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STUDIUL   DE  OPORTUNITATE 
 
 
 

1. Dispozitiile legale care relementeaza concesionarea bunurilor din domeniul privat; 
In exercitarea atributiilor conferite de legea administratiei publice locale nr.215/2001- 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local administreaza bunurile 
apartinand domeniului public si privat al orasului. Astfel, potrivit dispozitiilor art.36 alin.(1), 
alin.(2) si alin. (5), lit. b din legea sus mentionata acesta hotaraste asupra concesionarii bunurilor 
proprietate privata a orasului.. 

Prin aplicarea prevederilor  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, coroborate cu dispozitiile  art.123 alin. (2)  
din Legea  nr.215/2001, propunem concesionarea prin licitatie publica  deschisa. 
2.Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat 
Obiectul concesionarii îl reprezintă exploatarea unei suprafete de teren de 950 mp, situat in str. 1 
Decembeie 1918,  teren aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, in vederea realizarii 
unui parc tematic . 

Toate obiectivele realizate vor trebui sa se încadreze in arhitectura zonei şi în legislatia 
specifică de    protectie a mediului înconjurator. 

Scopul realizarii acestui parc il reprezinta imbunatatirea utilizarii durabile a patrimoniului 
cultural si istoric prin creearea unui parc de agreement  cu expozitii in miniatura, se vor construi 
ateliere de olarit unde se va produce ceramica, o bucatarie medievala unde se va  experimenta retete 
culinare dacice si romane cu un efect puternic in sectorul turistic dar si in randul locuitorilor 
orasului Tirgu Neamt, fiind singurul parc tematic de acest tip in zona noastra. 
 Conform Regulamentului local de urbanism concesionarul poate construi 30% din 
suprafataa totala, respective 285 mp, conform HCL nr.270/18.12.2014, privind aprobarea 
documentatiei de urbanism”Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local Urbanistic 
al orasului Tirgu Neamt”. 
 
 
3.Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică acordarea 
concesiunii 
Concesionarea este oportună din următoarele motive : 

- din punct de vedere economic de pe acest teren se va obtine un venit din  redevenţă, 
ţinându-se cont că acest teren este nefolosit, in prezent. 

- din punct de vedere financiar va fi un câştig cert, real, pe termen lung, pentru bugetul local: 
           - din punct de vedere social se vor asigura   noi  locuri de muncă pentru locuitorii oraşului;  
           - din punct de vedere al mediului, concesionarul va avea obligaţia să efectueze lucrări pentru 
protecţia mediului. 
           - potrivit prevederilor Codului fiscal, pentru terenurile concesionate si care sunt proprietate 
publica a unitatilor administrativ – teritoriale, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina 
fiscala a concesionarilor, in conditii similare impozitului pe teren. 



 -transformarea orasului Tirgu Neamt intr-o destinatie turistica de calitate bazata pe 
patrimoniul natural si cultural care sa corespunda  standardelor Europene . 
            
 
4.Nivelul minim al redevenţei 
     Preţul de pornire a licitaţiei  s-a stabilit in  valoare de 3 lei / mp/an. 
 
5. Procedura ultilizata pentru atribuirea contractului de concesiunii si justificarea alegerii 
procedurii. 

În vederea concesionării se va recurge la procedura „licitaţie publică deschisă” , in 
conformitate cu art. 25 si ale art.26 din OUG 54/2006, coroborate cu dispozitiile  art.123 alin. (2)  
din Legea  nr.215/2001, 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.26 alin.(1) OUG nr. 54/2006. 

 
6. Durata estimată a concesiunii 

Concesionarea se va face în baza unui contract prin care concedentul , în cazul de faţă 
Oraşul Tîrgu Neamt, judeţul Neamţ va transmite unui ofertant selecţionat – concesionar pe o 
perioadă de 25 ani, dreptul şi obligaţia de exploatare a  suprafetei de teren de 950 mp, aparţinând 
domeniului privat al oraşului , în schimbul unei redevenţe. 

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). 

 
7. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare 
            Termenele pentru realizarea concesiunii vor fi respectate conform OUG nr.54/2006  privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica , si HG nr. 168/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta mai sus .Contractul de 
concesiune va fi încheiat în formă scrisa, sub sanctiunea nulitaţii absolute. Refuzul ofertantului 
declarat câstigător de a încheia contractul de concesiune atrage după sine pierderea garanţiei depuse 
pentru participare şi, daca este cazul , plata de daune interese. 

O data cu aprobarea studiului  de oportunitate se va intocmi si  caietul  de sarcini al 
concesionării si documentatiei de atribuire . 
                                                         

 
 
 
 
 

Intocmit, 
Insp.Geanina State 

 


