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PROIECTDE HOTĂRÂRE NR._44

privind concesionarea unei suprafețe de 638,0662 ha teren cu destinaţia agricolă aflatîn
proprietatea privată a județului Ialomiţa șisituat în extravilanul comunei Vlădeni pentru
construirea de parc/parcuri fotovoltaic/fotovoltaice

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 4109
Președintelui Consiliului Judeţean Ialomița,

/2021 -

(.

din 24.02 .2021 al

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. F03 /2021 - N din «14. 03 „2021 al Direcţiei
Achiziţii și Patrimoniu;

- Avizulnr.
/2021 -___ din
drepturi, obligații și incompatibilități;
- Avizul nr.
/2021 - ___ din
și agricultură;
- Avizul nr.

„2021 al Comisiei juridice, de disciplină,
„2021a1 Comisiei economico-financiare

/2021 - ___ din

„2021 al Comisiei de urbanism,

amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediuluiși turism;
- “Aviz favorabil“ emis de Administrația Naţională a Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale, comunicat cu adresele nr. 1715 PS /07.07.2020; nr. 1716 PS5/ 07.07.2020, nr.
1717 PS/ 07.07.2020; nr. 2907 PS/ 10.12.2020 pentru terenuri proprietatea privată a

județului Ialomița, situate în extravilanul comunei Vlădeni;

- Avizul Agenţiei Naționale pentru Arii Naturale Protejate — Serviciul Teritorial

Ialomița comunicat cu adresele nr. 106/S.T.|l. din 15.06.2020 pentru numărul cadastral
21274, nr. 20/S.T.IL şi nr. 21/S.T.IL din 23.10.2020 pentru numerele cadastrale 22262 și
22192;
- cărţile funciare: nr. 21274, nr. 22192, nr. 22262;

În conformitate cu:

- prevederile art. 108 lit. b), art. 173 alin. (1)lit. c), alin. (4)lit. b), art. 302 - art. 331
coroborat cu art. 362 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepție și înscriere în evidenţele de cadastru și carte funciară;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 26.04.2018 privind
însușirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al județului
lalomița;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Cod EP -07-02, Ed. 2 vers.0

„HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă “Studiul de oportunitate”privind concesionarea unei suprafețe de
638,0682 ha teren cu destinaţia agricolă afiat în proprietatea privată a județului Ialomiţa
și situat în extravilanul comunei Vlădeni, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă

din prezenta hotărâre.
Art.2 (1] Se aprobă concesionarea terenului cu destinația agricolă în suprafața

menţionată la art. 1, identificat și delimitat în teritoriu prin cartea funciară nr. 22192 —
Modulul 1 — 370,9016 ha, cartea funciară nr. 22262 — Modulul 2 — 264,9178 ha și Modulul
3 — 38,6689 ha, şi cartea funciară nr. 21274 — Modulul 4 — 37,9342 ha.
(2) Durata concesiunii terenului agricol prevăzutla alin. (1) pentru realizarea de
parc/parcuri
foltovoltaic/fotovoltaice este conform datelor din Studiu de
Oportunitate/Caietulde sarcini de 30 ani.
(3) Contractul de concesiune poate fi prelungit prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Ialomița, cu condiția ca durata însumată să nu depășească 49 de ani, potrivit art. 306 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, la solicitarea concesionarului înregistrată la
concedent cu minim 6 luni înainte de expirarea duratei contractului de concesiune.
(4] Concesionarea terenului se realizează prin procedura de licitaţie, detaliată în
Documentaţia de atribuire.
(5) Criteriile de atribuire ale contractului de concesiune sunt:
a] nivelul redevenței exprimată în lei/ha/an — 40 puncte;

e pentru cea mai mare dintre redevenţe se acordă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare, respectiv 40 puncte;
s

pentru altă redevență decât cea mai mare, se acordă punctajul pentru
redevența “n”astfel: 40 x redevenţa “n”/redevența cea mai mare;
b) capacitatea economico-financiară a ofertanților — cea mai mare medie cifrei de
de afaceri din bilanțurile contabile aferente anilor 2017, 2018, 2019 — 30 puncte,

e pentru cea mai mare medie a cifrei de afaceri se acordă punctajul maxim
alocat factorului de evaluare, respectiv 30 puncte
e pentru altă medie a cifrei de afaceri decât cea mai mare medie a cifrei de
afaceri, se acordă punctajul pentru medie a cifrei de afaceri “n” astfel: 30 x
mediea cifrei de afaceri “n” / medie a cifrei de afaceri cea mai mare,

c) condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat — experienţă în domeniul
de activitate care corespunde obiectului procedurii de concesiune “Construire parc
fotovoltaic“: - 30 puncte;

e

pentru 1 proiect implementat sau în curs de implementare la data depunerii
ofertei se acordă 5 puncte;

»

pentru 2 proiecte implementate se acordă 10 puncte;

e

pentru 3 proiecte implementate se acordă 20 puncte;

e

pentru4proiecte implementate sau mai multe se acordă 30 puncte.

(6) Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea lui este interzisă.
Art.3 Se aprobă “Documentaţia de atribuire” privind concesionarea unei suprafeţe
de 638,0662 ha teren cu destinația agricolă aflat în proprietatea privată a judeţului
Ialomiţași situat în extravilanul comunei Vlădeni, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Cod FP -07-02, Ed. 2 vers.0

Art.4 Se aprobă nivelul minim al redevenței de la care porneștelicitaţia în cuantum
de 1.690,00 lei/ha/an în vederea atribuirii contractului de concesiune.

Art.5 (1) Se aprobă modalitatea de plată a redevenței datorate, după cum urmează:
a) pentru contractele încheiate până la data de 31 iulie, redevența se plătește în două
tranșe, respectiv: 50% din cuantumul redevențeiîn termen de 30 de zile de la data
semnării contractului, iar diferența de 50% până la data de 31 octombrie.
b) pentru următorii ani ai concesiunii, redevența se plătește în două tranșe, respectiv:
50% din cuantumul redevenţei până la 31 iulie, iar diferența de 50% până la data de
31 octombrie;

c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii și data
încetării contractului de concesiune, redevenţa se plătește până la 31 ianuarie a
anului respectiv;

(2) Redevenţa datorată de concesionar se indexează anual la 01 ianuarie a fiecărui an
cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru anul
precedent.
(37 Plata redevenței se face de către concesionar în contul IBAN
RO89TREZ39121A300530XXXX — Trezoreria Municipiului Slobozia, la termenele și în
condiţiile prevăzute, pe baza facturii emise de concedent.
(4) Neplata redevenţeiîn termen de 30 dezile de la împlinirea termenului prevăzutîn
contract, atrage după sine transmiterea de către concedent a unei somații de plată, către
concesionar.

(5) Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plată concesionarul nu a
efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, fără intervenția
instanţelor judecătorești, prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, conform art. 1553 din Codul Civil și se procedează la revenirea terenurilor la dispoziția
concedentuluifără nici o obligație a acestuia faţă de concesionar.
Art.6 (1) În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de concesiune,
interesul public naţional sau județean o impune, prin act adițional se va proceda la
reducerea cu până la 5% a suprafeţei concesionate și cu reducerea corespunzătoare a
redevenței viitoare datorată de concesionar pentru suprafața respectivă, fără a afecta
terenul pe care este construit pacul/parcurile fotovoltaic/fotovoltaice.
(2) Dacă interesul public naţional sau județean în temeiul căruia s-a diminuat
suprafața concesionată cu până la 5% nu mai subzistă, această suprafață va reveni, fără o
nouă procedură de licitație, la concesionarul iniţial, cu majorarea corespunzătoare a
redevenței datorate.
Art.7 În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de concesiune, interesul

național sau judeţean o impune, contractul de concesiune poate înceta din inițiativa
concedentului, prin denunțare unilaterală, cu plata uneijuste și prealabile despăgubiri.
Art.8 (1] Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea
terenului cu destinație agricolă prevăzut la art. 1, în următoarea componență:
Președinte: Proca Gheorghe - director executiv, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu;
Secretarul Comisiei: Oancea Diana Geanina — consilier, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu;
Membri: Șelaru Gheorghe- consilier, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu,

Fița Elena - consilier, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu
Reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa.

Cod EP -07-02, Ed. 2 vers.0

Membri de rezervă:
Președinte: Preda Genina Mirela — ȘefServiciu, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu,
Secretarul Comisiei: Pamblică Carmen — consilierjuridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu;

Membrii: Spătărelu Elena Doina — consilier, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu;
Negoiu Mihai Cosmin — consilier, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu;
Reprezentant al Administrației Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa.
(2; Comisia de evaluare a ofertelor îndeplinește atribuţiile și îşi desfășoară
activitatea în conformitate cu prevederile art. 317 din O.U.G. 57/2019 — privind Codul
administrativ și ale documentației de atribuire prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta
hotărâre.

Art.9 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.10 Prin grija Secretarului General al Județu ii lalomiţa, prezenta hotărâre va fi
comunicată, spre ducere la îndeplinire, persoanelor p 'văzute la art. 8 și Direcţiei Achiziţii

și Patrimoniu și, spre știință, Instituţiei Prefectulu -— Judeţul Ialomița, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Județean lalomița . Secţiunea “Monitorul Oficial ai
Județului”.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat pentru legalitate
Secretarul Generali al județului lalomița
Adrian - Robert IONESCU

Rd./Oc,
HARA

Cod EP -07-02, Ed. 2 vers.0

[a Hotărârea CJ Ialomiţa nr.
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STUDIUL DE OPORTUNITATE
privind concesionarea unei suprafeţe de 638,0662 ha
teren cu destinaţia agricolă aflat în proprietatea privată
a judeţului Ialomiţa și situat în extravilanul comunei VLĂDENI
OBIECTIVELE ST UDIULUI
1„,Descrierea bunului ce urmează a fi concesionat.

2. Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică concesionarea,

3, Nivelul minim al redevenței.
4. Procedurautilizată pentru atribuirea contractului de concesiune.
5. Durata estimativă a concesionării,
6. Termenele previzibile pentrurealizarea procedurii de concesionare,
7. Avize .

L
Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
Bunurile care sunt prevăzute prin lege sau care prin natura lor potfi exploatateîn

vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale și producte pot face obiectul

concesiunii.
Consiliul Judeţean Ialomiţa are la această dată în domeniulprivat al judeţului,
suprafaţa de 712,4225 ha teren cu destinația agricolă - , situată în extravilanul

comunei Vlădeni, teren liber de sarcini .

Din suprafaţa totală 74,3563 ha sunt ocupate de curți-construcții, drumuri

exploatare, canale desecare și ape (canale) și nu sunt supuse concesionării, rămânând

suprafaţa de 600,1220 hateren cu destinația agricolă - categoria de teren productiv

şi 37,9342 ha teren cu destinația agricolă din categoria neproductiv care va fi

concesionată.
Terenurile propuse pentru concesionare au potenţial agricol scăzut fapt ce a condus
ca pe parcursul anului 2020 săfie reziliat un contract de concesiune pentru o suprafață
de 566,9279 ha care avea ca obiectcultura de cereale după 2 ani de concesiune.

Ca urmarea solicitărilor venite din partea unor investitori privaţi care doresc să
investească pe aceste terenuri prin construirea unor parcuri fotovoltaice de diverse
puteri precum și punerea in practică a unei strategii pentru valorificarea potențialului
surselor regenerabile ce se înscrie in coordonatele dezvoitării energetice a Județului

Ialomiţa pe termen mediu si lungsi oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii
referitoare la alternativele energeticesi înscrierea in acquis-ul comunitar in domeniu.
Având în vedere cele prezentate terenul în suprafață de 638,0662 ha se
concesionează prin licitație cu obiectivul - Construirea de
parc
arcuri

fotovoltaice, concesionarul având posibilitatea de a realiza investiţiile necesare pentru

asigurarea funcţionalității acestuia și producerea energiei regenerabile,
Suprafaţa totală de ha teren arabil aflat pe raza U.A.T. Vladenia fost împarțită în
4 module conform cărţilor funciare și cuprinde următoarele categorii de teren :
Nr.

Modul
1
2
3
4

CE.

22192
22262
22262
21274
TOTAL

Suprafaţa

Arabil

Ape

Canale

Drumuri

(alesi)

Neprod

370,9016
_264,9178
|__38,6689
|_37.9342
712,4225

339,6928
227,2351
33,2041_|
O
600,1320

9
0
1,3070
0
1,3070

17,8029
28,7352
3,1554
0
49,6935

13,0652
|__6,5264
0,9998
0
20,5914

0,3407
2,4211
0,0026
0
2,7644

0
0
0
37,9342
37,9342

(ha)

(na)

(ha)

(ha)

(ha)

(a)

* Notă: Terenurile neagricole constând din curţi-construcţii, drumuri exploatare,
canale desecare şi ape (canale) în suprafață totală de 74,3563 ha nu fac obiectul
concesionării.

MODULUL 1 - Suprafaţa de 370,9016 ha, cuprinsă în CF. nr.22192 parţial este
situată în partea de nord a terenului deținut de județul Ialomiţa, pe teritoriul
administrativ al U.A.T. Vlădeni, fiind situată la o distanță de aproximativ 3 km de

localitatea Vlădeni, şi cale de acces principală drum exploatare pietruit,
următoarele vecinătăți:

1.

având

Nord-digul de regularizare a râului Ialomiţa;

2.
Sud-teren concesionat de S.C. Agricola Găina S.R.L.şi teren liber sarcini;
3.
Vest-teren concesionat de S.C. Agricola Găina S.R.L;
4,
Est-teren concesionatde S.C. Green Harvest S.R.L.
ISTORIC - Suprafața sus menționată a fost concesionată până în anul 2020

MODULUL 2 - 264,9178 ha cuprinsăîn C.F. nr. 22262 parțial este situată în centrul
terenului deţinut de județul Ialomiţa, pe teritoriul administrativ al U.A.T. Vlădeni, fiind
situată la o distanță aproximativ de 2,5 km de intravilanul localităţii Vlădeni cu cale de

acces principală drum exploatare pietruit, drum de exploatare având următoarele

vecinătăți:
1. Nord - teren domeniul privat liber sarcini, S.C. Green Harvest SRL (drum
exploatare pietruit);

2. Sud teren concesionat S.C. Agricola Găina SRL și Şeitan Marius Eugen L.L.;
3. Vest -teren concesionat de S.C. Agricola Găina SRL;

4. Est - teren concesionat de Seitan Marius Eugen [.l., Asociaţia Vânătorilor și

Pescarilor Sportivi "ACVILA, proprietari persoane fizice, respectiv
ISTORIC - Suprafața sus menţionată a fost concesionată pânăîn anul 2020

MODULUL - 3 - 38,6689 ha cuprinsă în C.F. nr. 22262 parţial ia o distanță de 0,08

km de intravilanul localităţii Vlădeni, cu cale de acces , drum de exploatare având

următoarele vecinătăți:

1. Nord - terenliber sarcini;

2. Sud teren extravilan U.A.T. Vlădeni;

3, Est- teren domeniul public liber sarcini;
4, Vest teren extravilan U.A.T. Vlădeni.

ISTORIC - Nu a maifost cultivat din anul 2015

MODULUL4 - 37.9342 ha cuprinsă în CF. nr.21274 - parţialla o distanţă de 0,06

km de intravilanul localității Vlădeni, cu cale de acces , drum de exploatare având

următoarele vecinătăți:

1. Nord teren liber sarcini;

2. Sud - teren extravilan U.A.T. Vlădeni;

3, Est- teren domeniul publicliber sarcini;

4, Vest - teren extravilan U.A.T, Vlădeni.
ISTORIC - Nu a mai fost cultivat niciodată

IL. Motivele care justifică realizarea concesiunii de ordin:
2.1, Motivația pentru componenta economica:
Y Administrarea eficienta a domeniului privat al judeţului Ialomița pentru
atragerea de venituri suplimentare la bugetuljudețului ;
Y Dezvoltarea agenţilor economici, care vor adjudeca terenurile concesionate în
urmalicitației.
v Dezvoltarea durabilă a regiunii vizate, fapt care va diminua pericolul pierderii de

rezidenţisi de locuri de muncăin viitorul apropiat

Investiţii conexe în drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor
agabaritice pentru transportul si montajul echipamentelor în parcurile

SA

fotovoltaice;

Utilizarea materialelor de construcţii autohtone pentru realizarea acestor
investiţii
(fundații, platforme de montaj, căi de acces, etc);
Obţinerea unor venituri sigure și constante la bugetul judeţean, pe o perioada

lungă (durata de viața a instalaţiilor fiind de peste 35 - 40 ani) din redevența
datorată de concesionar precum și din taxe si impozite;

- posibilitatea accesării unor fonduri europene, nerambursabile, pentru
dezvoltarea durabilă a zonei.

2.2. Motivația pentru componentafinanciară:
Principalele avantaje ale concesionării terenului sunt următoarele:

Y Concesionarea terenului disponibil, în condiţiile legii, determină o sursă de

venituri proprii pentru bugetul Consiliului Judeţean prin plata redevențeianuale.
v Totodată |, viitorul concesionar va genera venituri primăriei locale prin plata
impozitelor şi taxelor locale respective, iar prin derularea activității*de cresterea
potentialului economoc al zonei.
Concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a
terenului concesionat, În sarcina concesionarului( inclusiv cele de mediu).

2.3. Motivația pentru componenta socială;

"Cresterii potentialului economic al zonei,pentru a deservi populația din comuna

Vlădeni câtși din alte localităţi.

Prin realizarea unei asemenea investiţii în zona respectivă, se vor asigura noi

locuri de muncă într-o zonă defavorizată economic pentru cetățenii din
localitate, având în vedere faptul că rata şomajului este la cote ridicate. Totodată
se pot impulsiona şialte activități conexe, care să contribuiela dezvoltarea zonei
şi a localității Vlădeni.
Având în vedere că această comună este preponderent agrară, investiţiile în
acest domeniu ar duce la îmbunătăţirea nivelului de traial locuitorilor.
Prin realizarea acestei concesiuni se atrage capitalul privat în acțiuni ce vizează
satisfacerea unor nevoi ale comunităţilor locale precum și ridicarea interesului
cetățenilor de a-și diversifica diferite activități productive în zonă, precum și
pentru promovarea unorproiecte ce îndeplinesc cerințele Uniunii Europene..
Invesţiţiile se vor realiza în baza unui proiect de investiţii și vorfi dotate conform

standardelor în vigoare.

2.4.Motivaţia pentru componenta de mediu:

SS SS

Concesionarul va avea obligaţia, prin contractul de concesiune, să respecte toată

legislația în vigoare pe probleme de mediu. Contractul transferă
responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de
protecția mediului, printre care unele dintre cele mai importante sunt:
Luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuarea si evitarea poluării solului
si a apei subterane, cu efecte asupra sănătăţii populației;
Prin soluţiile adoptatese va urmării asigurarea protecției mediului conform
legislației în vigoare.
Arhitectura va fi în concordanţă cu ambientularhitectural zonal.

Y Amplasareape teren caşi accesele vorfi proiectate astfel încât să asigure fluența
în zonă.
v Prin soluţiile adoptate se va ține contde îmbunătăţirea factorilor de mediu și a
Y microclimatului din zonă prin amenajare șiîntreținere.
UL. Nivelul minim al redevenţei;

2.7. Redevenţa minimă;
2.7.1, Nivelul minim al redevenței de la care porneşte licitaţia este de 1.690,00

lei/ha/an , care reprezintă cea mai mare redevență încasată de Consiliul Judeţean
Ialomiţa pe terenurile agricole din raza UAT Vlădeni
- urmărindu-se obţinerea unor venituri suplimentare la bugetul judeţului, dar in
acelaşi timp se va avea în vedere si încurajarea investitorilor și crearea de noi locuri de

muncă.

IV, Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri
proprietate privată şijustificarea alegerii procedurii;
În conformitate cu prevederile art.312 alin.(1) coroborat cu art.362 alin.3 din
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 - privind Codul Administrativ - Concedentul are
obligația de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate privată prin
aplicarea procedurii LICITAȚIEI.
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate
privată sunt:
a)transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesați a informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de
bunuri proprietate privată ;
b)tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către
autoritatea publică, a criteriilor deatribuire a contractului de concesiune de bunuri
proprietate privată ;
c)proporţionalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie
necesară și corespunzătoare naturii contractului;
d)nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelora și reguli,
indiferent de naționalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de
concesiune de bunuri proprietate privată, potrivit condiţiilor prevăzute în acordurile
şi convențiile la care Româniaeste parte;
e)libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca
orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în
condiţiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaţionale la care România este

parte.

V. Durata estimată a concesiunii;
Durata concesionării propusă pentru aceste suprafețe având ca obiectiv construirea
de parc/parcuri fotovoltaice este de 30 ani:

Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată poate fi prelungit prin

acordul de voinţă al părților, încheiat în formăscrisă, cu condiția ca durata însumată să

nu depăşească 49 deani, în urma adoptării unei Hotărâri de Consiliu Judeţean, în urma

unei solicitări a concesionarului cu minim 6 luni înainte de expirarea contractului de
concesiune,

Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea lui sunt interzise.

VI. Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
6.1. După studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini prin Hotărâre a
Consiliului Judeţean Ialomiţa se va procedala publicarea anunţului publicitar.

6,2. Procedura de concesionare se varealiza în 30 (treizeci) zile de la data

publicării anunţului de participare.
6.3, Licitaţia va avea loc în termen de 3 zile lucrătoare de la data limită
prevăzută pentru depunerea ofertelor la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
6.4. Ofertantula cărei ofertă vafi declarată câștigătoare va fi informat despre
alegerea sa în termen de 3 zile lucrătoare de la datalicitației.
6.5. Contractul de concesiunevafi încheiat în termen de 25 zile de la data la care
concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, eventualele
contestaţii fiind rezolvate anterior.

VII, Avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a hezervelor de Stat şi Probleme
Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în
infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz;
Pentru suprafețele de teren propuse pentru concesionare , Consiliul Țudeţean
Ialomiţa a primit “aviz favorabil însoţit de condiţii „ de la Agenţia Naţională pentru
arii Naturale Protejate- Serviciul Teritorial Ialomiţa după cum urmează:
s C.F.nr.21274 - Aviz nr.106/ST 11./15.06.2020
|
e C.F.nr.22192 - Aviz nr.250/STL 1L/23.10.2020
e C.F.nr.22262 -Aviz nr.251/STL 1L/23.10.2020
VIII. Avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale
protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în
interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorității teritoriale pentru
protecția mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are
structură de administrare/custode.
Pentru suprafețele de teren propuse pentru concesionare , Consiliul Județean
Ialomiţa a primit de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale "aviz favorabil după cum urmează:
e C.F.nr.21274 - Aviznr.1717P5/15.06.2020
« C.F.nr,22192 - Aviz nr.2907 PS/10.12.2020.
e C.F.nr.22262 -Aviz nr.1716 PS/07.07.2020
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CAP, 3. CAIETUL DE SARCINI

i, Informaţii generale privind obiectul concesiuni„nunuaneneaareasrnnaaeapzanenanerovenearezata 5
1.1. Descrierea și identificarea bunuluicare urmează să fie concesionat;
1.2, Destinația bunurilor cefac obiectul concesiunii;
1.3. Condiţiile de exploatare a concesiunii;
1.4. Obiective
2. Condiţii generale ale concesiuni... nanaeenereeeneeeasaeenesaerannananaaaazananeneaantenasanta 9
2.1. Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea
concesiunii;

2.2. Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţieiîn vigoare;

2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitateși permanenţă;
2.4, Interdicţia subconcesionării bunului concesionat;
2.5. Condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata
concesiunii;

2.6. Durata concesiunii;

2.7. Redevenţa minimă;
2.8. Natura și cuantumul garanţiilor solicitate de concedent;
2.9. Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent;

3. Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele...

4. Clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune
CAP.4 Instrucţiuni privind modulde elaborare şi prezentare a ofertelor,
CAP.,5. Informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire
CAP,6.Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac

CAP.7 Informaţii referitoarela clauzele contractuale obligatorii

CAP,8. Draft Contract...
CAP.9, Formulare
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DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

Cap, 1 .1NrORMAŢII GENERALE
1.1.Denumirea - CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

1.2. Codulfiscal - 4231776
1.3. Adresa - Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1
1.4. Cont - R089TREZ391214300530XXXX- Trezoreria Municipiului Slobozia
1.5, Cont de garanţii - RO 67TREZ3915006XXX000121 - Trezoreria Municipiului
Slobozia
1.6.Numărul detelefon - 0243/230201

1.7.Numărulde fax - 0243/ 233.000
1.8. Adresa de e-mail - cjiQcicnet.ro
1.9.Persoană de contact ; Informaţii suplimentare: la numărul de telefon:
0243/230201 int. 244, fax. 0243/233.000, Compartiment patrimoniu public şi
privat, persoană de contact: consilier Șelaru Gheorghe.

Cap.2INSTRUCȚIUNIPRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA

PROCEDURII DE CONCESIONARE;

Forma de concesiunare - LICITAȚIE cu oferte în plic sigilat.
Cadrul legislativ de referință:
1. Ordonanţade Urgenţă nr.57/2019 - privind Codul Administrativ

2. Hotărârea Consiliului Județean nr,____ din data de

3. Orice alte acte normative relative la obiectul documentaţiei de atribuire.
Procedura de licitaţie se va desfăşura dacă au fost depuse cel puţin 2 oferte
valabile pentru fiecare modul.
În caz contrar concedentul având obligaţia să anuleze procedura dacă nu au fost
depuse 2 oferte valabile pentru fiecare modul şi să organizeze o nouălicitaţie
în aceleași condiţii în termen de 15 zile de la publicarea unui nou anunţ pentru
modulele care nu respectcondiţiile de la pct.1.
În cazul organizării unei noilicitaţii , procedura este valabilăîn situația în care a

fost depusă cel puţin o ofertă valabilă pentru fiecare modul.

În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduride licitaţie nu se depune
nicio ofertă valabilă, pentru fiecare modul concedentul anulează procedura de
licitaţie.
Pentru cea de-a doualicitație va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată
pentru primalicitație.
Termen de raspuns la solicitări de clarificări -5 zile lucrătoare de la primirea

acestora,

area

În cazul în care solicitarea declarificare nu a fosttransmisă în timp util, punând
astfel concedentulîn imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la punctul
6, acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare
în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea
răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate
înainte de data limită de depunere a ofertelor.
După primirea ofertelor, în perioada anunţată şi înscrierea lor în ordinea primirii
în registrul de intrare a documentelor la Consiliul Judeţean Ialomiţa plicurile
închise şi sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, constituită prin Hotararea
Consiliul Judeţean Ialomiţa nr.___ din
la data și ora fixată pentru
deschiderea lor prevazutăîn anunțulpublicitar.
Şedinţa de deschidere a ofertelor este publică.
În deschiderea ședinței Preşedintele comisiei delicitaţie anunţă:

Componenţa comisiei delicitație;

Suprafața de teren ce se concesionează;
Nivelulde pornireal redevenței minimeobligatorii;
Denumirea și numărulde ordine al ofertanţilor - stabilit în funcţie de data și
ora depunerii documentelor în vederea participării la licitaţie.
e. Modulde desfășurare a ședinței delicitaţie, asigurându-se ca fiecare ofertant
a înţeles aceasta procedură și răspunde la eventualele întrebări puse de
ofertanţi,

f.

11.

Preşedintele comisiei va aduce la cunoștința ofertanţilor neacceptarea de
obiecţii, sugestii sau derogări de la procedură din partea ofertanţilor.
În cadrul şedinţei de deschiderenu este permisă respingereanici unei oferte, cu
excepţia celorcarese încadrează într-una dintre următoarele situații:
a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât

cele stabilite în anunţul publicitar ;
12,

b) nu suntînsoțite de garanția de participare,în cuantumulși forma stabilită.

Deschiderea ofertelor va avea loc la data și ora menţionateîn anunţul de licitaţie,

în prezența ofertanţilor sau a persoanelorcare reprezintă ofertanţii la licitație,

în baza împuternicirii acordate de aceștia, comisia de licitație procedează la
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

identificarea ofertanţilor şi la deschiderea plicurilor exterioare conținând
documentele de participare ale ofertanţilor prezenți.
După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care

nu conţin totalitatea documentelor și datelor cerute în “Instrucţiunile privind
modul de elaborare și prezentare a ofertelor”şi întocmeşte un proces-verbal, în
care se menţioneazărezultatul deschiderii plicurilor respective.
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a
solicita clarificări și după caz, completări ale documentelor prezentate de
ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerințele solicitate.
Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluareși se transmite
de către concedent ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea

propunerii comisiei de evaluare.

Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile
lucrătoare de la primirea acesteia.
Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să
determine apariţia unui avantaj în favoarea unuiofertant.
Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai după semnarea
procesului verbal de cătretoţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi,
şi numaidacă există cel putin 2 oferte valabile pentru fiecare modul.
În baza procesului - verbalîn care se menționează ofertele valabile, ofertele care

nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă
de la procedura de atribuire, comisia de evaluare întocmeste, în termen de 1 zile

lucrătoare, un raport pe care îl transmite Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa care cuprinde
descrierea procedurii de concesionare şi operaţiunile de evaluare,
elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului
câștigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câștigător nici un ofertant,

20.

cauzele respingerii.
După primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, în termen de 3 zile
lucrătoare informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii care nu au

participat la procedura de licitaţie şi ale căror oferte au fost excluse, indicând

21,

motivele excluderii.
Concedentul poate să încheie contractul de concesiune de bunuri proprietate
privată numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la
data realizării comunicării.
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Cap. 3 CAIETUL DE SARCINI
„1, INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII;
1.1.

Descriereaşiidentificarea bunului care urmează să fie concesionat;

Bunurile care sunt prevăzute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate în

vederea culegerii de fructe naturale,civile sau industriale și producte pot face obiectul

concesiunii.
Consiliul Judeţean Ialomiţa are la această dată în domeniulprivat al judeţului,

suprafața de 712,4225 ha teren cu destinaţia agricolă - ,

comunei Vlădeni, teren liber de sarcini .

situată în extravilanul

Din suprafaţa totală 74,3563 ha sunt ocupate de curți-construcții, drumuri

exploatare, canale desecare şi ape (canale) și nu sunt supuse concesionării, rămânând
suprafaţa de 600,1220 ha teren cu destinaţia agricolă - categoria de teren productiv
şi 37,9342 ha teren cu destinația agricolă din categoria neproductiv care va fi

concesionată.

Terenurile propuse pentru concesionare au potenţia! agricolscăzutfaptce a condus
ca pe parcursul anului 2020 săfie reziliat un contract de concesiune pentru o suprafață

de 566,9279 ha care aveaca obiectcultura de cereale după 2 ani de concesiune .

Ca urmarea solicitărilor venite din partea unorinvestitori privați care doresc să

investească pe aceste terenuri prin construirea unor parcuri fotovoltaice de diverse
puteri precum și punerea in practică a unei strategii pentru valorificarea potenţialului
surselor regenerabile ce se înscrie in coordonatele dezvoltării energetice a Judeţului
Ialomiţa pe termen mediu si lung si oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii
referitoare la alternativele energetice si înscrierea in acquis-ul comunitar în domeniu.
Având în vedere cele prezentate terenul în suprafaţă de 638,0662 ha se
concesionează prin licitație cu obiectivul - Construirea de _parc/_ parcuri

fotovoltaice, concesionarul având posibilitatea de a realiza investiţiile necesare pentru

asigurarea funcţionalităţii acestuia şi producerea energiei regenerabile.
Suprafațatotală de ha terenarabil aflat pe raza U.A.T. Vladeni a fost împarțită în
4 module conform cărților funciareși cuprinde următoarele categorii de teren :
Nr.

CF

Suprafața

Arabii

Ape

Canale

Drumuri

(die)

Neprod

1

22192

|_370,9016

339,6928

0

17,8029

13,0652_|_

0,3407

0

Modul
2
3
4

i

22262
22262
21274
TOTAL

(ha)

264,9178
|__38,6689
|_37.9342
712,4225

(na)

227,2351
33,2041
0
600,1320

(ha)

0
1,3070
0
1,3070
n

(ha)

28,7352
3,1554
0
49,6935

(ha)

6,5264
0,9998
0
20,5914

(Ba)

2,4211
0,0026
0
2,7644

0
9
37,9342
37,9342

* Notă:

Terenurile neagricole constând din curţi-construcţii, drumuri exploatare,

îi

Iei

20
Zarzrza

[773093

un

3

atu 52

i

canale desecare şi ape (canale) în suprafață totală de 74,3563 ha nu fac obiectul
concesionării.

MODULUL 1 - Suprafaţa de 370,9016 ha, cuprinsă în C.F. nr.22192 parţial este
situată în partea de nord a terenului deținut de județul Ialomița, pe teritoriul

administrativ al U.A.T. Vlădeni, fiind situată la o distanță de aproximativ 3 km de

localitatea Vlădeni, şi cale de acces principală drum exploatare pietruit,
următoarele vecinătăți:
1.
Nord-digulde regularizare a râului Ialomiţa;
2.
Sud-teren concesionat de S.C, Agricola Găina S.R.L. șiteren libersarcini;
3.

având

Vest-teren concesionat de S.C. Agricola Găina S.R.L;

4.
Est-teren concesionatde S.C. Green Harvest S.R.L,
ISTORIC - Suprafața sus menționată a fost concesionată până în anul 2020

MODULUL 2 - 264,9178 ha cuprinsă în C.F. nr. 22262 parţial este situată în centrul

terenului deţinut de județul Ialomiţa, pe teritoriul administrativ al U.A.T. Vlădeni, fiind
situată la o distanţă aproximativ de 2,5 km de intravilanullocalității Vlădeni cu cale de
acces principală drum exploatare pietruit, drum de exploatare având următoarele
vecinătăți:
1. Nord —

teren domeniul privat liber sarcini, S.C. Green Harvest SRL (drum

exploatare pietruit);
2. Sud - teren concesionat S.C. Agricola Găina SRL şi Şeitan Marius Eugen |.].;
3. Vest -teren concesionat de S.C. Agricola Găina SRL;
"pr

4. Est - teren concesionat de Seitan Marius Eugen I.I, Asociaţia Vânătorilor şi
Pescarilor Sportivi "ACVILA, proprietari persoane fizice, respectiv
ISTORIC - Suprafaţa sus menţionată a fost concesionată până în anul 2020

MODULUL - 3 - 38,6689 ha cuprinsă în C.F. nr, 22262 parţialla o distanţă de 0,08

km de intravilanul localităţii Vlădeni, cu cale de acces , drum de exploatare având
următoarele vecinătăți:
1. Nord teren liber sarcini;

2, Sud - teren extravilan U.A.T. Vlădeni;

3. Est - teren domeniul public liber sarcini;

4. Vest teren extravilan U.A.T, Vlădeni.
ISTORIC - Nu a mai fostcultivat din anul 2015
MODULUL 4 - 37.9342 ha cuprinsă în CF. nr.21274 - parţialla o distanță de 0,06
km de intravilanul localităţii Vlădeni, cu cale de acces , drum de exploatare având
următoarele vecinătăți:
1. Nord teren liber sarcini;
2. Sud - teren extravilan U.A,T. Vlădeni;
3. Est-teren domeniul public liber sarcini;

4. Vest - teren extravilan U.A.T. Vlădeni,
ISTORIC - Nu a maifostcultivat niciodată

1.2, Destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii;

Terenul se concesionează pentru realizarea unui parc fotovoltaic, concesionarul
având posibilitatea de a realiza investiţiile necesare pentru asigurarea funcționalități
acestuia şi producerea energiei regenerabile.
1.3. Condiţiile de exploatare a concesiunii;
Investiţiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze pentru fi îndeplinite
obiectivele pe care concedentul şi le-a propus prin concesionarea terenului sunt
următoarele:
a) Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor arabile sau folosirea lor
temporară sau definitivă în alte scopuri decât pentru obţinerea producţiei
agricole se face numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
b) Obţinerea tuturor avizelor în vederea dezvoltării și exploatării unui parc
fotovoltaic pentru producerea de energie electrică în scopul introducerii în
sistemul electric naţional, inclusiv încheierea unui contract de conectare cu o
societate de distribuţie a energiei electrice;

c) obţinerea autorizaţiei de construire a parcului fotovoltaic;
d) construirea și dezvoltarea parcului fotovoltaic;

e) conectarea la sistemul național de energie;

f) exploatarea eficientă a parcului fotovoltaic;
g) investiţii conexe în drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor
agabaritice pentru transportul si montajul echipamentelor în parcurile
fotovoltaice și întreţinerea lor pe durata derulării contractului de concesiune se

face pe cheltuiala concesionarului, fără nicio obligaţie din partea concedentului
în condiţiile legii.

h) identificarea şi parcelarea terenului care va face obiectul Contractului de
concesiune se face pecheltuiala concesionarului;
nn

1.4. Obiectivele de ordin:
1,4.1.Motivaţia pentru componenta economica:

Administrarea eficienta a domeniului privat al județului Ialomița pentru
atragerea de venituri suplimentare la bugetuljudeţului;
Dezvoltarea agenţilor economici, care vor adjudeca terenurile concesionate în
urmalicitației.
Dezvoltarea durabilă a regiunii vizate, fapt care va diminua pericolul pierderii de

rezidenţisi de locuri de muncăin viitorul apropiat

Investiţii conexe în drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor
agabaritice pentru transportul si montajul echipamentelor în parcurile
fotovoltaice;

Utilizarea materialelor de construcții autohtone pentru realizarea acestor
investiţii (fundaţii, platforme de montaj, căi de acces, etc);
Obținerea unor venituri sigure şi constante la bugetul judeţean, pe o perioada
lungă (durata de viața a instalaţiilor fiind de peste 35 - 40 ani) din redevența
datorată de concesionar precum și din taxe si impozite;

Posibilitatea accesării unor
dezvoltarea durabilă a zonei.

fonduri

europene,

nerambursabile,

pentru

1.4.2. Motivația pentru componenta financiară:
Principalele avantaje ale concesionării terenului sunt următoarele:

Y” Concesionarea terenului disponibil, în condiţiile legii, determină o sursă de
venituri proprii pentru bugetul Consiliului Judeţean prin plata redevenţei anuale.

v Totodată , viitorul concesionar va genera venituri primăriei locale prin plata

impozitelor şi taxelor locale respective, iar prin derularea activităţii de cresterea
potentialului economocal zonei.
Concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a
terenului concesionat, în sarcina concesionarului( inclusiv cele de mediu).

1.4.3, Motivația pentru componenta socială:
Cresterii potentialului economic al zonei,pentru a deservi populaţia din comuna
Vlădeni câtși din alte localităţi.
Prin realizarea unei asemenea investiţii în zona respectivă, se vor asigura noi

locuri de muncă într-o zonă defavorizată economic pentru cetățenii din
localitate, având în vedere faptulcă rata şomajului este la cote ridicate. Totodată

se pot impulsiona şialte activități conexe, care să contribuie la dezvoltarea zonei

şi a localității Vlădeni.
Având în vedere că această comună este preponderent agrară, investiţiile în

acest domeniu ar duce la îmbunătăţireaniveluluide traial locuitorilor.

Prin realizarea acestei concesiuni se atrage capitalul privat în acțiuni ce vizează
satisfacerea unor nevoi ale comunităților locale precum și ridicarea interesului
cetățenilor de a-şi diversifica diferite activități productive în zonă, precum şi
pentru promovarea unor proiecte ce îndeplinesc cerințele Uniunii Europene..
Invesţiţiile se vor realiza în baza unui proiectdeinvestiţii și vorfi dotate conform
standardelor în vigoare.

1.4,4.Motivaţia pentru componenia de mediu:

Ss

Y Concesionarul va avea obligaţia, prin contractul de concesiune, să respecte toată

legislația în vigoare pe probleme de mediu. Contractul transferă
responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de
protecția mediului, printre care unele dintrecele mai importante sunt:
Luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuareasi evitarea poluării solului

SS

SSI

si a apei subterane, cu efecte asupra sănătăţii populaţiei;

Prin soluțiile adoptate se va urmării asigurarea protecției mediului conform
legislaţiei în vigoare.
Arhitectura vafi în concordanţă cu ambientularhitectural zonal.

Amplasarea pe teren ca şi accesele vorfi proiectate astfel încât să asigure fluența
în zonă.
Prin soluţiile adoptate se va ţine cont de îmbunătățirea factorilor de mediu și a
microclimatului din zonă prin amenajare și întreţinere.

2. CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII;

2.1. Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în
derularea concesiunii;

a) La expirarea contractului de concesiune , concesionarul este obligatsă restituie

în deplină proprietate,liber desarcini bunul concesionat,
b) În contractulde concesiune se vor stipula în mod obligatoriu,distinct, categoriile
de bunurice vor fi utilizate de concesionarîn derularea concesiunii .

c) La încetarea, din orice cauză, a contratului de concesiune, bunurile ce au fost

utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum
urmează:
-

-

Bunurile de retur, așa cum au fost stabilite în contractul de concesiune,

se vor întoarce în posesia concedentului, gratuit şi libere de orice sarcini;
Bunurile de preluare, bunurile utilizate de concesionar pe perioada
concesiunii, care nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentulîși

poate exprima intenţia de a le cumpăra la încetarea concesiunii dacă este
cazul, contra unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare întocmită de

-

una din părți şi însuşită de cealaltă parte sau pe bază de raport de
evaluare întocmit de un evaluator independent.

Bunurile proprii, bunuri utilizate pe durata concesionării de concesionar

ce sunt și rămân proprietatea acestuia la încetarea contractului de
concesiune, dacă nu suntfructe industriale sau nu fac obiectul sau intenția
concedentului de a le achiziționa ca bunuri de preluare
2.2. Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;
Concesionarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor

legale în domeniul protecției mediului.

2.3, Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență;
Concesionarul este obligat să asigure exploatarea în regim de continuitate și
permanență a bunurilor proprietate privată aferente
concesionate pe durata
contractului de concesiune.
2,4. Interdicţia subconcesionării bunului concesionat;
Este interzisă subconcesionarea în totalitate sau în parte a bunurilor proprietate

privată concesionate. După finalizarea procedurii de licitație şi încheierea contractului

de concesiune, concesionarul are obligația de a exploata în mod direct, pe riscul și
răspunderea sa bunurile proprietate privată ce fac obiectul concesiunii.
“gr

2.5.Condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata

concesiunii;

Concesionarul

are

dreptul

de

a

închiria

concesionate, cu respectarea prevederilor legale .

bunurile

proprietate

privată

2.6. Durata concesiunii;

Durata concesionării propusă pentru aceste suprafețe având ca obiectiv construirea

de parc/parcuri fotovoltaice este de 30 ani:
Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată poate fi prelungit prin
acordul de voinţă al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să

nu depăşească 49 de ani, în urma adoptării unei Hotărâri de Consiliu Judeţean, în urma
unei soliciţări a concesionarului cu minim 6 luni înainte de expirarea contractului de
concesiune.
Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea lui sunt interzise.

2.7. Redevenţa minimă;
2.7.1. Nivelul minim al redevenţei de la care pornește licitația este de 1.690,00
lei/ha/an , care reprezintă cea mai mare redevență încasată de Consiliul Judeţean
Ialomiţa pe terenurile agricole din raza UAT Vlădeni
- urmărindu-se obținerea unor venituri suplimentarela bugetul județului, dar in

acelaşi timp se va avea în vedere si încurajarea investitorilor și crearea de noi locuri de
muncă.

2.7.2. Prețul redevenţei

licitat,

va fi cel puţin egal cu 1.690,00 lei/ha/an

din

prezentul caiet de sarcini, se indexează anual, la 1 ianuarie, cu indicele de inflației

comunicatde Institutul Naţional de Statistică pentru anul precedent.

2.7.3. Preţul redevenţeilicitat, se va plăti după cum urmează:

a) pentru contractele încheiate până la 31 iulie, redevenţa se plăteşte în două
tranșe, respectiv: 50% din cuantumul redevenţei în termen de 30 de zile de la

data semnării contractului iar diferența de 50% până la data de 31 octombrie,

b) pentru următorii ani ai concesiunii, redevența se plătește în două tranșe,

respectiv: 50% din cuantumul redevența până la data de 31 iulie iar diferența

de 50% până la data de 31 octombrie.

c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii şi data
încetării contractului redevența, se plăteşte până la data de 31 ianuarie a
anului respectiv.

d) plata

redevenţei

se

face

de

către

concesionar

în

contul

IBAN

RO

R089TREZ39121A300530XXXX - Trezoreria Municipiului Slobozia, la

termenele şi în condiţiile prevăzute, pe baza facturii emise de concedent

e) neplata redevenţeiîn termen de 30 zile de la împlinirea termenului prevăzutîn

contract, atrage după sine transmiterea de către concedent a unei somații de
plată, către concesionar.

f) Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plată, concesionarul nu
a efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, fără

intervenția instanţelor judecătorești, prezenta clauză echivalând unui pact
comisoriu de gradul IV, conform art.1553 din Codul Civil şi se procedează la
revenirea terenurilor la dispoziţia concedentului fără nicio obligaţie a acestuia

față de concesionar.
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2.8. Natura şi cuantumul garanțiilorsolicitate de concedent;
2.8.1. În vederea participării la licitaţie, ofertanții sunt obligați să depunăla
organizator garanţia de participare în cuantum de 5 % din suma datorată
concedentului, cu titlu de redevență minimă (de la care se porneşte licitaţia pentru
primul an al concesiuni, calculată în funcție de suprafața pe care ofertantul
intenționează să o concesioneze).
2.8.2. Valoarea garanţiei de participare este următoarea:
Val.Min
-

Modul

Suprafață

Redevenţă

Valtotală/an

MAL
M.2
M.3
M.4
TOTAL

339,6928
227,2351
33,2041
37,9342
638,0662

1.690,00
1.690,00
1.690,00
1.690,00
1.690,00

574.080,83
384.027,31
56.114,92
64.108,79
1.078.331,87

(ba)

Lei/ha

ei/ha

Val.Garanţie

Participare

50% lei

28,704,04
19.201,36
2.805,74
3,205,43
53.916,59

2.8.3. Garanţia se constituie printr-un:
a) Instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o
societate de asigurări, care devine anexă la contract.

b) Garanţia poate fi constituită şi prin depunere în numerar a valorii aceasteia la
casieria ConsiliuluiJudeţean Ialomiţa pentru valori până la 5.000lei
c) Garanţia trebuiesă fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate
prevăzute în documentația deatribuire.
2.8.4. Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia în termen de 10 zile
lucrătoare de la desemnarea ofertantului câștigător în urma uneicereri derestituire,
cu excepţia ofertantului declarat câştigător cu care se va încheia contractul de
concesiune,
2.8.5. Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:
a) dacăofertantulîşi retrage oferta în termenul de valabilitateal acesteia;
b) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu semnează contractulîn termen de
30 de zile de la data la care proprietarul a informat ofertantul despre alegerea
ofertei sale.
2.8.6. (1) În termen de 30 zile de la data încheierii contractului de concesiune,
concesionarulva depune cutitlu de garanţie, careva fi constituită pe parcursul derulării

contractului, o sumă reprezentând o cotă de 10% din suma datorată concedentului cu

titlu de redevenţă pentru primul an de concesionare pentru prelevarea penalităților de
întârziere şi sumelor datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului
de concesiune .
(2) Garanţia se returnează la cerereascrisă a concesionarului, în termen de 7 zile de la
încetarea contractului de concesiune, dacă aceasta nu a fost utilizată de către concedent,

pentru prelevarea penalităţilor de întârziere şi sumelor datorate concedentuluide către

concesionar, în baza contractului de concesiune.

2.8.7. Garanțţia se constituie :
a) Garanţia se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii
de o societate bancară, sau o societate deasigurări şi devine anexăla contract.
b) Garanţia trebuie să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate
prevăzute în contractul de concesiune.
c) Garanţia trebuie să fie irevocabilă,
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d) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa
necondiționat, respectiv la prima cerere a concedentului, pe baza declarației
acestuiacu privire la culpa persoanei garantate
e) Concesionarulare obligaţia de a reînnoi garanţia dacă această nu acoperă iniţial
întreaga perioadă a contractului de concesiune .
/) Garanţia se poate depune şi la Trezoreria Slobozia, prin ordin de plată, în contul
concedentului nr. IBAN-RO 67 TREZ 391 500 6XXX 000121 deschis la
Trezoreria Municipiului Slobozia sau la casieria Consiliului Județean Ialomița.

2.9. Condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii,

cum sunt: protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de
siguranţă în exploatare, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului
sau cele privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural
naţional, după caz, protecţia mediului, protecţia muncii, condiții impuse de
acordurileși convențiile internaţionale la care România este parte.
Pe durata contractului de concesiune, Concesionarul va avea obligaţia protejării
domeniului privat al Consiliului Judeţean Ialomiţa și punerea în valoare a acestuia,

precum și protecţia și conservarea mediului natural și construit în conformitate cu

reglementările legale în vigoare.
Concesionarul este obligat ca pe durata exploatării bunurilor ce fac obiectul
concesiunii să respecte condiţiile privind protecția muncii.
Concesionarul se obligă să folosească bunul concesionat cu prudența și diligența
unui bun proprietar, conform obiectivelor concedentului, fară a diminua în orice mod
potențialulși valoarea socio-economică a bunurilor oferite în concesiune,
În situația în care pe parcursul derulării contractului de concesiune, interesul
public naționalsau județean o impune, prin actadițional se va procedala reducerea cu
până la 5%a suprafeței concesionate şi cu reducerea corespunzătoare a redevenței
viitoare datorată de concesionar pentru suprafaţa respectivă.
Dacă interesul public național sau județean în temeiul căruia s-a diminuat
suprafața concesionată cu 5%, nu mai subzistă, această suprafaţă, va reveni fără o nouă
procedură de licitație la concesionarul iniţial, cu majorarea corespunzătoare a
redevenţei datorate.
Predarea-primirea suprafeţei de teren menționate mai sus se face pe bază de

proces verbal încheiatla momentulîn care intervine modificarea suprafeţei.

Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a
contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul naţional sau

local, notificând acest fapt concesionarul.
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3.CONDIȚIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE
SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE;

3,1 Ofertavafi transmisă (depusă) până la data şi ora din anunţulde licitaţie, riscurile

legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoaneiinteresate.

3.2 Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată
de către concedent până la data și ora limită pentru depunere, adică până la data şi ora
stabilite în anunţulde participare pentru desfășurarealicitaţiei de concesiune.
3.3 Oferta depusă la o altă adresa a concedentului decât cea stabilită în anunţul

concesiunii sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

Conţinutul ofertelor este confidenția! până la data stabilită pentru deschiderea acestora,
concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după
această dată,
3.4 Ofertele vor fi redactate obligatoriu în limba română. Orice document din cadrul
ofertei emis în altă limbă decât limba română, va fi depus împreună cu traducerea
autorizată. La data deschiderii ofertelor, documentele depuse trebuie să fie în termen.
3,5 Ofertele se depun la sediul concedentului - Consiliul Judeţean Ialomiţa Mun.
Slobozia, Piaţa Revoluţieinr. 1, jud, Ialomiţa în două plicuri sigilate, unul exterior și
unul interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor, în registrul

Oferte, precizându-se data și ora.
3.6 Oferta va fi depusă în 1 exemplar original în două plicuri închise şi sigilate, unul
exterior care va conţine documentele prevăzute în instrucţiunile privind modul de
elaborare și prezentare a ofertelor şi unulinterior care va conţine oferta propriu-zisă
semnată de ofertant. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către
ofertant.
3.7 Ofertaeste valabilă 90 de zile de la data limită de depunerea ofertelor stabilită prin
anunțul de licitaţie și este confidențială până la deschiderea de către comisia de
evaluare, Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe toată
perioada de valabilitate stabilită de concedent.
3.8 Ofertantulva suportatoate cheltuielile aferente elaborării şi prezentării oferteisale;
Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele
licitaţiei, este secretă și se depuneîn vederea participării la licitație;
3.9 Dovada constituirii garanţiei de participare Ia licitaţie va fi ataşată plicului
exterior. Neconstituirea garanţiei de participare până la data şi ora limită de depunere a
ofertelor, atrage după sine descalificarea ofertantului. Garanția de participare se
restituie, la cererea scrisă a ofertanţilor, în termen de 7 zile de la semnarea contractului
de concesiunecu ofertantul declarant câştigător, în baza unei solicitări scrise depuse la

sediul Consiliului Județean Ialomiţa. Constituirea garanţiei de bună execuţie după

semnarea contractului de concesiune de către ofertantul declarant câștigătorîn termen
de maxim 30 de zile de la data semnării acestuia, atrage după sine restituirea garanţiei
de participare pentru ofertantul declarant câștigător.
3.10 Fiecare participant poate depune doaro singură oferta.
3.11 Revocarea ofertei de către ofertant în perioada de valabilitate a acesteia, potrivit
anunţului, atrage după sinepierderea garanţiei de participare.
3,12 Revocarea de către ofertantul câştigător a ofertei după adjudecare, atrage după
sine anularealicitaţiei şi pierderea garanţiei de participare şi, dacă este cazul, plata de
daune interese în cuantum de 10% de către partea în culpă. Dauneinterese reprezintă
pagubaefectivă şi câştigul nerealizat calculatla nivelulredevenţei ofertate de câștigător
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în cadrul procedurii de licitatie pâna in momentul semnării unui nou contract, dar nu

mai tîrziu de 12 luni.

4, CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE
BUNURI PROPRIETATE PRIVATĂ,
Contractului de concesiune a bunurilor proprietate privată încetează în
următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune , în măsura în care părţile nu

convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de lege;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune,prin denunțarea unilaterală de
către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz

de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de
către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de
către concesionar, cu plata unei despăgubiriîn sarcina concedentului;
e) la dispariţia, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul
imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata
unei despăgubiri;
f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi
condiţiilor reglementate de lege.
În situaţia prevăzută lalit. b), concedentulva notifica de îndată intenţia de a denunța
unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate privată și va face menţiune cu
privirela motivele ce au determinat această măsură.
În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi
prin contractul de concesiune de bunuri proprietate privată sau a incapacității
îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptățită să solicite tribunalului în a cărui
rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea
contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc altfel.
În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionatsau în
cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de
îndată concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a
acestuia, declarând renunţarea la concesiune. Concedentul nu va puteafi obligatla plata
vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a acestor
situații.
Radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune în situaţia prevăzutăla lit.
b) se efectuează în baza actului de denunțare unilaterală sau în baza hotărârii
judecătoreşti definitive,în situația prevăzută la lit. c) şi d), în baza declaraţiei unilaterale
de reziliere a concedentului sau concesionarului, iar în situația prevăzută la lit. e), în

baza declarației unilaterale de renunțare la concesiune a concesionarului.
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a)
b)

d)
e)

Cap. 4. INSTRUCŢIUNIPRIVIND MODUL DE ELABORARE
ȘIPREZENTAREA OFERTELOR;
Ofertele vorfi redactateîn limba română.
Persoanele fizice sau juridice în calitate de concesionar care au litigii cu
autoritatea publică, sau care au debite neonorate, generate de neexecutarea
unor obligaţii contractuale către Consiliul Judeţean Ialomiţa, nu au dreptul de a
participa la şedinţele delicitaţie .
Ofertantul va prezenta un exemplar al ofertei și al documentelor care o

însoțesc în original , introduse în plicuri marcate care va fi înregistrat, în
ordinea primirii , precizându-sedata și ora.

Pe acest plic se va marca
- Oferta pentru licitație
“Concesionare teren
agricol - LOT..........- proprietatea privată a judeţului Ialomiţa - Inscripţia “

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA...ORA.”
Denumirea și adresa autorității concedente,
Denumirea și adresa concesionarului.

£) Alte inscrisuri atrag descalificarea ofertantilor

h) În acest plic sunt introduse cele două plicuri cu documentele de calificare și

)

oferta de preţ.
Pe plicul exterior va fi atașată dovada achitarii garanţiei de participare la
licitaţie care este egală cu 5% din suma datorată concedentului, cu titlu de
redevență minimă (de la care se porneşte licitația pentru primul an al
concesionării), calculată în funcţie de suprafața pe care ofertantul intenționează
să o concesioneze ,
Plicurile interioare sigilate care cuprind formularul de ofertă vor fi introduseîn
plicul exterior.
DOCUMENTE DE CALIFICARE -

5

CERTIFICAT CONSTATATOR, valabil emis de Oficiul Registrului Comerţului - să

aibă în domeniul de activitate principal sau secundar grupa CAEN - 351Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice; Cod CAEN-3511 Producţia de energie electrică (valabilla data depunerii ofertei)
COPIE DUPA ACTUL CONSTITUTIV si statutul societatii, inclusiv dupa toate
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actele aditionale ;

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE- CUI- emis de Oficiul Registrului Comerţului
DECLARATIE DE PARTICIPARE
DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

DECLARATIE privind neîncadrarea în prevederile Articolul 321 referitor la
Reguli privind conflictul de interese din OUG 57/2019

ÎMPUTERNICIRE(dacă este cazul)

DECLARAȚIE privind respectarea legislaţiei privind condiţiile de mediu, social
şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de
concesiune bunuri proprietate privată.
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ - privind dovada achitării obligaţiilor de
plată exigibile a impozitelor şi taxelorlocale - certificate constatatoare de la
organele fiscale competente pentru sediul principalcf Certificat ONRC;
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CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ emis de ANAF privind dovada achitării
obligaţiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul general
consolidat al statului;
CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL emis de ANAF.

INFORMAȚII GENERALE ofertant

PLICUL INTERIOR:

Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al
acestuia.
FORMULARUL DE OFERTĂ semnatde ofertant; Formularul 4
TABEL CENTRALIZATOR cu valoarea cifrei de afaceri aferentă anilor 2017;

2018; 2019 însoțit de
BILANȚURILE CONTABILE aferente
2017;2018;2019, semnate conform revederilorlegale.
Documente care să dovedească îndeplinirea factorului 3 de evaluare.
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anilor

CaD. 5a INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE
ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE, PRECUM ȘI
PONDEREA LOR; .

Criterii de Atribuire

Criteriile de atribuire au fost stabilite conform prevederilor art.318 din
0UG.57/2019 privind Codul Administrativ și sunt următoarele:

F1, Nivelul redevenţei - 40 onora40 p
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “Nivelul redevenţei” se
acordă astfel:
a) pentru cea mai mare dintre redevențe se acordă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv 40 puncte;

b) pentru altă redevență decât cea prevăzutăla litera a, se acordă punctajul pentru
redevenţa “n”astfel: 40 x redevenţa „n”/redevenţa cea mai mare
F2, Capacitatea economico-financiară a ofertanţilor - Cea mai mare media a cifrei
de afaceridin bilanţurile contabile aferente anilor 2017;2018;2019 - 30 puncte

Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “ Capacitatea
economico-financiară a ofertanţilor ” se acordă astfel:
a) pentru cea mai mare medie a cifrei de afaceri se acordă punctajul maxim
alocat factorului de evaluare respectiv 30 puncte;
b) pentru altă medie a cifrei de afaceri decât cea prevăzută la litera a, se acordă
punctajul pentru medie a cifrei de afaceri “n”astfel: 30 x medie a cifrei de
afaceri „n”/ medie a cifrei de afaceri cea mai mare.
Notă: Pentru acest factor ofertanţii vor prezenta un tabel centralizator cu valoarea
cifrei de afaceri aferentă anilor 2017; 2018; 2019 însoţit de bilanţurile contabile aferente
anilor 2017;2018;2019, semnate conform revederilor legale
F3, Condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat - Experienţă în
domeniul de activitate care corespunde obiectului procedurii de concesiune
„Construire parc fotovoltaic”
a) pentru 1 proiect implementat sau în curs de implementare la data depunerii
ofertei seacordă 5 puncte;
b) pentru 2 proiecte implementate se acordă 10 puncte;
c) pentru 3 proiecte implementate se acordă 20 puncte;
d) pentru 4 proiecte implementate sau mai multe se acordă 30 puncte;
Notă: Pentru acest factor ofertanţi vor prezenta documente din care să reiasă

implementarea/finalizarea acestor proiecte (se vor prezenta pentru fiecare proiect

implementat : valoarea investiţiei, locaţia, beneficiarul, puterea instalată, precum şi

dovada conectării şi furnizării energiei produse în rețeaua naţională, orice date
considerate de interes ].
TOTAL

100 puncte
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Cap. 6, INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL

DE UTILIZARE A CĂILOR DEATAC:

Concesionarul şi concedentul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă orice neînțelegere sau dispute care se poateivi între ei în cadrulsau în legătură

cu îndeplinirea contractului,

Dacă dupa 30 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, concedentul și
concesionarul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală,

soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,

modificarea și încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privată,
precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit Legii

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acțiunea în

justiţie se introduce la secţia contencios administrativ în a cărui jurisdicție se află sediul
concedentului.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Ialomiţa,
Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030, judetul Ialomita, Telefon: 0243
236 952, 0243 236 587 (centrala), Fax: 0243 232 266, E-mail: tr-ialomita-pgrefjust.ro,

infopubil2iust.ro.
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Cap, 7 INFORMAȚII REFERITOARELA CLAUZELE
CONTRACTUALE OBLIGATORII.
Informaţii generale

(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată trebuie să conţină partea
reglementară, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele
convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a
contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.

(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată va cuprinde drepturile şi
obligațiile concesionarului şi ale concedentului,
(3) Raporturile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe principiul
echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate
concesionarului şi obligaţiile care îi sunt impuse.
(4) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată va cuprinde şi clauze
contractuale referitoare la împărțirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi

concesionar.

(5) În contractul de concesiune de bunuri proprietate privată trebuie precizate în mod

distinct categoriile de bunurice vorfi utilizate de concesionar în derularea concesiunii,
respectiv:
- Bunurile de retur, așa cum au fost stabilite în contractul de concesiune, se vor
întoarce în posesia concedentului, gratuit și libere de orice sarcini;

-

Bunurile de preluare, bunurile utilizate de concesionar pe perioada

concesiunii, care nu sunt bunuri de retur , dar pentru care concedentul își poate

exprima intenţia de a le cumpărala încetarea concesiunii dacă este cazul, contra
unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare întocmită de una din părți şi

însuşită de cealaltă parte sau pe bază de raport de evaluare întocmit de un
-

evaluator independent,

Bunurile proprii, bunuri utilizate pe durata concesionării de concesionar ce
sunt şi rămân proprietatea acestuia la încetarea contractului de concesiune, dacă

nu sunt fructe industriale sau nufac obiectul sau intenția concedentului de a le

achiziționa ca bunuri de preluare .
(6) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată va fi încheiat în limba
română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
(7) În cazulîn care concesionaruleste de o altă naţionalitate sau cetățenie decâtcea

română şi dacă părţile consideră necesar, contractul de concesiune de bunuri
proprietate privată se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română și
două într-o altă limbă aleasă de acestea,
(8) În situaţia prevăzută la alin. (7) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba

română şi un exemplarîn limba străină în care a fost redactat contractul.
(9) În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.
Drepturileși obligaţiile concesionarului
(1) Este obligaţia concesionarului :
a) Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor arabile sau folosirea lor
temporară sau definitivă în alte scopuri decât pentru obţinerea producției
agricole se face numai în condiţiile prevăzute lege.
b) Obţinerea tuturor avizelor în vederea dezvoltării şi exploatării unui parc

fotovoltaic pentru producerea de energie electrică în scopul introducerii în
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sistemul electric național, inclusiv încheierea unui contract de conectare cu o
societate de distribuţie a energiei electrice;

Cc) Obţinerea autorizaţiei de construire a parculuifotovoltaic;
d) Construireaşi dezvoltarea parcului fotovoltaic;

e) Conectarea la sistemul național de energie;
f) Exploatarea eficientă a parcului fotovoltaic;
8) Investiţii conexe în drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor
agabaritice pentru transportul si montajul echipamentelor în parcurile

fotovoltaice și întreţinerea lor pe durata derulării contractului de concesiune se
face pe cheltuiala concesionarului, fără nicio obligație din partea concedentului
în condiţiile legii,

h) Identificarea și parcelarea terenului care va face obiectul Contractului de
concesiunese face pe cheltuiala concesionarului;
(2) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privată,

concesionarul dobândește dreptulde a exploata, pe riscul și pe răspundereasa, bunurile
proprietate privată ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către

concedent.

(3) Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele, respectiv
productele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și scopului
stabilit de părţiprin contractul de concesiune de bunuri proprietate privată,
(4) Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor

prevăzute în contractul de concesiune de bunuri proprietate privată şi în acord cu

prevederile legale specifice bunului concesionat,
(5) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de
execuţia obligațiilor sale, în cazulîn care această creştere rezultă în urma:
a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică;

b) unui caz de forță majoră sau unuicaz fortuit.

(6) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor
proprietate privată.
:

(7) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privată,

concesionarul are obligaţia să asigure exploatarea eficiență, în regim de continuitateşi

permanenţă, a bunurilor proprietate privată care fac obiectul concesiunii,
(8) Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data

semnării contractului de concesiune de bunuri proprietate privată să depună, cutitlu de

garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către
concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare.

- Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalitățile şi alte sume datorate

concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune de bunuri
proprietate privată.

(9) Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora

se va institui garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului.

(10) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea și în modul
stabilit în contractul de concesiune de bunuri proprietate privată.
(11) La încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privată,

concesionarul este obligatsă restituie, pe bază de proces-verbal, în deplină proprietate,
liber de orice sarcină, bunul concesionat.

(12) În condiţiile încetării contractului de concesiune de bunuri proprietate

privată din alte cauze decât prin ajungere la termen, forță majoră sau caz fortuit,
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concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate
privată, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent.
(13) În cazul în care concesionarul sesizează existența unor cauze sau iminenţa
producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului,

va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun
pentru asigurarea continuității exploatării bunului.

Drepturile și obligaţiile concedentului

(1) Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune
de bunuri proprietate privată modulîn care sunt respectate clauzele acestuia de către

concesionar.
(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a
concesionarului și în condiţiile stabilite în contractul de concesiune de bunuri
proprietate privată.

(3) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor

rezultate din contractul de concesiune de bunuri proprietate privată.
(4) Concedentuleste obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de
natură să aducăatingere drepturilor acestuia.
(5) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune
de bunuri proprietate privată, în afară de cazurile prevăzute de lege.

(6) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de
concesiune de bunuri proprietate privată, cu notificarea prealabilă a concesionarului,
din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.
(7) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite

de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune de bunuri

proprietate privată.
(8) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de concesiune de bunuri
proprietate privată îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără

întârziere o justă despăgubire.

(9) În caz de dezacord între concedent şi concesionarcu privire la suma despăgubirii,
aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Dezacordul nu
exclude îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concesionar.
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CONTRACT DE CONCESIUNE

privind concesionarea a unui teren agricol
situată în extravilanul comunei VLĂDENI

PENTRU CONSTRUIREA DE PARC FOTOVOLTAIC
I. Părţile contractante

Judeţul Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluţiei nr.1, cod
920032, tel. 0243/230201, fax. 0243/233000, Cod fiscal 4231776, cont
RO
„ deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat prin
domnul PAVEL MARIAN - PREȘEDINTEal Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de
CONCEDENT,pe de o parte,
Şi

jud,

Comerţului

cod.

,

cu

sediul

în

„ CLEF./CUL nr.

,
cont
„telefon/fax.

RO

juridică) pe de altă parte,

,

str,

Nr

număr de ordine la Registrul

,
deschis
la
„ În calitate de CONCESIONAR, (persoană

Sau

jud.

cod.

eliberat la data de

deschis la

_,

domiciliat

„C.N.P,

pe de altă parte,(persoană fizică)

în

„, de

„

str,

„C./B. seria ___,nr.

telefon/fax

Dr,

cont RO

,

, În calitate de CONCESIONAR,

La data de „ua eeeenaunnannnenteraerereemeeeeee:, LA Sediul concedentului, în temeiul OUG 57/2019

privind Codul administrativ, a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. .........., s-a
încheiat prezentul Contract de Concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune
Art. 1. (1) Obiectul contractului de concesiune este predarea de către concedent și
preluarea în scopul exploatării de către concesionara terenului agricol- , proprietatea

privată a Judeţului Ialomiţa , situatîn extravilanul comunei VLĂDENI,
Suprafața totală concesionată =
ha
(2) Terenul concesionatvafi folosit de către concesionar doar în scopul - construirii
unui parc fotovoltaic conform ofertei depuse la licitaţia din data de
(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele

categorii de bunuri:

a) Bunurile de retur: constând din teren agricol,

posesia concedentului, gratuit şi libere de orice sarcini;

ha - se vor întoarce în

b) Bunurile de preluare, bunurile utilizate de concesionar pe perioada
concesiunii, care nu sunt bunuri de retur dar pentru care concedentul îşi poate
exprima intenția de a le cumpărala încetarea concesiunii dacă este cazul, contra

unei sume de bani stabilite pe bază de evaluare întocmită de una din părți şi
însușită de cealaltă parte sau pe bază de raport de evaluare întocmit de un

evaluator independent.
c) Bunurile proprii, bunuri utilizate pe durata concesionării de concesionar ce
sunt şi rămân proprietatea acestuia la încetarea contractului de concesiune, dacă

nu sunt fructe industriale sau nu fac obiectul sau intenţia concedentului de a le
achiziţiona ca bunuri de preluare .
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(4) La încetarea contractului de concesiune, din orice cauză concesionarul este obligat
să restituie, în depiină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.
(5) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost

utilizate de concesionarîn derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează:

a) bunurile de retur, aşa cum au fost stabilite în caietul de sarcini, se vor întoarce

în posesia concedentului, gratuit și libere deorice sarcini;

b) bunurile de preluare, așa cum au fost stabilite în caietul de sarcini potfi
dobândite de concedent de la concesionar contra unei sume de banistabilite pe
bază de evaluare întocmită de una din părţi şi însușită de cealaltă parte sau pe
bază de raport de evaluare întocmit de un evaluator independent;
c) bunurile proprii, bunuri utilizate pe durata concesionării de concesionar ce
suntşi rămân proprietatea acestuia la încetarea contractului de concesiune, dacă
nu sunt fructe industriale sau nu fac obiectul sau intenția concedentului de a le
achiziţiona ca bunuri de preluare .

(6) În cazul în care contractul de concesiune se reziliază înainte de termen, iar Judeţul
Ialomița nu îşi exprimă voința de a prelua bunurile de preluare existente în condiţiile
art.1 alin.(5), lit.b) din contract, concesionarul are dreptul de a înstrăina bunurile de
preluare . Achizitorul bunurilor de preluare va prelua contractul de concesiune până la

expirarea termenului pentru care a fost încheiat cu respectarea tuturor clauzelor
acestuia.

Art. 2. (1) Concesiunea se face în condiţiile stabilite prin caietul de sarcini,

anexat la prezentul contract care este parte integrantă din acesta.
(2) Predarea-primirea terenului ce face obiectul concesiunii se va efectua în termen
de 10 zile de la încheierea contractului, și va fi consemnată într-un proces-verbal

încheiat între părţi care devine anexă la contract.

(3) Contractul de concesiune încheiat în scris şi înregistratla primăria pe raza
cărorase află terenul constituie titlu executoriu pentru plata redevenţei la
termenele şi în modalitățile stabilite în contract.
(4) Nivelul redevenţei nu poate fi modificat de concesionar ca urmare a unor

pierderi datorate unor factori naturali (calamităţi, inundaţii, secetă etc,).
(5) Părţile sunt obligate să notifice primăriei pe raza căreia se află terenul
concesionat și la care a fost înregistrat contractul de concesiune orice
modificare a nivelului redevenţei.

(6) Concesionarul are interdicția de a subconcesiona sau cesiona, total sau
parţial contractul de concesiune,

HII. Termenul
Art. 3. (1) Durata concesiunii este de

ani, începând de la data de

__/___[2021 până la __/___/20...
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată poate fi prelungit prin
acordul de voinţă al părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să
nu depăşească 49 de ani, în urma adoptării unei Hotărâri de Consiliu Judeţean, în urma
unei solicitări a concesionarului cu minim 6 luni înainte de expirarea contractului de
concesiune,

(3)Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea lui sunt interzise.
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IV. Redevenţa
Art. 4. (1) Nivelul redevenţei este de ___. lei/ha/an aşa cum a fost specificat în
oferta de preţ pentru suprafața de ...
ha concesionată , iar valoarea totală a

redevenţei este de _____ lei/an şi se va plăti după cum urmează:

g) pentru contractele încheiate până. la 31 iulie, redevența se plătește în două

tranșe, respectiv: 50%din cuantumul redevenţei în termen de 30 de zile de la

data semnării contractului iar diferența de 50% până la data de 31 octombrie.
h) pentru următorii ani ai concesiunii, redevenţa se plăteşte în două tranșe,
respectiv: 50% din cuantumul redevența pânăla data de 31 iulieiar diferența
de 50% până la data de 31 octombrie.

i)

pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii şi data
încetării contractului redevenţa, se plătește până la data de 31 ianuarie a
anului respectiv.

(2) Redevenţa se indexează anual, la 1 ianuarie, cu indicele de inflație comunicat

de Institutul Naţional de Statistică pentru anul precedent.

V. Plata redevenţei
Art, 5. (1) Plata redevenţei se face de către concesionar in contul nr. IBAN

RO89TREZ39121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, la

termenele şi în condiţiile prevăzute la art.4 din prezentul contract, pe baza facturii
emise de concedent.

(2) Neplata redevenței în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului

prevăzut la art. 4 din contract, atrage după sine transmiterea de către concedent a unei

somaţii de plată, către concesionar.

(3) Dacăîn termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plată, concesionarul

nu a efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, fără

intervenția instanţelor judecătorești, prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de
gradul IV, conform art.1553 din Codul Civil şi se procedează la revenirea terenurilor la
dispoziţia concedentuluifără nicio obligație a acestuia față de concesionar,

(4) Concesionarul rămâne obligat să plătească redevența datorată până la

retragerea terenului concesionat, stabilită prin procesul verbal de predare-primire și a

penalizărilor de întârziere, calculate potrivit arţ.11 alin.2 din prezentul contract
datorate până la plataintegrală a sumelordin concesionare .
VI. Documentele contractului:

Art. 6. (1) Documentele contractului sunt:
-

-

Oferta de preţ parte integrantă din prezentul contract

Caietul de sarciniallicitației de concesionare
Procesul verbal de predare - primire a terenului concesionat

Titlul de garanție constituit printr-un instrument de garantare emis în
condiţiile legii de o societate bancară, sau o societate de asigurări.
VII. Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art, 7.1, - Drepturile şi obligaţiile concedentului : Să predea terenul concesionarului

la termen și în condiţiile stabilite de prezentulcontract;
a) Să îl garanteze pe concesionar de evicțiune totală sau parțială, precum și de
viciile ascunse ale lucrului pe care concesionează;
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b) Să nu ia niciun fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului concesionat, de

natură să-l tulbure pe concesionar;
c) Să controleze oricând modul în care concesionarul exploatează terenul

concesionat, Pe timpul controlului, proprietarulva fi însoțit de concesionar sau
de un împuternicit al acestuia;

d) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului și în
prezenţa reprezentantului acestuia, cu excepția cazurilor când concesionarul își

dă acordul, în scris, cu privire la verificarea în absenţa sa sau când aceasta are

rolul de a constata situaţii de fapt reclamate,în scris, de concesionar,

e) În caz de tulburări ale terţilor în exploatarea normală a terenului, să acționeze
f)

împreună cu concesionarul, potrivit legii, pentru încetarea actelor de tulburare;
Să primească,la încetarea contractului, terenul care a făcut obiectul acestuia,

8) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementara
h)

contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul național
sau județean, notificând acest fapt concesionarul .

Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de

concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege și de prezentul contract.

i) Concedentul este obligat să notifice concesionarul la apariția
oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sale.

j) Concedentul are dreptul ca pe parcursul derulării contractului, dacă interesul
public, județean sau național o impune, prin act adiţional la prezentul contract, să
reducă suprafața concesionată în condiţiile art.14
Art. 7,2, - Drepturile şi obligaţiile concesionarului:
(1) Este obligația concesionarului :
a) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile sau folosirea lor
temporară sau definitivă în alte scopuri decât pentru obținerea producţiei

agricole se face numaiîn condiţiile prevăzute lege.

b) Obținerea tuturor avizelor în vederea dezvoltării şi exploatării unui parc
fotovoltaic pentru producerea de energie electrică în scopul introducerii în
sistemul electric național, inclusiv încheierea unui contract de conectare cu o

societate de distribuţie a energiei electrice;

c) Obţinerea autorizaţiei de construire a parculuifotovoltaic;

d) Construirea şi dezvoltarea parcului fotovoltaic;

e) Conectareala sistemul național de energie;
f) Exploatarea eficientă a parcului fotovoltaic;
g) Investiţii conexe în drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor
agabaritice pentru transportul si montajul echipamentelor în parcurile
fotovoltaice și întreţinerea lor pe durata derulării contractului de concesiune se

face pe cheltuiala concesionarului, fără nicio obligaţie din partea concedentului
în condiţiile legii.

h) Identificarea şi parcelarea terenului care va face obiectul Contractului de
concesiune se face pe cheltuiala concesionarului;

(2) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privată,
concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi pe răspundereasa, bunurile
proprietate privată ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către

concedent.
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(3) Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele, respectiv productele
bunurilor cefac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părți

prin contractul de concesiune de bunuri proprietate privată.
(4) Concesionarul își execută obligaţiile potrivit termenilor și condiţiilor prevăzute
în contractul de concesiune de bunuri proprietate privată și în acord cu prevederile
legale specifice bunului concesionat.
(5) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuţia
obligațiilor sale, în cazulîn care această creștere rezultă în urma:
a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică;
b) unui caz de forță majoră sau unui caz fortuit,

(6) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor

proprietate privată,
(7) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privată,
concesionarul are obligația să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi
permanenţă, a bunurilor proprietate privată care fac obiectul concesiunii.
(8) Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data
semnării contractului de concesiune de bunuri proprietate privată să depună, cu titlu de
garanție, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către
concedent,stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare.

- Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalităţile și alte sume datorate
concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune de bunuri
proprietate privată.

(9) Concesionarul este obligat să plătească redevența la valoarea și în modul

stabilit în contractul de concesiune de bunuri proprietate privată.
(10) La încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privată,
concesionarul este obligăt să restituie, pe bază de proces-verbal, în deplină proprietate,
liber de orice sarcină, bunul concesionat,

(11) În condiţiile încetării contractului de concesiune de bunuri proprietate

privată din alte cauze decât prin ajungere la termen, forță majoră sau caz fortuit,

concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate
privată,în condiţiile stipulate în contract, pânăla preluarea acestora de către concedent.

(12) În cazul în care concesionarul sesizează existența unor cauze sau iminenţa
producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului,

va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun
pentru asigurarea continuității exploatării bunului,

(13) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe

cheltuiala sa, bunurile ce fac obiectul contractului de concesiune.

(14) Să primească terenul concesionat la termen şi în condiţiile stabilite de

prezentul contract;

(15) Să folosească terenul pe care 1-a concesionat în scopul pentru care a fost

concesionat, după cum s-a prezentatîn oferta depusă la licitația în condiţiile stabilite
prin contract;

(16) Să nu degradeze terenul concesionat;
(17) Să plătească redevenţa la termenulşi în condiţiile prevăzute la cap.IV;
(18) Să suporte taxele de încheiere, înregistrare şi publicitate a contractului de

concesiune

(19) Să comunice concedentului şi să solicite acestuia să intervină în cazurile în
care este tulburat deterți în exploatarea terenului concesionat;
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(20) La încetarea contractului, are obligaţia de a restitui terenul concesionat în

starea în care 1-a primit de la concedent;

(21) Să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea

terenului concesionat;

(22) Să depună în termen de 5 zile lucrătoare la primăria în a cărei rază

teritorială se află bunurile concesionate, un exemplar a prezentului contract de
concesiune, pentru a fi înregistrat în registrul specialținut de secretarul consiliului local

şi să comunice concedentului o copie înregistrată a contractului de concesiune,
(23) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficientă, în regim de
continuitate şi de permanenţă, a bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit
obiectivelorstabilite de către concedentşi ofertei .
(24) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de protecția
mediului.

(25) Laîncetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen sau din alte

cauze prevăzute în prezentul contract, concesionarul este obligat să restituie
proprietarului, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în deplină proprietate,

bunurile de retur, în mod gratuitşi libere de orice sarcini.

(26) În cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenţei

unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea de exploatare a terenului, va notifica
deîndată dar nu mai târziu de 15 zile de la data constatării acest fapt conedentului , în

vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității exploatării
terenului.
(27) Concesionarul este obligat să nu deterioreze sau distrugă construcţiile sau
amenajările aflate pe terenul concesionat, respectiv: drumuri, canale de aducțiune,
canale de desecare, precum şi să execute, ori de câte ori este necesar, reparații la aceste
bunuri, pe cheltuiala proprie, în vederea bunei funcţionări a acestora.

(28) Să îndeplinească cu bună credinţă, toate obligațiile contractuale ce îi revin,
inclusive cele rezultate din caietul de sarcini
VIII. Garanţii
Art.8.1.(1) In termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de

concesiune , concesionarul va depune cu titlu de garantie, suma de

lei,

reprezentând o cota procentuală de 10% din suma datorată concedentului cu titlu de

redevenţă aferentă unui an calendaristic de concesiune, pentru prelevarea majorărilor
de întârziere şi sumelor datorate concedentului de către concesionar, în baza

contractului de concesiune.

(2) Neplata garanţiei termen de 5 de zile de la împlinirea termenului prevăzutla
alin.(1), atrage după sine transmiterea de către concedent a unei somații de plată, către
concesionar .

(3) Dacă în termen de 5 zile de la transmiterea somaţiei de plată, concesionarul

nu a efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, fără

intervenţia instanţelor judecătorești, prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de
gradul IV, conform art.1553 din Codul Civil și se procedează la revenirea terenurilorla
dispoziţia concedentuluifără nicio obligaţie a acestuia față de concesionar.
Art.8.2. Garanţia se returnează la cererea scrisă a concesionarului, în termen de
7 zile de la încetarea contractului de concesiune, dacă aceasta nu a fost utilizată de către

concedent, pentru prelevarea penalităților de întârziere şi sumelor datorate
concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.
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Art.8.3. Garanţia se constituie printr-un instrument de garantare emis în

condiţiile legii de o societate bancară, sau o societate de asigurări și devine anexă la

contract.

Art.8.4.(1) Garanţia trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de
valabilitate prevăzute în contractul de concesiune.

(2) Garanţiatrebuie să fie irevocabilă.
(3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va

executa necondiționat, respectiv la prima cerere a concedentului, pe baza declarației
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

(4) Concesionarulare obligaţia de a reînnoi garanția dacă această nu acoperă

inițial întreaga perioadă a contractului de concesiune .
Art.8.5.Garanţia se poate depune și la Trezoreria Slobozia, prin ordin de plată, în

contul concedentuluinr. IBAN-RO67TREZ3915006XXX000121 deschis la
Trezoreria Municipiului Slobozia sau la casieria Consiliului Județean Ialomița,
IX. Încetarea contractului de concesiune

Art.9,1, Prezentul contract de concesiune încetează prin :

a) Înțelegerea părților, pentru motive întemeiate verificate şi acceptate de

concedent, sub condiţia achitării de către concesionar, a redevenţei şi a altor

obligaţii izvorâte din contract.

b) La expirarea duratei stabilite în contract.

c) În cazulîn care interesul naționalsau local o impune, prin denunțarea unilaterală
de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina
acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;
d) În cazul imposibilității obiective a concesionarului de a exploata terenul
conesionat prin

renunțare,

fără

plata

unei

despăgubiri;

Renuntarea la

concesionarea bunului din partea concesionarului, fără plata unei despagubiri, la

deteriorarea, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul
imposibilităţi obiective a concesionarului de a exploata terenul (imposibilitate
dovedită cu acte de către concesionar acceptată de concedent; în acest caz
concesionar va notifica concedentul, în termen de 10 zile de la constatarea

situației intervenite, despre imposibilitatea obiectivă de realizare a activității.

Imposibilitatea obiectivă de a exploata bunul poate fi invocată în cazul

falimentului sau al dizolvării societății concesionare.
e) Prin decesul concesionarului sau dizolvarea, lichidarea orifalimentul persoanei
juridice respective.

Art.9.2. Rezilierea contractului intervine :

a) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin

rezilierea unilaterală de către concedent, cu plata redevenţei datorată pentru

anul calendaristic respectiv în care are loc rezilierea contractului

şi a

eventualelor penalități de întârziere aferente în sarcina concesionarului cu o
notificare prealabilă de 15 zile;

b) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea

unilaterală

de

către

concesionar,

cu

plata

concedentului cu o notificare prealabilă de 15 zile;

de despăgubiri în

sarcina

c) În cazul în care concesionar nu exploatează terenul în scopul în care a fost
concesionat cu obligaţia pentru concesionar de a plăti redevenţe pentru anul

calendaristic respectiv în care areloc rezilierea contractului,
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d) Neplata redevenţei atrage după sine transmiterea de către concedent a unei
somaţii de plată, către concesionar. Dacă în termen de 15 zile de la transmiterea
somaţiei de plată, concesionar nu a efectuat plata, atunci contractul de

concesiune este reziliat de drept , fără intervenţia instanțelor judecătoreşti,
prezenta clauză echivalând unui pact comisoriu de gradul IV, conform art.1553

din Codul Civil şi se procedează la revenirea terenurilor la dispoziția

concedentului fără nicio obligaţie a acestuiafață de concesionar.
9.2.1 Predarea - preluarea terenurilor care fac obiectul acestui contract se va face
pe bază de proces-verbal încheiat între părți, în prezența unui reprezentantal

primărieipe raza căreiase află terenul concesionat.
a. Concesionar va fi înștiințat de către concedent de data semnării procesului
verbalcu 7 zile înainte de data stabilită.

b. În cazulîn care după semnarea contractului de concesiune, concesionar sau un

reprezentantal acestuia nu se prezintă sau refuză să semneze procesul verbal de
predare-preluare a terenurilor se va aplica procedura reglementată de punctul

c.

3.12 din caietul de sarcini, anexă la prezentul contract,
În caz de neprezentare a concesionar sau reprezentantulîmputernicit al acestuia,
la procesul de predare preluare a terenurilor datorită rezilierii contractului,

procesul verbal va fi semnat în lipsa, bunurile trecând în administrarea
Consiliului Judeţean Ialomiţa, libere de orice sarcini, procesul verbal fiind

opozabil concesionarului .

d. În mod similar se procedează și în cazul refuzării semnării procesului verbal de
către concesionar sau reprezentantul împuternicit al acestuia.

e. Procesul verbal se întocmeşte în 3

(trei)

exemplare și se transmite

concesionarului şi primăria unde este înregistrat contractual de concesiune în
termen de 5 zile de la semnarea acestuia.

X. Clauze contractuale referitoare la obligatiile de mediu între

concedentşi concesionar
Art.10.1. Concesionar trebuie să exploateze terenul în conformitate cu normele de

mediu impuse de legislaţia în vigoare, acesta fiind singurul responsabil pentru orice

daună produsă terţilor sau pentru nerespectarea normelor în această materie.

XI. Răspunderea contractuală
Art.11.1.Nerespectarea de catre părțile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul
contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

Art.11.2 Pentru nerespectarea obligaţiei impusă de art.5 alin.(1) din prezentul contract,
concesionar va plăti penalizări de întârziere, de la scadență până în momentulplăţii, în
cuantum de 0,15 % pentru fiecare zi de întârziere, stabilite în conformitate cu

prevederile art.1535 alin.(1), din Legea nr.287/2009,privind CodulCivil.

Art.11.3. Nerespectarea

prevederilor contractuale în mod culpabil, dă dreptul

concedentului, în condiţiile art, 1553 alin (2) partea finală din Codul Civil , să rezilieze
de drept contractul, fără altă formalitate şi fără intervenţia instanțelor de judecată.

XII. Forţa Majoră
Art.12.1. Forţa majoră - (art.1351, alin.(2) Cod Civil) - este orice eveniment extern,

imprevizibil, absolutinvincibil şi inevitabil

12.11. Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
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121.2, Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore,
darfără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariţia acesteia,

12,1.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligaţia de a notifica celeilalte

părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziție în vederea limitării consecinţelor.
12,1,4. Dacă forța majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai

mare de 30 de zile,fiecare parte va avea dreptulsă notifice celeilalte părţi încetarea de
plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţisă poată pretindă celeilalte
daune-interese.
Art,12.2,Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la

producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu
întrunesc caracteristicile forței majore.

XIII. Litigii

Art.13,1. Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului
contract de concesiunese realizează potrivit prevederilor CoduluiCivil .

Art.13,2, Concedentul și concesionar vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabilă, prin negociere, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între eiîn
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art.13.3. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor negocieri, concedentul și
concesionarul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanțele judecătorești competente
de la domiciliul concedentului, potrivit dreptului comun.

XIV. Alte clauze
Art.14.(1) În situația în care pe parcursul derulării prezentului contract, interesul
interesul public naţional sau judeţean o impune, prin act adițional se va proceda la
reducerea cu un procent de până la 5% a suprafeței concesionate, cu reducerea

corespunzătoare a redevenței viitoare datorată de concesionar pentru suprafața
respectivă.
(2) Dacă interesul public național sau județean în temeiul căruia s-a diminuat suprafața

concesionată cu pînă la 5%, nu mai subzistă, această suprafaţă, va reveni fâră o nouă
procedură de licitaţie la concesionar iniţial, cu majorarea corespunzătoare a redevenţei

datorate,

(3) Predarea-primirea terenului prevăzut la aliniatele (2) şi (3) se face pe bază de
proces verbal încheiat la data în care intervine modificarea suprafeţei.

încheiat astăzi,

2021,

în 3 (trei) exemplare, dintre care unul la

concedent, și 2(două) la concesionar cu obligaţia de a înregistraşi preda un exemplar la

Consiliul Local pe raza căruia se află terenul concesionat.

CONCEDENI,

CONCESIONAR,
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 638,0662 ha teren cu destinația
agricolă aflat în proprietatea privată a judeţului ialomiţa și situat în extravilanul comunei Vlădeni
pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaic/fotovoltaice

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Ialomița se propune

aprobarea concesionării unei suprafețe de 638,0662 ha teren cu destinația agricolă aflat în

proprietatea privată a judeţului Ialomiţa şi situat în extravilanul comunei Vlădeni pentru construirea

de parc/parcuri fotovoltaic/fotovoitaice.

Conform prevederilor art. 303 alin. (1), coroborate cu art. 362 alin. (1) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, „bunurile proprietate privată pot fi concesionate de către unităţile administrativ-

teritoriale în baza unui contract de concesiune”, în urma uneilicitaţii organizate în condiţiile legii.

Terenul ce urmează a fi concesionat este proprietatea privată a județului Ialomița și are
destinația agricolă, cu o suprafață de 638, 0622 ha, situat în extravilanul comunei Vlădeni,

identificat și delimitatîn teritoriu prin cartea funciară nr. 22192 — Modulul1 — 370,9016 ha, cartea

funciară nr. 22262 — Modulul 2 — 264,9178 ha și Modulul 3 — 38,6689 ha, și cartea funciară nr. 21274
- Modulul 4 — 37,9342 ha.

Proiectul de hotărâre propune aprobarea “Studiului de oportunitate” privind concesionarea

prin licitaţie și “Documentaţia de atribuire”, în care sunt detaliate condiţiile de participare la licitație,
nivelul minim al redevenţei de la care se porneștelicitaţia, respectiv 1. 690,00 lei/ha/an, cel mai mare
nivei al redevenței încasate de județul lalornița pentru terenurile situate în comuna Vlădeni, și alte
informaţii specifice derulării procedurilor de licitaţie, întreaga procedură de concesiune respectând
reglementările legale în materie,
Concesionarea terenului se realizează prin procedura de licitaţie, detaliată în Documentaţia de
atribuire, iar criteriile de atribuire al contractului de concesiune sunt:
a) nivelul redevenței exprimată în lei/ha/an — 40 puncte;
e pentru cea mai mare dintre redevenţe se acordă punctajul maxim alocat factorului de
evaluare, respectiv 40 puncte;

e

pentru altă redevență decât cea mai mare, se acordă punctajul pentru redevența “n”
astfel: 40 x redevenţa “n”/redevenţa cea mai mare;

b) capacitatea economico-financiară a ofertanților — cea mai mare medie a cifrei de de afaceri
din bilanțurile contabile aferente anilor 2017, 2018, 2019 — 30 puncte;

e pentru cea mai mare medie a cifrei de afaceri se acordă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare, respectiv 30 puncte

Ai
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e

pentru altă medie a cifrei de afaceri decât cea mai mare medie a cifrei de afaceri, se
acordă punctajul pentru medie a cifrei de afaceri “n“ astfel: 30 x medie a cifrei de
afaceri “n” / medie a cifrei de afaceri cea mai mare,
Cc) condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat — experiență în domeniul de
activitate care corespunde obiectului procedurii de concesiune “Construire parc fotovoltaic”: - 30
puncte;

s

pentru 1 proiect implementat sau în curs de implementare la data depunerii ofertei se
acordă 5 puncte,
e pentru 2 proiecte implementate se acordă 10 puncte,
e pentru 3 proiecte implementate se acordă 20 puncte;
e pentru 4 proiecte implementate sau mai multe se acordă 30 puncte.
Terenul se concesionează pentru realizarea unui parc fotovoltaic sau a mai multor parcuri
fotovoltaice, conform datelor din Studiu de Oportunitate/Caietul de sarcini, iar durata concesiunii
este de 30 ani.
Perioada de concesionare a terenului poate fi prelungită prin acordul de voință al părților,
încheiat în formă scrisă, prin Hotărâre de Consiliului Județean, cu condiţia ca durata însumată să nu

depășească 49 de ani potrivit art. 306 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea concesionarului
înregistrată la concedent cu minim 6 luni înainte de expirarea duratei contractului de concesiune.
Pentru atribuirea contractului de concesiune, prin proiectul de hotărâre se propune

constituirea comisiei de evaluare, din a cărei componență fac parte funcționari publici din cadrul
direcției de specialitate a Consiliului județean lalomița și un reprezentant la Administrației Judeţene a

Finanțelor Publice Ialomița.

|

Aspectele privind organizarea și desfășurarea licitaţiei publice, atribuțiile şi modalitatea de
desfășurare a activităţii comisiei de evaluare a ofertelor sunt detaliate în raportul direcţiei de

specialitate din cadrul ConsiliuluiJudeţean Ialomița și documentațiile supuse spre aprobare.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate și de oportunitate, propun Consiliului

Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conținutul prezentate în proiect,
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la proiectul de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de 638,0662 ha
teren cu destinaţia agricolă aflat în proprietatea privată a judeţului Ialomiţa

și situat în extravilanul comunei VLĂDENIpentru construirea de
parc/parcurifotovoltaice

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit.c) şi alin.(4), lit.b),

art.362,

alin.(1) şi alin.(3) coraborat cu prevederile art.302-art.331 din 0UG.57/2019 privind
Codul Administrativ - bunurile proprietate privată pot fi date în în administrare,
concesiune sau închiriate după caz.
Bunurile care sunt prevăzute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate
în vedereaculegerii de fructe naturale,civile sau industriale şi producte potface obiectul
concesiunii.

Consiliul Judeţean Ialomiţa are la această dată în domeniul privat al judeţului,

suprafața de 712,4225 ha teren cu destinaţia agricolă - ,

comunei Vlădeni, teren liber de sarcini .

situată în extravilanul

Din suprafața totală 74,3563 ha sunt ocupate de curți-construcţii, drumuri
exploatare, canale desecare și ape (canale) şi nu sunt supuse concesionării, rămânând

suprafața de 600,1220 ha teren cu destinaţia agricolă - categoria de teren productiv
și 37,9342 ha teren cu destinaţia agricolă din categoria neproductiv care va fi

concesionată.
Terenurile propuse pentru concesionare au potenţial agricol scăzutfapt ce a condus

ca pe parcursul anului 2020 să fie reziliat un contract de concesiune pentru o suprafaţă
de 566,9279 ha careaveaca obiectcultura de cereale după 2 ani de concesiune.
Ca urmarea solicitărilor venite din partea unor investitori privaţi care doresc să
investească pe aceste terenuri prin construirea unor parcuri fotovoltaice de diverse
puteri precum şi punerea in practică a unei strategii pentru valorificarea potenţialului
surselor regenerabile ce se înscrie in coordonatele dezvoltării energetice a Judeţului
Ialomița pe termen mediu si lung si oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii
referitoare la alternativele energetice si înscrierea in acquis-ul comunitar in domeniu,

Având în vedere cele prezentate terenul în suprafață de 638,0662 ha se

apa

pkeae

concesionează prin licitaţie cu obiectivul - Construirea de parc/ parcuri fotovoltaice,

concesionarul având posibilitatea de a realiza investiţiile necesare pentru asigurarea
funcționalității acestuia și producerea energiei regenerabile.
Suprafața totală de ha teren arabil aflat pe raza U.A.T. Vladenia fost împarțită în
4 module conform cărților funciare și cuprinde următoarele categorii de teren :
Nr.

CE.

Suprafața

Arabil

(na)

(ha)

Ape

Canale

Drumuri

(di)

Neprod

1

22192

370,9016

339,6928

0

17,8029

13,0652

0,3407

0

3

22262

|__38,6689

33,2041

1,3070

3,1554

0,9998

0,0026

0

Modul
2

4

(Ha)

22262

21274

TOTAL
* Notă:

264,9178
|__37.9342

227,2351
0

(na)

0

28,7352

0

0

(ha)

6,5264
0

(a)

2,4211
0

0

37,9342

7124225 600,1320 1,3070 49,6935 20,5914 2,7644 |..37,9342
Terenurile neagricole constând din curţi-construcţii, drumuri exploatare,

canale desecare și ape (canale) în suprafață totală de 74,3563 ha nu fac obiectul

concesionării.

MODULUL 1 - Suprafața de 370,9016 ha, cuprinsă în C.F. nr.22192 parţial este
situată în partea de nord a terenului deținut de judeţul Ialomiţa, pe teritoriul
administrativ al U.A.T. Vlădeni, fiind situată la o distanță de aproximativ 3 km de

localitatea Vlădeni, și cale de acces principală drum exploatare pietruit,
următoarele vecinătăți:
1.
Nord-digul de regularizare a râului Ialomiţa;
2,

având

Sud-teren concesionat de S.C. Agricola GăinaS.R.L.și teren liber sarcini;

3.
Vest-teren concesionat de S.C. Agricola Găina S.R.L;
4,
Est-teren concesionat de S.C. Green Harvest S.R.L,.
ISTORIC - Suprafața sus menţionată a fost concesionată până în anul 2020

MODULUL 2 - 264,9178 ha cuprinsă în C.F. nr. 22262 parţial este situată în centrul

terenului deținut de judeţul Ialomiţa, pe teritoriul administrativ al U.A.T. Vlădeni, fiind
situată la o distanță aproximativ de 2,5 km de intravilanul localităţii Vlădeni cu cale de

acces principală drum exploatare pietruit, drum de exploatare având următoarele
vecinătăţi:
1, Nord - teren domeniul privat liber sarcini, S.C. Green Harvest SRL (drum

exploatare pietruit);

2, Sud - teren concesionat S.C. Agricola Găina SRL şi Șeitan Marius Eugen 1.L.;
3. Vest -teren concesionat de S.C. Agricola Găina SRL;

4. Est — teren concesionat de Seitan Marius Eugen L.I., Asociația Vânătorilor și

Pescarilor Sportivi "ACVILA, proprietari persoanefizice, respectiv

ISTORIC - Suprafața sus menţionată a fost concesionată până în anul 2020
MODULUL - 3 - 38,6689 ha cuprinsă în C.F. nr. 22262 parţial la o distanţă de 0,08
km de intravilanul localităţii Vlădeni, cu cale de acces , drum de exploatare având

următoarele vecinătăți:

1. Nord - teren liber sarcini;
2, Sud teren extravilan U.A.T, Vlădeni;

3,

Est- teren domeniul public liber sarcini;

pui?

pahea,

4. Vest -teren extravilan U.A.T. Vlădeni.
ISTORIC - Nu a maifost cultivat din anul 2015

MODULUL 4 - 37.9342 ha cuprinsă în CF. nr.21274 - parţialla o distanţă de 0,06
km de intravilanul localității Vlădeni, cu cale de acces , drum de exploatare având
următoarele vecinătăți:
1.

Nord teren liber sarcini;

2. Sud teren extravilan U.A.T. Vlădeni;
3, Est- teren domeniul public liber sarcini;

4. Vest teren extravilan U.A.T. Vlădeni.

ISTORIC - Nu a mai fost cultivat niciodată

Destinația bunurilorce fac obiectul concesiunii;

Terenul se concesionează pentru realizarea unui parc/parcuri fotovoltaice,

concesionarul având posibilitatea de a realiza investiţiile necesare pentru asigurarea
funcționalității acestuia şi producerea energiei regenerabile.
Redevenţa minimă;

Nivelul minim al redevenței de la care pornește licitația este de 1.690,00
lei/ha/an , care reprezintă cea mai mare redevenţă încasată de Consiliul Judeţean
Ialomiţa pe terenurile agricole din raza UAT Vlădeni

- urmărindu-se obținerea unor venituri suplimentare la bugetuljudețului, darin
acelaşi timp se va aveaîn vedere si încurajarea investitorilor şi crearea de noilocuri de
muncă.
Durata estimată a concesiunii;

Durata concesionării propusă pentru aceste suprafeţe având ca obiectiv construirea
de parc/parcuri fotovoltaice este de 30 ani :
Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată poate fi prelungit prin

acordul de voinţă al părţilor, încheiatîn formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să

nu depăşească 49 de ani, în urma adoptării unei Hotărâri de Consiliu Judeţean, în urma
unei solicitări a concesionarului cu minim 6 luni înainte de expirarea contractului de
concesiune.

Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea lui suntinterzise.

Criterii de Atribuire
Criteriile de atribuire au fost stabilite conform prevederilor art.318 din
0UG.57/2019 privind Codul Administrativ şi sunt următoarele :
F1. Nivelul redevenţei - 40-amaneamanaman mamaaa40 p

Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “Nivelul redevenței” se

acordă astfel:
a) pentru cea mai mare dintre redevențe se acordă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv 40 puncte;

b) pentru altă redevență decâtcea prevăzută la litera a, se acordă punctajul pentru
redevenţa“n”astfel: 40 x redevenţa„n”/redevenţa cea mai mare

F2. Capacitatea economico-financiară a ofertanţilor - Cea mai mare media a cifrei de

careul

ta

ia,

afaceri din bilanţurile contabile aferente anilor 2017;2018;2019 - 30 puncte

Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare i Capacitatea
economico-financiară a ofertanţilor ”se acordă astfel:
a) pentru cea mai mare medie a cifrei de afaceri se acordă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv 30 puncte;
b) pentru altă medie a cifrei de afaceri decât cea prevăzută la litera a, se acordă
punctajul pentru medie a cifrei de afaceri “n”astfel: 30 x medie a cifrei de

afaceri „n”/ medie a cifrei de afaceri cea mai mare.

Notă: Pentru acest factor ofertanţii vor prezenta un tabel centralizator cu valoarea

cifrei de afaceri aferentă anilor 2017; 2018; 2019 însoţit de bilanţurile contabile aferente
anilor 2017;2018;2019, semnate conform revederilorlegale
F3, Condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat - Experiență în
domeniul de activitate care corespunde obiectului procedurii de concesiune
„Construire parc fotovoltaic”

a) pentru 1 proiect implementat sau în curs de implementare la data depunerii
ofertei seacordă 5 puncte;
b) pentru 2 proiecte implementate se acordă 10 puncte;
c) pentru 3 proiecte implementate se acordă 20 puncte;
d) pentru 4 proiecte implementate sau mai multe se acordă 30 puncte;
Notă: Pentru acest factor ofertanți vor prezenta documente din care să reiasă
implementarea/finalizarea acestor proiecte (se vor prezenta pentru fiecare proiect
implementat : valoarea investiţiei, locaţia, beneficiarul, puterea instalată, precum și
dovada conectării şi furnizării energiei produse în rețeaua naţională, orice date

considerate deinteres ).
TOTAL

100 puncte

Pentru atribuirea contractului de concesiune prin proiectul de hotărâre se

propune constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor în următoareastructură:

- Preşedinte - Proca Gheorghe - Director Executiv - Direcția Achiziţii și Patrimoniu
- Secretarul Comisiei - Oancea Diana Geanina - Consilier- Direcţia Achiziţii şi
Patrimoniu
- Membrii:
- Şelaru Gheorghe- Consilier- Direcţia Achiziţii și Patrimoniu
- Fiţa Elena - Consilier- Direcția Achiziţii şi Patrimoniu
- un reprezentantdin partea Administraţiei Judeţene a Finanțelor Publice Ialomita;
Membrii de rezervă :
- Preşedinte - Preda Genina Mirela - Şef Serviciu - Direcţia Achiziţii și Patrimoniu

- Secretarul Comisiei - Pamblică Carmen - Consilier- Direcţia Achiziţii și Patrimoniu

zisa

pre

- Membrii:
- Spătărelu Elena Doina- Consilier- Direcţia Achiziţii și Patrimoniu
- Negoiu Mihai Cosmin - Consilier- Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
- un reprezentantdin partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomita;

Comisia de evaluare a ofertelor îndeplineşte atribuţiile şi își desfășoară
activitatea în conformitate cu prevederile art.317 din 0UG.57/2019 - privind Codul
Administrativ.

Faţă de cele de mai sus propunem dezbaterea proiectului de hotărâre privind privind
concesionarea prin Licitaţie a unei suprafeţe de 638,0662 ha teren cu destinaţia

agricolă - situatîn extravilanul comunei VLĂDENI pentru construirea de parc/parcuri
fotovoltaice și aprobarea acesteia în forma şi conținutul din proiect.
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