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CAIET DE SARCINI 
 
 
 

CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE 
PUBLICA DESCHISA, A IMOBILULUI: 

 
SPATII SITUATE ÎN INCINTA PIETEI  AGROALIMENTARE 
DORNA CANDRENILOR, CE FAC PARTE DIN DOMENIUL 

PRIVAT AL COMUNEI DORNA CANDRENILOR. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI DORNA CANDRENILOR  

 

                     
 

I. I N T R O D U C E R E 
 
Art.1.  
Prin H.C.L. nr. 87/25.09.2019, CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI DORNA 

CANDRENILOR a aprobat concesionarea, prin licitatie publica, pentru o 

perioada de 25 de ani cu posibilitatea prelungirii acesteia in conditiile legii, 

a spatiilor situate în incinta pietei agroalimentare în  suprafate de: 

 Spaț iu Hală produse agroalimentare in suprafaț ă  de 40,37 mp 

si teren hală produse agroalimentare in suprafaț ă  de 770 mp; 

 Spaț iu bar hală produse agroalimentare in suprafaț ă de 

69,29 mp si teren hală produse agroalimentare in suprafaț ă 

de 663 mp; 

 

ce fac parte din domeniul privat al comunei Dorna Candrenilor, situat în 
intravilanul acesteia, judeţul  Suceava. 

 
Art.2.   

Data limita de depunere a ofertelor este 23.10.2019, ora 10:00 iar 

licitaţia publica deschisa in vederea concesionarii imobilelor (spații si țeren) 
descrise mai sus va avea loc, conform anunțurilor de publicitate, in data de 

23.10.2019, ora 12:00, la sediul Primăriei comunei Dorna Candrenilor,  

judeţul Suceava. 
 

Art.3.   
Prețul de pornire la licitația pentru concesionare a imobilului descris mai 

sus, este de:  

a) 3.356 lei/an/ pentru imobilul spațiu din incinta  halei produse 

agroalimentare in suprafață de 40,37 mp si teren a teren aferent 

spațiului hală produse agroalimentare in suprafață de 770 mp mp; 
b) 3.205 lei/an/  pentru imobilul spatiu bar din incinta halei produse 

agroalimentare în suprafață de 69,26 mp si  teren aferent spațiului 

hală produse agroalimentare in suprafață de 663  mp; 

 
Art.4.   
La licitație poate participa orice persoana fizica sau juridica, romana sau 

straina, in scopul comercial , persoanelor interesate fiindu-le asigurate 
accesul direct, nerestrictionat şi deplin, prin mijloace electronice, la 

continutul documentatiei de atribuire, pe care o pot gasi  la sediul Primăriei 
comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava. 
 

II. PROCEDURA DE DESFASURARE  A LICITATIEI 
Art.5.   
Licitația se va desfășura  într-o singura etapa, după următoarea procedura: 



 Pana la data de 23.10.2019, ora 10:00, persoanele interesate vor 
depune ofertele, conform dispozițiilor următoare. 

 Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului si se depune la 
sediul concedentului din comuna Dorna Candrenilor. 

 Depunerea ofertelor reprezinta manifestarea de vointa a ofertantului 
de a incheia contractul de concesiune, la pretul propus, in cazul 

adjudecarii. 

 Ofertele depuse dupa data de 23.10.2019, ora 10:00, vor fi excluse de 

la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise. 

 Ofertele se depun intr-un singur exemplar, iar perioada de valabilitate 

a acestora este de 60 de zile de la adjudecare. 

 Fiecare participant poate depune o singura oferta. 

 Procedura de licitaţie se poate desfasura numai daca în urma 
publicarii anuntului de licitatie au fost depuse cel putin 2 oferte 

valabile. 

 Cel tarziu pana la data limita de depunere a ofertelor 23.10.2019, ora 

10:00, fiecare ofertant  este obligat sa achite taxa de participare la 
licitatie, cat si garantia de participare.  

 Ofertanții transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si 

unul interior, care vor fi înregistrate in ordinea primirii lor, de 
organizatorul licitației - Primăria comunei Dorna Candrenilor, la sediul 

sau. 

 Pe plicul exterior se va indica numai licitatia publica deschisa 

pentru care este depusa oferta, cu specificatia: 

  „OFERTA PENTRU LICITATIA PUBLICA DESCHISA DIN DATA DE 

23.10.2019 privind concesionarea următoarelor bunuri imobile, 
după cum urmează: 

 Spațiu Hală produse agroalimentare in suprafață de 40,37 mp si 

teren Hală produse agroalimentare in suprafață de 770 mp; 

 Spațiu bar hală produse agroalimentare in suprafață de 69,29 mp 

si teren Hală produse agroalimentare in suprafață de 663 mp; 
 

 CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Art.6.    

Plicul exterior va trebui sa contina: 

a) acte doveditoare privind calitatile si capaciatile 
ofertantilor: 

 Pentru persoane juridice:  
- certificat de inregistrare la Oficiul registrului comertului 

de pe langa Tribunal si certificat constatator eliberat de 
aceeasi institutie, 

- certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in 

cazul persoanelor juridice – valabil la data depunerii ofertelor si 
care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul local; 

- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, 
valabil la data depunerii ofertelor si care sa ateste neexistenta 
unor datorii către bugetul de stat;   

 

 Pentru persoane fizice : 

- autorizatia de functionare pentru P.F. sau A.F. sau actul 
de identitate; 

-  certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – 

valabil la data depunerii ofertelor si care sa ateste neexistenta 
unor datorii catre bugetul local; 



-  certificat de atestare fiscala - valabil la data depunerii 
ofertelor si care sa ateste neexistenta unor datorii catre bugetul 
de stat;  

Toate actele enumerate mai sus  vor fi depuse in xerocopii certificate 
de catre ofertant conform cu originalul. 

b) dovada achitării garanţiei de participare in cuantum de 

10%  – in original sau in xerocopii certificate conform cu 
originalul de către ofertant. 

 Lipsa oricaruia dintre actele prevazute mai sus conduce 
la descalificarea ofertei respective. 

 Pe plicul interior se inscriu numai numele si denumirea 
ofertantului, precum si domicilul sau sediul sau social, dupa 

caz. 

 Plicul interior va contine oferta propriu-zisa pentru spatiul 

ce face obiectul licitatiei, redactata in limba romana si 
semnata de catre participant, care sa cuprinda toate datele 
din formularul anexat. 

 Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa 
şi pana la data limita pentru depunere, stabilite în anunţul 

procedurii. 

 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, 

cad în sarcina persoanei interesate. 

 Oferta depusa la o alta adresa a concedentului decât cea 

stabilită sau după expirarea datei limita pentru depunere se 
returnează nedeschisă. 

 Conţinutul ofertelor rămâne confidenţial pana la data 
stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a 

lua cunoştinţa de conţinutul respectivelor oferte numai după 
aceasta data. 

 În cazul în care în urma publicarii anuntului de licitatie 

nu au fost depuse cel putin 2 oferte valabile, concedentul 
este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o noua 

licitatie. 

 Comisia de evaluare va proceda la deschiderea ofertelor 

in data de 22.10.2019, ora 12, la sediul  Primăriei 
comunei Dorna Candrenilor.  Comisia de evaluare adopta 

decizii in mod autonom, cu votul majoritarii membrilor. 

 După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publica, 

comisia de evaluare elimina ofertele care nu conţin totalitatea 
documentelor şi a datelor prevăzute la art. 6 literele a si b. 

 Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este 

necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 2 
oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 6, literele a si 

b. 

 Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc 

criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al 
concesiunii. 

 După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul 

comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal în care se va 
menționa rezultatul analizei. 

 Deschiderea plicurilor interioare se face numai după 

semnarea procesului-verbal de către toţi membrii comisiei de 
evaluare şi de către ofertanţi, daca acestia din urma sunt 
prezenti. 



Art. 7. 

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al 
redeventei. 

 Ofertele sub valoarea pretului de pornire la licitatie stabilita 
prin H.C.L. vor fi excluse de la licitaţie! 

 În urma analizarii ofertelor de către comisia de evaluare, pe 
baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte 

un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele 
care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele 
excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire. 

 Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de 
evaluare.  

 Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate 
propune concedentului solicitarea oricăror clarificări şi 

completări necesare. 

 În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii 

comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanţilor 
vizati. 

 Ofertanţii trebuie sa răspundă la solicitarea concedentului în 
termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

 
Art.8. 

În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile în cadrul primei 

licitaţii publice se procedeaza la republicarea anunturilor de publicitate si 
reluarea procedurii pentru a doua licitaţie, in aceleasi conditii ca prima 

licitaţie. 

 În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 1 ofertă valabile în cadrul 

celei de-a doua licitaţii publice, concedentul va decide iniţierea 
procedurii de negociere directa. 

 Concedentul procedează la publicarea anunţului negocierii directe, în 

Monitorul Oficial, un ziar national si unul local. 

 La data prevăzută în anunţul negocierii directe pentru începerea 

procedurii, concedentul programeaza ofertanţii şi îi informează, în 
scris, despre data negocierii directe. 

 Pentru negocierea directa va fi pastrata documentaţia de atribuire 
aprobată pentru licitaţie. 

 Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform 
programării. 

 Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia 
de atribuire. 

 Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevăzute la art. 6  literele a si 
b, nu pot face obiectul negocierii. 

 Pe parcursul procedurii de negociere directa, comisia de evaluare 
poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări şi 

completări necesare. 

 În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de 

evaluare, concedentul o transmite ofertanţilor vizati. 

 Ofertanţii trebuie sa răspundă la solicitarea concedentului în termen 

de doua zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

 Revocarea ofertei de catre ofertant dupa adjudecare atrage dupa sine 

pierderea garantiei de participare. 

 Ofertantilor li se va restitui garantia de participare integral, in termen 

de maxim 5 zile de la data ramanerii definitive a raportului de 
adjudecare. 



 
Art.9. 

Concedentul are obligaţia de încheia contractul de concesiune cu ofertantul 

a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 
 Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după 

împlinirea unui termen de 15 de zile calendaristice de la data  

adjudecării licitaţiei.   
  In cazul anularii procedurii de atribuire, conform dispozitiilţor legale, 

concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor 
participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare 
de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au 

creat prin depunerea ofertelor, cat şi motivul concret care a determinat 
decizia de anulare. 

 Garantia de participare la licitatie se pierde în cazul în care ofertantul 

câstigator nu se prezintă în termen de maxim 15 de zile de la data 
împlinirii termenului prevazut pentru încheierea contractului de 

concesiune. 
 Adjudecatrul este obligat sa incheie în termenul legal, ce va fi 

comunicat de catre concedent, contractul de concesiune, conform 

modelului anexat ce face parte integranta din prezentul caiet de 
sarcini. 

 La încheierea contractului, adjudecatarul este obligat să plătească 
redeventa aferenta pana la sfarsitul anului in curs, urmand ca 
incepand din al doilea an de derulare a contractului sa o plateasca in  

plătească in 4 (patru) rate trimestriale. 

 
Art.10. 

In cazul in care concesionarul obtine proces verbal de receptie finala a 
constructiei  in scopul careia s-a facut concesiunea   si solicita cumpararea 
terenului concesionat înainte de sfârsitul primului an de derulare a 

prezentului contract de  concesiune, redeventa platita aferenta perioadei 
ramase va constitui avans din pretul de cumparare al terenului, 

compensându-se cu plata partiala echivalenta a pretului de vanzare a 
terenului.  
 
Art. 11. 

Odată cu încheierea contractului de concesiune, adjudecatarul este obligat 
sa plateasca contravaloarea tuturor documentatiilor - cadastrale, 

urbanistice, raport de evaluare,  pentru terenul ce face obiectul contractului 
de concesiune, in baza actelor justificative. 

 
Art.12. 

Concesionarul este obligat sa respecte clauzele impuse prin contractul de 

concesiune model - anexat face parte integranta din prezentul caiet de 
sarcini. 
 
Art.13. 

Terenul concesionat va putea fi folosit doar in scopul construirii  obiectivului 

asumat prin înscrierea la licitaţie. 
 
Art.14. 

Soluţionarea litigiilor apărute în legatura cu atribuirea, încheierea, 
executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a 

celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. 



Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a 
tribunalului în a cărui jurisdicţie se afla sediul concedentului.  
 

 
COMUNA DORNA CANDRENILOR 

Primar, 

Candrea Dănut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI DORNA CANDRENILOR  

                     
 

CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. ___________ din _______________ 

 

Capitolul I. Părţile contractante 

 

 COMUNA DORNA CANDRENILOR prin Primar, judeţul Suceava, cod 

fiscal 4326914, reprezentată prin Primar – Candrea Dănut, in calitate de 

concedent 

Şi 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

in calitate de concesionar,   

 

Capitolul II.  Obiectul contractului de concesiune 

Art. 1 - (1) Obiectul contractului de concesiune este, predarea respectiv 

preluarea si exploatarea spatiilor repectiv teren aferent situate în incinta 

pietei agroalimentare din comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava, 

dupcum urmează: 

 Spațiu Hală produse agroalimentare in suprafață de 40,37 

mp si teren Hală produse agroalimentare in suprafață de 770 

mp; 

 Spațiu bar hală produse agroalimentare in suprafață de 

69,29 mp si teren Hală produse agroalimentare in suprafață 

de 663 mp; 

(2) Obiectivul concesionarului este realizarea de activităti economice. 

(3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza 

următoarele categorii de bunuri: 

a) bunurile de retur: imobilul împreuna cu toate utilităţile edilitare aduse 

in zona si investiţiile realizate in conformitate cu autorizaţiile de 

construcţie; 

b) bunuri proprii: bunurile aflate in proprietatea Concesionarului sau 

realizate de Concesionar si care, la expirarea Contractului, raman in 

proprietatea acestuia. 

 

Capitolul III.  Termenul 

Art. 2 - (1) Durata concesiunii este de 25 ani, incepand de la data semnării 

contractului. 

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel 

mult jumătate din durata sa iniţiala. 

 

Capitolul IV.  Redeventa 

Art. 3 Redeventa anuala este de…………..lei, ceea ce reprezintă preţul 

de…………lei/ an. 



(2)Redeventa va fi indexata anual cu rata de inflaţie comunicata de către 

Institutul National de Statistica pentru anul anterior. 

Capitolul V. Plata Redeventei 

Art.4 - (1) Plata redeventei se face in contul Concedentului deschis la 

Trezoreria Vatra Dornei, sau la casieria Primăriei comunei Dorna 

Candrenilor. 

(2) Plata se va face in 4 (patru) rate trimestriale. 

(3) Majorările de intarziere la plata redeventei se vor calcula conform 

Codului de procedura fiscala. 

 

Capitolul VI.  Drepturile pârtilor 

Drepturile concesionarului 

Art. 5 - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct, pe riscul 

si pe răspunderea sa, bunurile proprietate privata ce face obiectul 

contractului de concesiune. 

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor 

care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite 

de parti prin contractul de concesiune. 

Drepturile concedentului 

Art. 6 - (1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, 

verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. 

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a 

concesionarului cu 5 zile lucratoare anterior efectuării controlului. 

(3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea 

reglementara a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de 

interesul naţional sau local. 

 

Capitolul VII.  Obligaţiile pârtilor  

Obligaţiile concesionarului 

Art. 7 - (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea in regim de 

continuitate si de permanenta a bunurilor proprietate publica care fac 

obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. 

(2) Concesionarul este obligat sa folosească in mod direct bunurile, care 

face obiectul concesiunii. 

(3) Concesionarul este obligat sa plătească redeventa la termenele 

stabilite prin prezentul contract. 

(4) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, 

concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, 

bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini. 

(5) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, in noile 

condiţii stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) si (3) 

din prezentul contract de concesiune. 

(6) Concesionarul este obligat sa folosească bunul concesionat, conform 

destinaţiei stabilite prin contract si sa obtina toate avizele necesare 

prevăzute de lege si de actele normative in vigoare, eventualele schimbări de 

destinaţie nu sunt permise. 

(7) Concesionarul este obligat sa nu închirieze si sa nu constituie garanţii 

reale asupra bunurilor ce fac obiectul concesiunii; 



(8) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin 

ajungere la termen, excluzând forţa majora si cazul fortuit, concesionarul 

este obligat sa asigure continuitatea exploatării, in condiţiile stipulate in 

contract, pana la preluarea acesteia de către concedent. 

 

Obligaţiile concedentului 

Art. 8 - (1) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in 

exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. 

(2) Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul 

de concesiune, in afara de cazurile prevăzute expres de lege. 

(3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariţia oricăror 

imprejurări de natura sa aducă atingere drepturilor concesionarului. 

(4) Concedentul este obligat sa predea terenul ce constituie obiectul 

concesiunii liber de orice sarcini, in termen de 5 zile de la încheierea 

contractului. 

 

Capitolul IX. Încetarea contractului de concesiune 

Art.9 - (1) Prezentul contract de concesiune inceteaza in următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca părţile nu convin, in 

scris, prelungirea acestuia, in condiţiile legii; 

b) in cazul in care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea 

unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si 

prealabile in sarcina concedentului, in caz de dezacord fiind 

competenta instanţa de judecata; 

c) in cazul neindeplinirii in mod culpabil a obligaţiilor contractuale de 

către concesionar, contractul se reziliaza de drept, fara a fi necesara 

intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti, notificare sau orice alta 

formalitate, concesionarul având obligaţia de a despăgubi pe 

concedent pentru prejudicial creat; 

d) in cazul încălcării obligaţiilor contractuale de către concedent, 

contractul cje concesiune se reziliaza de drept, fara a fi necesara 

intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti, notificare sau orice alta 

formalitate, cconcedentul având obligaţia de a despăgubi pe 

concesionar pentru prejudicial creat; 

e) la dispariţia, dintr-o cauza de forţa majora, a bunului concesionat sau 

in cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin 

renunţare, fara plata unei despăgubiri; 

(2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune bunurile ce 

au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate 

dupa cum urmează:  

a) bunuri de retur - cele inserate la Cap. II, art. 1, alin 3, lit. a, care care 

revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la 

expirarea contractului de concesiune; 

b) bunuri proprii - cele inserate la Cap. II, art. 1, alin 3, lit, b, care la 

expirarea contractului de concesiune, raman in proprietatea 

concesionarului; 

(3) Contractul de concesiune va fi încheiat in limba romana, in doua 

exemplare, cate unu! pentru fiecare parte. 



Capitolul X. Răspunderea contractuala 

Art. 10 - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse in 

prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuala a pârtii in 

culpa. 

a) majorările de întârziere, care se datorează pentru neplata la termenele 

scadente sau in cuantum urile stabilite, a redeventei. Majorările de 

întârziere se determina prin aplicarea procentului legal asupra 

debitului, cumulat, pe fiecare luna de întârziere si/sau fracţiune de 

luna, a plaţii acestuia. Majorările de întârziere se calculează si se 

încasează de drept fara prealabila notificare. 

b) daune interese, reprezintă paguba efectiva si câştigul nerealizat; 

 

Capitolul XI.  Litigii 

Art. 11 - (1) Orice disputa, controversa sau pretenţie care ar putea rezulta 

din sau in legătura cu încheierea , interpretarea, punerea in executare sau 

încetarea prezentului contract va fi soluţionata de către parti pe cale 

amiabila. 

(2) In ipoteza in care părţile nu ajung la o soluţie pe cale amiabila 

soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului 

contract de concesiune se realizează potrivit Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. 

 

Capitolul XII.  Alte clauze 

Art. 12 Orice clauza din prezentul contract se poate modifica prin act 

adiţional, cu acordul pârtilor contractante, cu avizul Consiliului Local Dorna 

Candrenilor. 

 

Capitolul XIII.  Definiţii  

Art. 13 - (1) Prin forţa majora, in sensul prezentului contract de concesiune, 

şe înţelege o împrejurare externa cu caracter excepţional, fara relaţie cu 

lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut 

invincibila si absolut imprevizibila. 

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit si au 

condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovăţia, dar care nu 

întrunesc caracteristicile forţei majore. 

(3) Prin penalităţi legale se înţelege suma rezultata prin aplicarea cotei 

majorarilorde întârziere stabilita prin hotărâre de guvern pentru neplata la 

termen a obligaţiilor bugetare, constând in impozite, taxe si alte sume, care 

reprezintă, potrivit legii, resurse financiare publice. 

 

 Prezentul contract de concesiune a fost încheiat in 2 exemplare, cate 

unul pentru fiecare parte. 

 

              CONCEDENT,                                             CONCESIONAR, 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 

                   Primar 

        

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI DORNA CANDRENILOR  

                     
 

 

OFERTĂ DE PRET 

la procedura de  concesiunie SPATII SITUATE ÎN INCINTA PIETEI  

AGROALIMENTARE DORNA CANDRENILOR, CE FAC PARTE DIN 

DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI DORNA CANDRENILOR 

  

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai 

ofertantului ______________________________________ ne oferim ca, in 

conformitate cu prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia de 

atribuire, sa concesionam terenul de _______ mp pentru o redeventa de 

_________lei/mp/an. 

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita 

câştigătoare, sa concesionam terenul pe o durata de ______ ani de la 

încheierea contractului. 

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 

zile, de la data depunerii si ea va ramane obligatorie pentru noi si 

poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de concesiune de servicii 

aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

5. Nu depunem oferta alternativa si nu suntem intelesi cu alti ofertanţi 

cu privire la cuantumul redeventei sau alte prevederi ale ofertei. 

 

 

 

 

 

 

 

  Numele si prenumele,  

       Semnătura                                                                  Data întocmirii, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI DORNA CANDRENILOR  

                     
 

DECLARAŢIE 

privind eligibilitatea participarii la procedura de  concesiunie pentru  

SPATII SITUATE ÎN INCINTA PIETEI  AGROALIMENTARE DORNA 

CANDRENILOR, CE FAC PARTE DIN DOMENIUL PRIVAT AL 

COMUNEI DORNA CANDRENILOR 

 Subsemnatul(a) ____________________________, reprezentant al 

_____________________________ în calitate de ofertant la licitaţia publică 

pentru concesionarea spatiului situat în incinta pietei agroalimentare în  

suprafata de ________mp, din comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava, 

sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de 

fals în acte publice, declar pe proprie răspundere că: 

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de 

judecătorul sindic; 

- 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 este stabilit); 

- in ultimii 2 ani nu am avut cazuri de indeplinire in mod defectuos a 

obligaţiilor contractuale, din motive imputabile mie, nu am produs 

si nu sunt pe cale sa produc grave prejudicii partenerilor; 

- 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; 

- la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri 

de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi 

o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, 

fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte; 

- informaţiile prezentate autorităţii contractante in scopul 

demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare si selecţie nu sunt 

false; 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte 

în fiecare detaliu şi inteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a 

solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 

doveditoare de care dispunem. 

 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu 

realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind 

falsul în declaraţii. 

  Numele si prenumele,  

       Semnătura                                                                  Data întocmirii, 

 

Formular nr. 1 



Scrisoare de înaintare 
              Operator  economic     Înregistrat la sediul autorității contractante 
 S.C. …………………. S.R.L.     nr. ______data _________ ora 
_____ 
    
 

Scrisoare de înaintare a ofertei 
Către Comuna Dorna Candrenilor 
          
 
Ca urmare a Anunțului de concesiune spatii   din data 02.10.2019, noi S.C. 
…………………………………………..,  vă transmitem alăturat Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, 
conținând, un original din documentele care însoțesc oferta. 
 
2. Persoana de contact (pentru această procedură) 

Nume și 
prenume 

 

Adresa  

Telefon  

Fax - 

E-mail 
 

   
Cu stimă, 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ............................................. 
Detalii despre ofertant  
Numele ofertantului                                                                         
Țara de reședință         
Adresa     
Data                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formular nr. 6 

Operator economic, 

 
(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul……………………………administrator al S.C. ……………………………, în calitate de 

ofertant la procedura de  concesiunie pentru  SPATII SITUATE ÎN INCINTA PIETEI  

AGROALIMENTARE DORNA CANDRENILOR, CE FAC PARTE DIN DOMENIUL PRIVAT AL 

COMUNEI DORNA CANDRENILOR, organizată de autoritatea contractantă Comuna Dorna 

Candrenilor , declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca că 

nu mă incadrez in nici una din următoarele situaţii prevazute la art. 59 si art 60 alin. 1 din Legea 

98/2016, respectiv: 

- Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, 
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
- Nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, 
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă aflu 
într-o altă situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de 
evaluare; 
- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie 
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire; 
- Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de 
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
Persoanele ce detin funcții de decizie în cadrul Autoritătii Contractante sunt următoarele: Danut 
Candrea - 
Primar, Ruscan Vasile - Viceprimar, Candrea Irina-Speranta - Secretarul comunei, Rusu Marinela - 
Consilier primar, Nacu Ioana Daniela - responsabil achizitii publice, Chiruta Costel - Consilier 
urbanism, Rusu Vasile - Referent compartimentul financiar-contabil, Rogojan Ana-Adela -Consiler 
asistent, Ianos Paraschiva - Consilier superior, Boghean Petru - Consilier local, Candrea Cristinel - 
Consilier local, Candrea Mafteiu -Consilier local, Candrea Nadia-Alina - Consilier local, Candrea-
Bogza Gheorghe - Consilier local, Chelsoi Adrian - Consilier local, Flaminzianu Danut - Consilier local, 
Ivan Ion - Consilier local, Juravle Iulia - Consilier local, Moldovan Mihai-Cristian - Consilier local, Rusu 
Cristinel Ilie - Consilier local, Tasca Daniel - Consilier local,  

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 
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publică. 
    De asemenea, 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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 
 
Data: …………………… 
………………………………….  , 
in calitate de ADMINISTRATOR , legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele  

 


