
ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  concesionării   terenului in 

suprafata totală de 140 mp  , situat pe Aleea Cetatii ( parcarea de la baza Cetatii 
Neamtului), apartinand domeniului public  al orasului  Tirgu Neamt 

 
Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 

            Având în vedere prevederile art. 36 alin (1) si alin (2), lit.”b” si „c” ,alin (5) , lit 
„a” ale art.123, alin.(1), (2) şi (3) , art 10 din Legea 215/2001, republicata, privind  administraţia 
publică locală  modificată şi completată ulterior, ale art.10, alin.(1), art.14, lit.”a” şi art.15 din 
O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare ; aprobată prin Legea 22/2007 şi HG 168/2007 privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 54/2006, ale art.6 din Legea 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii 50/ 1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii cu modificările şi 
completările ulterioare, ale  art. 871 – 873  din Noul  Codul Civil ; Extras de carte Funciara de 
informare nr.146610/28.05.2017 si NCP 2231; 
      Ţinând cont de Expunerea de motive nr.11956 din 18.07.2017, înaintată de Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ şi de  Raportul de Specialitate al  Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei  
oraşului Tîrgu  Neamţ; 
       Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
    În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.,,c‘’,art. 36 alin.(5) lit.,b, ale art.45 alin (3) 
şi ale art. 115 alin(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata; 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE  
Art. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă în  vederea  concesionării   terenului in 
suprafata totală de 140 mp, situat pe Aleea Cetatii (parcarea de la baza Cetatii 
Neamtului),apartinand domeniului public  al orasului  Tirgu Neamt , pe o perioadă  de  10  ani, in 
vederea amenajarii unei terase in stil medieval avand ca obiect de activitate alimentatie publica , 
teren identificat in anexa 1, parte integrantă a acesteia; 
Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru scoaterea la licitaţie deschisă  în  vederea  
concesionării   terenului in suprafata totală de 140 mp, situat pe Aleea Cetatii (parcarea de la 
baza Cetatii Neamtului), in vederea amenajarii unei terase, apartinand domeniului public  al 
orasului  Tirgu Neamt  ,prevăzut  în anexa 2, parte integrantă a acesteia; 
Art. 3. Se aprobă  Caietul  de Sarcini pentru concesionarea  terenului in suprafata totală de 140 
mp, situat pe Aleea Cetatii (parcarea de la baza Cetatii Neamtului), prevăzut  în  anexa 3 la  
prezenta ,  parte  integrantă  a  acesteia ; 
Art.4.  Se aprobă Instrucţiunile pentru ofertanţi,  anexa 4, la prezenta, parte integrantă a acesteia; 
Art.5. Preţul  de  pornire  al  licitaţiei  este  de  119,00 lei/mp/an, conform HCL 
241/29.11.2016 
Art.6 .Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, să semneze Contractul de Concesiune 
în numele si pentru Consiliul Local. 
Art 7.  Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  Tîrgu  
Neamţ  şi  Biroul Juridic vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  
prevederilor  prezentei  hotărâri . 
Art.8.  Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  prezentei 
hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul Administraţie Locală. 
 
                        Iniţiator ,                                       Avizat legalitate, 
                        Primar ,                                           Secretar  oras, 
                  Vasilică Harpa                                    Cons.jr.Tutu Ion 
 

 



 
 

B-dul. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; 

Fax: 0233/79050;e-mail: urbanism@primariatgneamt.ro 

 
Nr.11956/18.07.2017 

 
EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  concesionării   terenului in 
suprafata totală de 140 mp  , situat pe Aleea Cetatii ( parcarea de la baza Cetatii 

Neamtului), apartinand domeniului public  al orasului  Tirgu Neamt 
 

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile 
locale hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat de interes local sa fie date in 
administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie 
inchiriate.Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in 
conditiile legii. 

Atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica se realizeaza în 
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată prin Legea nr. 
22/2007 şi cu respectarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006, aprobate de Hotararea Guvernului Romaniei nr. 168/2007. 

Potrivit art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată prin Legea nr. 22/2007, 
concesionarea are loc la initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri insusita de 
acesta. Propunerea de concesionare trebuie sa fie fundamentata din punct de vedere 
economic, financiar, social si de mediu. 

Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin consolidarea resurselor 
existente, furnizează orasului stabilitate şi prosperitate economica. Dezvoltarea 
investiţiilor locale presupune crearea unui climat care să atragă şi investiţii externe, ceea ce 
va avea un impact pozitiv asupra comunităţii. 

Amenajarea terasei pe terenul pentru care se doreste concesionarea, trebuie sa fie 
construita in  stil medieval, avand ca obiect de activitate alimentatie publica, pastrand 
arhitectura specifica zonei, incadrandu-se in urmatoarele cerinte: constructia terasei  sa fie din 
lemn de esenta pretioasa si /sau fier forjat, scluptata in fresce medievale, perdele brodate si 
draperii somptuoase, inclusiv acoperisul. 

Prin concesionarea terenului in suprafata de 140 mp, aflat in domeniul public al 
orasului Tirgu Neamt, situat pe Aleea Cetatii,  prin licitatie publica, in vederea amenajarii unei 
terase in stil medieval ,  se realizeaza: 

• atragerea la bugetul local de noi venituri; 
• creearea de noi locuri de munca atat pe perioada executarii lucrarilor de 

amenajare a zonei de agrement cat si locuri de munca permanente, dupa finalizarea 
obiectivului; 

• dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic. 
 

 
Iniţiator,                                                                                                     
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 
 
 
 



PRIMARIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.11956 din 18.07.2017    
             
                                                                                                                     APROB, 

Primar, 
     Vasilică Harpa 

 
 
 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 

privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  concesionării   terenului in 
suprafata totală de 140 mp  , situat pe Aleea Cetatii ( parcarea de la baza Cetatii 

Neamtului), apartinand domeniului public  al orasului  Tirgu Neamt 
 
           In baza Expunerii de motive nr. 11956/18.07.2017, intocmita de catre Primarul orasului 
Tirgu Neamt Harpa Vasilica; 

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (4),  art. 15 si art. 16, alin. (1) din Legea nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art.10, alin.(1), art.14, lit.”a” şi art.15 din O.U.G. nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificarile si 
completarile ulterioare; aprobată prin Legea 22/2007 şi HG 168/2007 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a   OUG 54/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 21 din 10 aprilie 1996 legea concurentei, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere HCL nr. 218/27.06.2017  - Anexei nr. 1 privind  Inventarul bunurilor 
care alcatuiesc  domeniul public al orasului Tirgu Neamt. 
           In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si alin.(2) litera c), alin. (5), litera a) si 
art.123, alin. (1) si alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
           Avand in vedere adresa inregistrata cu nr.10378/22.06.2017 de la Directia Judeteana 
pentru Cultura Neamt in care ne precizeaza faptul ca “ conform art.4, alin (2) din Legea 
nr.422/2001, doar concesionarea monumentelor istorice este conditionata de avizul 
Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, in consecinta, concesionarea terenului 
delimitat in plan nu necesita avizul Ministerului ”.  
          In schimb pentru autorizarea amenajarii terasei- avand in vedere ca terenul este 
situat in zona de protectie a unui monument istoric de grupa valorica A – se impune 
obtinerea avizului Comisiei nationale a Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului 
Culturii si Identitatii Nationale.  

In consecinta Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Compartimentul 
Administrare Domeniul Public si Privat,  Serviciul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului  orasului Tirgu Neamt, propune spre avizare proiectul de hotarare privind 
concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata 140 mp,  aparţinând 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ,  situat pe Aleea Cetatii (parcarea de la baza Cetatii 
Neamtului), apreciind ca indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat in forma prezentata. 
          Terenul care se doreste a fi scos la licitatie in vederea amenajarii unei terase in stil 
medieval avand ca obiect de activitate alimentatie publica, trebuie sa pastreze arhitectura 
specifica zonei, incadrandu-se in urmatoarele cerinte: constructia terasei sa fie din lemn de 
esenta pretioasa si /sau fier forjat, scluptata in fresce medievale, perdele brodate si draperii 
somptuoase, inclusiv acoperisul. 
    Valoarea de inventar a terenului descris mai sus,  la data de 27.06.2017 ,este de  : 9445,80 lei; 

     Conform art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată prinLegea nr. 22/2007 



procedura de atribuire a contractului de concesiune pentru bunul proprietate publica este 
licitatia. 

       În cazul procedurii de licitaţie concedentul are obligaţia să publice în Monitorul Oficial al 

României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală 

anunţul de licitaţie. Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile 

calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 

      Pentru desfasurarea procedurii licitatiei este obligatorie participarea a cel putin 3 ofertanti. In 
cazul in care nu se depun cel putin 3 oferte valabile, concedentul este  obligat sa organizeze 
o noua licitatie in termen de 20 zile calendaristice. 
     In cazul in care nu se depun cel putin 3 oferte valabile in cadrul, celei de a doua licitatii 
publice, concedentul va decide initierea procedurii de negociere directa, conform art. 26 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică, modificată prin Legea nr. 22/2007. 

 Anunţul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puţin 10 zile calendaristice 
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 
           Criteriul de atribuire a concesiunii este nivelul cel mai mare a redeventei oferite de catre 
ofertanti. In cazul in care ofertele sunt similare la oricare din proceduri ,departajarea acestora se 
va face prin completarea din nou a formularului de oferta finaciara in plic inchis 
           Pretul de pornire propus pentru procedura de licitatie este de 119,00  lei/mp/an, conform 
HCL 241/29.11.2016. 
 

 

Şef  Serviciu UAT, 
Ing.Rusu Ion 

 
 
 

Serviciul Juridic, 
Insp.Ciprian Iovoaia 

 
 

Compartiment Planificare si Dezvoltare Local 
Insp. Daniel Amihailesei 

 
 
 
 

Comp.Adm Domeniul public si privat 
Ing. Ciocoiu Camelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          ANEXA  nr.2  la HCL nr.              din   
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ, JUD. NEAMT 
Telefon : 0233790245 / 0751028118 
Fax :0233790508 
B-dul Stefan cel Mare, nr.62 
E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro 
        

 
STUDIUL   DE  OPORTUNITATE 

 
        Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt este autoritatea locala abilitata si competenta 
pentru a promova şi deşfaşura activiţati de sustinere a intereselor locale, in conditiile legii, 
privind protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a standardelor de viata in orasul Tirgu Neamt 
       In acest sens, Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt intentioneaza sa concesioneze, 
potrivit normativelor legale în vigoare, un teren in suprafata de  140 mp , situat în orasul Tirgu 
Neamt, Aleea Cetatii (parcarea de la baza Cetatii Neamtului) ,apartinand domeniului public al 
orasului, conform planului de situatie anexat. 

O reamenajare a acestui teren ar  atrage atentia investitorilor, mărind potentialul zonei si 
aducând-o la nivelul cerintelor pe care le reclamă un oras cu traditie în buna gospodărire si 
asigurând totodată pentru locuitorii orasului un cadru deosebit pentru relaxare.  

       Terenul care se doreste a fi scos la licitatie in vederea amenajarii unei terase in 
stil medieval avand ca obiect de activitate alimentatie publica, trebuie sa pastreze 
arhitectura specifica zonei, incadrandu-se in urmatoarele cerinte: constructia terasei sa 
fie din lemn de esenta pretioasa si /sau fier forjat, scluptata in fresce medievale, perdele 
brodate si draperii somptuoase, inclusiv acoperisul, creand asfel noi locuri de munca, se 
atrage capital privat, in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatilor 
locale precum si ridicarea gradului de civilizatie ,sanatate si confort al acestora. 
          Toate obiectivele realizate vor trebui sa se încadreze in arhitectura zonei şi în legislatia 
specifică  de protectie a mediului înconjurator. 
Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică acordarea 
concesiunii 
1) Din punct de vedere economic si social  concesionarea este oportună din următoarele motive : 
 - venituri ale comunităţii locale din T.V.A. încasat la bugetul de stat; 
 - venituri din impozitele pe salarii; 
 - crearea unor noi locuri de muncă atât pe perioada executării lucrărilor de amenajare a 
obiectivului impus cât şi locuri de muncă permanente, după finalizarea construcţiei; 
 -in acelaşi timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea imaginii zonei şi 
implicit a orasului ; 
- dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic; 
2) Din punct de vedere al mediului, concesionarul va avea obligaţia să efectueze lucrări pentru 
protecţia mediului. Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, incepand 
de la preluarea bunului, până la încetarea contractului de concesiune, si respectiv pana la 
refacerea cadrului natural, dupa execuţia lucrărilor de orice fel (investiţie, organizare de şantier, 
intervenţie, exploatare etc), cat şi menţinerea acestuia în condiţii normale, utilizarea de 
echipamente nepoluante pentru mediu ambiant şi lipsite de riscuri pentru personalul de 
exploatare şi întreţinere, precum şi pentru aşezările umane invecinate . In cursul lucrărilor de 
construcţii, cât şi după finalizarea  acestora, concesionarul are obligaţia să nu afecteze  în nici un 
fel suprafeţele de teren din afara celei alocate pentru concesiune . 
 



3 ) Din punct de vedere financiar se preconizează atragerea de venituri suplimentare la bugetul 
local prin încasarea redevenţei, sume încasate prin eliberarea Autorizaţiei de Construire, sume 
pentru impozitul pe clădire si teren. 
Nivelul minim al redevenţei 
        Pretul de pornire al licitatiei este de 119,00 lei /mp/an, conform HCL 241/29.11.2016, 
adica 16660 lei /an platibila de la semnarea contractului de concesiune si a procesului 
verbal de predare – primire. 

Modalitatea de acordare a concesiunii : 

În vederea concesionării se va recurge la procedura „licitaţie publică deschisa” iar în 
situaţia în care nu se prezintă cel putin 3 oferte valabile , concendentul este obligat sa anuleze 
procedura si sa organizeze o noua licitatie .Concendentul are dreptul de a aplica procedura de 
negociere directa numai in situatia in care repetarea procedurii de licitatie conf. Art.25.alin.2 
,OUG nr.54/2006 nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile . In cazul procedurii negocierii 
directe se aplica corespunzator prevederile art.21, alin.1, OUG nr. 54/2006. 
     Pe toata perioada contractului de concesiune, este interzisa modificarea destinatiei terenului 
sau a activitatii pentru care s-a încheiat contractul, fara acordul prealabil scris al concendentului. 
Durata estimată a concesiunii 
      Conform OUG  nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publica există posibilitatea prelungirii acestui drept de concesionare pentru o 
perioadă egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala prin simplul acord de vointa al 
partilor.( art.7. alin 3). 
 
 

 
Primar, 

Harpa Vasilica 
 
 
 
 

Comp.Administrarea Dom Public si Privat, 
Ing.Ciocoiu Camelia 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                              Anexa nr. 3  la  H.C.L.nr.        din                      

 
CAIET  DE  SARCINI 

 
Cap. 1. PROPRIETARUL(Concedentul): ORAŞUL  TÎRGU NEAMT 
Telefon 0233/790245/ 0751/028118 , Fax 0233/7901008; 
Adresa: B-dul Ştefan cel Mare, nr.62, Tîrgu Neamţ, Jud. Neamţ; 
E- Mail: tgnt@primariatgneamt.ro 
Cap. 2. DESCRIEREA TERENULUI CARE FACE OBIECTUL  CONCESIUNII 
     Terenul in suprafata de 140 mp, , aflat in domeniul public al oraşului Tîrgu Neamt, pe Aleea 
Cetatii (parcarea de la baza Cetatii Neamtului) , se scoate la licitatie publica deschisa, in 
vederea amenajarii unei terase in stil medieval avand ca obiect de activitate alimentatie publica-
conform planului de situatie prevazut in anexa 1. 
 Prezentul caiet de sarcini prevede procedura de concesiune  prin licitatie publica deschisa pentru 
terenul in suprafata de 140 mp, proprietate publica a  orasului Tirgu Neamt, situat pe Aleea 
Cetatii (parcarea de la baza Cetatii Neamtului). 
 Vizitarea amplasamentului : Ofertantului i se recomanda sa viziteze si sa examineze 

amplasamentul si sa obtina pentru el insusi, pe proprie raspundere toate informatiile necesare 
pentru elaborarea ofertei 

 
Cap. 3. OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC URMARITE DE CONCEDENT  
     Obiectivele de ordin economic urmarite de proprietar constau in atragerea de noi venituri la 
bugetul local. Prin concesionarea terenului in suprafata de 140 mp, aflat in domeniul public al 
oraşului Tîrgu Neamt, pe Aleea Cetatii (parcarea de la baza Cetatii Neamtului), prin licitatie 
publica, in vederea amenajarii unei terase in stil medieval se realizeaza atragerea la bugetul 
local de noi venituri, se creeaza noi locuri de munca, se atrage capital privat, in actiuni ce 
vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatilor locale precum si ridicarea gradului de 
civilizatie, sanatate si confort al acestora. 
 
Cap. 4. CONDITIILE SI REGIMUL DE EXPLOATARE  PENTRU TERENUL PROPUS 
SPRE   CONCESIONARE 
      4.1.Conditiile si regimul de exploatare pentru bunurile imobile propuse spre concesionare 
sunt descrise la Cap. 2. 

                       a)Toate avizele si autorizatiile necesare desfasurarii activitatilor de alimentatie 
publica,precum si racordarea la retelele de alimentare cu  apa, canal, gaz, energie electrica cad in 
sarcina concesionarului; 
     b)Terenul care se doreste a fi scos la licitatie in vederea amenajarii unei terase in stil 
medieval, avand obiect de activitate alimentatie publica, trebuie sa pastreze arhitectura 
specifica zonei, incadrandu-se in urmatoarele cerinte: constructia terasei sa fie din lemn 
de esenta pretioasa si /sau fier forjat, scluptata in fresce medievale, perdele brodate si 
draperii somptuoase,inclusiv acoperisul, creand asfel noi locuri de munca, se atrage 
capital privat, in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatilor locale 
precum si ridicarea gradului de civilizatie ,sanatate si confort al acestora. 

                     c) Concesionarul este obligat sa respecte prevederile Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea 
normelor   de aparare impotriva incendiilor  si pe cele ale Ordinului nr. 14/2009 pentru aprobarea 
Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise 
sau in aer liber; precum si Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 
 d) Conform art.4, alin (2) din Legea nr.422/2001 si avand in vedere adresa inregistrata cu 
nr.10378/22.06.2017 de la Directia Judeteana pentru Cultura Neamt in care ne precizeaza 
faptul ca “doar concesionarea monumentelor istorice este conditionata de avizul 
Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, in consecinta, concesionarea terenului 
delimitat in plan nu necesita avizul Ministerului ”; 



 e)Pentru autorizarea amenajarii terasei- avand in vedere ca terenul este situat in zona de 
protectie a unui monument istoric de grupa valorica A – se impune obtinerea avizului 
Comisiei nationale a Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii si Identitatii 
Nationale.  
f) Amenajarea ulterioară a obiectivului se va face cu aplicarea legislaţiei în vigoare privind 
protecţia factorilor de mediu, conform OUG nr.195/2005 privind protectia mediului. Nu se vor 
desfaşura activităţi în zonă susceptibile a polua aerul, apa şi solul. 
g) Concesionarul este obligat să suporte toate cheltuielile cu privire la îndeplinirea contractului 
de concesiune, precum şi alte cheltuieli legale. 
h) Deasemeni vor respecta toate legile în vigoare cu privire la obiectul concesiunii. 
i) Concesionarul este obligat să plătească taxa pe terenul ,care face obiectul contractului de 
concesiune, conform art.463 alin (1), pct 2 si 3 din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
j) Concesionarul nu are drept de subconcesionare / inchiriere a terenului ce face  
obiectul concesiunii, conform art. 8 din OG 54/2006. 
k) Concedentul are dreptul ca prin împuterniciţii săi să controleze modul cum sunt folosite şi 
întreţinute de către concesionar, bunurile imobile concesionate şi să ia măsurile ce se impun în 
vederea unei bune întreţineri şi folosirii judicioase, potrivit destinaţiei stabilite în cadrul licitaţiei. 
l) In cazul in care concesionarul sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor 
evenimente care sa conduca la indisponibilitatea folosirii bunurilor concesionate, va notifica de 
indata acest fapt concedentului in vederea luarii masurilor ce se impun pentru exploatarea 
acestuia in regim de continuitate. 
m). In cursul lucrărilor de construcţii, cât şi după finalizarea  acestora, concesionarul are obligaţia 
să nu afecteze  în nici un fel suprafaţa de teren din afara celei alocate pentru concesiune dar sa 
nu afecteze nici pe cea concesionata. 
 
Cap. 5. OBLIGATII CARE CAD ÎN SARCINA CONCESIONARULUI 
     5.1 .Concesionarul  este obligat sa efectueze investitia pentru care s-a angajat in oferta depusa 
Nerealizarea acestei obligatii duce la incetarea contractului de concesionare, în urma verificarilor  
la fata locului realizate de catre o comisie constituita din reprezentanti ai concedentului si 
concesionarului.   
     5.2.Orice investitie sau amenajare care este necesara scopului pentru care a fost 
concesionat terenul, se va realiza numai în baza unei Autorizatii de Construire însotita de 
toate avizele cerute de lege  prin  Certificat de urbanism. 
     5.3.Toate costurile cu privire la proiectare, autorizare , racordare si  executie vor fi 
suportate de catre concesionar. 
     5.4. Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, incepand de la 
preluarea bunului, până la încetarea contractului de concesiune, si respectiv pana la refacerea 
cadrului natural, dupa execuţia lucrărilor de orice fel (investiţie, organizare de şantier, intervenţie, 
exploatare etc), cat şi menţinerea acestuia în condiţii normale, utilizarea de echipamente 
nepoluante pentru mediu ambiant şi lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare şi 
întreţinere, precum şi pentru aşezările umane invecinate . In cursul lucrărilor de construcţii, cât şi 
după finalizarea  acestora, concesionarul are obligaţia să nu afecteze  în nici un fel suprafeţa de 
teren din afara celei alocate pentru concesiune dar sa nu afecteze nici pe cea concesionata. 
 

Cap .6. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR 
 
     6.1  Bunurile predate concesionarului potrivit prevederilor contractului de concesiune, vor fi 
utilizate de acesta în mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, respectând legislatia de protectia 
mediului, pe toata perioada derularii contractului. 
    6.2 La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate 
de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: 
a) bunuri de retur –   care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la 
expirarea contractului de concesiune : terenul in suprafata de 140 mp ; 



b) bunuri proprii –  bunuri care au apartinut concesionarului si vor fi preluate de acesta, au fost 
utilizate de catre acesta pe durata concesiunii :- materiale de constructie si finisaje lucrari ; 
 
Cap. 7 OBIECTUL CONCESIUNII ŞI CONDIŢII PRIVIND ÎNCHEIEREA 
CONTRACTULUI 
7.1. Obiectul concesiunii îl constituie concesionarea  suprafetei de teren de 140 mp  , aparţinând 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ , in vederea amenajarii unei terase in stil medieval . 
7.2. Terenul intră în posesia efectivă a concesionarului odată cu semnarea procesului verbal de 
predare - primire. 
7.3. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru suprafata de teren  
scoasa la licitaţie (suprafata prezentata în Anexa I). Pentru oferta depusă se va  plăti atât 
taxa de participare de 400 lei cât şi garanţia de participare care este in valoare de 4000 lei. 
7.4. Caietul de sarcini impreuna cu instructiunile privind organizarea si desfasurarea 
procedurii de licitatie se pun in vanzare cu pretul de 100 lei. 
 
Cap.8. DURATA CONCESIONARII 
        Durata concesionarii este de 10 de ani cu posibilitate de prelungire cu o  perioada 
egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala prin simplul acord de vointa al partilor. 
 
Cap.9.  REDEVENTA 
 
        9.1. Pretul de pornire al licitatiei este de 119,00 lei /mp/an, conform HCL 
241/29.11.2016, adica 16660 lei /an platibila de la semnarea contractului de concesiune. 
      9.2. În situaţia în care, concesionarul nu va primi avizele cerute prin autorizatie, acesta 
are dreptul de a rezilia contractul cu  plata redeventei la zi, printr-o cerere temeinic 
justificata. 
      
Cap.10. OFERTA 
 
 10.1.Pentru  determinarea ofertei  câştigătoare,  comisia de evaluare aplică 
urmatorul criteriu: 
-  Nivelul cel mai mare al redeventei oferit de catre ofertanti , reprezinta oferta 
castigatoare declarata si valabila. 
  Nu se accepta ofertele care nu sunt valabile si care au un nivel al redeventei mai mic 
decat pretul minim de pornire a licitatiei.   
 
 - Conform art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată prin Legea nr. 
22/2007 procedura de atribuire a contractului de concesiune pentru bunul proprietate publica 
este licitatia.In cazul procedurii de licitaţie concedentul are obligaţia să publice în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de 
circulaţie locală anunţul de licitaţie. Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 
de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 
Pentru desfasurarea procedurii licitatiei este obligatorie participarea a cel putin 3 ofertanti. In 
cazul in care nu se depun cel putin 3 oferte valabile, concedentul este  obligat sa organizeze o 
noua licitatie in termen de 20 zile calendaristice. 

In cazul in care nu se depun cel putin 3 oferte valabile in cadrul, celei de a doua licitatii 
publice, concedentul va decide initierea procedurii de negociere directa, conform art. 26 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică, modificată prin Legea nr. 22/2007. 

 Anunţul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puţin 10 zile calendaristice 
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 
  - In cazul in care ofertele sunt similare la oricare din proceduri ,departajarea acestora se 
va face prin completarea din nou a formularului de oferta financiara in plic inchis. 



       In cazul procedurii de negociere directa, daca si aici avem oferte financiare similare, 
departajarea acestora se va face prin completarea formularului de oferta financiara in plic 
inchis. 
10.2  Redeventa se va plati  trimestrial , modalitatatile si termenele  de plată fiind stabilite 
ulterior prin contract. 
10.3. In cazul in care  redeventa nu este platita timp de 3 luni consecutiv de la data scadenta, 
(pana pe 15 a lunii a  urmatorului trimestru) contractul de concesiune se va rezilia automat, fara 
preaviz si fara interventia instantelor de judecata (pact comisoriu grad .IV). 
10.4.Concesionarul este de drept in intarziere in cazul in care termenul scadent convenit pentru 
plata redeventei s-a implinit fara ca aceasta obligatie sa fi fost executata. Executarea cu intarziere 
a obligatiei de plata a redeventei atrage si obligatia la plata de penalitati de intarziere de 0,1 % pe 
zi de intarziere, conform legilor în vigoare, calculate la suma datorata si neplatita. 
10.5. Pentru anii fiscali următori, redeventa se va indexa în funcţie de indicele de inflaţie, 
comunicat de INS aferent anului fiscal respectiv. 
 
Cap.11. GARANŢII 
11.1. Pentru a participa la licitaţia privind concesionarea suprafetelor aparţinând Oraşului Tîrgu 
Neamţ, persoanele fizice sau juridice, vor depune în contul locatorului 
RO75TREZ49321360250XXXXX, o taxă de participare în valoare de 400 lei lei (se achită 
de fiecare ofertant  în parte si nu se va restitui niciunuia dintre ofertanţi)  şi o garanţie de 
participare care este de 4000 de lei in contul   RO63TREZ4935006XXX000077, deschise la 
Trezoreria Tîrgu Neamţ sau la casieria instituţiei 
11.2. Fiecare ofertant este obligat să depună garanţia de participare precum si taxa de participare 
pentru terenul propus spre concesionare.  
11.3. Ofertanţilor necâştigători li se va restitui garanţia de participare, la cerere, după data 
încheierii contractului de concesiune cu ofertantul câştigător. Autoritatea contractantă va reţine 
garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din 
urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de 
valabilitate a ofertei. 
c) nu se prezintă in termen de 20 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul 
despre oferta sa castigatoare pentru încheierea contractului de concesiune sau dacă refuză 
încheierea contractului. 
11.4. Garanţia de participare se va prezenta în original , de către toţi ofertanţii, la Primăria 
Oraşului Tîrgu Neamţ, ataşată la formularul « Scrisoare de înaintare ». 
11.5. Ofertele care nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul si  forma solicitate in 
documentaţia de atribuire, vor fi respinse în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor. 
11.6. În cazul unei contestaţii depuse şi respinse de către organele abilitate să soluţioneze 
contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului garanţia de participare. 
11.7. Garantia de participare depusa de catre ofertantul castigator va fi retinuta de catre orasul 
Tirgu Neamt pana in momentul incheierii contractului de concesiune sau va constitui cu acordul 
ofertantului avans la plata redeventei, in primul an de concesionare. 
11.8. La data semnării contractului, concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 
de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de garanţie, suma 
de ______________ lei reprezentând  100% din redeventa datorată pentru primul an de 
exploatare, conf HCL nr.90/2002 (se achita la casieria unitatii). Din această sumă sunt 
reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate concedentului de către concesionar, în 
baza contractului de concesiune( OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri, proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare). 
11.9. Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la reţinerea 
sumelor datorate, inclusiv a penalităţilor, din garanţia depusă de concesionar la semnarea 
contractului de concesiune. Dupa astfel de retineri concesionarul, va avea obligatia reconstituirii 
garantiei de buna executie intr-un termen de 30 de zile de la utilizarea acesteia. 
 



Cap.12.CONDIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE 
ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE 
 
12.1 La licitaţie participă persoane fizice sau juridice, avand nationalitate romana sau straina. 
12.2 Ofertele se redacteaza in limba romana. 
12.3 Ofertantii transmit ofertele lor intr-un  plic exterior sigilat  si un plic mic in interiorul 
acestuia (oferta financiara), care se inregistreaza in ordinea primirii lor, precizându-se data şi 
ora., la registratura institutiei orasului Tirgu Neamt, biroul nr.4. 
2.4 Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii , respectiv concesionarea terenului in 
suprafata de 140 mp, si dovada plăţii garanţiei pentru participare  – Chitanţa sau OP ataşate de 
Formularul - Scrisoare de înaintare –F1. 
Plicul exterior va trebui să conţină: 
• declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări –

Formular F2 
• fişă cu informaţii privind ofertantul – formular F3 
• acord de asociere - formular F4 – daca este cazul 
• declaraţie privind încadrarea în categoria IMM-urilor, dacă este cazul – Formular F5 
• dovada plăţii garanţiei pentru participare  – Chitanţa sau OP ataşate de Formularul - 

Scrisoare de înaintare – în afara plicului.-formular F1 
    Oferta financiară privind valoarea redeventei : ___lei/an, respectiv___lei/10 ani – Formular- 
F6 
Ofertele vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de 
reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzator să angajeze ofertantul în contract. 
• declaraţie privind calitatea de participant la procedura de licitatie – formular  F7 
• acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini – Chitanţa 
• acte doveditoare privind taxa de participare la licitaţie - Chitanţa. 

a) Act constitutiv, statut, din care să rezulte că poate desfaşura activitati de alimentatie  publica si 
de agrement  – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice. 
b) Certificat de înregistrare CUI – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice. 
c) Copie de pe cartea de identitate – pentru persoane fizice. 
d) Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să 
rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment- pentru persoane juridice. 
e) Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat eliberat 
de D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat  
valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie conform cu originalul (pentru persoane 
juridice/ fizice autorizate). 
f) Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Direcţia de specialitate 
din cadrul Primăriilor în a caror rază teritorială activează ofertantul si de la bugetul local Tirgu 
Neamt valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie conform cu originalul. 
g) Ultimul Bilant Contabil  – semnat, parafat si inregistrat la administratia financiara ; 
h) Cazier fiscal si judiciar valabil la data deschiderii ofertelor ; 
i)  In cazul in care ofertantul va delega un reprezentant la sedinta de deschidere a ofertelor atunci 
acesta va prezenta autoritatii contractante o imputernicire din partea ofertantului precum si o 
copie dupa actul de identitate. 
 
XI. CLAUZELE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
CONCESIUNE 
11.1. Contractul de concesiune încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia. 
11.2. În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
proprietar, conform OUG nr.54/2006. 
11.3. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către 
concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului în termen de 30 zile de la 
notificare şi predarea bunului concesionat liber de sarcini. 
 
 



 
 
11.4. În cazul neachitarii redeventei pe o perioada de 3 luni consecutive, contractul se reziliaza de 
drept, fara punere în întârziere si fara orice alta formalitate prealabila, iar concesionarul este 
obligat ca în termen de 3 luni sa predea  terenul concesionat. 
11.5. Rezilierea va opera de drept în cazul în care concesionarul subconcesioneaza/inchiriaza 
terenul unui terţ. 
11.6. Concesionarul poate renunţa la concesiune din motive obiective, justificate cu o notificare 
prealabila.Rezilierea va opera de drept la expirarea perioadei de 30 zile de la notificare. 
11.7. La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune, bunul care a făcut obiectul 
contractului va fi returnat proprietarului liber de sarcini, în aceeaşi stare în care a fost preluat de 
către concesionar. 
11.8. La disparitia, dintr-o cauza de forta majora a bunului concesionat sau in cazul 
imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata prin renuntare, fara plata unei 
despagubiri. 
11.9. La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate 
de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: 
a) bunuri de retur –   care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la 
expirarea contractului de concesiune : 
 – terenul in suprafata de 140 mp ; 
 b) bunuri proprii –  bunuri care au apartinut concesionarului, si au fost utilizate de catre acesta 
pe durata concesiunii si vor fi preluate de acesta;  
c) bunurile proprii de investitii -  pot fi cedate concedentului prin acordul partilor dupa o justa si 
prealabila despagubire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat, 
Ing.Ciocoiu Camelia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                   Anexa nr. 4 la H.C.L. nr       din  

 
JUDETUL NEAMT 

ORAŞUL  TÎRGU NEAMT 
Telefon 0233/790245/ 0751028118 , Fax 0233790508; 

Adresa: Strada Ştefan cel Mare, nr.62, Tîrgu Neamţ, Jud. Neamţ; 
E- Mail: tgnt@primariatgneamt.ro 

 
INSTRUCŢIUNI  PENTRU  OFERTANŢI 

 
    Ofertantii participanti la licitatia publica organizată de Oraşul Tîrgu Neamt , vor respecta 
prevederile legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  republicata in 2007 si 
prevederile OUG nr.54/2006 , coroborat cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a 
OUG nr.54/2006. Prezentele instructiuni au fost aprobate in sedinta din data de ................ , 
conform HCL  / ..............................  . 
    Licitatia se va desfasura la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamt , din B-dul Ştefan cel Mare , 
nr.62.Ofertantii vor depune ofertele la sediul organizatorului- registratura  primariei oraşului 
Tîrgu Neamt  si vor respecta toate conditiile specificate in capitolul I la prezentele instructiuni: 
 
CAPITOLUL I 
Inscrieri la licitatie 
 
    1.1 La licitatie se poate inscrie orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina. 
    1.2 Ofertantii transmit ofertele lor intr-un  plic exterior sigilat  si un plic mic in interiorul 
acestuia (oferta financiara), care se inregistreaza in ordinea primirii lor, precizându-se data şi 
ora., la registratura institutiei orasului Tirgu Neamt, biroul nr.4. Numarul de inregistrare va fi 
consemnat in formularul de inscriere la licitatie prevazut la anexa nr. 1 la prezentele instructiuni 
si pe plicul exterior. Ofertantii vor solicita numarul de inregistrare al depunerii.    
    1.3 Plicurile vor fi depuse la sediul primariei oraşului Tîrgu Neamt  de catre ofertant sau 
reprezentantul acestuia. 
    1.4 Primirea plicului se va face cel tarziu la data ………………..  , ora  …..prevazute in anunt 
de licitatie. 
    1.5 Plicurile primite dupa termenul limita specificat in anuntul publicitar vor fi excluse de la 
licitatie si vor fi inaintate ofertantilor fara a fi deschise. 
    1.6 Cheltuielile ocazionate de inscrierea la licitatie vor fi suportate de solicitanti. 
    1.7 Pe plicul exterior se va indica licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta. 
    1.8. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii , respectiv concesionarea terenului in 
suprafata de 140 mp, si dovada plăţii garanţiei pentru participare  – Chitanţa sau OP ataşate de 
Formularul - Scrisoare de înaintare –F1.  
Plicul exterior va trebui să conţină: 
• declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări –

Formular F2 
• fişă cu informaţii privind ofertantul – formular F3 
• acord de asociere - formular F4 – daca este cazul 
• declaraţie privind încadrarea în categoria IMM-urilor, dacă este cazul – Formular F5 
• dovada plăţii garanţiei pentru participare  – Chitanţa sau OP ataşate de Formularul - 

Scrisoare de înaintare – în afara plicului.-formular F1 
    Oferta financiară privind valoarea redeventei : ___lei/an, respectiv___lei/10 ani – Formular- 
F6 
Ofertele vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de 
reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzator să angajeze ofertantul în contract. 
• declaraţie privind calitatea de participant la procedura de licitatie – formular  F7 



• acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini – Chitanţa 
• acte doveditoare privind taxa de participare la licitaţie - Chitanţa. 

a) Act constitutiv, statut, din care să rezulte că poate desfaşura activitati de alimentatie  publica si 
de agrement  – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice. 
b) Certificat de înregistrare CUI – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice. 
c) Copie de pe cartea de identitate – pentru persoane fizice. 
d) Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să 
rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment- pentru persoane juridice. 
e) Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat eliberat 
de D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat  
valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie conform cu originalul (pentru persoane 
juridice/ fizice autorizate). 
f) Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Direcţia de specialitate 
din cadrul Primăriilor în a caror rază teritorială activează ofertantul si de la bugetul local Tirgu 
Neamt valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie conform cu originalul. 
g) Ultimul Bilant Contabil  – semnat, parafat si inregistrat la administratia financiara ; 
h) Cazier fiscal si judiciar valabil la data deschiderii ofertelor ; 
i)  In cazul in care ofertantul va delega un reprezentant la sedinta de deschidere a ofertelor atunci 
acesta va prezenta autoritatii contractante o imputernicire din partea ofertantului precum si o 
copie dupa actul de identitate. 
 
CAPITOLUL II 
Procedura de desfasurare a licitatiei 
 
    2.1 Sedinta de deschidere a plicurilor este publica. 
    2.2 Ofertantii pot participa la licitatie si prin reprezentant. Acesta este obligat sa prezinte 
imputernicirea data in acest scop precum si o copie a buletinului de identitate. 
    2.3 Deschiderea licitatiei se face de presedintele comisiei de evaluare a ofertelor care va 
anunta numarul ofertantilor inscrisi. 
    2.4 Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare formata din 7 membrii numiti 
de autoritatea locala conform HCL nr.143/30.06.2016 si Dispozitiile Primarului 
nr.674/08.07.2016 si 1181/01.11.2016,  elimina ofertele care nu contin toate documentele cerute 
la punctul 1.8 si intocmeste un proces verbal semnat de catre toti membrii si de catre 
reprezentantii ofertanti. 
    2.5 Comisia de evaluare analizeaza apoi ofertele din plicurile interioare putand sa ceara 
ofertantilor precizari cu privire la continutul ofertei lor. 
    2.6 Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere al 
satisfacerii cererii de selectie,si anume nivelul redeventei : 
    2.7 Pe baza evaluarii ofertelor comisia de evaluare intocmeste un raport (proces-verbal) care 
va cuprinde: 
      a. descrierea operatiunii de evaluare; 
      b. elemente esentiale ale ofertelor depuse. 
 
CAPITOLUL III 
Utilizarea căilor de atac 
    3.1 In termen de 3 zile de la primirea raportului (proces-verbal) al comisiei de evaluare 
concedentul procedeaza la informarea ofertantului castigator despre alegerea sa, precum si la 
anuntarea celorlalti participanti despre respingerea ofertei. 
    3.2 La solicitarea ofertantilor respinsi (facuta in termen de 3 zile calendaristice de la primirea 
comunicarii de respingere a ofertei lor) concedentul va transmite o copie dupa procesul-verbal de 
evaluare a ofertelor. In termen de 3 zile de la primirea acestor copii, ofertantii respinsi pot face 
contestatie cu privire la modul in care au fost respectate dispozitiile legale care reglementeaza 
procedura concesionarii. 
    3.3 Comisia de solutionare a contestatiilor, este obligata sa solutioneze aceste contestatii in 
termen de 24 de ore de la primirea lor. 



    3.4 Contestatiile vor fi solutionate de o comisie formata din 7 membrii numiti de autoritatea 
publica concedenta. Din comisie nu pot face parte persoane care au fost membrii ai comisiei de 
evaluare. 
    3.5 In situatia in care contestatia este fondata, concedentul va anula licitatia prin dispozitie 
motivata si va organiza o noua licitatie. 
    3.6 In cazul unui raspuns negativ la contestatia depusa de catre ofertantul respins, aceasta va 
putea introduce in conditiile prevazute de lege, actiune la instanta judecatoreasca competenta. 
 
 
CAPITOLUL IV 
Garantii si precizari 
 
    4.1 În cazul unei contestaţii depuse şi respinse de către organele abilitate să soluţioneze 
contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului garanţia de participare. 
    4.2 Garantia de participare depusa de catre ofertantul castigator va fi retinuta de catre orasul 
Tirgu Neamt pana in momentul incheierii contractului de concesiune sau va constitui cu acordul 
ofertantului avans la plata redeventei, in primul an de concesionare. 
    4.3.Autoritatea contractantă va reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel 
suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de 
valabilitate a ofertei. 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezintă la data stabilită pentru încheierea 
contractului de concesiune sau dacă refuză încheierea contractului. 

4.4.Garantia de participare se restituie in urmatoarele conditii: 
      In cazul in care participantul isi retrage oferta inainte de data deschiderii ofertelor in vederea 
evaluarii. 
 
 
 
 
 
 

 
Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat, 

Ing.Ciocoiu Camelia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Formular F1 
OPERATOR ECONOMIC/ 
PERSOANA FIZICA 
…………………………….. 
(denumirea/numele) 
Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
Nr .............. / .................................. 
 
                                       SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
Către .................................................................................................................. . 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
Ca urmare a anunţului de participare apărut în Ziarul …………………………… 
cu nr 
............... din ..................... , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului 
.............................................................. (denumirea contractului de 
închiriere/concesiune),  
.............................................................. ................ (denumirea/numele ofertantului) 
vă transmitem alăturat următoarele: 
1.Documentul ….........seria/numărul, 
emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de 
dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 
2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
 
Data completării ............. .. 
 
 
Cu stimă, 
Operator economic, 
(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Formular nr. 2- DECLARAŢIE  privind situaţia personală a operatorului economic 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 
D E C L A R A Ţ I E 
 
       Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura 
de licitatie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
      Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
      Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de concesiune/inchiriere având ca obiect ....................... (denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării), codul CAEN ............., la data de ................ (zi/luna/an), 
organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

• nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac 
obiectul unui aranjamnet cu creditorii.De asemenea nu sunt intr o situatie similara cu 
cele anterioare, reglementata prin lege; 

• mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data 
solicitată; 

• în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave 
prejudicii beneficiarilor; 

• nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională. 

      Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
Data completării 
 
Operator economic, 
................................. 
(semnătură autorizată) 
 
 



 
 
 
 
Formularul F3 – Informatii Generale  
 

 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

_____________________ 
(denumirea/numele) 
 
INFORMAŢII GENERALE 
1.Denumirea/numele:_______________________________________________ 
2. Codul 
fiscal:___________________________________________________________ 
3. Adresa sediului 
central:__________________________________________________________ 
4.Telefon/FAX:____________________________________________________ 
E-mail:___________________________________________________________ 
5.Certificatul de înmatriculare/înregistrare 
__________________________________ 
(numarul, data si locul de 
înmatriculare/înregistrare) 
6.Obiectul de activitate, pe  domenii: 
____________________________________ 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este 
cazul:_________________________ 
__________________________________________________________________
____ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8.Principala piaţă a afacerilor 
:______________________________________________ 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
ANUL CIFRA DE AFACERI 

ANUALA (31 DEC)LEI 
CIFRA DE AFACERI 
ANUALA (31 DEC)EURO 

1.   
2.   
3.   
Media anuala :   
 
 
 
Candidat/ofertant, 
______________ 
(semnatura autorizată) 
 
     



 
 
 
 
F4 – Model Acord de asociere 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de 

concesiune/inchiriere______________________ 
 

1. Părţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de concesiune/ inchiriere organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 

 b) derularea în comun a contractului de concesiune/ inchiriere în cazul desemnării ofertei 

comune ca fiind câştigătoare.  

                  

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 
concesiune/inchiriere este: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( 
în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de licitatie).  

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea 
constituită prin prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
semnarea contractului de concesiune / inchiriere în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de licitatie ). 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 



a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din 

acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 
 

6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă 
la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor 
fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 
 
 
Liderul asociatiei: 
 
______________________ 
(denumire autoritate contractanta) 

 
ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 

cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
FORMULAR F5 
 
DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA INTREPRINDERII ÎN CATEGORIA 
INTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 
 
- Date de identificare a Intreprinderii 
Denumirea 
Intreprinderii:_______________________________________________ 
Adresa sediului 
social:_________________________________________________________ 
Numele si functia:____________________________________________________ 
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
II. Tipul Intreprinderii 
Indicaţi, dupa caz, tipul Intreprinderii: 
□ Intreprindere autonoma In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate 

doar din situatia economico-financiara a Intreprinderii solicitante. Se va completa 

doar declaratia, fara anexa nr.2. 

□ Intreprindere partenera Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 

calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se 

vor atasa la declaratie 

□ Intreprindere legata Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 

calculelor efectuate conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru 

stimularea Infiintarii si dezvoltarii Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile 

si completarile ulterioare, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la 

declaratie. 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria Intreprinderii*1) 
 

 
  

 
 

 

   
 

 

0

0

 



  
                                                                                                                                          
Numele persoanei autorizate sa reprezinte Intreprinderea 
Semnatura ________________ 
Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt 
conforme cu realitatea. 
Data Intocmirii.....................(ziua, luna anul). 
Semnatura 
_______________________________________________________________ 
*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru 
stimularea înfiinţării ţi dezvoltării Intreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
*2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală 
neta şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar (anul 2006) 
raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul 
Intreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numarul mediu anual de salariaţi, 
cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determina şi se declara pe propria 
răspundere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                              Formular F6 
OPERATOR ECONOMIC/                                                                                   
PERSOANA FIZICA 
_______________________________ 
(denumirea) 
                               FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 
                             Către, 
                                              Oraşul Tîrgu Neamţ 
Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul ____________________ 
reprezentant 
legal / împuternicit, al ofertantului 
_________________________________________________ (denumirea/numele 
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus menţionată, să oferim chiria/redeventa de ___________ 
lei/mp/an,respectiv________________lei/an,respectiv _________________lei/___ 
ani pentru suprafata de 
teren........................................................................................................................... 
____________________________ (se va introduce denumirea si locatia spatiului 
pentru care se oferteaza). 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câtigătoare, după 
primirea terenului concesionat, să asigurăm activitatea in conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ 
zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ 
(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. La data semnării contractului, concesionarul are obligaţia ca în termen de cel 
mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de 
garanţie, suma de ______________ lei reprezentând  100% din redeventa datorată 
pentru primul an de exploatare, conf HCL nr.90/2002 (se achita la casieria unitatii).  
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de închiriere această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră 
este stabilită câtigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim cu titlu de garantie suma de……….. în conformitate cu 
prevederile din documentaţia de atribuire. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau 
orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 
 
 
Data întocmirii ................................... 
Nume, prenume.................................... 



Semnătura .......................................... 
Funcţie..................................………… 
 
 
Formular F 7 
 
OPERATOR ECONOMIC/                                                       
PERSOANA FIZICA 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea operatorului economic ), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului 
de concesiune/ închiriere........................................... ( se menţionează 
procedura),având ca obiect................................................................ (denumirea 
seviciului ), la data de .................................. 
( zi/lună/an ), organizată de ......................................... 
( denumirea autorităţii contractante ), particip şi depun ofertă: 
|_| nume propriu; 
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei ........................................................................; 
|_| ca subcontractant al ..............................................; 
( Se bifează opţiunea corespunzătoare ) 
2. Subsemnatul declar că: 
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint 
în anexă. 
( Se bifează opţiunea corespunzătoare ) 

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de inchiriere/concesiune teren in suprafata 
…………….sau,în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de concesiune/închiriere. 
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractană are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi 
ai.......................................................................... ( denumirea şi adresa autorităţii 
contractante ) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră.                                                                   

 Operator economic 
                                                                    …………………………. 



                                                                        (semnătură autorizată ) 
 
 
 
 
 
                                                                   Anexa nr. 4 la H.C.L. nr .    din  

 
JUDETUL NEAMT 

ORAŞUL  TÎRGU NEAMT 
Telefon 0233/790245/ 0751028118 , Fax 0233790508; 

Adresa: Strada Ştefan cel Mare, nr.62, Tîrgu Neamţ, Jud. Neamţ; 
E- Mail: tgnt@primariatgneamt.ro 

 
INSTRUCŢIUNI  PENTRU  OFERTANŢI 

 
    Ofertantii participanti la licitatia publica organizată de Oraşul Tîrgu Neamt , vor respecta 
prevederile legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  republicata in 2007 si 
prevederile OUG nr.54/2006 , coroborat cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a 
OUG nr.54/2006. Prezentele instructiuni au fost aprobate in sedinta din data de ................ , 
conform HCL  / ..............................  . 
    Licitatia se va desfasura la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamt , din B-dul Ştefan cel Mare , 
nr.62.Ofertantii vor depune ofertele la sediul organizatorului- registratura  primariei oraşului 
Tîrgu Neamt  si vor respecta toate conditiile specificate in capitolul I la prezentele instructiuni: 
 
CAPITOLUL I 
Inscrieri la licitatie 
 
    1.1 La licitatie se poate inscrie orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina. 
    1.2 Ofertantii transmit ofertele lor intr-un  plic exterior sigilat  si un plic mic in interiorul 
acestuia (oferta financiara), care se inregistreaza in ordinea primirii lor, precizându-se data şi 
ora., la registratura institutiei orasului Tirgu Neamt, biroul nr.4. Numarul de inregistrare va fi 
consemnat in formularul de inscriere la licitatie prevazut la anexa nr. 1 la prezentele instructiuni 
si pe plicul exterior. Ofertantii vor solicita numarul de inregistrare al depunerii.    
    1.3 Plicurile vor fi depuse la sediul primariei oraşului Tîrgu Neamt  de catre ofertant sau 
reprezentantul acestuia. 
    1.4 Primirea plicului se va face cel tarziu la data ………………..  , ora  …..prevazute in anunt 
de licitatie. 
    1.5 Plicurile primite dupa termenul limita specificat in anuntul publicitar vor fi excluse de la 
licitatie si vor fi inaintate ofertantilor fara a fi deschise. 
    1.6 Cheltuielile ocazionate de inscrierea la licitatie vor fi suportate de solicitanti. 
    1.7 Pe plicul exterior se va indica licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta. 
    1.8. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii , respectiv concesionarea terenului in 
suprafata de 140 mp, si dovada plăţii garanţiei pentru participare  – Chitanţa sau OP ataşate de 
Formularul - Scrisoare de înaintare –F1.  
Plicul exterior va trebui să conţină: 
• declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări –

Formular F2 
• fişă cu informaţii privind ofertantul – formular F3 
• acord de asociere - formular F4 – daca este cazul 
• declaraţie privind încadrarea în categoria IMM-urilor, dacă este cazul – Formular F5 
• dovada plăţii garanţiei pentru participare  – Chitanţa sau OP ataşate de Formularul - 

Scrisoare de înaintare – în afara plicului.-formular F1 
    Oferta financiară privind valoarea redeventei : ___lei/an, respectiv___lei/10 ani – Formular- 
F6 



Ofertele vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de 
reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzator să angajeze ofertantul în contract. 
• declaraţie privind calitatea de participant la procedura de licitatie – formular  F7 
• acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini – Chitanţa 
• acte doveditoare privind taxa de participare la licitaţie - Chitanţa. 

a) Act constitutiv, statut, din care să rezulte că poate desfaşura activitati de alimentatie  publica si 
de agrement  – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice. 
b) Certificat de înregistrare CUI – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice. 
c) Copie de pe cartea de identitate – pentru persoane fizice. 
d) Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să 
rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment- pentru persoane juridice. 
e) Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat eliberat 
de D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat  
valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie conform cu originalul (pentru persoane 
juridice/ fizice autorizate). 
f) Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Direcţia de specialitate 
din cadrul Primăriilor în a caror rază teritorială activează ofertantul si de la bugetul local Tirgu 
Neamt valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie conform cu originalul. 
g) Ultimul Bilant Contabil  – semnat, parafat si inregistrat la administratia financiara ; 
h) Cazier fiscal si judiciar valabil la data deschiderii ofertelor ; 
i)  In cazul in care ofertantul va delega un reprezentant la sedinta de deschidere a ofertelor atunci 
acesta va prezenta autoritatii contractante o imputernicire din partea ofertantului precum si o 
copie dupa actul de identitate. 
 
CAPITOLUL II 
Procedura de desfasurare a licitatiei 
 
    2.1 Sedinta de deschidere a plicurilor este publica. 
    2.2 Ofertantii pot participa la licitatie si prin reprezentant. Acesta este obligat sa prezinte 
imputernicirea data in acest scop precum si o copie a buletinului de identitate. 
    2.3 Deschiderea licitatiei se face de presedintele comisiei de evaluare a ofertelor care va 
anunta numarul ofertantilor inscrisi. 
    2.4 Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare formata din 7 membrii numiti 
de autoritatea locala conform HCL nr.143/30.06.2016 si Dispozitiile Primarului 
nr.674/08.07.2016 si 1181/01.11.2016,  elimina ofertele care nu contin toate documentele cerute 
la punctul 1.8 si intocmeste un proces verbal semnat de catre toti membrii si de catre 
reprezentantii ofertanti. 
    2.5 Comisia de evaluare analizeaza apoi ofertele din plicurile interioare putand sa ceara 
ofertantilor precizari cu privire la continutul ofertei lor. 
    2.6 Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere al 
satisfacerii cererii de selectie,si anume nivelul redeventei : 
    2.7 Pe baza evaluarii ofertelor comisia de evaluare intocmeste un raport (proces-verbal) care 
va cuprinde: 
      a. descrierea operatiunii de evaluare; 
      b. elemente esentiale ale ofertelor depuse. 
 
CAPITOLUL III 
Utilizarea căilor de atac 
    3.1 In termen de 3 zile de la primirea raportului (proces-verbal) al comisiei de evaluare 
concedentul procedeaza la informarea ofertantului castigator despre alegerea sa, precum si la 
anuntarea celorlalti participanti despre respingerea ofertei. 
    3.2 La solicitarea ofertantilor respinsi (facuta in termen de 3 zile calendaristice de la primirea 
comunicarii de respingere a ofertei lor) concedentul va transmite o copie dupa procesul-verbal de 
evaluare a ofertelor. In termen de 3 zile de la primirea acestor copii, ofertantii respinsi pot face 
contestatie cu privire la modul in care au fost respectate dispozitiile legale care reglementeaza 
procedura concesionarii. 



    3.3 Comisia de solutionare a contestatiilor, este obligata sa solutioneze aceste contestatii in 
termen de 24 de ore de la primirea lor. 
    3.4 Contestatiile vor fi solutionate de o comisie formata din 7 membrii numiti de autoritatea 
publica concedenta. Din comisie nu pot face parte persoane care au fost membrii ai comisiei de 
evaluare. 
    3.5 In situatia in care contestatia este fondata, concedentul va anula licitatia prin dispozitie 
motivata si va organiza o noua licitatie. 
    3.6 In cazul unui raspuns negativ la contestatia depusa de catre ofertantul respins, aceasta va 
putea introduce in conditiile prevazute de lege, actiune la instanta judecatoreasca competenta. 
 
 
CAPITOLUL IV 
Garantii si precizari 
 
    4.1 În cazul unei contestaţii depuse şi respinse de către organele abilitate să soluţioneze 
contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului garanţia de participare. 
    4.2 Garantia de participare depusa de catre ofertantul castigator va fi retinuta de catre orasul 
Tirgu Neamt pana in momentul incheierii contractului de concesiune sau va constitui cu acordul 
ofertantului avans la plata redeventei, in primul an de concesionare. 
    4.3.Autoritatea contractantă va reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel 
suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de 
valabilitate a ofertei. 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezintă la data stabilită pentru încheierea 
contractului de concesiune sau dacă refuză încheierea contractului. 

4.4.Garantia de participare se restituie in urmatoarele conditii: 
      In cazul in care participantul isi retrage oferta inainte de data deschiderii ofertelor in vederea 
evaluarii. 
 
 
 
 
 
 

 
Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat, 

Ing.Ciocoiu Camelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






