
ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL  LOCAL  COCORA

                                                   
                                                                                                                            

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a unor terenuri(loturi)
situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al

comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                                Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                                Având în vedere:
                                -prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.50/1991, republicată, privind executarea lucrărilor de 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
                                -prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică;
                                 -prevederile H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
                                Examinând:
                                -expunerea de motive nr.2749/04.10.2012 a primarului comunei;
                                -referatul nr.2770/04.10.2012 al referentului cu probleme de urbanism şi cadastru din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                                -raportul de avizare nr.2821/11.10.2012 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico- 
financiare, protecţia mediului şi turism;
                                 -raportul de avizare nr.2849/15.10.2012 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                                 În temeiul art.36 alin.(5), lit.,,b’’, art.39 alin.(1), art.45 alin.(3) si art.123 alin.(1) si (2) din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1.Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului(lotului)
aparţinând domeniului privat al comunei, categoria de folosinţă arabil, situat în intravilan, str.Carpenului nr.7, în 
suprafaţă de 995 m.p., număr cadastral-20741, cu următoarele vecinătăţi: 
la N-Dinu Nicolae, la S-Dumitru Gheorghe, la E-str.Carpenului si la V-Str.Ficusului.
                   Preţul de pornire la licitaţie stabilit este de 0,25 lei/mp./an.
                   Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
      Art.2.Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului(lotului) aparţinând domeniului 
privat al comunei, categoria de folosinţă arabil, situat în intravilan, 
str.Magnoliei nr.38, în suprafaţă de 1.000 m.p., număr cadastral- 20761, cu următoarele vecinătăţi:
la N-Md.Cîrjan Constantin, la S-Banciu Gheorghe, la E-str.Magnoliei şi la V-Md.Cîrjan Constantin.
                Preţul de pornire la licitaţie stabilit este de 0,25 lei/mp./an.
                Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
      Art.3.Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului(lotului)
aparţinând domeniului privat al comunei, categoria de folosinţă arabil, situat în intravilan, 
str.Apusului nr.23 A, în suprafaţă de 1.062 m.p., număr cadastral-20870, cu următoarele vecinătăţi:
la N-Domeniul privat al comunei, la S-str.Apusului, la E-Lotul nr.23 B, la V-Voicu Floarea.
               Preţul de pornire la licitaţie stabilit este de 0,25 lei/mp./an.
               Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



       Art.4.Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului(lotului) aparţinând domeniului 
privat al comunei, categoria de folosinţă arabil, situat în intravilan, str.Apusului nr.23 B, în suprafaţă de 1.061 m.p., 
număr cadastral-20871, cu următoarele vecinătăţi:
la N-Domeniul prrivat al comunei, la S-str.Apusului, la E-Domeniul privat al comunei şi la V-lotul nr.23 A.
               Preţul de pornire la licitaţie stabilit este de 0,25 lei/m.p./an.
               Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
        Art.5.Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului(lotului)
aparţinând domeniului privat al comunei, categoria de folosinţă arabil, situat în intravilan, 
str.Nisipurilor nr.1, în suprafaţă de 413 m.p., număr cadastral-20774, cu următoarele vecinătăţi:
la N-DEomeniul privat al comunei Cocora, la S-str.Plopilor, la E-Domeniul privat al comunei şi la V-str.Nisipurilor.
                 Preţul de pornire la licitaţie stabilit este de 0,25 lei/mp./an.
                 Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.5.Redevenţa obţinută din concesiuni se va face venit la bugetul local. 
     Art.6.Durata concesiunii este de până la 49 de ani cu posibilitatea modificării acesteia cu acordul partilor; 
     Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul comunei, care este abilitat să organizeze 
potrivit legii, licitaţia publică, în vederea concesionării terenurilor şi să încheie contractele de concesiune . 

                                PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,
                                       GOGAN  PETRE
                                     
                          

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                    p.Secretar al comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

Nr.25
Adoptată la COCORA
Astăzi, 25.10.2012

       



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
         PRIMAR,
Nr.2749/04.10.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind scoaterea la licitaţie  publică în vederea 

concesionării a unor terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil  
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                        În conformitate cu prevederile art.36 alin.(5), lit.,,b’’, art.123 alin.(1) si (2) din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local 
administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei, hotarăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea în 
condiţiile legii a bunurilor proprietate privată a comunei.
                        Având în vedere că avem unele solicitări din parte unor persoane fizice, cetăţeni ai comunei care 
doresc să concesioneze teren în vederea construirii de locuinţe, consider că este în folosul acestora concesionarea 
acestor terenuri.
                        Terenurile propuse a fi scoase la licitaţie publică în vederea concesionării si preţurile de pornire la 
licitaţie propuse sunt următoarele:
                       - lotul nr.1-situat pe strada Carpenului nr.7- în suprafaţă de 995 mp.,
                                        -preţ pornire la licitaţie propus -0,25 lei7mp./an;
                       - lotul nr.2-situat pe strada Magnoliei nr.38-în suprafaţă de 1.000 mp.,
                                        -preţ pornire la licitaţie propus -0,25 lei/mp./an;
                       -lotul nr.3 -situat pe strada Apusului nr.23 A-în suprafaţă de 1.062 mp.,
                                        -preţ pornire la licitaţie propus -0.25 lei/mp./an;
                       -lotul nr.4 -situat pe strada Apusului nr.23 B-în suprafaţă de 1.061 mp.,
                                        -preţ pornire la licitaţie propus -0,25 lei/mp./an; 
                       -lotul nr.5 -situat pe strada Nisipurilor nr.1- în suprafaţă de 413 mp.,
                                        -preţ pornire la licitaţie propus -0,25 lei/mp./an.
                         Propun Consiliului local Cocora spre dezbatere şi aprobare  a proiectului de hotărâre privind 
scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării acestor terenuri în forma prezentată.  

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut

                        
     ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI COCORA
Nr.2770/04.10.2012

R E F E R A T

                         Subsemnata Vlad Vasilica , referent urbanism şi cadastru în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, ca  urmare a solicitărilor venite din partea unor persoane fizice, pentru concesionarea unor terenuri  în 
vederea construcţiei de locuinţe, în urma verificării, am constatat că  aceste terenuri sunt  în intravilan, aparţinând 
domeniului privat al comunei şi fac parte din Planul Urbanistic General aprobat prin Hotararea Consiliului Local 
nr.26 din 05.02.2002, sunt degrevate de orice sarcini şi nu  fac obiectul vreunui litigiu.
                          Anexez:-Hotărârea Consiliului local de aprobare a P.U.G.;
                                       -planul de încadrare în zonă;
                                       -documentaţia cadastrală a terenurilor.

REFERENT,
Vlad  Vasilica

        



 ROMANIA                                                                              ANEXA nr.1
JUDETUL IALOMITA                                        la Hotararea Consiliului Local nr.25/25.10.2012                            
CONSILIUL LOCAL COCORA  

CAIET  DE  SARCINI
privind concesionarea  terenului situat in strada Carpenului  nr.7, din domeniul privat al comunei COCORA

    1.Obiectul concesiunii
    1.1.Terenul  este situat in intravilanul comunei Cocora, strada Carpenului nr.7  si  se regaseste in planul  
cadastral anexat, avand C.F. nr. 20741  in suprafata de 995  mp, cu destinatia construcţie de locuinţă.
     1.2.Terenul apartine domeniului privat al comunei Cocora.
     1.3.Exploatarea concesiunii va avea destinatia de constructii , ce corespunde cu prevederile P.U.G.-ului si cu  
obiectivele concedentului.
     1.4.Obiectivele concedentului sunt:
    a) exploatarea eficienta a terenului;
   b) crearea de oportunitati pentru dezvoltarea unor activitati eficiente;
   c) crearea de locuri de munca;
   d) exploatarea terenului astfel incat sa  nu se produca degradarea acestuia si nici a apei din stratul    
     freatic.
    1.5. Terenul de infrastructura dupa cum urmeaza:
    -drum de acces;
   -posibilitate de racordare la energie electrica.
   
    2.Durata concesiunii
    2.1.Terenul se concesioneaza pe o durata pana la  49 ani, cu posibilitatea modificarii acesteia cu acordul  
partilor, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Cocora nr.25/25.10.2012.
   2.2.Durata concesiunii poate fi prelungita  pentru o perioada egala  cu cel mult jumatate din durata
    initiala, la cererea scrisa a concesionarului inregistrata cu 30(treizeci) de zile inainte de incetarea 
   duratei contractului, prin incheierea unui act aditional.
 
  3.Elemente de pret
  3.1.Pretul minim al concesiunii  este de 0,25 lei/mp./an, conform Raportului de evaluare intocmit de SC. INFO 
POLIMAR SRL Slobozia si aprobat prin Hotararea consiliului local nr.24/25.10.2012.
 3.2.Pretul concesiunii licitat, care va fi cel putin egal cu cel inscris la punctul 3.1. din prezentul caiet 
 de sarcini, se indexeaza annual cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica pentru
 ultimele 12 luni anterioare datei la care se efectueaza plata redeventei.
 3.3.redeventa datorata de concesionari, se plateste dupa cun urmeaza:
 a) pentru perioada cuprinsa  de la data incheierii contractului de concesiune pana la 31 decembrie a 
 anului in care s-a incheiat contractul, redeventa se plateste in momentul semnarii contractului de 
 catre parti;
 b) pentru urmatorii ani ai concesiunii, redeventa se plateste in doua transe, respective:50% din 
 cuantumul redeventei la data de 15 aprilie iar diferenta de 50% la data de 15 septembrie;
 c) pentru perioada cuprinsa  intre 01 ianuarie  a ultimului an al concesiunii si data incetarii 
 contractului de concesiune, redeventa se plateste la data de 15 ianuarie a anului respective, in contul
 IBAN nr.RO80TREZ39521300205XXXXX descchis la Trezoreria Cazanesti.

 4.Documente de participare la licitatie
 4.1. Documentele de participare la licitatie, solicitate de catre concedent, vor fi depuse la Registratura acestuia,  
pana cel mult in data tinerii licitatiei, cu maximum  o ora inainte de inceperea licitatiei.
 4.2.Potentialii solicitanti, persoane juridice  sau persoane fizice romane  vor depune urmatoarele documente de  
participare:
  a) dovada achitarii taxei de participare la licitatie in valoare de 20  lei;



 b) dovada consemnarii la dispozitia Consiliului Local Cocora a garantiei de participare la licitatie in valoare de  
10% din pretul de pornire a licitatiei;
 Modalitatile  de plata a garantiei de participare sunt:

- virament prin ordin de plata(garantia se va vira in contul RO78TREZ3955006XXX00006 deschis la  
Trezoreria Cazanesti);

- fila CEC cu viza bancii;
- cach la casieria institutiei;

 c) actul care  atesta  imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie;
 d) dovada achitarii obligatiilor fiscale si a altor datorii catre bugetul de stat;
 4.3.Documentele specifice in functie de incadrarea juridica a ofertantului:
  A. Pentru persoane juridice romane sau mixte:
      - copie de pe certificatul de inmatriculare la ORC;
      - copia actului constitutiv;
     - copie de pe Codul Fiscal sau a Certificatului de inregistrare fiscala;
 B. Pentru persoane fizice romane:
     - copie de pe actul de identitate;
     - cazier judiciar;
    - adeverinta de la Administratia Financiara privind plata datoriilor;

 5. Garantii

 5.1. In vederea participarii la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna la organizator, garantia de participare in  
cuantum de 10% din valoarea redeventei minime stabilita la punctual 4.1.;
 5.2. Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului castigator, la  
cererea scrisa a acestora;
 5.3. Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele conditii:
    a) daca ofertantul isi retrage oferta  in termenul de valabilitate al acesteia;
    b) in cazul ofertantului castigator, daca acesta nu semneaza contractul in termen de 30 de zile de la data la care 
concedentul a informat ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului.
 5.4.In termen de 90 de zile  de la data semnarii contractului de concesiune, concesionarul va depune cu titlu de 
garantie, care va fi constituita pe parcursul derularii contractului, o suma de______lei, reprezentand o cota  
procentuala de 10% din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de concesiune pentru  
prelevarea penalitatilor si sumelor datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune.
 5.5. Garantiile se pot depune la:
 -casieria organizatorului;
 -Trezoreria Cazanesti prin Ordin de plata, in contul concedentului IBAN nr.RO78TREZ3955006XXX000063.

  6. Depunerea ofertelor
   6.1. Ofertele vor fi redactate in limba romana;
   6.2. Ofertele se depun la sediul concedentului, in 2 plicuri inchise si sigilate, unul exterior si unul interior pentru  
fiecare lot in parte, care vor fi inregistrate, in ordinea primirii lor, intr-un registru special tinut de concedent la  
sediul sau;
  6.2.1. Pe plicul exterior se va indica licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta.Plicul va trebui sa  
contina:
       a)- o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant fara stersaturi sau  
modificari;
       b)-acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor conform solicitarilor concedentului precum si  
garantia de participare la licitatia publica deschisa.
  6.2.2. Pe plicul interior se inscriu numele si denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul acestuia dupa  
caz.Acest plic va contine oferta propriu zisa. 

  7. Desfasurarea licitatiei publice deschise
  7.1. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare in ziua fixata  pentru deschiderea lor;
  7.2. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica;
  7.2.1. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin realitatea  
documentelor si a datelor cerute si intocmeste un proces  verbal in care se va mentiona rezultatul deschiderii  
plicurilor respective;
  7.2.2. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor retinute se face numai dupa semnarea procesului verbal de  
catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti;



  7.3. Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere a indeplinirii  
criteriilor cerute, care au in vedere: eficienta economica, suma investitiilor propuse, pretul investitiilor, costul lor de  
utilizare, valoarea lor tehnica, modul de rezolvare a obligatiilor privind protectia mediului si a problemelor sociale,  
garantiile profesionale si financiare propuse de catre fiecare ofertant si termenele de realizare a lucrarilor de  
investitii;
  7.3.1. Pe baza evaluarii ofertelor, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de  
concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele cererii ofertantului  
castigator sau,  in cazul in care nu a fost desemnat castigator niciun ofertant, cauzele retragerii;
  7.3.2. In cazul in care licitatia publica deschisa nu a condos la desemnarea unui castigator, se va consemna 
aceasta situatie intr-un proces verbal iar in termen de 45 de zile se va organiza o noua licitatie;
  7.3.3. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condos la desemnarea unui castigator, aceasta se va consemna intr-un 
proces  verbal care va sta la baza deciziei de retragere la procedura de negociere directa;
  7.3.4. Conditiile concesionarii prin negociere directa nu poate fi inferioara celei mai bune oferte admise de  
licitatia publica deschisa;
  7.4. Contractul de concesiune va fi incheiat in termen de 30 de zile de la data la care concedentul a instiintat  
ofertantul despre acceptarea ofertei sale.

   8. Incetarea contractului de concesiune
     Concesiunea poate inceta in urmatoarele cazuri:

1. La expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin prin act aditional, prelungirea 
acestuia potrivit punctuluiu 2.2.;

2. Intelegerea partilor, pentru motive intemeiate, verificate si acceptate de concedent, sub conditia 
achitarii  de catre concesionar a redeventei si a altor obligatiui izvorate din contract;
    3.   Rascumpararea concesiunii de catre  concedent, prin hotarare a acestuia, in cazul in care interesul national  
sau local o impune, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului, intocmindu-se o  
documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii.In aceasta situatie nu se percep daune;

    4.   Rezilierea contractului intervine:     
         a) pronuntata de instanta de judecata, la initiative concedentului, cu plata unei despagubiri in sarcina  
concesionarului in cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor contractuale de catre concesionar;  
        b) pronuntata de instanta judecatoreasca, la initiative concesionarului, cu plata unei despagubiri in sarcina  
concedentului in cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor contractuale de catre concedent;
   5.   Renuntare la concesiune din partea concesionarului, fara plata unei despagubiri, la disparitia, dintr-o cauza 
majora, a bunului concessionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a exploata  
terenul(imposibilitate dovedita cu acte de concesionar si accepatata 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 invocat in cazul cand concesionarul are  
o situatie financiara precara, in cazul falimentului sau al dizolvarii societatii concesionare.

     9. Regimul bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune
       La incetarea , din orice cauza , a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar in  
derularea concesiunii, vor fi repartizate dupa cum urmeaza:
    1) bunurile de retur, constand din terenul concesionat in suprafata de______mp, ce revine de plin drept, gratuit  
si liber de orice sarcina concedentului la incetarea contractului de concesiune;
    2) bunurile de preluare, constand in bunurile utilizate de catre concesionar pe perioada concesionarii, care nu 
sunt bunuri de retur dar pentru care concedentul isi exprima intentia  de a le cumpara la incetarea concesiunii, vor  
fi dobandide ce concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilita pe baza de evaluare insusita prin  
acordul partilor sau de raport de evaluare intocmit de un evaluator independent, dupa caz;
     3) bunurile proprii, constand in bunuri utilizate pe durata concesiunii de concesionar ce sunt si raman 
proprietate a acestuia la incetarea concesiunii, daca nu fac obiectul intentiei concedentului de a le achizitiona ca  
bunuri de preluare, dupa caz.

      10. Organizarea concesionarului
      1. Poate avea calitatea de concesionar pentru terenul destinat  amenajarii unei Statii de distributie carburanti  
orice persoana fizica sau  juridica, cu domiciliul in comuna Cocora sau in alta localitate. 



      11. Obligativitatea continuitatii exploatarii terenurilor
        1. Concesionarul este obligat sa exploateze in fiecare an, toata suprafata destinata constructiilor industriale;
        2. Concesionarii terenurilor destinate construirii, in situatia in care doresc construirea unor obiective cu  
caracter provizoriu, sunt obligate a se adresa autoritatii competente pentru emiterea autorizatiei de construire cu o  
documentatie tehnica conform Legii nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, care sa contina  
obligatoriu avizul favorabil al proprietarului terenului(in speta concedentul).

      12. Interdictii si alte dispozitii 
       1. Concesionarului îi este interzis a subconcesiona, inchiria sau ceda folosinta terenului  care face obiectul  
contractului de concesiune sub orice alta forma juridica.
      2. Documentele licitatiei respectiv a caietului de sarcini, se pun la dispozitia solicitantilor contra-cost, pretul  
fiind de 10  lei;
     3. Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.54/2006  
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si  sau private.
       
                       PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA,
                              GOGAN  PETRE                                                           p.Secretarul comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

ROMANIA                                                                              ANEXA nr.2
JUDETUL IALOMITA                                        la Hotararea Consiliului Local nr.25/25.10.2012                            
CONSILIUL LOCAL COCORA  

CAIET  DE  SARCINI
privind concesionarea  terenului situat in strada Magnoliei  nr.38, din domeniul privat al comunei COCORA

    1.Obiectul concesiunii
    1.1.Terenul  este situat in intravilanul comunei Cocora, strada Magoliei  nr.38  si  se regaseste in planul cadastral  
anexat, avand C.F. nr. 20761  in suprafata de 1.000  mp, cu destinatia construcţie de locuinţă.
     1.2.Terenul apartine domeniului privat al comunei Cocora.
     1.3.Exploatarea concesiunii va avea destinatia de constructii , ce corespunde cu prevederile P.U.G.-ului si cu  
obiectivele concedentului.
     1.4.Obiectivele concedentului sunt:
    a) exploatarea eficienta a terenului;
   b) crearea de oportunitati pentru dezvoltarea unor activitati eficiente;
   c) crearea de locuri de munca;
   d) exploatarea terenului astfel incat sa  nu se produca degradarea acestuia si nici a apei din stratul    
     freatic.
    1.5. Terenul de infrastructura dupa cum urmeaza:
    -drum de acces;
   -posibilitate de racordare la energie electrica.
   
    2.Durata concesiunii
    2.1.Terenul se concesioneaza pe o durata pana la  49 ani, cu posibilitatea modificarii acesteia cu acordul  
partilor, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Cocora nr.25/25.10.2012.
   2.2.Durata concesiunii poate fi prelungita  pentru o perioada egala  cu cel mult jumatate din durata
    initiala, la cererea scrisa a concesionarului inregistrata cu 30(treizeci) de zile inainte de incetarea 
   duratei contractului, prin incheierea unui act aditional.
 
  3.Elemente de pret
  3.1.Pretul minim al concesiunii  este de 0,25 lei/mp./an, conform Raportului de evaluare intocmit de SC. INFO 
POLIMAR SRL Slobozia si aprobat prin Hotararea consiliului local nr.24/25.10.2012.



 3.2.Pretul concesiunii licitat, care va fi cel putin egal cu cel inscris la punctul 3.1. din prezentul caiet 
 de sarcini, se indexeaza annual cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica pentru
 ultimele 12 luni anterioare datei la care se efectueaza plata redeventei.
 3.3.redeventa datorata de concesionari, se plateste dupa cun urmeaza:
 a) pentru perioada cuprinsa  de la data incheierii contractului de concesiune pana la 31 decembrie a 
 anului in care s-a incheiat contractul, redeventa se plateste in momentul semnarii contractului de 
 catre parti;
 b) pentru urmatorii ani ai concesiunii, redeventa se plateste in doua transe, respective:50% din 
 cuantumul redeventei la data de 15 aprilie iar diferenta de 50% la data de 15 septembrie;
 c) pentru perioada cuprinsa  intre 01 ianuarie  a ultimului an al concesiunii si data incetarii 
 contractului de concesiune, redeventa se plateste la data de 15 ianuarie a anului respective, in contul
 IBAN nr.RO80TREZ39521300205XXXXX descchis la Trezoreria Cazanesti.

 4.Documente de participare la licitatie
 4.1. Documentele de participare la licitatie, solicitate de catre concedent, vor fi depuse la Registratura acestuia,  
pana cel mult in data tinerii licitatiei, cu maximum  o ora inainte de inceperea licitatiei.
 4.2.Potentialii solicitanti, persoane juridice  sau persoane fizice romane  vor depune urmatoarele documente de  
participare:
  a) dovada achitarii taxei de participare la licitatie in valoare de 20  lei;
 b) dovada consemnarii la dispozitia Consiliului Local Cocora a garantiei de participare la licitatie in valoare de  
10% din pretul de pornire a licitatiei;
 Modalitatile  de plata a garantiei de participare sunt:

- virament prin ordin de plata(garantia se va vira in contul RO78TREZ3955006XXX00006 deschis la  
Trezoreria Cazanesti);

- fila CEC cu viza bancii;
- cach la casieria institutiei;

 c) actul care  atesta  imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie;
 d) dovada achitarii obligatiilor fiscale si a altor datorii catre bugetul de stat;
 4.3.Documentele specifice in functie de incadrarea juridica a ofertantului:
  A. Pentru persoane juridice romane sau mixte:
      - copie de pe certificatul de inmatriculare la ORC;
      - copia actului constitutiv;
     - copie de pe Codul Fiscal sau a Certificatului de inregistrare fiscala;
 B. Pentru persoane fizice romane:
     - copie de pe actul de identitate;
     - cazier judiciar;
    - adeverinta de la Administratia Financiara privind plata datoriilor;

 5. Garantii

 5.1. In vederea participarii la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna la organizator, garantia de participare in  
cuantum de 10% din valoarea redeventei minime stabilita la punctual 4.1.;
 5.2. Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului castigator, la  
cererea scrisa a acestora;
 5.3. Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele conditii:
    a) daca ofertantul isi retrage oferta  in termenul de valabilitate al acesteia;
    b) in cazul ofertantului castigator, daca acesta nu semneaza contractul in termen de 30 de zile de la data la care 
concedentul a informat ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului.
 5.4.In termen de 90 de zile  de la data semnarii contractului de concesiune, concesionarul va depune cu titlu de 
garantie, care va fi constituita pe parcursul derularii contractului, o suma de______lei, reprezentand o cota  
procentuala de 10% din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de concesiune pentru  
prelevarea penalitatilor si sumelor datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune.
 5.5. Garantiile se pot depune la:
 -casieria organizatorului;
 -Trezoreria Cazanesti prin Ordin de plata, in contul concedentului IBAN nr.RO78TREZ3955006XXX000063.

  6. Depunerea ofertelor



   6.1. Ofertele vor fi redactate in limba romana;
   6.2. Ofertele se depun la sediul concedentului, in 2 plicuri inchise si sigilate, unul exterior si unul interior pentru  
fiecare lot in parte, care vor fi inregistrate, in ordinea primirii lor, intr-un registru special tinut de concedent la  
sediul sau;
  6.2.1. Pe plicul exterior se va indica licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta.Plicul va trebui sa  
contina:
       a)- o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant fara stersaturi sau  
modificari;
       b)-acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor conform solicitarilor concedentului precum si  
garantia de participare la licitatia publica deschisa.
  6.2.2. Pe plicul interior se inscriu numele si denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul acestuia dupa  
caz.Acest plic va contine oferta propriu zisa. 

  7. Desfasurarea licitatiei publice deschise
  7.1. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare in ziua fixata  pentru deschiderea lor;
  7.2. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica;
  7.2.1. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin realitatea  
documentelor si a datelor cerute si intocmeste un proces  verbal in care se va mentiona rezultatul deschiderii  
plicurilor respective;
  7.2.2. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor retinute se face numai dupa semnarea procesului verbal de  
catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti;
  7.3. Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere a indeplinirii  
criteriilor cerute, care au in vedere: eficienta economica, suma investitiilor propuse, pretul investitiilor, costul lor de  
utilizare, valoarea lor tehnica, modul de rezolvare a obligatiilor privind protectia mediului si a problemelor sociale,  
garantiile profesionale si financiare propuse de catre fiecare ofertant si termenele de realizare a lucrarilor de  
investitii;
  7.3.1. Pe baza evaluarii ofertelor, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de  
concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele cererii ofertantului  
castigator sau,  in cazul in care nu a fost desemnat castigator niciun ofertant, cauzele retragerii;
  7.3.2. In cazul in care licitatia publica deschisa nu a condos la desemnarea unui castigator, se va consemna 
aceasta situatie intr-un proces verbal iar in termen de 45 de zile se va organiza o noua licitatie;
  7.3.3. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condos la desemnarea unui castigator, aceasta se va consemna intr-un 
proces  verbal care va sta la baza deciziei de retragere la procedura de negociere directa;
  7.3.4. Conditiile concesionarii prin negociere directa nu poate fi inferioara celei mai bune oferte admise de  
licitatia publica deschisa;
  7.4. Contractul de concesiune va fi incheiat in termen de 30 de zile de la data la care concedentul a instiintat  
ofertantul despre acceptarea ofertei sale.

   8. Incetarea contractului de concesiune
     Concesiunea poate inceta in urmatoarele cazuri:

3. La expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin prin act aditional, prelungirea 
acestuia potrivit punctuluiu 2.2.;

4. Intelegerea partilor, pentru motive intemeiate, verificate si acceptate de concedent, sub conditia 
achitarii  de catre concesionar a redeventei si a altor obligatiui izvorate din contract;
    3.   Rascumpararea concesiunii de catre  concedent, prin hotarare a acestuia, in cazul in care interesul national  
sau local o impune, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului, intocmindu-se o  
documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii.In aceasta situatie nu se percep daune;

    4.   Rezilierea contractului intervine:     
         a) pronuntata de instanta de judecata, la initiative concedentului, cu plata unei despagubiri in sarcina  
concesionarului in cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor contractuale de catre concesionar;  
        b) pronuntata de instanta judecatoreasca, la initiative concesionarului, cu plata unei despagubiri in sarcina  
concedentului in cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor contractuale de catre concedent;
   5.   Renuntare la concesiune din partea concesionarului, fara plata unei despagubiri, la disparitia, dintr-o cauza 
majora, a bunului concessionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a exploata  
terenul(imposibilitate dovedita cu acte de concesionar si accepatata 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 invocat in cazul cand concesionarul are  
o situatie financiara precara, in cazul falimentului sau al dizolvarii societatii concesionare.

     9. Regimul bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune
       La incetarea , din orice cauza , a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar in  
derularea concesiunii, vor fi repartizate dupa cum urmeaza:
    1) bunurile de retur, constand din terenul concesionat in suprafata de______mp, ce revine de plin drept, gratuit  
si liber de orice sarcina concedentului la incetarea contractului de concesiune;
    2) bunurile de preluare, constand in bunurile utilizate de catre concesionar pe perioada concesionarii, care nu 
sunt bunuri de retur dar pentru care concedentul isi exprima intentia  de a le cumpara la incetarea concesiunii, vor  
fi dobandide ce concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilita pe baza de evaluare insusita prin  
acordul partilor sau de raport de evaluare intocmit de un evaluator independent, dupa caz;
     3) bunurile proprii, constand in bunuri utilizate pe durata concesiunii de concesionar ce sunt si raman 
proprietate a acestuia la incetarea concesiunii, daca nu fac obiectul intentiei concedentului de a le achizitiona ca  
bunuri de preluare, dupa caz.

      10. Organizarea concesionarului
      1. Poate avea calitatea de concesionar pentru terenul destinat  amenajarii unei Statii de distributie carburanti  
orice persoana fizica sau  juridica, cu domiciliul in comuna Cocora sau in alta localitate. 

      11. Obligativitatea continuitatii exploatarii terenurilor
        1. Concesionarul este obligat sa exploateze in fiecare an, toata suprafata destinata constructiilor industriale;
        2. Concesionarii terenurilor destinate construirii, in situatia in care doresc construirea unor obiective cu  
caracter provizoriu, sunt obligate a se adresa autoritatii competente pentru emiterea autorizatiei de construire cu o  
documentatie tehnica conform Legii nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, care sa contina  
obligatoriu avizul favorabil al proprietarului terenului(in speta concedentul).

      12. Interdictii si alte dispozitii 
       1. Concesionarului îi este interzis a subconcesiona, inchiria sau ceda folosinta terenului  care face obiectul  
contractului de concesiune sub orice alta forma juridica.
      2. Documentele licitatiei respectiv a caietului de sarcini, se pun la dispozitia solicitantilor contra-cost, pretul  
fiind de 10  lei;
     3. Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.54/2006  
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si  sau private.
       
                       PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA,
                              GOGAN  PETRE                                                           p.Secretarul comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

ROMANIA                                                                              ANEXA nr.3
JUDETUL IALOMITA                                        la Hotararea Consiliului Local nr.25/25.10.2012                            
CONSILIUL LOCAL COCORA  

CAIET  DE  SARCINI
privind concesionarea  terenului situat in strada Apusului  nr.23 A, din domeniul privat al comunei COCORA

    1.Obiectul concesiunii
    1.1.Terenul  este situat in intravilanul comunei Cocora, strada Apusului nr.23 A  si  se regaseste in planul  
cadastral anexat, avand C.F. nr. 20870  in suprafata de 1.062  mp, cu destinatia construcţie de locuinţă.
     1.2.Terenul apartine domeniului privat al comunei Cocora.
     1.3.Exploatarea concesiunii va avea destinatia de constructii , ce corespunde cu prevederile P.U.G.-ului si cu  
obiectivele concedentului.



     1.4.Obiectivele concedentului sunt:
    a) exploatarea eficienta a terenului;
   b) crearea de oportunitati pentru dezvoltarea unor activitati eficiente;
   c) crearea de locuri de munca;
   d) exploatarea terenului astfel incat sa  nu se produca degradarea acestuia si nici a apei din stratul    
     freatic.
    1.5. Terenul de infrastructura dupa cum urmeaza:
    -drum de acces;
   -posibilitate de racordare la energie electrica.
   
    2.Durata concesiunii
    2.1.Terenul se concesioneaza pe o durata pana la  49 ani, cu posibilitatea modificarii acesteia cu acordul  
partilor, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Cocora nr.25/25.10.2012.
   2.2.Durata concesiunii poate fi prelungita  pentru o perioada egala  cu cel mult jumatate din durata
    initiala, la cererea scrisa a concesionarului inregistrata cu 30(treizeci) de zile inainte de incetarea 
   duratei contractului, prin incheierea unui act aditional.
 
  3.Elemente de pret
  3.1.Pretul minim al concesiunii  este de 0,25 lei/mp./an, conform Raportului de evaluare intocmit de SC. INFO 
POLIMAR SRL Slobozia si aprobat prin Hotararea consiliului local nr.24/25.10.2012.
 3.2.Pretul concesiunii licitat, care va fi cel putin egal cu cel inscris la punctul 3.1. din prezentul caiet 
 de sarcini, se indexeaza annual cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica pentru
 ultimele 12 luni anterioare datei la care se efectueaza plata redeventei.
 3.3.redeventa datorata de concesionari, se plateste dupa cun urmeaza:
 a) pentru perioada cuprinsa  de la data incheierii contractului de concesiune pana la 31 decembrie a 
 anului in care s-a incheiat contractul, redeventa se plateste in momentul semnarii contractului de 
 catre parti;
 b) pentru urmatorii ani ai concesiunii, redeventa se plateste in doua transe, respective:50% din 
 cuantumul redeventei la data de 15 aprilie iar diferenta de 50% la data de 15 septembrie;
 c) pentru perioada cuprinsa  intre 01 ianuarie  a ultimului an al concesiunii si data incetarii 
 contractului de concesiune, redeventa se plateste la data de 15 ianuarie a anului respective, in contul
 IBAN nr.RO80TREZ39521300205XXXXX descchis la Trezoreria Cazanesti.

 4.Documente de participare la licitatie
 4.1. Documentele de participare la licitatie, solicitate de catre concedent, vor fi depuse la Registratura acestuia,  
pana cel mult in data tinerii licitatiei, cu maximum  o ora inainte de inceperea licitatiei.
 4.2.Potentialii solicitanti, persoane juridice  sau persoane fizice romane  vor depune urmatoarele documente de  
participare:
  a) dovada achitarii taxei de participare la licitatie in valoare de 20  lei;
 b) dovada consemnarii la dispozitia Consiliului Local Cocora a garantiei de participare la licitatie in valoare de  
10% din pretul de pornire a licitatiei;
 Modalitatile  de plata a garantiei de participare sunt:

- virament prin ordin de plata(garantia se va vira in contul RO78TREZ3955006XXX00006 deschis la  
Trezoreria Cazanesti);

- fila CEC cu viza bancii;
- cach la casieria institutiei;

 c) actul care  atesta  imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie;
 d) dovada achitarii obligatiilor fiscale si a altor datorii catre bugetul de stat;
 4.3.Documentele specifice in functie de incadrarea juridica a ofertantului:
  A. Pentru persoane juridice romane sau mixte:
      - copie de pe certificatul de inmatriculare la ORC;
      - copia actului constitutiv;
     - copie de pe Codul Fiscal sau a Certificatului de inregistrare fiscala;
 B. Pentru persoane fizice romane:
     - copie de pe actul de identitate;
     - cazier judiciar;
    - adeverinta de la Administratia Financiara privind plata datoriilor;



 5. Garantii

 5.1. In vederea participarii la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna la organizator, garantia de participare in  
cuantum de 10% din valoarea redeventei minime stabilita la punctual 4.1.;
 5.2. Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului castigator, la  
cererea scrisa a acestora;
 5.3. Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele conditii:
    a) daca ofertantul isi retrage oferta  in termenul de valabilitate al acesteia;
    b) in cazul ofertantului castigator, daca acesta nu semneaza contractul in termen de 30 de zile de la data la care 
concedentul a informat ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului.
 5.4.In termen de 90 de zile  de la data semnarii contractului de concesiune, concesionarul va depune cu titlu de 
garantie, care va fi constituita pe parcursul derularii contractului, o suma de______lei, reprezentand o cota  
procentuala de 10% din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de concesiune pentru  
prelevarea penalitatilor si sumelor datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune.
 5.5. Garantiile se pot depune la:
 -casieria organizatorului;
 -Trezoreria Cazanesti prin Ordin de plata, in contul concedentului IBAN nr.RO78TREZ3955006XXX000063.

  6. Depunerea ofertelor
   6.1. Ofertele vor fi redactate in limba romana;
   6.2. Ofertele se depun la sediul concedentului, in 2 plicuri inchise si sigilate, unul exterior si unul interior pentru  
fiecare lot in parte, care vor fi inregistrate, in ordinea primirii lor, intr-un registru special tinut de concedent la  
sediul sau;
  6.2.1. Pe plicul exterior se va indica licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta.Plicul va trebui sa  
contina:
       a)- o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant fara stersaturi sau  
modificari;
       b)-acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor conform solicitarilor concedentului precum si  
garantia de participare la licitatia publica deschisa.
  6.2.2. Pe plicul interior se inscriu numele si denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul acestuia dupa  
caz.Acest plic va contine oferta propriu zisa. 

  7. Desfasurarea licitatiei publice deschise
  7.1. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare in ziua fixata  pentru deschiderea lor;
  7.2. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica;
  7.2.1. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin realitatea  
documentelor si a datelor cerute si intocmeste un proces  verbal in care se va mentiona rezultatul deschiderii  
plicurilor respective;
  7.2.2. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor retinute se face numai dupa semnarea procesului verbal de  
catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti;
  7.3. Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere a indeplinirii  
criteriilor cerute, care au in vedere: eficienta economica, suma investitiilor propuse, pretul investitiilor, costul lor de  
utilizare, valoarea lor tehnica, modul de rezolvare a obligatiilor privind protectia mediului si a problemelor sociale,  
garantiile profesionale si financiare propuse de catre fiecare ofertant si termenele de realizare a lucrarilor de  
investitii;
  7.3.1. Pe baza evaluarii ofertelor, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de  
concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele cererii ofertantului  
castigator sau,  in cazul in care nu a fost desemnat castigator niciun ofertant, cauzele retragerii;
  7.3.2. In cazul in care licitatia publica deschisa nu a condos la desemnarea unui castigator, se va consemna 
aceasta situatie intr-un proces verbal iar in termen de 45 de zile se va organiza o noua licitatie;
  7.3.3. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condos la desemnarea unui castigator, aceasta se va consemna intr-un 
proces  verbal care va sta la baza deciziei de retragere la procedura de negociere directa;
  7.3.4. Conditiile concesionarii prin negociere directa nu poate fi inferioara celei mai bune oferte admise de  
licitatia publica deschisa;
  7.4. Contractul de concesiune va fi incheiat in termen de 30 de zile de la data la care concedentul a instiintat  
ofertantul despre acceptarea ofertei sale.

   8. Incetarea contractului de concesiune



     Concesiunea poate inceta in urmatoarele cazuri:
5. La expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin prin act aditional, prelungirea 

acestuia potrivit punctuluiu 2.2.;
6. Intelegerea partilor, pentru motive intemeiate, verificate si acceptate de concedent, sub conditia 

achitarii  de catre concesionar a redeventei si a altor obligatiui izvorate din contract;
    3.   Rascumpararea concesiunii de catre  concedent, prin hotarare a acestuia, in cazul in care interesul national  
sau local o impune, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului, intocmindu-se o  
documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii.In aceasta situatie nu se percep daune;

    4.   Rezilierea contractului intervine:     
         a) pronuntata de instanta de judecata, la initiative concedentului, cu plata unei despagubiri in sarcina  
concesionarului in cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor contractuale de catre concesionar;  
        b) pronuntata de instanta judecatoreasca, la initiative concesionarului, cu plata unei despagubiri in sarcina  
concedentului in cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor contractuale de catre concedent;
   5.   Renuntare la concesiune din partea concesionarului, fara plata unei despagubiri, la disparitia, dintr-o cauza 
majora, a bunului concessionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a exploata  
terenul(imposibilitate dovedita cu acte de concesionar si accepatata 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 invocat in cazul cand concesionarul are  
o situatie financiara precara, in cazul falimentului sau al dizolvarii societatii concesionare.

     9. Regimul bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune
       La incetarea , din orice cauza , a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar in  
derularea concesiunii, vor fi repartizate dupa cum urmeaza:
    1) bunurile de retur, constand din terenul concesionat in suprafata de______mp, ce revine de plin drept, gratuit  
si liber de orice sarcina concedentului la incetarea contractului de concesiune;
    2) bunurile de preluare, constand in bunurile utilizate de catre concesionar pe perioada concesionarii, care nu 
sunt bunuri de retur dar pentru care concedentul isi exprima intentia  de a le cumpara la incetarea concesiunii, vor  
fi dobandide ce concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilita pe baza de evaluare insusita prin  
acordul partilor sau de raport de evaluare intocmit de un evaluator independent, dupa caz;
     3) bunurile proprii, constand in bunuri utilizate pe durata concesiunii de concesionar ce sunt si raman 
proprietate a acestuia la incetarea concesiunii, daca nu fac obiectul intentiei concedentului de a le achizitiona ca  
bunuri de preluare, dupa caz.

      10. Organizarea concesionarului
      1. Poate avea calitatea de concesionar pentru terenul destinat  amenajarii unei Statii de distributie carburanti  
orice persoana fizica sau  juridica, cu domiciliul in comuna Cocora sau in alta localitate. 

      11. Obligativitatea continuitatii exploatarii terenurilor
        1. Concesionarul este obligat sa exploateze in fiecare an, toata suprafata destinata constructiilor industriale;
        2. Concesionarii terenurilor destinate construirii, in situatia in care doresc construirea unor obiective cu  
caracter provizoriu, sunt obligate a se adresa autoritatii competente pentru emiterea autorizatiei de construire cu o  
documentatie tehnica conform Legii nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, care sa contina  
obligatoriu avizul favorabil al proprietarului terenului(in speta concedentul).

      12. Interdictii si alte dispozitii 
       1. Concesionarului îi este interzis a subconcesiona, inchiria sau ceda folosinta terenului  care face obiectul  
contractului de concesiune sub orice alta forma juridica.
      2. Documentele licitatiei respectiv a caietului de sarcini, se pun la dispozitia solicitantilor contra-cost, pretul  
fiind de 10  lei;
     3. Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.54/2006  
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si  sau private.
       
                       PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA,
                              GOGAN  PETRE                                                           p.Secretarul comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin



ROMANIA                                                                              ANEXA nr.4
JUDETUL IALOMITA                                        la Hotararea Consiliului Local nr.25/25.10.2012                            
CONSILIUL LOCAL COCORA  

CAIET  DE  SARCINI
privind concesionarea  terenului situat in strada Apusului  nr.23 B, din domeniul privat al comunei COCORA

    1.Obiectul concesiunii
    1.1.Terenul  este situat in intravilanul comunei Cocora, strada Apusului nr.23 A  si  se regaseste in planul  
cadastral anexat, avand C.F. nr. 20871  in suprafata de 1.061  mp, cu destinatia construcţie de locuinţă.
     1.2.Terenul apartine domeniului privat al comunei Cocora.
     1.3.Exploatarea concesiunii va avea destinatia de constructii , ce corespunde cu prevederile P.U.G.-ului si cu  
obiectivele concedentului.
     1.4.Obiectivele concedentului sunt:
    a) exploatarea eficienta a terenului;
   b) crearea de oportunitati pentru dezvoltarea unor activitati eficiente;
   c) crearea de locuri de munca;
   d) exploatarea terenului astfel incat sa  nu se produca degradarea acestuia si nici a apei din stratul    
     freatic.
    1.5. Terenul de infrastructura dupa cum urmeaza:
    -drum de acces;
   -posibilitate de racordare la energie electrica.
   
    2.Durata concesiunii
    2.1.Terenul se concesioneaza pe o durata pana la  49 ani, cu posibilitatea modificarii acesteia cu acordul  
partilor, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Cocora nr.25/25.10.2012.
   2.2.Durata concesiunii poate fi prelungita  pentru o perioada egala  cu cel mult jumatate din durata
    initiala, la cererea scrisa a concesionarului inregistrata cu 30(treizeci) de zile inainte de incetarea 
   duratei contractului, prin incheierea unui act aditional.
 
  3.Elemente de pret
  3.1.Pretul minim al concesiunii  este de 0,25 lei/mp./an, conform Raportului de evaluare intocmit de SC. INFO 
POLIMAR SRL Slobozia si aprobat prin Hotararea consiliului local nr.24/25.10.2012.
 3.2.Pretul concesiunii licitat, care va fi cel putin egal cu cel inscris la punctul 3.1. din prezentul caiet 
 de sarcini, se indexeaza annual cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica pentru
 ultimele 12 luni anterioare datei la care se efectueaza plata redeventei.
 3.3.redeventa datorata de concesionari, se plateste dupa cun urmeaza:
 a) pentru perioada cuprinsa  de la data incheierii contractului de concesiune pana la 31 decembrie a 
 anului in care s-a incheiat contractul, redeventa se plateste in momentul semnarii contractului de 
 catre parti;
 b) pentru urmatorii ani ai concesiunii, redeventa se plateste in doua transe, respective:50% din 
 cuantumul redeventei la data de 15 aprilie iar diferenta de 50% la data de 15 septembrie;
 c) pentru perioada cuprinsa  intre 01 ianuarie  a ultimului an al concesiunii si data incetarii 
 contractului de concesiune, redeventa se plateste la data de 15 ianuarie a anului respective, in contul
 IBAN nr.RO80TREZ39521300205XXXXX descchis la Trezoreria Cazanesti.

 4.Documente de participare la licitatie
 4.1. Documentele de participare la licitatie, solicitate de catre concedent, vor fi depuse la Registratura acestuia,  
pana cel mult in data tinerii licitatiei, cu maximum  o ora inainte de inceperea licitatiei.
 4.2.Potentialii solicitanti, persoane juridice  sau persoane fizice romane  vor depune urmatoarele documente de  
participare:
  a) dovada achitarii taxei de participare la licitatie in valoare de 20  lei;
 b) dovada consemnarii la dispozitia Consiliului Local Cocora a garantiei de participare la licitatie in valoare de  
10% din pretul de pornire a licitatiei;
 Modalitatile  de plata a garantiei de participare sunt:



- virament prin ordin de plata(garantia se va vira in contul RO78TREZ3955006XXX00006 deschis la  
Trezoreria Cazanesti);

- fila CEC cu viza bancii;
- cach la casieria institutiei;

 c) actul care  atesta  imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie;
 d) dovada achitarii obligatiilor fiscale si a altor datorii catre bugetul de stat;
 4.3.Documentele specifice in functie de incadrarea juridica a ofertantului:
  A. Pentru persoane juridice romane sau mixte:
      - copie de pe certificatul de inmatriculare la ORC;
      - copia actului constitutiv;
     - copie de pe Codul Fiscal sau a Certificatului de inregistrare fiscala;
 B. Pentru persoane fizice romane:
     - copie de pe actul de identitate;
     - cazier judiciar;
    - adeverinta de la Administratia Financiara privind plata datoriilor;

 5. Garantii

 5.1. In vederea participarii la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna la organizator, garantia de participare in  
cuantum de 10% din valoarea redeventei minime stabilita la punctual 4.1.;
 5.2. Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului castigator, la  
cererea scrisa a acestora;
 5.3. Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele conditii:
    a) daca ofertantul isi retrage oferta  in termenul de valabilitate al acesteia;
    b) in cazul ofertantului castigator, daca acesta nu semneaza contractul in termen de 30 de zile de la data la care 
concedentul a informat ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului.
 5.4.In termen de 90 de zile  de la data semnarii contractului de concesiune, concesionarul va depune cu titlu de 
garantie, care va fi constituita pe parcursul derularii contractului, o suma de______lei, reprezentand o cota  
procentuala de 10% din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de concesiune pentru  
prelevarea penalitatilor si sumelor datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune.
 5.5. Garantiile se pot depune la:
 -casieria organizatorului;
 -Trezoreria Cazanesti prin Ordin de plata, in contul concedentului IBAN nr.RO78TREZ3955006XXX000063.

  6. Depunerea ofertelor
   6.1. Ofertele vor fi redactate in limba romana;
   6.2. Ofertele se depun la sediul concedentului, in 2 plicuri inchise si sigilate, unul exterior si unul interior pentru  
fiecare lot in parte, care vor fi inregistrate, in ordinea primirii lor, intr-un registru special tinut de concedent la  
sediul sau;
  6.2.1. Pe plicul exterior se va indica licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta.Plicul va trebui sa  
contina:
       a)- o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant fara stersaturi sau  
modificari;
       b)-acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor conform solicitarilor concedentului precum si  
garantia de participare la licitatia publica deschisa.
  6.2.2. Pe plicul interior se inscriu numele si denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul acestuia dupa  
caz.Acest plic va contine oferta propriu zisa. 

  7. Desfasurarea licitatiei publice deschise
  7.1. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare in ziua fixata  pentru deschiderea lor;
  7.2. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica;
  7.2.1. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin realitatea  
documentelor si a datelor cerute si intocmeste un proces  verbal in care se va mentiona rezultatul deschiderii  
plicurilor respective;
  7.2.2. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor retinute se face numai dupa semnarea procesului verbal de  
catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti;
  7.3. Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere a indeplinirii  
criteriilor cerute, care au in vedere: eficienta economica, suma investitiilor propuse, pretul investitiilor, costul lor de  
utilizare, valoarea lor tehnica, modul de rezolvare a obligatiilor privind protectia mediului si a problemelor sociale,  



garantiile profesionale si financiare propuse de catre fiecare ofertant si termenele de realizare a lucrarilor de  
investitii;
  7.3.1. Pe baza evaluarii ofertelor, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de  
concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele cererii ofertantului  
castigator sau,  in cazul in care nu a fost desemnat castigator niciun ofertant, cauzele retragerii;
  7.3.2. In cazul in care licitatia publica deschisa nu a condos la desemnarea unui castigator, se va consemna 
aceasta situatie intr-un proces verbal iar in termen de 45 de zile se va organiza o noua licitatie;
  7.3.3. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condos la desemnarea unui castigator, aceasta se va consemna intr-un 
proces  verbal care va sta la baza deciziei de retragere la procedura de negociere directa;
  7.3.4. Conditiile concesionarii prin negociere directa nu poate fi inferioara celei mai bune oferte admise de  
licitatia publica deschisa;
  7.4. Contractul de concesiune va fi incheiat in termen de 30 de zile de la data la care concedentul a instiintat  
ofertantul despre acceptarea ofertei sale.

   8. Incetarea contractului de concesiune
     Concesiunea poate inceta in urmatoarele cazuri:

7. La expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin prin act aditional, prelungirea 
acestuia potrivit punctuluiu 2.2.;

8. Intelegerea partilor, pentru motive intemeiate, verificate si acceptate de concedent, sub conditia 
achitarii  de catre concesionar a redeventei si a altor obligatiui izvorate din contract;
    3.   Rascumpararea concesiunii de catre  concedent, prin hotarare a acestuia, in cazul in care interesul national  
sau local o impune, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului, intocmindu-se o  
documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii.In aceasta situatie nu se percep daune;
    4.   Rezilierea contractului intervine:     
         a) pronuntata de instanta de judecata, la initiative concedentului, cu plata unei despagubiri in sarcina  
concesionarului in cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor contractuale de catre concesionar;  
        b) pronuntata de instanta judecatoreasca, la initiative concesionarului, cu plata unei despagubiri in sarcina  
concedentului in cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor contractuale de catre concedent;
   5.   Renuntare la concesiune din partea concesionarului, fara plata unei despagubiri, la disparitia, dintr-o cauza 
majora, a bunului concessionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a exploata  
terenul(imposibilitate dovedita cu acte de concesionar si accepatata 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 invocat in cazul cand concesionarul are  
o situatie financiara precara, in cazul falimentului sau al dizolvarii societatii concesionare.

     9. Regimul bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune
       La incetarea , din orice cauza , a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar in  
derularea concesiunii, vor fi repartizate dupa cum urmeaza:
    1) bunurile de retur, constand din terenul concesionat in suprafata de______mp, ce revine de plin drept, gratuit  
si liber de orice sarcina concedentului la incetarea contractului de concesiune;
    2) bunurile de preluare, constand in bunurile utilizate de catre concesionar pe perioada concesionarii, care nu 
sunt bunuri de retur dar pentru care concedentul isi exprima intentia  de a le cumpara la incetarea concesiunii, vor  
fi dobandide ce concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilita pe baza de evaluare insusita prin  
acordul partilor sau de raport de evaluare intocmit de un evaluator independent, dupa caz;
     3) bunurile proprii, constand in bunuri utilizate pe durata concesiunii de concesionar ce sunt si raman 
proprietate a acestuia la incetarea concesiunii, daca nu fac obiectul intentiei concedentului de a le achizitiona ca  
bunuri de preluare, dupa caz.

      10. Organizarea concesionarului
      1. Poate avea calitatea de concesionar pentru terenul destinat  amenajarii unei Statii de distributie carburanti  
orice persoana fizica sau  juridica, cu domiciliul in comuna Cocora sau in alta localitate. 

      11. Obligativitatea continuitatii exploatarii terenurilor
        1. Concesionarul este obligat sa exploateze in fiecare an, toata suprafata destinata constructiilor industriale;
        2. Concesionarii terenurilor destinate construirii, in situatia in care doresc construirea unor obiective cu  
caracter provizoriu, sunt obligate a se adresa autoritatii competente pentru emiterea autorizatiei de construire cu o  
documentatie tehnica conform Legii nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, care sa contina  
obligatoriu avizul favorabil al proprietarului terenului(in speta concedentul).



      12. Interdictii si alte dispozitii 
       1. Concesionarului îi este interzis a subconcesiona, inchiria sau ceda folosinta terenului  care face obiectul  
contractului de concesiune sub orice alta forma juridica.
      2. Documentele licitatiei respectiv a caietului de sarcini, se pun la dispozitia solicitantilor contra-cost, pretul  
fiind de 10  lei;
     3. Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.54/2006  
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si  sau private.
       
                       PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA,
                              GOGAN  PETRE                                                           p.Secretarul comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

ROMANIA                                                                              ANEXA nr.5
JUDETUL IALOMITA                                        la Hotararea Consiliului Local nr.25/25.10.2012                            
CONSILIUL LOCAL COCORA  

CAIET  DE  SARCINI
privind concesionarea  terenului situat in strada Nisipurilor nr.1, din domeniul privat al comunei COCORA

    1.Obiectul concesiunii
    1.1.Terenul  este situat in intravilanul comunei Cocora, strada Nisipurilor nr.1  si  se regaseste in planul  
cadastral anexat, avand C.F. nr. 20774  in suprafata de 413  mp, cu destinatia construcţie de locuinţă.
     1.2.Terenul apartine domeniului privat al comunei Cocora.
     1.3.Exploatarea concesiunii va avea destinatia de constructii , ce corespunde cu prevederile P.U.G.-ului si cu  
obiectivele concedentului.
     1.4.Obiectivele concedentului sunt:
    a) exploatarea eficienta a terenului;
   b) crearea de oportunitati pentru dezvoltarea unor activitati eficiente;
   c) crearea de locuri de munca;
   d) exploatarea terenului astfel incat sa  nu se produca degradarea acestuia si nici a apei din stratul    
     freatic.
    1.5. Terenul de infrastructura dupa cum urmeaza:
    -drum de acces;
   -posibilitate de racordare la energie electrica.
   
    2.Durata concesiunii
    2.1.Terenul se concesioneaza pe o durata pana la  49 ani, cu posibilitatea modificarii acesteia cu acordul  
partilor, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Cocora nr.25/25.10.2012.
   2.2.Durata concesiunii poate fi prelungita  pentru o perioada egala  cu cel mult jumatate din durata
    initiala, la cererea scrisa a concesionarului inregistrata cu 30(treizeci) de zile inainte de incetarea 
   duratei contractului, prin incheierea unui act aditional.
 
  3.Elemente de pret
  3.1.Pretul minim al concesiunii  este de 0,25 lei/mp./an, conform Raportului de evaluare intocmit de SC. INFO 
POLIMAR SRL Slobozia si aprobat prin Hotararea consiliului local nr.24/24.10.2012.
 3.2.Pretul concesiunii licitat, care va fi cel putin egal cu cel inscris la punctul 3.1. din prezentul caiet 
 de sarcini, se indexeaza annual cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica pentru
 ultimele 12 luni anterioare datei la care se efectueaza plata redeventei.
 3.3.redeventa datorata de concesionari, se plateste dupa cun urmeaza:
 a) pentru perioada cuprinsa  de la data incheierii contractului de concesiune pana la 31 decembrie a 
 anului in care s-a incheiat contractul, redeventa se plateste in momentul semnarii contractului de 
 catre parti;
 b) pentru urmatorii ani ai concesiunii, redeventa se plateste in doua transe, respective:50% din 
 cuantumul redeventei la data de 15 aprilie iar diferenta de 50% la data de 15 septembrie;
 c) pentru perioada cuprinsa  intre 01 ianuarie  a ultimului an al concesiunii si data incetarii 
 contractului de concesiune, redeventa se plateste la data de 15 ianuarie a anului respective, in contul



 IBAN nr.RO80TREZ39521300205XXXXX descchis la Trezoreria Cazanesti.

 4.Documente de participare la licitatie
 4.1. Documentele de participare la licitatie, solicitate de catre concedent, vor fi depuse la Registratura acestuia,  
pana cel mult in data tinerii licitatiei, cu maximum  o ora inainte de inceperea licitatiei.
 4.2.Potentialii solicitanti, persoane juridice  sau persoane fizice romane  vor depune urmatoarele documente de  
participare:
  a) dovada achitarii taxei de participare la licitatie in valoare de 20  lei;
 b) dovada consemnarii la dispozitia Consiliului Local Cocora a garantiei de participare la licitatie in valoare de  
10% din pretul de pornire a licitatiei;
 Modalitatile  de plata a garantiei de participare sunt:

- virament prin ordin de plata(garantia se va vira in contul RO78TREZ3955006XXX00006 deschis la  
Trezoreria Cazanesti);

- fila CEC cu viza bancii;
- cach la casieria institutiei;

 c) actul care  atesta  imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie;
 d) dovada achitarii obligatiilor fiscale si a altor datorii catre bugetul de stat;
 4.3.Documentele specifice in functie de incadrarea juridica a ofertantului:
  A. Pentru persoane juridice romane sau mixte:
      - copie de pe certificatul de inmatriculare la ORC;
      - copia actului constitutiv;
     - copie de pe Codul Fiscal sau a Certificatului de inregistrare fiscala;
 B. Pentru persoane fizice romane:
     - copie de pe actul de identitate;
     - cazier judiciar;
    - adeverinta de la Administratia Financiara privind plata datoriilor;

 5. Garantii

 5.1. In vederea participarii la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna la organizator, garantia de participare in  
cuantum de 10% din valoarea redeventei minime stabilita la punctual 4.1.;
 5.2. Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului castigator, la  
cererea scrisa a acestora;
 5.3. Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele conditii:
    a) daca ofertantul isi retrage oferta  in termenul de valabilitate al acesteia;
    b) in cazul ofertantului castigator, daca acesta nu semneaza contractul in termen de 30 de zile de la data la care 
concedentul a informat ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului.
 5.4.In termen de 90 de zile  de la data semnarii contractului de concesiune, concesionarul va depune cu titlu de 
garantie, care va fi constituita pe parcursul derularii contractului, o suma de______lei, reprezentand o cota  
procentuala de 10% din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de concesiune pentru  
prelevarea penalitatilor si sumelor datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune.
 5.5. Garantiile se pot depune la:
 -casieria organizatorului;
 -Trezoreria Cazanesti prin Ordin de plata, in contul concedentului IBAN nr.RO78TREZ3955006XXX000063.

  6. Depunerea ofertelor
   6.1. Ofertele vor fi redactate in limba romana;
   6.2. Ofertele se depun la sediul concedentului, in 2 plicuri inchise si sigilate, unul exterior si unul interior pentru  
fiecare lot in parte, care vor fi inregistrate, in ordinea primirii lor, intr-un registru special tinut de concedent la  
sediul sau;
  6.2.1. Pe plicul exterior se va indica licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta.Plicul va trebui sa  
contina:
       a)- o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant fara stersaturi sau  
modificari;
       b)-acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor conform solicitarilor concedentului precum si  
garantia de participare la licitatia publica deschisa.
  6.2.2. Pe plicul interior se inscriu numele si denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul acestuia dupa  
caz.Acest plic va contine oferta propriu zisa. 



  7. Desfasurarea licitatiei publice deschise
  7.1. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare in ziua fixata  pentru deschiderea lor;
  7.2. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica;
  7.2.1. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin realitatea  
documentelor si a datelor cerute si intocmeste un proces  verbal in care se va mentiona rezultatul deschiderii  
plicurilor respective;
  7.2.2. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor retinute se face numai dupa semnarea procesului verbal de  
catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti;
  7.3. Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere a indeplinirii  
criteriilor cerute, care au in vedere: eficienta economica, suma investitiilor propuse, pretul investitiilor, costul lor de  
utilizare, valoarea lor tehnica, modul de rezolvare a obligatiilor privind protectia mediului si a problemelor sociale,  
garantiile profesionale si financiare propuse de catre fiecare ofertant si termenele de realizare a lucrarilor de  
investitii;
  7.3.1. Pe baza evaluarii ofertelor, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de  
concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele cererii ofertantului  
castigator sau,  in cazul in care nu a fost desemnat castigator niciun ofertant, cauzele retragerii;
  7.3.2. In cazul in care licitatia publica deschisa nu a condos la desemnarea unui castigator, se va consemna 
aceasta situatie intr-un proces verbal iar in termen de 45 de zile se va organiza o noua licitatie;
  7.3.3. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condos la desemnarea unui castigator, aceasta se va consemna intr-un 
proces  verbal care va sta la baza deciziei de retragere la procedura de negociere directa;
  7.3.4. Conditiile concesionarii prin negociere directa nu poate fi inferioara celei mai bune oferte admise de  
licitatia publica deschisa;
  7.4. Contractul de concesiune va fi incheiat in termen de 30 de zile de la data la care concedentul a instiintat  
ofertantul despre acceptarea ofertei sale.

   8. Incetarea contractului de concesiune
     Concesiunea poate inceta in urmatoarele cazuri:

9. La expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin prin act aditional, prelungirea 
acestuia potrivit punctuluiu 2.2.;

10. Intelegerea partilor, pentru motive intemeiate, verificate si acceptate de concedent, sub conditia 
achitarii  de catre concesionar a redeventei si a altor obligatiui izvorate din contract;
    3.   Rascumpararea concesiunii de catre  concedent, prin hotarare a acestuia, in cazul in care interesul national  
sau local o impune, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului, intocmindu-se o  
documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii.In aceasta situatie nu se percep daune;

    4.   Rezilierea contractului intervine:     
         a) pronuntata de instanta de judecata, la initiative concedentului, cu plata unei despagubiri in sarcina  
concesionarului in cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor contractuale de catre concesionar;  
        b) pronuntata de instanta judecatoreasca, la initiative concesionarului, cu plata unei despagubiri in sarcina  
concedentului in cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor contractuale de catre concedent;
   5.   Renuntare la concesiune din partea concesionarului, fara plata unei despagubiri, la disparitia, dintr-o cauza 
majora, a bunului concessionat, sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a exploata  
terenul(imposibilitate dovedita cu acte de concesionar si accepatata 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 invocat in cazul cand concesionarul are  
o situatie financiara precara, in cazul falimentului sau al dizolvarii societatii concesionare.

     9. Regimul bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune
       La incetarea , din orice cauza , a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar in  
derularea concesiunii, vor fi repartizate dupa cum urmeaza:
    1) bunurile de retur, constand din terenul concesionat in suprafata de______mp, ce revine de plin drept, gratuit  
si liber de orice sarcina concedentului la incetarea contractului de concesiune;
    2) bunurile de preluare, constand in bunurile utilizate de catre concesionar pe perioada concesionarii, care nu 
sunt bunuri de retur dar pentru care concedentul isi exprima intentia  de a le cumpara la incetarea concesiunii, vor  
fi dobandide ce concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilita pe baza de evaluare insusita prin  
acordul partilor sau de raport de evaluare intocmit de un evaluator independent, dupa caz;
     3) bunurile proprii, constand in bunuri utilizate pe durata concesiunii de concesionar ce sunt si raman 
proprietate a acestuia la incetarea concesiunii, daca nu fac obiectul intentiei concedentului de a le achizitiona ca  
bunuri de preluare, dupa caz.



      10. Organizarea concesionarului
      1. Poate avea calitatea de concesionar pentru terenul destinat  amenajarii unei Statii de distributie carburanti  
orice persoana fizica sau  juridica, cu domiciliul in comuna Cocora sau in alta localitate. 

      11. Obligativitatea continuitatii exploatarii terenurilor
        1. Concesionarul este obligat sa exploateze in fiecare an, toata suprafata destinata constructiilor industriale;
        2. Concesionarii terenurilor destinate construirii, in situatia in care doresc construirea unor obiective cu  
caracter provizoriu, sunt obligate a se adresa autoritatii competente pentru emiterea autorizatiei de construire cu o  
documentatie tehnica conform Legii nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, care sa contina  
obligatoriu avizul favorabil al proprietarului terenului(in speta concedentul).

      12. Interdictii si alte dispozitii 
       1. Concesionarului îi este interzis a subconcesiona, inchiria sau ceda folosinta terenului  care face obiectul  
contractului de concesiune sub orice alta forma juridica.
      2. Documentele licitatiei respectiv a caietului de sarcini, se pun la dispozitia solicitantilor contra-cost, pretul  
fiind de 10  lei;
     3. Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.54/2006  
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si  sau private.
       
                       PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA,
                              GOGAN  PETRE                                                           p.Secretarul comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2821/11.10.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării
a unor terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând

domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, intrunita in 
sedinta legal constituita in data de 11.10.2012, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind scoaterea la licitaţie  
publică în vederea concesionării a unor terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil,  
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul 
verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului proiectului de 
hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare 
a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in 
forma prezentata.
             Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE
                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN________________
                                                                                   BADEA  DUMITRU_____________________
                                                                                   TOADER  VASILE______________________
                                                                                   VLAD  DOREL_________________________  

Emis astazi, 11.10.2012
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr. 2849/15.10.din 2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării
a unor terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând

domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 15.10.2012 discuţie,proiectul de hotarare privind 
scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a unor terenuri(loturi) situate în inttavilan, categoria de  
folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul 
verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului proiectului de 
hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii 
nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare 
a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in 
forma prezentata.

              Presedinte comisie,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU________________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN__________________
                                                                                    TOADER VASILE______________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN_______________

Emis astazi, 15.10.2012
La Cocora


