor beneficii 
cum ar fi: 

- administrarea eficientă a terenului, actualmente neamenajat, iar prin realizarea obiectivului de investiţii : " Parc 
fotovoltaic" acesta se vaincadraîn prevederile UE de a promova dezvoltarea durabilă prin gestionarea durabilă a resurselor 
naturale şi Unbunătăţirea ca1ităţii vieţii, politica UE instituind obligativitatea acţiunilor solidare a statelor membre pentru 
dezvoltarea de noi surse de energie şi energii regenerabile. 

- crearea de noi locuri de muncă, ceea ce reprezintă un exerciţiu pozitiv atat asupra bugetului local şi central cat şi a 
economiei generale a oraşului; 

2.4. Motivaţia pentru componenta de mediu: 
Din punct de vedere a componentei de mediu, se va asigura respectarea legislaţiei in vigoare prin: 
— luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuarea şi evitarea poluării apei subterane cu efecte asupra 

sănătăţii populaţiei; 
- utilizarea durabilă a resurselor; 

- gestionarea eficientă a deşeurilor şi menţinerea cu stricteţe a condiţiilor de igienă cerută de reglementările legale 
1n vigoare 

Cap. III. - DURATA CONCESIUNII 

3.1. - Conform dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativcu modificările şi 
completările ulterioare: conform cărora: "Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se fncheie în 
conformitate cu legea română, indiftrent de naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru o durată care nu va 
putea depăşi 49 de ani, fncepând de la data semnării lui.", coroborate cu prevederile alin. (3), potrivit cărora: "Contractul 
de concesiune de bunuri proprietate publică poate fi prelungit prin acordul de voinţă al părţilor, 'incheiat în formă scrisă, 
cu condiţia ca durata -insumată să nu depăşească 49 de ani." 

durata concesiunii stabilită potrivit studiului de oportunitate, este de 49 de ani, Incepand cu data semnării contractului 
de concesiune. 

Cap. I'V. - REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR 

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

4.1.1. - (1)- Bunuri de retur: 
- terenul în suprafaţă de 48.000 mp, situat în intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, 

jud. Olt, ce face obiectul concesiunii, teren care este proprietatea concedentului, şi va fi administrat şi exploatat de 
concesionar in conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acesta rămânând proprietatea concedentului şi 
urmând a fi restituit de concesionar la Incetarea contractului de concesiune. 

- bunurile rezultate "in urma investiţiilor impuse prin prezentul caiet de sarcini; 
(2)- Bunurile de retur, revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la Incetarea contractului 

de concesiune 
4.1.2. (1)-Bunuri proprii: sunt bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe 

durata concesiunii. 
(2)- Bunurile proprii, rămân in proprietatea concesionarului, la Incetarea contractului de concesiune. 

Cap. V. - REDEVENŢA CONCESIUNII SI MODUL DE CALCUL 

5.1.— Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru concesionarea terenuluiin suprafaţă de 48000 mp, situat in municipiul 
Slatina,strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, este de 429.000 euro, echivalentul a 2.121.000 lei, stabilit la cursul euro de 
4,9431 lei, comunicat de BNR la data evaluării, preţul fiind stabilit pe bază de raport de evaluare elaborat de S.C. Tea 
Invest S.R.L. prin expert evaluator atestat ANEVAR - Enoiu Vasile. 

5.2.- Valoarea adjudecată la licitaţie, reprezentând redevenţa concesiunii, se va achita de concesionar integral, la 
data Incheierii contractului de concesiune, 

plata urmând a se face 1n lei, 1n funcţie de raportul leukuro comunicat de BNR la data plăţii. 

Cap.VI. - OBLIGAŢII PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI - CONDITII DE MEDIU 



6.1. - Responsabilităţile de mediu revin1n exclusivitate concesionarului, Incepând de la preluarea bunului, până 
la incetarea contractului de concesiune, şi respectiv pană la refacerea cadrului natural, după execuţia lucrărilor de ofice fel 
(investiţie, organizare de şantier, intervenţie, exploatare etc), cât şi menfinerea acestuiaîn condiţii normale, utilizarea de 
echipamente nepoluante pentru mediu ambiant şi lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare şi intreţinere, precum şi 
pentru aşezările umane invecinate. 

6.2. - in cursul lucrărilor de construcţii, cât şi după finalizarea acestora, concesionarul are obligaţia să nu afecteze 
1n nici un fel suprafeţele de teren din afara celei alocate pentru concesiune. 

6.3. - Concesionarul va trebui să asigure o folosire cât mai juclicioasă a terenului pe care se va realiza obiectivul de 
investiţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de protej are a mediului. 

6.4. - Concesionarul are obligaţia de a obţine prin grija şi pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele impuse de 
legislaţia mediului.Nerespectarea acestora atrage dupa sine sanctionarea si/sau aplicarea de catre factorii interesati de 
amenzi contraventionale. 

Cap. VII. - CARACTERISTICILE IN'VESTIŢIILOR 

7.1. — (1) Pe terenul ce face obiectul concesiunii, se va edifica obiectivul de investiţie: " Parc fotovoltaic" , in 
conformitate cu prevederile proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea condiţiilor 
stipulate in certificatul de urbanism şi a autorizaţiei de construire ce se vor elaboraîn scopul autorizării executării lucrărilor 
de construcţii, cu respectarea valorilor P.O.T. şi C.U.T. 

(2) - Concesionarul are obligatia elaborării şi obtinerii documentatiilor tehnice: documentatii urbanistice, 
proiect tehnic, detalii de executie etc., obtinerii tuturor avizelor/autorizatiilor necesare realizarii investitiei, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin grija şi pe cheltuiala proprie, acestea neputand fi recuperate 
in cazul rezilierii contractului de concesiune din orice motiv. 

7.3.- Accesul la obiectivul de investiţii ce se va realiza pe terenul concesionat, va fi realizat din strada Tudor 
Vladimirescu. 

7.4. - Prin solutiile adoptate se va asigura protecţia protectia mediului, sarcinile privind protecţia mediului fiind in 
sarcina concesionarului. 

7.5. - Durata de executie a obiectivului de investiţie va fi de maxim 48 de luni la data eliberării autorizaţiei de 
construire, termenul maxim de obţinere a autorizaţiei de construire fiind de 24 luni de la Incheierea contractului de 
concesiune. 

CAP. VIII . - OBLIGATIILE PARTILOR 

8.1. - Concedentul are următoarele obligaţii: 
a)- să predea concesionarului terenul concesionat, pe bază de proces-verbal de predare/primire; 

b).- concedentul are obligaţia de a nu tulbura pe concesionar, 1n exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de 
concesiune; 

c) - Să nu modifice unilateral contractul de concesiune, exceptand situatiile excepţionale legate de interesul naţional 
sau local sau alte situatii prevazute expres de lege. 

d) Să notifice concesionarului apariţia oricăror knprejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului. 
e) — concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia orickei 1mprejurăi-i de natură a afecta drepturile 

concesionarului 1n măsura 1n care aceste situaţii depindin tot sau 1n parte de voinţa sa; 
f) - de asemenea, concedentul garantează pe concesionar ca bunul concesionat nu este sechestrat, scos din circuitul 

civil, ipotecat sau gajat şi nu face obiectul vreunui litigiu sau al unei revendicări. 

8.2. Concesionarul are următoarele obligaţii: 

a) — să realizeze pe terenul concesionat, obiectivul de investiţii pentru care s-a aprobat concesiunea: " Parc 
fotovoltaic" „ 

b)- să obţină prin grija şi pe cheltuiala proprie autorizaţia de construire Impreună cu avizele necesare, 1n vederea 
realizării obiectivului de investiţii şi să inceapă construcţia conform proiectului aprobat şi avizelor legale, 1n termen de 24 
luni de la data Incheierii contractului de concesiune, şi să finalizeze investiţiile 1n termen de cel mult 48 luni la data 
obţinerii autorizaţiei de construire, cu respectarea graficului de execuţie prezentat la licitaţie; 

c) - să respecte condiţiile reglementate prin certificatul de urbanism şi autorizaţia de construirea eliberate 1n scopul 
autorizării executării lucrărilor de construcţii; 

d) - să ia masurile necesare pentru ca, prin lucrarile realizate sa nu afecteze proprietatile vecine, fiind direct raspunzător 

pentru defectiunile/degradarile/distrugerile si alte asemenea si va suporta exclusiv prejudiciile create; 



e) - la finalizarea lucrarilor, sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate ; la recepţia 
lucrărilor vor fi invitati şi reprezentanţi ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism, etc); 

f) - să asigure exploatarea eficace In regim de continuitate şi permanenţă a obiectului concesiunii pe cheltuiala sa; 
g) - să achite redevenţa concesiunii In termenul şi modul stabilit la cap V din prezentul caiet de sarcini 
h)- concesionarul, are Intreaga responsabilitate "in ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la 

P.S.I., protecţia mediului şi persoanelor angaj ate în reafizarea investiţiei, organizările de şantier etc.; 
i) - concesionarul are obligatia sa realizeze prin grija şi pe cheltuiala proprie, lucrările de racordare la reţelele de 

utilităţi şi eventualele devieri de reţele; 
j) - să nu subconcesioneze, 1n tot sau în parte, unei alte persoane terenul ce face obiectul concesionării; 

k) -1n termen de 30 de zile de la semnarea contractului de concesiune, concesionarul are obligatia de a declara terenul 
concesionat la Direcţia Generală Economică a Primăriei Municipiului Slatina, cu secliulln Slatina, strada Toamnei nr. 6, 
jud. Olt; 

1) -concesionarul va hiregistra contractul de concesionare şi va face operările necesare In Cartea Funciară, In termen 
de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, cheltuielile pentru aceste operaţiuni fiind suportate de acesta; 

m) - concesionarul are obligaţia de a achita taxa pe terenul concesionat, potrivit dispoziţiilor art. 463 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare; 

n) - concesionarul are obligaţia de a plăti pe toată durata concesionării impozitele şi taxele datorate bugetului 
local, precum şi celelalte utilităţi consumate, ele neintrând "in redevenţa stabilită prin contract; 

o) — concesionarul este obligat să menţină destinaţia obiectivului de investiţii realizat pe terenul concesionat, pe 
toată durata derulării contractului de concesiune; 

p)- la expirarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie 
concedentului "in deplină proprietate, în mod gratuit, libere de orice sarcini, bunurile de retur 

8.3. Concesionarul işi poate manifesta intenţia de cumpărare a terenului concesionat, numai după ce finalizează 
obiectivul de investiţii pe terenul concesionat. 

Cap. IX. GARANŢII SI TAXE SOLICITATE DE CONCEDENT 

A. GARANŢII 
9.1. - Participanţii la licitaţie privind concesionarea terenului'in suprafaţă de 48.000 mp, situatin municipiul Slatina, 

strada Tudor Vladimirescu nr. 169A, jud. Olt„ vor depune o garanţie de participare la licitaţie, în cuantum de 1 % din 
preţul minim de pornire a licitaţiei de 429.000 euro, respectiv suma de 4290 euro, care se va depune 1n echivalent lei la 
cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR la data depunerii sumei în contul beneficiarului. 

9.2. (1) — in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune cu persoana desemnată caştigătoare 
a licitaţiei organizatăin scopul concesionării  terenului 1n suprafaţă de 48.000 mp, situatin municipiul Slatina, strada Tudor 
Vladimirescu nr. 169 C, aceastain calitate de concesionar, are obligaţia de a depune cu tidu de garanţie, o sumă reprezentând 
o cotă parte de 1% din suma obligaţiilor de plată către concedent (cuantumul total al redevenţei concesiunii). 

(2) - Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate concedentului de către 
concesionar,In baza contractului de concesiune, iar în situaţiaIn care nu a fost utilizată, aceasta se restituie concedentului, 
după Indeplinirea obligaţiilor privind finalizarea investiţilor i achitarea integrală a redevenţei. 

B. TAXE 
9.3. - Participanţii la licitaţie privind concesionarea terenului In suprafaţă de 48.000 mp, situatIn municipiul Slatina, 

strada Tudor Vladimirescu nr. 169 C, jud. Olt, vor depune o taxă de participare la licitaţie,In cuantum de 5000 lei, dovada 
achitării acesteia, fiind necesară ca document ce va Insoţi oferta de participare la licitaţie 

9.4. - Participanţii la licitaţie privind concesionarea terenului in suprafaţă de 48.000 mp, situatin municipiul Slatina, 
strada Tudor Vladimirescu nr. 169 C, vor achita o sumă de 1000 lei la casieria Direcţiei Administrare Patrimoniu, 
reprezentand contravaloarea documentaţiei de atribuire privind concesionarea terenului, dovada achităr' acesteia, fiind 
necesară ca document ce va Insoţi oferta de participare la licitaţie. 

Cap. X. CONDIŢII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE INDEPLINEASCĂ OFERTELE 

10.1. - Ofertele se redactează in limba română. 
10.2. Ofertantii transmit ofertele lorIn două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se Inregistreaiă 1n ordinea 

primirii lor, în registrul „Oferte" a1 concedentului, precizandu-se data şi ora depunerii. 

10.3. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta şi va conţine: 
10.3.1. Fişa cu informatii privind ofertantul şi o declaratie de participare, semnată de ofertant, fără Ingroşări, 

ştersături şi modificări; 



10.3.2. - Acte doveditoare privind calitătile şi capacitătile ofertantilor 
a) certificatul de Inregistrare a societatii, la Oficiul Registrului Comerţului (cod unic de inregistrare şi anexa) 

pentru persoane juridice, sau autorizaţia pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în baza liberei iniţiative; 
b) - actul constitutiv al societăţii comerciale (statut); 

c) - scrisoare de garanţie bancară pentru o sumă cel puţin egală cu 429.000 euro eeuro, sau echivalentul in lei al 
acestei sume, ce reprezintă preţul minim de pornire a licitaţiei, 1n favoarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, In 
copie (ofertantul va prezenta la licitaţie şi originalul); 

d) - acte doveditoare privind capacitatea economico-financiară a ofertantului (cifra de afaceri pentru anul 2021); 
e) - imputemicire scrisă prin care reprezentantul legal al ofertantului deleagă reprezentarea la licitaţie a unei persoane, 

autorizând-o să semneze actele incheiate cu această ocazie (dacă este cazul) + copie de pe actul de identitate; 

10.3.3. — Documente de eligibilitate: 
a) Certificat de atestare fiscală emis de Direcţia Generală Economică privind plata obligatiilor bugetare, din care să 

reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către bugetul local. Forma de prezentare: original sau copie legalizată; 
b) Certificat privind plata obligatiflor către bugetul general consolidat al statului, valabil la data deschiderii 

ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are obligaţii restante de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor etc. 
Forma de prezentare: original sau copie legalizată; 
c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu maxim 30 zile calendaristice inainte de data 

stabilită pentru depunerea ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu este ln stare de faliment, lichidare judiciară, 
nu a comis abuzuri sau alte fapte similare cu cele anterioare, reglementate prin lege; Forma de prezentare: original sau 
copie legalizată; 

d) Cazierul fiscal al societatii eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul; 
e) - Certificat de cazier judiciar pentru reprezentantul legal al societătii, care să ateste lipsa sancţiunilor penale 

pentru săvârşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de Incredere, fals, Inşelătofie şi delapidare, 
Nota : certificatele fiscale, certificatele ORC si cazierul trebuie sa fie valabile la data depunerii documentatiei. 

f) — Declaraţie notarială a ofertantului, din care să rezulte că nu este insolvabil, in stare de faliment sau 1n 
lichidare, nu şi-a suspendat activitatea, datele furnizate 1n documentele de calificare nu sunt false, nu se află 1n 
litigiu cu municipiul Slatina 1n calitate de persoană juridică de drept public şi cu Consiliul Local al Municipiului 
Slatina, 1n original. 

10.3.4. - Acte doveditoare privind intrarealn posesia documentatiei de licitaţie, de achitare a taxei de licitaţie 
şi a garantiei de participare la licitaţie, respectiv: 

- dovada achiziţionării documentaţiei de licitaţie frz sumă de 1000 lei. Forma de prezentare - fn copie (ofertantul 
va prezenta la licitaţie i originalul) 

- dovada achităril taxei de participare la licitaţie frz SUMă de 5000 lei. Forma de prezentare - in copie (ofertantul va 
prezenta la licitaţie i originalul); 

- dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, de 1,0 % din cuantumul surnei de 429.000 euro (ce reprezintă 
preţul minim de pornire a respectiv suma de 4.290 euro (se va achita în echivalent lei, la cursul de schimb leu 
/euro comunicat de BNR la data plăţii). Forma de prezentare - fn copie (ofertantul va prezenta la licitaţie i originalul). 

10.4. Pe plicul interior care conţine oferta propriu-zisă, se inscriu numele sau denumirea ofertantului precum şi 
domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz 

Plicul interior va contine: 
a) - oferta propriu-zisă care trebuie să cuprindă date referitoare la: 
- domiciliul/sediul social al ofertantului 

- preţul oferit, care se va estima in euro, ş nu trebuie să fie mai mic decât suma de 429.000 euro; reprezentând preţul 
minim de pornire a licitaţiei; 

— capacitatea econornico-financiară a ofertantului; 
- descrierea investiţiilor ce urrnează a fi realizate, procedurile şi soluţiile tehnice propuse de ofertant 
- valoarea investiţiei stabilită pe bază de deviz de lucrări 
- data "inceperii, etapizarea şijinalizarea investiţiei, stabilită pe bază de grafic de realizare a investiţiei 

- alte obligaţii pe care ofertantul i le asumă fn cazul în care va castiga licitatia 
b) — graficul de derulare în timp a investiţiei care specifică data Inceperii, etapizarea şi finalizarea acesteia 
c) - memoriu tehnic, care va cuprinde descrierea investiţiilor pe care concesionarul le va realiza; 
d) — deviz de lucrări, din care să rezulte valoarea totală estimată a investiţiilor ce urmează a se realiza pe terenul 

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



10.5. Condiţii minime pe care trebuie să le Indeplinească oferta: 

I) - Preţul minim oferit — 429.000 euro (preţul minim de pornire a licitaţiei); 

2) — termen de realizare a investiţiilor —maxim 48 de luni de la data obţinerii autorizaţiei de construire, al cărui 
termen de obţinere nu poate fi mai mare de 24 luni de la data incheieril contractului de concesiune 

Cap. XI CONDITII SPECIALE IMPUSE DE NATURABUNULUI CE FACE OBIECTUL CONCESIUNII 

11.1. - Pentru imobilul care face obiectul concesiunii potrivit prez,entului caiet de sarcini, nu se impun condiţii speciale, 
acesta nu se află 1n interiorul unei arii protejate iar pentru terenul respectiv nu sunt condiţii impuse de acordurile si 
conventiile intemationale la care Romania este parte. 

11.2. - Pentru protecţia mediului şi protecţia muncii, nu sunt necesare condiţii speciale, ci numai condiţii impuse de 
activitatea ce urmează să se desfăşoare 1n obiectivul de investitii care se va realiza prin grija concesionarului. 

Cap. XII. - CLAUZE PRIVIND liNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

12.1. - incetarea contractului de concesiune poate avea locIn următoarele situaţii: 

a) - la expirarea duratei stabilite 1n contractul de concesiune; 
b) -1n cazul 1n care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent; 

c) - în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei 
despăgubiri 1n sarcina concedentului; 

d) -1n cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent cu plata unei 
despăgubiri 1n sarcina concesionarului; 

e) - In cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a exploata bunul prin renunţare, fără plata unor despăgubiri; 
f) - prin acordul comun al părţilor; 
g) -1n cazul intervenţiei unei situaţii de forţă majoră. 

h) — neobţinerea autorizaţiei de construire şi neinceperea investiţiei în termen de 24 luni de la data Incheierii 
contractului de concesiune, şi după caz, nefinalizarea investiţiilor în termen de cel mult 48 de luni de la data obţinerii 
autorizaţiei de construire. 

12.1.1. in situaţia prevăzută la lit. b), concedentul va notifica de indată intenţia de a denunţa unilateral contractul de 
concesiune a bunului proprietate publică şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură. 

12.1.2. in imposibilităţii obiective a concesionarului de a exploata bunul concesionat, acesta va notifica de Indată 
concedentului imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarand renunţarea la concesiune. 

12.1.3. Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca 
urmare a situaţiilor prevăzute la alin. 12.1.2. 

12.1.4. Prin contractul de concesiune părţile pot stabili şi alte clauze de Incetare a contractului de concesiune, fără 
a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 

12.2. - Rezilierea contractului intervine: 
a) - Pronunţată de instanţa de judecată, la iniţiativa concedentului, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului 

1n cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către concesionar; 
b) - Pronuntata de instanta de judecată, la iniţiativa concesionarului, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului, 

dacă rezilierea se produce din culpa acestuia, in cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale; 
c) - Renuntarea la concesiune din partea concesionarului, fără plata unei despagubiri, la disparitia, dintr-o cauza de 

forta majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitaţii obiective 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 obiectivă de realizare a 
activitatii. Imposibilitatea obiectiva de a exploata bunul poate fi invocata in cazul cand concesionarul are o situatie 
fmanciara precară,1n cazul falimentului sau al dizolvarii societatii concesionare. 

Cap. XIII. - RĂSPUNDEREA PĂRTILOR 

13.1. in cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin contractul de concesiune sau 
a incapacităţii indeplinirii acestora, cealaltă parte este Indreptăţită să solicite tribunalului in a cărui rază teritorială se află 
sediul concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc 
altfel. 



13.2. - Situaţiile de forţă majoră exonerează de răspundere partea care le invocă şi dovedeste, in conditiile legii; aparitia 
cazurilor de forţă majoră trebuie comunicată î n termen de 5 zile de la aparitie, comunicarea urmind a fi insoţită de 
documentele care atestă cazul de forţă majoră; in lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forta 
majora nu va fi exonerată de răspundere; in cazurile de forta majora invocate si dovedite ca atare, partile vor conveni la 
decalarea obligatiilor cu perioada afectata de forta majoră. 

Cap. XIV. - SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
14.1. - 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 judecătoresti competente. 
14.2. - Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a Tibunalului Olt, cu sediul 1n Slatina, 

str.Manăstirii nr.2, jud.Olt. 

Cap. XV.- DISPOZITII FINALE 

15.1. - Drepturile si indatorifile partilor se stabil esc prin contractul de concesionare. 
15.2. - După concesionare, realizarea investitiei se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat, a 

certificatului de urbanism şi a autorizatiei de construire emisă de organele competente 1n conformitate cu prevederile Legii 
nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrăfilor de construcţii. 

Soluţiile prezentate odată cu depunerea optiunilor, In cazul adjudecarii licitatiei, nu reprezintă aprobarea acestora si 
nu exonerează pe câstigator de obtinerea avizelor si acordufilor 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 telmice defmitive pentru realizarea şi functionarea investitlei privesc pe concesionar. 
15.4.- Toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnico-edilitare existente şi obtinerea avizelor şi 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, Impreună cu procesul-verbal de predare-primire a terenului, se vor constitui anexe la 
contractul de concesiune si vor face parte integrantă" din acesta. 

15.8. - Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozifia solicitanţilor contra cost. 
15.9. - Participarea la licitaţie a ofertanţilor este condiţionată de achitarea integrală a debitelor pe care le au faţă de 

bugetul consolidat de stat, bugetul local, achitarea documentaţiei de licitaţie şi a garanţiei de participare. 
15.10. - Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice care: 

- au debite la bugetul consolidat de stat; 
- au debite faţă de bugetul local; 
- au fost adjudecatari ai unei licitaţfi anterioare şi nu au incheiat din culpa acestora contract cu Municipiul Slatina; 
- sunt în procedură de faliment; 
- sunt supuse procedurii de reorganizare judiciară. 

15.11. - Dacă licitaţia se amână sau se anulează, din motive obiective, a căror producere sau intervenţie nu a putut 
fi prevăzută de către concedent, decizia de amânare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanţi. 

in acest caz ofertanţilor li se va Mapoia 1n termen de şapte zile, garanţia de participare la licitaţie pe baza unei 
cereri scrise şi Inregistrate la Direcţia Administrare Patrimoniu din Slatina, strada Unirii nr. 2B. 

Prin inscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini si instructiunile pentru 
ofertanti se consideră Insuşite de ofertant. 



Anexa nr. 2. la documentaţia de atribuire privind concesionarea terenului1n 
suprafaţă des 48.000 mp, situat in municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 
169C, jud. Olt 

DECLARATIE 

Subsemnatul , având C.N.P.  posesor al C.I./B.I. seria 
 nr.  , reprezentant al 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice şi 1n declarafii ca am 
luat cunăştinţă de prevederile Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Slatina prin care s-a aprobat 
concesionarea imobi/u/ui — teren în suprafaţă de 48000 mp, situat in municipiul Slatina, strada Tudor 
Vladimirescu nr. 169C, jud. Oltt, Inscris in Cartea Funciară nr. 54976 a UAT Slatina, avand număr cadastral 
54976 , ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, cunosc prevederile caietului de sarcini şi ale 
documentaţiei de atribuire privind concesionarea acestui teren şi sunt de acord să particip la licitaţia publică 
ce se va organiza de Serviciul Public - Direcţia Administrare Patrimoniu, in vederea concesionării imobilului 
— teren in suprafaţă de 48000 mp, situat 1n municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, 
n vederea edificării obiectivului de investiţie : "Parc fotovoltaic", 

Mă oblig în caiul 1n care voi fi declarat castigator, să Inchei contractul de concesiune in termen de 20 de 
zile calendaristice de la data adjudecării licitaţiei şi comunicării rezultatului licitaţiei 

Data completării : OFERTANT 



Anexa nr. 3 la HCL nr. 474/ 29.11.2022 

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 

Concesionare teren in suprafaţă de 48.000 mp, ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Slatina, situat in municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt 

SECTIUNEA I 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA PROCEDURII DE 
CONCESIONARE 

Atribuirea contractului de concesiune a terenului in suprafaţa de 48.000 mp, situat 1n intravilanul municipiului 
Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, ce aparţine domeniului parivat al municipiului Slatina, linscris 
in Cartea Funciara nr. 54976 a UAT Slatina, avand numar cadastral 54976, 

in vederea edificarii obiectivului de investiţii: "Parc fotovoltaic" 
Prezentele instrucţiuni cuprind date şi informaţii asupra desfaşurarii licitaţiei publice organizata de Direcţia 

Administrare Patrimoniu, cu sediul 1n municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, in vederea concesionarii 
terenului 1n suprafaţa de 48000 mp, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, 
jud. Olt. 

Procurarea documentaţiei de licitaţie şi depunerea ofertelor, se va face de la sediul Direcţiei Administrare 
Patrimoniu, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, pana, la data şi ora specificate in anunţul licitaţiei ce 
se va organiza. 

Cap. 1. - Informatii generale privind concedentul 

1.1. - Date de identificare ale concedentului: 
Municipiul Slatina - cu sediul in strada Mihail Kogalniceanu nr. 1, jud. Olt, 

prin Serviciul Public - Directia Administrare Patrimoniu cu sediulin municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B 
jud. Olt, cu urmatoarele date: 

Cod poştal 230032 
Cod unic de Inregistrare: - 36962936 
Te1: 0249/416420; Fax: 0249/416426 

Cap. 2. - Obiectul concesiunii 
2.1.- (1)- Obiectul concesiunii îl constituie terenul In suprafaţa de 48.000 mp, situat în intravilanul municipiului 

Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, i"nscris 
ln Cartea Funciară nr. 54976 a UAT Slatina, avand număr cadastral 54976, 

în vederea edificarii obiectivului de investiţii ""Parc fotovoltaic" 
2) - Concesionarea se face pe o durata de 49 de ani. 

Cap. 3. - Desfăsurarea procedurii de licitatie 

3.1. -(1) - Procedura de licitaţie se poate desfaşura numai daca in urma publicarii anunţului de licitaţie au fost 
depuse cel puţin dona oferte valabile. 

(2) - In cazulin care in urma publicarii anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin dona oferte valabile, 
concedentul este obligat să anuleze procedura şi sa organizeze o nonă licitaţie, incepand cu etapa publicarii anunţului 

(3) - in cazul organizarii unei noi licitaţii potrivit alin. (2), procedura este valabilaln situaţia în care a fost 
depusa cel puţin o ofertă valabila. 

3.2. - Plicurile inchise şi sigilate depuse de ofertanţi la sediul concedentului din municipiul Slatina, strada 
Unirii nr. 2B şi înregistrate 1n registrul "Oferte", vor fi predate comisiei de evaluare "in ziva fixata pentru 
deschiderea lor, prevazuta In anunţul de licitaţie. 

3.3. - Şedinţa de deschidere a plicurilor este publica şi va avea loc la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu 
din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, la data şi ora stabilite 1n anunţul publicitar, in prezenţa "Comisiei de 
evaluare a ofertelor " 

3.4. La data şi ora stabilite pentru desfaşurarea licitaţiei, preşedintele Comisiei de evaluare a ofertelor, verifica 
mandatele şi calitatea ofertanţilor prezenţi sau a imputerinciţilor acestora. 

3.5. Preşedintele declara deschisa şedinţa de licitaţie şi procedeaza la verificarea integritaţii plicurilor exterioare, 
dupa care, procedea.za la desigilarea pe rând a fiecarui plic exterior cuprinzâ'nd documentele de eligibilitate şi la 



verificarea Impreună cu membrii comisiei de evaluare a existenţei şi a validitaţii documentelor solicitate prin 
documentaţia de atribuire. 

3.6. - După deschiderea plicurilor exterioare, 1n şedinţa publică, Comisia de evaluare elimină ofertele care nu 
conţin totalitatea documentelor şi datelor prevăzute in "Instrucţiunile privind modul de elaborare si prezentare a 
ofertelor." 

3.7. - După analizarea conţinutului plicurilor exterioare, secretarul comisiei de evaluare intocmeşte procesul-
verba1, in care se va men-ţiona rezultatul analizei plicurilor respective, care se va semna de către membrii comisiei 
de evaluare şi de către ofertanţi. 

3.8. — Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie, este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare, 
cel puţin două oferte să corespundă condiţiilor prevăzute de instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a 
ofertelor. 

3.9. - in situaţia in care, nu există cel puţin două oferte calificate, secretarul comisiei de evaluare, va consemna în 
proces-verbal, imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmând a se repeta procedura de licitaţie publică 
deschisă.. 

3.10. Procedura se reia prin publicarea anunţului licitaţiei publice deschise, iar plicurile interioare se retumează 
fără a fi deschise. in acest caz procedura se anulează, şi se organizează o nou'ă licitaţie incepand cu etapa publicării 
anunţului de licitaţie in maxim 10 zile de la data şedinţei de licitaţie. 

3.11. - in situaţia in care după deschiderea plicurilor exterioare, există două oferte care Indeplinesc condiţiile de 
calificare, comisia de evaluare, deschide plicurile interioare, analizează ofertele, iar atunci când consideră necesar, 
poate să ceară ofertanţilor precizări cu privire la conţinutul ofertei lor. 

3.12. — (1) - In urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de va1abilitate, secretarul 
acesteia intocmeşte un proces-verba1 in care menţionează ofertele va1abile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de 
valabilitate şi motivele excluderii acestora din urma, de la procedura de atribuire. 

(2) - Sunt considerate oferte valabile, ofertele care Indeplinesc criteriile de va1abilitate prevăzute in 
instrucţiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor. 

3.13. - Procesul-verbal, se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. 
3.14. (1) in baza procesului-verbal Intocmit potrivit pct. 3.12., comisia de evaluare intocmeşte, in termen de o zi 

lucrătoare, un raport care se va transmite Concedentului pentru aprobarea de către reprezentantul acestuia. 
(2) in termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, 

in scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. 
(3) Raportul se depune la dosarul concesiunii. 

3.15. Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate solicita clarificări şi după caz, completăr'i 
ale documentelor prezentate de ofertanţi, pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 

Cap. 4. - Determinarea ofertei câşti2ătoare 

4.1. — Concedentul are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriilor de atribuire prezentate în 
anexa nr. 1 la prezen-ta documentaţie de atribuire. 

4.2. (1) - Criteriul cu ponderea cea mai mare este nivelul redevenţei. 
(2) - Nivelul minim oferit al redevenţei, trebuie să fie cel puţin egal cu valoarea de 429.000 euro pentru 

suprafaţa de teren de 48000 mp. 
4.3. - Comisia de evaluare, stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile fiecărui criteriu de 

atribuire. 
4.4. (1)- Oferta câştigătoare este oferta care intruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de 

atribuire. 
(2). - In cazul in care există punctaje egale intre ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se 

va face in funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar in cazul 
egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are 
ponderea cea mai mare după acesta. 

4.5.(1) - Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul acesteia intocmeşte procesul-verbal 
care trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 

(2) - In baza procesului-verbal care Indeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), comisia de evaluare 
intocmeşte in termen de o zi lucrătoare, un raport pe care il transmite concedentului pentru aprobarea de către 

reprezentantul acestuia, raport care va fi depus la dosarul concesiunii. 
4.6. - In termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul are obligaţia 

de a informa, in scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat c'iştigător cu privire la acceptarea ofertei 
prezentate şi de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, indicând 
motivele care au stat la baza deciziei respective. 

4.7. - Concedentul are obligaţia de a incheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită 

ca fiind câştigătoare. 



4.8.- Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare 1n Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un 
anunţ de atribuire a contractului de concesiune, 1n 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 cărui ofertă a fost declarată câştigătoare, 
după Implinirea unui terrnen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la pct. 4.6, in 
termen de 20 de zile calendaristice. 

5.1.1. - Contractul de concesiune se incheie 1n formă scrisă, sub sancţiunea 

5.1.2. - Predarea-primirea bunului concesionat, se face pe bază de proces-verbal. 
5.2. - Refuzul ofertantului declarat câştigător de a Incheia contractul de concesiune, poate atrage după sine plata 

daunelor interese. 
5.3. - Daunele interese prevăzute la pct. 5.2., se stabilesc de către tribuna1u1 in a cărui rază teritorială se află 

sediul concedentului, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel. 
5.4. - in cazul in care ofertantul declarat câştigător refuză incheierea contractului, procedura de atribuire se 

anulează, iar concedentul reia procedura, in condiţiile legii, studiul de oportunitate păstrându-şi valabilitatea. 
5.5. in cazul in care concedentul nu poate Incheia contractul cu ofertantul declarat câştigător din cauza faptului 

că ofertantul in cauză se află intr-o situaţie de forţă majoră sau in imposibilitatea fortuită de a executa contractul, 
concedentul are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, in condiţiile in care aceasta este 
admisibilă. 

5.6.- in cazul in care, in situaţia prevăzută la pct.5.5. nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, se aplică 
prevederile pct.5 .4. 

5.7. - Contractul de concesiune trebuie să conţină: 
- partea reglementară, care cuprinde clauzele prevăzute In caietul de sarcini şi clauzele convenite de părţile 

contractante, in completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute In 
caietul de sarcini. 

- drepturile şi obligaţiile concesionarului şi ale concedentului. 
- Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al 

concesiunii Intre drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi obligaţiile care 1i sunt impuse. 
- clauze contractuale referitoare la impărţirea responsabilităţilor de mediu Intre concedent şi 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 şi libere de orice sarcini concedentului la Incetarea 
contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul 
concesiunii, precum şi cele care au rezultat in urina investiţiilor impuse prin caietul de sarcini; 

b) - bunurile proprii care la Incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică rămân 1n 
proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de 
către acesta pe durata concesiunii. 

5.8. - Contractul de concesiune va fi Incheiat 1n limba română, in două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
5.9. - in cazul 1n care concesionarul este de o altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea română şi dacă părţile 

consideră necesar, contractul de concesiune se va putea 'incheia 1n patru exemplare, două 1n limba română şi două 
intr-o altă limbă aleasă de acestea. 

5.10. - În situaţia prevăzută la pct. 5.9. fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română şi un exemplar In 
limba străină în care a fost redactat contractul. 

5.11. - in caz de litigiu, exemplarele In limba română ale contractului prevalează. 

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

6.1. Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri, dacă ia 
această decizie inainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi anterior 
Incheierii contractului, în situaţia 1n care se constată Incălcări ale prevederilor legale care afectează procedura de 
atribuire sau fac imposibilă Incheierea contractului. 

6.2. in sensul prevederilor pct. 6.1., procedura de atribuire se consideră afectată 1n cazul in care sunt indeplinite 
in mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) - 1n cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori 
sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică, prevpzute la art. 311 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

complefările ulterioare; 



b) -concedentul se află in imposibili-tate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, 
la incălcarea principiilor prevăzute la art. 311din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

• completăr. ile ulterioare;; 
6.3. Concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de atribuire, 1n cel 

mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât incetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea 
ofertelor, cât şi motivul concret care a detenninat decizia de anulare. 

Can. 7. Alte precizări 

7.1. - Garanţia de participare la licitaţie pentru ofertantul declarat câştigător va fi reţinută de către concedent 
până 1n momentul semnării contractului de concesiune. 

7.2. - Garanţia de participare se pierde in următoarele cazuri: 
a) - dacă ofertantul işi retrage oferta inainte de desemnarea câştigătorului; 
b) - dacă ofertantul declarat căştigător refuză a Incheia contractul de concesiune; 

7.3. - Concedentul va restitui celorlalţi ofertanţi care nu au fost desemnaţi c'â.ştigători garanţia de participare la 

7.4. - Taxa de participare la licitaţie nu se restituie, cu excepţia cazului in care licitaţia se anulează. 

SECŢIUNEA II 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A OFERTELOR 

Prezentele instrucţiuni cuprind preciiări cu privire la modul de elaborare şi prezentare a ofertelor privind 
concesionarea terenului in suprafaţă de 48000 mp, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor 
Vladimirescu nr. 169C 

Cap. 1. - CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE ŞI DE DEPUNERE A OFERTELOR 

1.1. - Pentru licitaţia publică ce se va organiza la data şi ora specificate in anunţul publicitar, în scopul 
concesionării terenului in suprafaţă de 48000 mp, situat 1n municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C 
jud. Olt, pot depune oferte persoane juridice române sau străine, care indeplinesc următoarele condiţii de 
eligibilitate: 

- nu au debite la bugetul consolidat de stat 
- nu au datorii către bugetul local al municipiului Slatina; 
- nu se află în litigiu cu Municipiul Slatina în calitate de persoană juridică de drept public şi cu Consiliul 

Local al Municzpiului Slatina sau serviciile din subordinea Consiliului Local 
- nu au fost adjudecatari ai unei licitajii anterioare şi nu au fncheiat din culpa acestora contract cu Municipiul 

Slatina 
- nu sunt în procedură de faliment; 
- nu sunt supuse procedurii de reorganizare judiciară. 

1.2. - Fiecare persoană interesată să participe la licitaţie, poate depune doar o singură ofertă. 
1.3.- Oferta reprezintă acordul ferm al ofertantului in conformitate cu documentaţia licitaţiei, este secretă şi se 

depune Intr-un singur exemplar, la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu din municipiul Slatina, strada Unirii 
nr. 2B, in termenul prevăzut 1n anunţul publicitar. 

1.4. - Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de va1abilitate 
stabilită de concedent. 

1.5. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere, stabilite 
In anunţul procedurii. 

1.6. - Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad in sarcina persoanei interesate. 
1.7.- Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea pentru 

depunere se returnează nedeschisă. 
1.8.- Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, 

concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. 

NOTĂ: 
inregistrarea ofertei de participare la licitaţie, insoţită de toate documentele precizate în prezentele 

instrucţiuni, presupune că ofertantul cunoaşte toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, datele 
inscrise in caietul de sarcini, prevederile prezentei metodologii şi este intru-totul de acord cu ele. 



Cap. 2. REGLEMENTĂRI PRIVIND MODUL DE ELABORARE A OFERTELOR 

2.1. - Ofertanţii transmit ofertele lor in două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se 
Inregistrează la sediul concedentului din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, in ordinea primirii lor, 1n 
registrul "Oferte", precizându-se data si ora. 

2.2.- Plicul exterior, pe care se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta, respectiv: 
" Licilqiapublică din data de având ca obiect, concesionarea terenului in suprafaţă de 48000 mp, 

situat in municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C" 

A. Plicul exterior va conţine: 
a) — declaraţie de participare la licitaţie ( model anexa nr. 2 la prezenta documentaţie de atribuire) din 

care să rezulte faptul că ofertantul cunoaşte toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, prevederile 
Hotărârii Consiliului Local prin care s-a aprobat concesiunea, ale caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire şi 
este intru-totul de acord cu ele, semnată de ofertant. Forma de prezentare - 1n original 

b) — o fişă cu informaţii privind ofertantul, urmând a se descrie structura organizatorică a ofertantului obiect 
de activitate, capitalul social, care va fi semnată semnată de ofertant, fără Ingroşări, ştersături sau modificări. Forma 
de prezentare — 1n original; 

c) - acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor: 
- certificatul de Inregistrare a socie-tatii, la Oficiul Registrului Comerţului(cod unic de inregistrare şi anexa) 

pentru persoane juridice; 
- actul constitutiv al societăţii comerciale (statut); 

- scrisoare de garanţie bancară pentru o sumă cel puţin egală cu 429.000 euro, sau echivalentul 1n lei al acestei 
sume, ce reprezintă preţul minim de pornire a licitaţiei, in favoarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, 1n 
copie (ofertantul va prezenta la licitaţie şi originalul) ; 

- acte doveditoare privind capacitatea economico-financiară a ofertantului (cifra de afaceri pentru anul 2021); 
- Imputernicire scrisă prin care reprezentantul legal al ofertantului deleagă reprezentarea la licitaţie a unei 

persoane, autorizând-o să semneze actele încheiate cu această ocazie (dacă este cazul) + copie de pe actul de 
identitate; 

d) — documente de eligibilitate: 
dl. - certificat de atestare fiscală emis de Direcţia Generală Economică privind plata obligatiilor bugetare, din 

care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către bugetul local. Forma de prezentare: original sau copie legalizată; 
d2. - certificat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului, valabil la data 

deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are obligaţii restante de plată a impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor etc. Forma de prezentare: original sau copie legalizata"; 

d3. - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu maxim 30 zile calendaristice inainte 
de data stabilită pentru depunerea ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu este in stare de faliment, 
lichidare judiciară, nu a comis abuzuri sau alte fapte similare cu cele anterioare, reglementate prin lege; Forma de 
prezentare: original sau copie legalizată; 

d4) - cazierul fiscal al societatii eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul 
ofertantul; 

d5) - certificat de cazier judiciar pentru reprezentantul legal al societăţii, care să ateste lipsa sancţiunilor 
pena1e pentru săvârşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de incredere, fals, Inşelătorie şi delapidare, 

Nota: certificatele fiscale, certificatele ORC si cazierul trebuie sa fie va1abile la data depunerii documentatiei. 
e) - acte doveditoare privind intrarea 1n posesia documentaţiei de licitaţie, de achitare a taxei de licitaţie 

şi a garanţiei de participare la licitaţie, respectiv: 
- dovada achiziţionării documentaţiei de licitaţie fn sumă de 1000 lei. Forma de prezentare - in copie 

(ofertantul va prezenta la licitaţie i originalul) 
- dovada achitării taxei de participare la licitaţie i"n sumă de 5000 lei. Forma de prezentare - în copie 

(ofertantul va prezenta la licitaţie i originalul) ; 
dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, de 1,0% din cuantumul sumei de 429.000 euro (ce 

reprezintă preţul minim de pomire a respectiv suma de 4.290 euro (se va achita "in echivalent lei, la 
cursul de schimb leu /euro comunicat de BNR la data plăţii). Forma de prezentare - în copie (ofertantul va prezenta 
la licitaţie vi originalul) ; 

f) - declaraţe autentică (Incheiată la notariat) a ofertantului, din care să rezulte că nu este insolvabil, 1n stare de 
faliment sau în lichidare, nu şi-a suspendat activitatea, datele furnizate 1n documentele de calificare nu sunt false, nu 
se află 1n litigiu cu municipiul Slatina In calitate de persoană juridică de drept public şi cu Consiliul Local al 
Municipiului Slatina, in original. 

g) - adeverinţă eliberată de Serviciul public - Direcţia Administrare Patrimoniu , din Slatina, strada Unirii nr. 
2B, din care să rezulte faptul că nu figurează cu debite 1n evidenţele acestei instituţii. Forma de prezentare - 1n 
original; 



Notă.: Persoanele juridice străine vor prezenta formulare — tip eliberate de autorităţile competente din ţara In 
care ofertantul este rezident, din care să rezulte că acesta este la zi cu plata contribuţiilor datorate către stat şi/sau 

• către unitatea administrativă 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 conţine: 
a) - oferta propriu-zisă care trebuie să cuprindă date referitoare la: 
- domiciliul/sediul social al ofertantului 
- preţul oferit, care se va estima în euro, i nu trebuie să fie mai mic decât suma de 429.000 euro; 

reprezenand preţul minim de pornire a licitaţiei; 

— capacitatea economico-financiară a ofertantului; 
- valoarea investiţiei stabilită pe bază de deviz de lucrări 
- data fnceperii, etapizarea şi finalizarea investiţiei, stabilită pe bază de grafic de realizare a investiţiei 
- alte obligaţii pe care ofertantul i le asumă fn cazul fri care va castiga licitatia 

b) — graficul de derulare în timp a investiţiei care specifică data Inceperii, etapizarea şi finalizarea acesteia 
c) - memoriu tehnic, care va cuprinde descrierea investiţiilor pe care cconcesionarul doreşte să le realizeze; 

d) — deviz de lucrări, din care să rezulte valoarea totală estimată a investiţiilor ce urmează a se realiza pe 
terenul concesionat. 

NOTĂ: 
Condiţii minime pe care trebuie să le Indeplinească oferta: 

1) - Preţul minim oferit de 429.000 euro ( preţul minim de pornire a 

2) — tertnen de realizare a investiţiilor — maxim 48 de luni de la data oblinerii autorizaţiei de construire, al 
cărui tertnen de obtinere nu poate fi mai mare de 24 luni de la data incheierii contractului de concesiune 

2.4.- Formularul de ofertă (anexa nr. 3 la prezenta documentaţie de atribuire) completat corespunzător, 
are in mod obligatoriu semnătura ofertantului şi ştampila. 

2.5. - in plicul exterior se introduce plicul interior, modul de sigilare al acestora rămâne la latitudinea 
ofertantului. 

2.6. - Ofertele depuse la o altă adresă a concedentului, decât cea stabilită, sau cele primite şi Inregistrate 
după termenul limită de primire prevăzut 1n anunţul publicitar, vor fi retumate ofertanţilor fără a fi deschise. 

CAP. 3 - RETRAGEREA OFERTEI 

3.1. - Retragerea ofertei se poate face 1n următoarele condiţii: 
a) - prin cerere scrisă din partea ofertantului, până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, situaţie in 

care se restituie garanţia de participare; 
b) - prin revocarea ofertei de către ofertant, după, deschiderea ofertei şi inainte de adjudecare, situaţie care 

atrage pierderea garanţiei de participare; 
c) - prin revocarea ofertei de către ofert,ant, după, adjudecarea acesteia, situaţie care atrage de asemenea, 

pierderea garanţiei de participare. 
Notă: Oferta nu poate fi retrasă dupăinceperea licitaţiei, in timpul licitaţiei, sau după stabilirea 

rezultatului licitaţiei. 

CAP. 4 - EXCLUDEREA OFERTEI 

4.1. Excluderea ofertelor se poate face In următoarele condiţii: 

a) - 1n cazul 1n care preţul redevenţei oferit este sub valoarea preţului minim de pornire a licitaţiei de 
429.000 euro. 

b) - in cazul în care formularul de ofertă nu este completat corect sau nu poartă semnătura in original a 
ofertantului; 

c)- in cazul In care nu se face dovada depunerii garanţiei de participare, a achitării taxei de participare şi 
a achitării contravalorii documentaţiei de licitaţie; 

d) - 1n cazul depunerii ofertei după termenul limită stabilit, situaţie 1n care se inapoiază ofertanţilor fără a 
fi deschise; 



e)-In cazul in care ofertanţii sunt dovediţi că deţin informaţii despre valoarea altor oferte din licitaţie sau 
au stabilit cu alţi ofertanţi inţelegeri pentru falsificarea rezultatului licitaţiei spre a obţine preţuri de concesionare 
mai mici; 

f) - în cazul in care ofertantul nu anexează toate documentele solicitate, iar comisia apreciază că 
documentele care lipsesc sunt absolut necesare pentru continuarea 

g) - în cazul in care ofertantul a fost adjudecatorul unei licitaţii anterioare şi nu a Incheiat contractul in 
termen legal. 

NOTĂ 
Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă, in urma publicării anumului de licitaţie, au fost 

depuse cel puţin doup oferte valabile până la termenul limită de depunere a ofertelor. 
in caz,u1 -in care "in urma publicării anumului de licitaţie, nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile 

in termenul limită stabilit, se va anula procedura şi se va organiza o nouă licitaţie, incepând cu etapa publicării 
anunţului. 

SECŢIUNEA III 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC 

Cap. I. Soluţionarea litigiilor 
1.1. - Soluţionarea litigiilor apărute 1n legătură cu atribuirea, Incheierea, executarea, modificarea şi incetarea 
contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri, se realizează potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare. 

1.2. - Acţiunea 1n justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a Tibunalului Olt, Slatina, 
str.Mânăstirii, nr.2, jud.Olt. 

1.3. - impotriva hofărârii tribunalului, se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a Curţii de 
Apel, conform prevederilor 

SECŢIUNEA IV 

Cap. 1. INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

1.1. Contractul de concesiune se incheie 1n formă scrisă, sub sancţiunea 
1.2. Contractul de concesiune trebuie sa conţină: 
• partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzirte in Caietul de Sarcini; 
• alte clauze contractuale stabilite de părţi prin acordul lor conform bunului ce face obiectul concesiunii. 
1.3. in cazul neincheierii Contractului de concesiune, daunele-interese se stabilesc de către Tribunalul 1n a 
cărui rază teritorială se afla sediul concedentului, la cerere i interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel. 

Preşedi 
POPA 



EI Anexa nr. 3 la documentaţia de atribuire privind CONCESIONAREA imobilului teren 1n suprafată de 
48.000 mp, situat în intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt 

OFERTANT: 

Domiciliul/sediul: 

OFERTĂ 

privind participarea la licitaţia publică din data de având ca obiect concesionarea 
imobilului - teren in suprafaţă de 48.000 mp, situat în intravilanul municipiului Slatina, strada Tudor 
Vladimirescu nr. 169C, jud. Olt 

I — Descrierea pe scurt a obiectivului de investiţii ce urmează a se edifica pe terenul ce face 
obiectul concesiunii: 

11 - Valoarea obiectivului de investiţii ce se va edifica pe 
terenul concesionat, estimată potrivit devizului de lucrări: 

M. - Capacitatea economico-fmanciară a ofertantului 

IV. — Programul de constructie, care specifica data inceperii, 
etapizarea şi finalizarea investiţiilor, potrivit graficului de realizare a investiţiei: 

V. — Preţul oferit: 

euro 

Semnatura ofertant: 

lei 


