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PROIECT DE HOTĂRARE NR:
privind eoncesionarea Pareului Fotovoltaic "IalomilaI" şi a terenului aferent în suprafagi
de 5,7026 ha, situate in extravilanut coin zinc? Giurgeni
Cons iliul Judeţean
Avand n vedere:
- Referatul de aprobare nr.
/2021- L din
/0.2021 al Presedintelui Consiliului
Judeţean lalomiţa,
Examindnd:
Raportul nr, ,23,P3.e, /2021-R din Or. 40. 2021 al Direcţiel Achizi ţii şi Patrimoniu;
- Avizul nr.
/2021din
2021 al Comisiei juridice, de diseiplind, drepturi,
obligaţii şl incompatibiliteiţi;
- Avizul nr.
72021- din
2021 al Comisiei econornico-financiare şi agriculturd;
- Avizul nr,
/2021 din
2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriuiui, dezvoltare regionald, protecfia mediului ş i turism;
- "Avizele favorabile" emise de Administra ţia Naţionald a Rezervelor de Stat si Probleme
Speciale;
- "Avizele favorabile" emise de Agen ţia Naţionald pentru Arii Natumle Protejate Serviciul
TeritorialIalomiţa;
- extrasele de carte funciard nr.22255 ş i nr, 22256,
In conform itate Cu..
- prevederile art. 108 lit. b), art. 173 aim. (1) lit. (c), alin.(4) lit. b), art. 302 - art. 331 coroborat
cu art. 362 aim. (1) si (3) din Ordonanţa de Urgenki a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificdrile i completeirile ulterioare;
- prevederile Ordinului
nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
receplie şi inscriere in evidenţele de cadastru si carte funciard,
In temeiul art. 196 alin, (1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Cruvernuiui nr, 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificeirile completeirile ulterioare,

HOTĂRĂ1FTE:
Art.1 Se aprobd "Studiul de oportunitate" ş i "Documentaţia de atribuire" privind
concesionarea prin licitaţie publicci a Parcului Fotovoltaic "Ialomiţa I" aflat in proprietatea publicei a
judeţului Ialomiţa, si a terenului aferent, in suprafaţet de 5,7026hd , aflat in proprietatea privatd a
judeţului falomiţa, situate in extravilanul comunei Giurgeni, prevdzitte in anexele nr.1 si 2 care fac
parte integrantei din prezenta hordrdre.
Art.2(1) Durata concesiunii Parcului Fotovoltaic "Ialomiţa
si a terenului aferent este
de 30 ant.
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit prin hoteirdre a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu
condiţia ca durata insumatei sd nu depdseascii 49 de ant, potrivit art. 306 din Ordonanţa de Urgenţei
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificeirile şi completeirile ulterioare, la
solicitarea concesionarului inregistratei Ia concedent cu minim 6 luni inainte de expirarea duratei
contractului de concesiune.
(3) Concesionarea bunurilor imo bile se realizeazei prin procedura de licitctţie publicei, iar
Griterille de atribuire ale—eontraetului de concesiunc sunt eek _prevdzu—in "Docmentűţiade
atribuire".

(4) Cesiunea con tractului de concesiune sau subconcesionarea Parcului Fotovoltaic
"Ialornita l" si a terenului aferent este interzis ă.
(5) Bunurile imobile preveizute la art. 1 si 2 nu pot fi concesionate separat.

Art.3 Se aprobei nivelul minim al redeven ţei in cuantum de 5.000,00 leigună pentru exploatarea
Parcului Fotovoltaic "Ialomita I", respectiv 1.800,00 lei/ha/an pentru exploatarea terenului aferent in
suprafată de 5,7026 ha.
Art.4 (1) Se aprobă modalitatea de platei a redeventei datorate, după cum urmeazei:
a) pentru contractele incheiate pad la data de 31 iulie, redeventa se pleiteste in două transe, respectiv:
50% din cuantumul redeventei in termen de 30 de zile de la data semiz ării contractului, iar diferenţa
de 50% peină la data de 31 octombrie.
b) pentru următorii ani ai concesiunii, redeventa se plăteşte in cloud transe, respectiv: 50% din
cuanturnul redeventei peinei la 31 iulie, iar diferenţa de 50% pail la data de 31 octombrie;
c) pentru perioada cuprinsă intre 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii şi data incetării
contractului de concesiune, redeventa se plăteste pein ă la 31 ianuarie a anului respectiv.
(2) Redeven ţa datorată de concesionar se indexează anual la 01 ianuarie a fiecărui an cu indicele
de inflatie, comunicat de Institutul National de Statistic ă, pentru anul precedent.
(3) Plata redeventei se face de către concesionar In contul IBAN R089TREZ39121A300530JOCXX —
Trezoreria Municipiului Slobozia, la termenele si in condiţiile prevăzute in contractul de concesiune, pe
baza facturii emise de con cedent.
(4) Neplata redeventei in termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevăzut in contract,
atrage dupei sine transmiterea de c eitre concedent a unei somatii de plate", către concesionar.
(5) Dacei in termen de 15 zile de la transmiterea somatiei de plată concesionarul nu a efectuat plata,
atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, Ara interventia instan ţelor judecătoresti, prezenta
clauză echivală nd unui pact comisoriu de gradul IV, conform art. 1553 din Codul Civil si se procedeaz ă
la revenirea terenurilor la dispozitia concedentului feirei nici o obligaţie a acestuia fată de concesionar.

Art.5 Li cazul bunurilor concesionate, dacă pe parcursul derulării contractului de concesiune,
interesul national sau judetean o impune, contractul de concesiune poate inceta din iniţiativa
concedentului, prin denuntare unilaterală, cu plata unei juste ş i prealabile despăgubiri.

Art. 6(1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea Parcului Fotovoltaic
"Ialomita 1" si a terenului aferent, prevăzute Ia art.1 si 2, in urrnătoarea component
Presedinte: Proca Gheorghe — director executiv Direcţia Aehizi ţii şi Patrimoniu;
Membri:
Fija Elena cons ilier Direetia Achizifii şi Patrimoniu;
Şelaru Gheorghe consilier Directia Achiziţii şi Patrimoniu;
Oancea Geanina Diana - cons ilier Direcţ ia Achizitii si Patrimoniu;
Reprezentant al Administra ţiei Judetene a Finanţelor Publice
—

-

-

Membri de rezervă:
Preş edinte: Preda Mirela Genina sef serviciu - Directia Achiziţii şi Patrimoniu;
Membri:
Parnblicei Carmen - consilier juridic - Direetia Achizitii i Patrimoniu;
Dreighici Panait Carmen Gabriela - consilier achizitii publice —
Directia Achiziţii yi Patrimoniu;
Stoian Silvia Luminita consilier achizitii publice - Direc ţia Achizi ţii „si Patrimoniu;
Reprezentant al Adininistraţiei Judeţene a Finantelor Publice lalomita.

(2) Cornisia de evaluare a ofertelor indeplineste atributiile şi îşi desfăsoară activitatea in
conformitate cu prevederile art. 317 din 0.U.G. 57/2019
privind Codul Administrativ si ale
documentallei de atribuire prevăzută in anexa nr. 2 la prezenta hotăreire.
—

Art.7 Prezenta hotdrdre devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la cunostinţd
publicd.
Art.8 Prin grija Secretarului General al Judeţuluilotniţa, prezenta hotdrare va fi comunicatd,
spre ducere la indeplinire, persoanelor prevdzute la art.6 Direcţiei Achizi ţii şi Patritnoniu spre
saint& Instituţiei Prefectului — Jude ţul lalomiţa, urnuind a Ji publicatd pe site-ul Consiliului Judeţean
lalomiţa — Sec ţiunea "Monitorul Oficial Judeţului".

PRE5EDINTE,
MARIAN PAVEL

A vizat,
Secretarul General al Judeţului
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oe
DIG

Anexa nr 1
la HothrArea Consiliului Judetean lalomila
din
2021
nr.

Mombol. of Cf6.2 Fedoratiorl

ROMANIA

R4R S1MTEX 6'
.._
''.

CONSILIULJUDEŢEAN IALOMITA
Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

CIIRTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001

web: www.cicnet.ro
e-mail: cjigeicnetro

Slobozia Plata Revolutiel Nr. 1

DIRECTIA ACH1ZITII $1 PATRIMON1U

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind concesionarea
PARCULUI FOTOVOLTAIC „IALOMITA

I"

şi a unui teren în suprafagi de 5, 7026 ha
OBIECTIVELE STUDIULUI
1.Descrierea bunurilor ce urmeaz ă a fi concesionate.
2. Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justified
concesionarea.
3. Nivelul minim al redevenţei.
4. Procedura utilizatd pentru atribuirea contractului de concesiune.
5. Durata estimativ ă a concesionării.
6. Termenele previzibile pentru realizarea pro cedurii de concesionare.
7. Avize.
I.

Descrierea si identificarea bunului care urineazii să fie concesionat

Bunurile care sunt prev ăzute prin loge sau care prin natura lor pot fi exploatate
in vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale şi producte pot face
obiectul concesiunii.
Consiliul Judeţean Ialomiţa deţine in domeniul public un bun imobil cu
denumirea „Parc Solar Fotovoltaic Ialomi ţa I", construit in anul 2015 şi pus in
funcţiune in anul 2019, conform procesului verbal de recep ţie finală nr.
27653/06.12.2019.

Bunul 'mobil este amplasat pe teritoriul comunei Giurgeni, Judet Ialomita, in
zona drumului national DN 2A, km 105, avand o suprafat ă de teren intravilan de
12.640,00 mp, conform cărtii funciare nr. 22256 Giurgeni (vis-a-vis de Situ!
arheologic „Ora şul de Floci").
Conform avizului tehnic de racordare nr. 27.420/31.10.2013, actualizat in
data de 05.04.20216, puterea centraIei fotovoltaice este de 0,452 MW şi este
alcătuită din 2.128 de panouri solare cu puterea de 245 W pe fiecare panou.
Centrala fotovoltaic ă este dotată cu 31 de invertoare trifazice in combinatia
de 27 invertoare de 17kW, 1 invertor de 12kW şi 3 invertoare de 10kW, circuite de
joasă tesiune (curect continuu de la panourile solare la inventoare şi curent
alternativ de la inverto are la transformator) circuit de medic tensiune (de la
transformator la Punctul de Conexiune al Operatotului de Distribu ştie, apoi la
reteaua de medie tensiune existent ă), circuit auxiliar pentru consum propriu Cu
puterea maxima simultan ă cc poate fi absorbit ă din reţea Pmax = 2kW, protectii şi
contorizare, priz ă de pămant, racord 1a reteaua de medic tensiune i sistem de
monitorizare.
Bunul imobil este compus din:
- teren intravilan, categoric de folosinţă: curti constructii, aflat in domeniul privat
al Judeţului Ialomita;
- gard exterior;
- depozit piese de schimb;
- materiale sup ort panouri PV- ancore -31 buc;
panouri fotovoltaice 245 W -2128 buc;
invertoare- transfomatoare -31 buc;
- sistem de securitate, proximitate, alarmare i mi şcare;
- generator;
- laptop monitorizare sistem -2 buc;
- monitoare LCD 42 inch -2 buc;
- sistem monitorizare invertoare;
trafo 630KVA;
- celulă linie monitorizat ă cu separator de sarcin ă;
- racord electric.
Bunul imobil sus menţionat a fost scos la licitatie de 5 (cinci) on, cu
valoarea redeventei cuprins ă intre 1.500 euro/lun ă - 1.700 euro/lun ă, conform
studiului de oportunitate. Ultima procedura de licitatie s-a desf ăşurat in data de
2

09.07.2020, procedură la care s-a depus o singur ă ofertă, fapt cc a dus la anularea
pro c edurii
Avind in vedere c ă la aceast ă dată pentru intreţinerea si mentenanţa parcului
existent Consiliului Judeţean Ialomiţa cheltuie pe parcursul unui an o sum ăm
estimată la aproximativ 44.200 lei, jar elementele electronice şi tehnice care
compun parcul se degradeaz ă moral prin nefolosirea lor, fapt cc conduce la
scăderea randamentului pe care îl au in producerea de energie electric ă, este
necesar concesionarea acestuia.
Pentru extinderea parcului existent si construirea de noi capacit ăţi de
producţie Consiliul Judeţean Ialomiţa deţine in domeniul privat in imediata
vecinătate un teren intravilan, categoria cur ţi construcţii, in suprafaţă de 4,4386 ha,
Tarla 899/4, identificat in cartea funciar ă nr. 22255 Giurgeni .
Suprafaţa totală a terenului destinat construc ţiei de parcuri fotovoltaice este de
5,7026 ha din care 1,2640 ha este ocupat de parcul deja existent.
Cele 2 suprafe ţe de teren sunt identificate dup ă cum urmeaz ă
Nr.
crt.
1
2

Neprod
ha

CF.

Suprafata
'
Totala
(ha)

Arabil
(ha)

Ape
(ha)

Canale
(ha)

Drumuri
(ha)

C.C.
(ha)

22255
22256

4,4386
1,2640

0
0

0
0

0
0

0
0

4,4386
1,2640

0
0

5,7026

0

0

0

0

5,7026

0

TOTAL
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IL Motivele care justified realizarea concesiunii de ordin:
2.1. Motivaţia pentru componenta economica:
Administrarea eficienta a domeniului public şi privat al jude ţului Ialomiţa
pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul judetului;
• Dezvoltarea agenţilor economici, care vor adjudeca terenurile concesionate
in urma licitaţiei;
Dezvoltarea durabil ă a regiunii vizate, fapt care va diminua pericolul
pierderii de reziden ţi si de locuri de muncă in viitorul apropiat;
• Utilizarea materialelor de construcţii autohtone pentru realizarea acestor
investiţii;
ił Obţinerea unor venituri sigure si constante la bugetul jude ţean, pe o perioada
lungă (durata de viata a instalaţiilor fiind de peste 35 - 40 ani) din redevenţa
datorată de concesionar precum şi din taxe si impozite;
• Posibilitatea acces ării unor fonduri europene, nerambursabile, pentru
dezvoltarea durabilă a zonei;
• Reducerea gradului de depedenta nationala asupra importurilor de energie
pentru consumul intern.
2.2. Motivaţia pentru componenta financiard:
Principalele avantaje ale concesionării terenului sunt unn ătoarele:
• Concesionarea terenului disponibil şi a parcului fotovoltaic existent in
condiţiile legii, determină o sursă de venituri proprii pentru bugetul
Consiliului Judeţean prin plata redeven ţei anuale.
• Totodată, viitorul concesionar va genera venituri prim ăriei locale prin plata
impozitelor si taxelor locale respective, ,
• Concesionarea trece intreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a
terenului concesionat şi a parcului fotovoltaic existent, in sarcina
concesionarului (inclusiv cele de mediu),
2.3. Motivaţia pentru componenta social&
• Cresterii potentialului economic al zonei, pentru a deservi populaţia din
comuna Giurgeni cat si din alte localit ăţi.
• Prin realizarea unei asemenea investi ţii in zona respectiv ă, se vor asigura noi
locuri de muncă intr-o zonă defavorizată economic pentru cet ătenii din

4

localitătie invecinate, avand in vedere faptul c ă rata şomajului este la cote
ridicate.
• Avand in vedere că această comună este preponderent agrar ă, investiţiile in
acest domeniu ar duce la imbun ătătirea nivelului de trai al locuitorilor.
,p7 Prin realizarea acestei concesiuni se atrage capitalul privat in ac ţiuni cc
vizează satisfacerea unor nevoi ale comunit ăţilor locale precum şi ridicarea
interesului cet ăţenilor de a- şi diversifica diferite activit ăţi productive in
zonă, precum şi pentru promovarea unor proiecte ce indeplinesc cerintele
Uniunii Europene.
Invesţiţiile se vor realiza in baza unui proiect de investi ţii şi vor fi dotate
conform standardelor in vigoare.

•

•
•
•
•
•

2.4.Motivalia pentru componenta de mediu:
Concesionarul va avea obligatia, prin contractul de concesiune, să respecte
toată legislaţia in vigoare pe probleme de mediu. Contractul transfer ă
responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de
protectia mediului, printre care unele dintre cele mai importante sunt:
Luarea tuturor m ăsurilor necesare pentru diminuarea si evitarea polu ării
solului si a apei subterane, cu efecte asupra sdn ătăţii populaţiei;
Prin soluţiile adoptate se va urmării asigurarea protectiel mediului conform
legislaţiei in vigoare.
Arhitectura va fi in concordant ă cu ambientul arhitectural zonal.
Prin soluţiile adoptate se va tine cont de imbun ătăţirea factorilor de mediu şi
a microclimatului din zon ă prin amenaj are şi intreţinere.

IlL Nivelul minim al redeventei
Redevenţa minim ă :
Nivelul minim al redeventei de la care porne şte licitaţia este de:
- 5.000,00 lei/lună, pentru exploatarea investiţiei „ Parc Solar Fotovoltaic
Ialomita I ",
- 1.800 lei/ha/an pentru terenul în suprafa ţă de 5,7026 ha.
- urmărindu-se obţinerea unor venituri suplimentare la bugetul judeţului, dar i la
bugetul local.
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IV. Procedura utilizată pentru atribuirea contractuluide concesiune de bunuri
proprietate private"' i publiatjustificarea 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
obligatia de a atribui contractul de concesiune de bunuri propriet ate
privată/publică prin aplicarea pro cedurii LICITATIEL
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri
proprietate privată i publică sunt:
a)transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesa ţi a inforrnaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de
bunuri proprietate privat ă;
b)tratamentul egal - aplicarea, intr-o manier ă nediscriminatorie, de către
autoritatea public ă, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de
bunuri proprietate privat ă;
c)proportionalitatea once măsură stabilită de autoritatea public ă trebuie s ă fie
necesară şi corespunz ătoare naturii contractului;
d)nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea public ă a acelora şi reguli,
indiferent de naţionalitatea participan ţilor la procedura de atribuire a
contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă, potrivit condi ţiilor
prevăzute in acordurile şi convenţiile la care Romania este parte;
e)libera concurenta - asigurarea de către autoritatea public ă a condiţiilor pentru
ca once participant la procedura de atribuire s ă aib ă dreptul de a deveni
concesionar in condi ţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor intemaţionale la
care Romania este parte.
V. Durata estimată a concesiunii;
Durata concesion ării propusă pentru obiectivul „ Parc Solar Fotovoltaic
Ialomiţa I " şi terenul in suprafaţă de 5,7026 ha (cu destinaţia terenului de
construirea de parc/parcuri fotovoltaice) este de 30 ani.
Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă şi publică poate fi
prelungit win acordul de voin ţă al părţilor, incheiat in formă scrisă, cu condiţia ca
durata insumat ă să nu dep ăşească 49 de an!, in urma adoptării unei Hotărari de
Consiliu Judeţean, in urma unei solicitări a concesionarului Cu minim 6 luni inainte
de expirarea contractului de concesiune.
Cesiunea contractului de concesiune salt subconcesionarea lui stint interzise.
6

VL Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
6.1. Dupa studiului de oportunitate si a caietului de sareini prin flot ărdre a
Consiliului Judetean Ialomita se va proceda la publicarea anuntului publicitar.
6.2. Procedura de concesionare se va realiza in 30 (treizeci) zile de la data
publicării anuntului de participare.
6.3. Licitatia va avea loc in termen de 5 zile lucrătoare de la data limit ă
prevăzută pentru depunerea ofertelor la sediul Consiliului Judetcan Ialomita.
6.4. Ofertantul a cărei ofertă va fi declarat ă cdstigătoare va fi informat
despre alegerea sa in termen de 5 zile lucrătoare de la data licitatiei.
6.5. Contractul de concesiune va fi ineheiat in termen de 25 zile de la data la
care concedentul a infonnat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, eventualele
contestatii fund rezolvate anterior.
Avizul obligatoriu al Administraliei Nalionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale )1 al Statului Major General privind incadrarea obiectului
concesiunii in infrastructura sistemului nalionalde apărare, după caz;
Pentru suprafetele de teren propuse pentru concesionare, Consiliul Judetean
Ialomita a primit „aviz favorabil insotit de conditii" de la Agentia National ă
pentru arii Naturale Protej ate- Serviciul Teritorial Ialomita dup ă cum urmeaz ă:
• CF: 22256 Giurgeni- Aviz nr. 33/ST 1L/21.11.2019
• CF: 22255 Giurgeni- Aviz nr. 30/ST IL/20.09.2021
VIIL Avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturak
protejate, in cazul in care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate in
interiorul unei arii naturak protejate, respectiv al autoritătii teritoriale pentru
proteclia mediului coinpetenk, in cazul in care aria naturală protejată nu are
structură de administrare/custode.
Pentru suprafetele de teren propuse pentru concesionare, Consiliul Judetean
Ialomita a primit de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale „aviz favorabil" după cum urmează:
• CF: 22256 Giurgeni- Aviz nr. 3767PS din 05.11.2019
• CF: 22255 Giurgeni -Aviz nr. 3201PS din 02.11.2021
Director Executiv,
Gheorg Proca
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CAP .1. Informatii generale
2
CAP .2.
Instru ctiuni
privind
organizarea
şi
desfăşurarea
procedurii
de
.3
concesionare
CAP. 3. CAIETUL DE SARCINI
5
1. Inforrnatii generale privind obiectul concesiuni
1.1. Descrierea şi identificarea bunului care urmează sei fie concesionat;
1.2. Destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii;
1.3. Condiţille de exploatare a concesiunii;
1.4. Obiective
8
2. Conditii generale ale concesiunii
2.1. Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea
concesiunii;
2.2. Obligatiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare;
2.3. Obligativitatea asigureirii exploatării in regim de continuitate permanentă;
2.4. Interdictia subconcesionării bunului concesionat;
2.5. Candiţiile in care concesionarul poate inchiria bunul concesionat pe durata concesiunii;
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ATRIBUIRE
Cap.LINFORMA ŢII GENERALE

1.1.Denumirea — CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
1.2. Codu1 fiscal — 4231776
1.3. Adresa Municiptul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1
1.4. Cont — R089TREZ39121A300530XXXX- Trezoreria Municipiului Slobozia
1.5. Cont de garantii — RO 67TREZ3915006XXX000121 - Trezoreria Municipiului
Slobozia
1.6.Numărul de telefon - 0243/ 230201
1.7.Numărul de fax - 0243/ 233.000
1.8. Adresa de e-mail - ciiAcicnet.ro /dap*cienet.ro
1.9.Persoan ă de contact ; Informaţii suplimentare: la numărul de telefon: 0243/230201

int. 272, fax. 0243/233.000, Compartiment patrimoniu public 5i privat, persoană de contact:
consilier GEANINA DIANA OANCEA.
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Cap.2.INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂSURAREA
PROCEDURII DE CONCESIONARE;
Forma de concesiunare - LICITATIE cu oferte înpUc sigilat.

Cadrul legislativ de referinţă :
1. Ordonanta de Urgent ă nr.5772019 — privind Codul Administrativ
din data de
2. Hotărfirea Cansiliulni Jude ţean , nr.
3. Once alte acte normative relative la obiectul doeumentatiei de atribuire.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Ofertele se vor depune pentru atat pentru exploatarea parcului fotovoltaic cat şi pentru
terenul aferent de 5,7026 ha. NU se admit oferte separate.
Procedura de licitaţie se va desfăsura dacă au fast depuse cel puţin 2 oferte valabile
(pentra ansamblu teren+parc fotovoltaie) .
in caz contrar concedentul avand obliga ţia s ă anuleze procedura dac ă nu au fost
depuse 2 oferte valabile şi să organizeze o nou ă licitaţie in aceleaşi conditii in
termen de 15 zile de la publicarea unui nou anunt.
in cazul organizării unei noi licitatii , procedura este valabil ă in situaţia in care a fost
depus ă cel puţin o ofertă valabilă (pentru ansamblu teren+parc fotovoltaic) .
in cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licita ţie nu se depune nicio
ofert ă valabilă, concedentul anulează procedura de licita ţie.
Pentru cea de-a doua licitaţie va fi p ăstrată documentatia de atribuire aprobat ă pentru
prima licitatie.
Termen de raspuns la solicit ări de clarific ări 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.
in ,cazul in care solicitarea de clarificare nu a fast transmis ă in timp util, punand astfel
concedentul in imposibilitatea de a respecta termenul prev ăzut la punctul 6, acesta din
urmă are totu şi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare in m ăsura in care
perioada necesară pentru elaborarea si transmiterea r ăspunsului face posibilă primirea
acestuia de c ătre persoanele interes ate inainte de data limit ă de depunere a ofertelor.
După primirea ofertelor, in perioada anuntat ă şi inscrierea lor in ordinea primirii in
registrul de intrare a documentelor la Consiliul Jude ţean Ialomiţa plicurile inchise si
sigilate vor fi predate cornisiei de evaluare, constituit ă prin Hotararea Consiliul
Judetean Ialomiţa nr. din , la data şi ora fixată pentru deschiderea lor
prevazută in anuritul publicitar.
Şedinţa de deschidere a ofertelor este public ă.
În deschiderea sedintei Presedintele comisiei de lieita ţie anunţă :
a. Componenţa comisiei de licitaţie;
b. Obiectul concesiunii ;
c. Nivelul de pornire al redeventei minime obligatorii;
d. Denumirea şi numărul de ordine al ofertantilor — stabilit in fune ţie de data şi ora
depunerii doeumentelor in vederea particip ării la licitatie.
e. Modul de desfăsurare a sedinţ ei de licitatie, asigurandu-se ca fiecare ofertant a.
inţeles aceasta procedur ăşi răspunde la eventualele intreb ări puse de ofertan ţi.
f. Presedintele comisiei va aduce la cunoştinţa ofertanţilor neacceptarea de obiec ţii,
sugestii sau derogări de la proeedur ă din partea ofertantilor.
in cadrul sedinţei de deschidere nu este permis ă respingerea nici unei oferte, cu
excepţia celor care se ineadreaz ă intr-una dintre urm ătoarele situaţii:
a) au fast depuse dup ă data si ora-limit ă de depunere sau la o alt ă adres ă decht cele
stabilite in anuntul publicitar ;

b) nu sunt insoţite de garanţia de particip are, in cuanturnul şi forma stabilit ă.
13. Deschiderea ofertelor va avea loe la data şi ora menţionate in anunţul de licitaţie, in
prezenţa ofertanţilor sau a persoanelor care reprezint ă ofertanţii la lieitaţie, in baza
imputernicirii acordate de ace ştia, comisia de licitaţie procedeaz ă la identifiearea
ofertanţilor si la deschiderea plicurilor exterioare con ţina'nd documentele de
participare ale ofertan ţilor prezenţi.
14. După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu
conţin totalitatea doeumentelor şi datelor eerute in "Instructiunile privind modUl de
elaborare şi prezentare a ofertelor" şi intocmeste un proces-verbal, in care se
menţioneaza rezultatul deschiderii plicurilor respective.
15. Pe pareursul aphearii procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita
clarificări şi după caz, completari ale doeumentelor prezentate de ofertan ţi pentru
demonstrarea conformit ăţii ofertei cu cerinţele solicitate.
Solicitarea de clarificari este propus ă de către comisia de evaluare si se transmite de
16.
are concedent ofertan ţilor in termer' de 3 zile luerkoare de la primirea propunerii
comisiei de evaluare.
17.
Ofertanţii trebuie s ă raspund ă la solicitarea concedentului in termen de 3 zile
lueratoare de la primirea acesteia.
18.
Concedentul nu are dreptul ea prin clarificarile on complet ările solicitate s ă determine
apariţia unui avantaj in favo area unui ofertant.
Deschiderea plieurilor interioare ale ofertelor se face numai dup ă semnarea procesului
19.
verbal de care to ţi membrii eomisiei de evaluare şi de către ofertanţi, şi numai dac ă
exisfă eel putin 2 oferte valabile (pentru prima etapa de licitaţie).
in baza procesului — verbal in care se men ţioneaza ofertele valabile, ofertele care nu
20.
indeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din unna de la
procedura de atribuire, comisia de evaluare intocmeste, in terrnen de 2 zile lucritoare,
un raport pe care îl transmite Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Ialomiţa care
cuprinde:
a. descrierea procedurii de concesionare şi operaţiunile de evaluare,
b. elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului castigator
sau, in cazul in care nu a fost desemnat castigator nici un ofertant, cauzele respingerii.
21.
După, primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile
lucritoare informeaz ă, îu scris, cu confirmare de primire, ofertan ţii care nu au
partieipat la proeedura de licita ţie şi ale c ăror oferte au fost excluse, indieand motivele
excluderii.
Coneedentul poate s ă incheie contractul de concesiune de bunuri proprietate publica
22.
privată numai dup ă implinirea unui termen de 25 de zile de la data realiz ării
comunicării.
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Cap. 3 CAIETUL DE SARCINI
.1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII;
1.1.Descrierea şi identificarea bunului care urmeaz ă să fie concesionat;
Bunurile care sunt prev ăzute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate in vederea
culegerii de fructe naturale, civile sau industriale şi producte pot face obiectul concesiunii,
Consiliul Judeţean Ialomita detine in domeniul public un bun imobil cu denumirea
„Parc Solar Fotovoltaic Ialomita I", construit in anul 2015 şi pus hi funcţiune in anul 2019,
conform procesului verbal de receptie final ă nr, 27653/06.12.2019.
Bunul imobil este amplasat pe teritoriul comunei Giurgeni, Jude ţ Ialomita, in zona
drumului national DN 2A, km 105, avănd o suprafaţă de teren intravilan de 12.640,00 mp,
conform c ărtii funciare nr. 22256 Giurgeni (vis-a-vis de Situl arheologic „Ora şul de Floci").
Conform avizului tehnic de racordare nr. 27.420/31.10.2013, actualizat in data de
05.04.20216, puterea centralei fotovoltaice este de 0,452 MW şi este alc ătuită din 2.128 de
panouri solare cu puterea de 245 W pe fiecare panou.
Centrala fotovoltaic ă este dotat ă cu 31 de inverto are trifazice in combinatia de 27
invertoare de 17kW, 1 invertor de 12kW şi 3 invertoare de 10kW, circuite de joas ă tesiune
(curect continuu de la panourile solare la inventoare şi curent altemativ de la invertoare la
transformator) circuit de medic tensiune (de la transformator la Punctul de Conexiune al
Operatorului de Distribu şţie, apoi la reteaua de medic tensiune existent ă), circuit auxiliar
pentru consum propriu cu puterea maxima simultan ă ce poate fl absorbit ă din retea Prnax =
2kW, protectii şi contorizare, priz ă de pămănt, racord la reteaua de medic tensiune şi sistem
de monitorizare.
Bunul 'mobil este campus din:
- teren intravilan, categorie de folosintă: curţi construc ţii, aflat in domeniul privat al Judetului
lalomiţa;
gard exterior;
- depozit piese de schimb;
- materiale suport panouri PV- ancore -31 buc;
panouri fotovoltaiee 245 W -2128 buc;
- invertoate- transfomatoare -31 buc;
- sistem de securitate, proximitate, alamiare şi mi şcare;
- generator;
- laptop monitorizare sistem -2 buc;
- monito are LCD 42 inch -2 buc,
- sistem monitorizare invertoare;
trafo 630KVA;
- celul ă linie monitorizat ă cu separator de sarcin ă;
- racord electric.
Bunul imobil sus mentionat a fost scos la licitatie de 5 (cinci) on, cu valoarea
redeventei euprins ă intre 1.500 euro/lun ă - 1.700 euro/lun ă, conform studiului de oportunitate.

Ultima procedură de licitaţie s-a desfăşurat in data de 09.07.2020, procedur ă la care s-a depus
o singură ofert ă, fapt cc a dus la anularea procedurii.
Avind in vedere c ă la aceast ă data pentru intreţinerea şi mentenanţa parcului existent
Consiliului Judetean Ialomiţa cheltuie pe parcursul unui an o sum ăm estimată la aproximativ
44.200 lei, jar elementele electronice şi tehnice care compun parcul se degradeaz ă moral prin
nefolosirea lor, fapt cc conduce la sc ăderea randamentului pe care îl au in producerea de
energie electric ă, este necesar concesionarea acestuia.
Pentru extinderea parcului existent şi construirea de noi capacit ăţi de producţie
Consiliul Judeţean Ialomiţa deţine in domeniul privat in imediata vecin ătate un teren
intravilan, categoria cur ţi construcţii, in suprafaţă de 4,4386 ha, Tarla 899/4, identificat in
cartea funciară nr. 22255 Giurgeni
Suprafaţa totală a terenului destinat constructiei de parcuri fotovoltaice este de 5,7026 ha
din care 1,2640 ha este ocupat de parcul deja existent.
Cele 2 suprafe ţe de teren sunt identificate dup ă cum un-nează:
Suprafata
Neprod
Arabi'
Ape
Canale Drumuri
C.C.
Nr.
ha
C.F.
Totala
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
ert.
(ha)
1
22255
4,4386
0
0
0
0
4,4386
0
22256
1,2640
0
0
0
0
1,2640
0
2
5,7026
0
0
0
0
5,7026
0
TOTAL
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1.2. Destinaţia bunurilor ce fac obiectul concesiunii;
Terenul se concesioneaz ă pentru realizarea unui parciparcuri fotovoltaice, concesionarul
având posibilitatea de a realiza investi ţiile necesare pentru asigurarea func ţionalităţii acestuia
şi producerea energiei regenerabile.
Parcul Solar Fotovoltaic Ialomi ţa I pentru exploatare in vederea producerii de energie
electric ă.

1.3. Condiţiile de exploatare a concesiunii;
Investiţiile pe care concesionarul este obligat s ă le realizeze pentru a fi indeplinite
obiectivele pe care concedentul şi le-a propus prin concesionarea terenului sunt unn ătoarele:
a) Obţinerea tuturor avizelor in vederea dezvolt ării şi exploat ării unui pare fotovoltaic
pentru producerea de energie electric ă în scopul introducerii in sistemul electric
naţional, inclusiv incheierea unui contract de conectare cu o societate de distribu ţie a
energiei electrice;
b) obţinerea autoriza ţiei de construire a parcului fotovoltaic;
c) construirea şi dezvoltarea parcului fotovoltaic;
d) conectarea la sistemul national de energie pentni construc ţiile noi ;
e) exploatarea eficient ă a parcului fotovoltaic;
t) investiţii conexe in drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor agabaritice
pentru transportul si montajul echipamentelor in parcurile fotovoltaice şi intreţinerea
lor pe durata derul ării contractului de concesiune se face pe cheltuiala concesionarului,
fără nicio obligaţie din partea concedentului in condi ţiile legii.

1.4. Obiectivele de ordin:
•
•
•
•
•

•
•

1.4.1.111otivatia pentru componenta economica:
Administrarea eficienta a domeniului public şi privat al judeţului Ialomiţa pentru
atragerea de venituri suplimentare la bugetul jude ţului;
Dezvoltarea agen ţilor economici, care vor adjudeca terenurile concesionate in urma
licitaţiei;
Dezvoltarea durabil ă a regiunii vizate, fapt care va diminua pericolul pierderii de
rezidenţi si de locuri de munc ă in viitorul apropiat;
Utilizarea materialelor de construcţii autohtone pentru realizarea acestor investi ţii;
Obţinerea unor venituri sigure şi constante la bugetul judeţean, pe o perioada lung ă
(durata de viaţa a instalaţiilor fund de peste 35 - 40 ani) din redeven ţa datorat ă de
concesionar precum şi din taxe si impozite;
Posibilitatea acces ării unor fonduri europene, nerambursabile, pentru dezvoltarea
durabilă a zonei;
Reducerea gradului de depedenta nationala asupra importurilor de energie pentru
consumul intern.

1.4.2. Motivatia pentru componenta financiară:
Principalele avantaje ale concesionării terenului sunt urm ătoarele:
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•

•
•

Concesionarea terenului disponibil si a parcului fotovoltaic existent in condi ţiile legii,
&terming o surs ă de venituri proprii pentru bugetul Consiliului Judelean prin plata
redevenţei anuale.
Totodată, viitorul concesionar va genera venituri primgriei locale prin plata
impozitelor şi taxelor locale respective,
Concesionarea trece intreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului
concesionat şi a parcului fotovoltaic existent, in sarcina concesionarului (inclusiv cele
de mediu).

1.4.3. Motivaţia pentru emnponenta
Cresterii potentialului economic al zonei, pentru a deservi popula ţia din comuna
Giurgeni cat şi din alte localit ăţi.
• Prin realizarea unei asemenea investi ţii în zona respectivă, se vor asigura noi locuri de
mulled intr-o zon ă defavorizat ă economic pentru cet ăţenii din localităţie invecinate,
avand îri vedere faptul c ă rata şomajului este la cote ridicate.
■7 Avgnd in vedere c ă aceastg comun ă este preponderent agrar ă, investiţiile in acest
domeniu ar duce la imbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor.
• Prin realizarea acestei concesiuni se atrage capitalul privat in ac ţiuni cc viz ează
satisfacerea unor nevoi ale comunit ăţilor locale precum şi ridicarea interesului
cetăţenilor de a- şi diversifica diferite activit ăţi productive in zonă, precum şi pentru
promovarea unor proiecte ce indeplinesc cerin ţele Uniunii Europene.
• Invesţiţiile se vor realiza in baza unui proiect de investi ţii şi vor fi dotate conform
standardelor in vigoare.

•

•
•
•
•

1.4.4.Motivatia pentru componenta de media:
Concesionarul va avea obliga ţia, prin contractul de concesiune, s ă respecte toat ă
legislaţia in vigoare pe probleme de mediu. Contractul transfer ă responsabilitatea
viitorului concesionar Cu privire la respectarea clauzelor de protec ţia mediului, printre
care uncle dintre cele mai importante sunt:
Luarea tuturor m ăsurilor necesare pentru diminuarea si evitarea polu ării solului si a
apei subterane, cu efecte asupra s ănătăţii populaţiei;
Prin soluţiile adoptate se va urmării asigurarea pro tec ţiei mediului conform legislaţiei
in vigoare.
Arhitectura va fi in concordanţă cu ambientul arhitectural zonal.
Prin soluţifie adoptate se va tine cont de imbun ătăţirea factorilor de mediu şi a
microclimatului din zonă prin amenajare şi intreţinere.
2. CONDITH GENERALE ALE CONCESIUNH;

2.1. Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea
concesiunii;
a) La expirarea contractului de concesiune , concesionarul este obligat s ă restituie in
deplină proprietate, liber de sarcini bunul concesionat.
b) in contractul de concesiune se vor stipula in mod obligatoriu, distinct, categoriile de
bunuri cc vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii
—
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—

c) La incetarea, din once cauz ă, a contratului de concesiune, bunurile cc au fost utilizate
de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dup ă cum urinează:
Bunurile de retur, aşa cum au fost stabilite in contractul de concesiune, se vor
intoarce in posesia concedentului, gratuit şi libere de once sarcini;
Bunurile de preluare, bunurile utilizate de concesionar pe perioada
concesiunii, care nu sunt bunuri de retur, , dar pentru care concedentul i şi poate
exprima intenţia de a le cump ăra la incetarea concesiunii dac ă este cazul,
contra unei sume de bani stabilite pe baz ă de eval-u.are intocmit ă de una din
părti şi insuşită de cealalt ă parte sau pe baz ă de raport de evaluare intocmit de
un evaluator independent.
Bunurile proprii, bu.nuri utilizate pe durata concesion ării de concesionar ce
stint i rămân proprietatea acestuia la incetarea contractului de coneesiune,
dacă nu sunt fructe industriale salt nu fac obiectul sau intentia concedentului de
a le achizitiona ca bunuri de preluare .

2.2. Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare;
Concesionarul poart ă intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale
in domeniul protecţiei mediului.

2.3. Obligativitatea asigur ării exploatării in regim de continuitate si permanent ă;
Concesionarul este obligat s ă asigure exploatarea in regim de continuitate şi
permanenţă a bunurilor proprietate public ă şi privată aferente coneesionate pe durata
contractului de concesiune.

2.4. Interdictia subconcesion ării bunului concesionat;
Este interzis ă subconcesionarea in totalitate sau in parte a bunurilor proprietate
publică i privată concesionate. Dup ă finalizarea procedurii de licitaţie şi incheierea
eontractului de concesiune, concesionarul are obligatia de a exploata in mod direct, pe riscul
şi răspunderea sa bunurile proprietate public ă şi privată ce fac obiectul concesiunii.

2.5.Condithle in care concesionarul poate inchiria bunul concesionat pe durata
concesiunii;
Concesionarul are dreptul de a inchiria bunurile proprietate privat ă concesionate, cu
respectarea prevederilor legale

2.6. Durata concesiunii;
Durata concesionării propusă pentru obiectivul „ Parc Solar Fotovoltaic Ialomita I" şi a
terenului in suprafa ţă de 5,7026 ha(cu destinatia terenului de construirea de parc/parcuri
fotovoltaice) este de 30 an!.
Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă i publică poate fi prelu.ngit prin
acordul de voinţă al părţilor, incheiat in forma scris ă, cu condiţia ca durata insumat ă să nu
depăşească 49 de ant in urma adoptării unei Hotărari de Consiliu Judetean, in urma unei
solicitări a concesionarului cu minim 6 luni inainte de expirarea contractului de concesiune.
Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea lui stint interzise.

2.7. Redeventa minimă;
2.7.1. Redeventa minim ă:
Nivelul minim al redevenţei de la care pome şte licitatia este de:
- 5.000,00 lei/lun ă, pentru exploatarea investiţiei „ Pare Solar Fotovoltaic Ialomita 1 ",

- 1.800 lei/ha/an pentru terenul in suprafat ă de 5,7026 ha.
- unnărindu-se obţinerea unor venituri suplimentare la bugetul judeţului, dar şi la bugetul
local.
2.7.2. Preţul redevenţei licitat, va fi eel puţin egal Cu:

- 5.000,00 lei/lun ă, pentru exploatarea investi ţiei „ Pare Solar Fotovoltaic Ialomita 1",
- 1.800 lei/ha/an pentru terenul in suprafa ţă de 5,7026 ha.
Valoare redeventei din prezentul caiet de sarcini, se indexeaz ă anual, la 1 ianuarie, en
indicele de inflatiei comunicat de Institutul National de Statistic ă pentru anul precedent.
2.7.3. Pretul redeventei licitat, se va plăti după cum urmeaz ă :
a) pentru contractele incheiate *IA la 31 iulie, redeven ţa se plăteşte în două tranşe,
respectiv: 50% din cuantumul redeven ţei in termen de 30 de zile de la data semn ării
contractului iar diferenta de 50% p ănă la data de 31 octombrie.
b) pentru următorii ani ai coneesiunii, redeye* se pl ăteşte î două tranşe, respectiv:
50% din cuantumul redeven ţa pănă la data de 31 iulie iar diferenta de 50% pan ă la
data de 31 octombrie.
c) pentru perioada cuprins ă intre 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii şi data
ineetării contractului redeventa, se pl ăteşte pănă la data de 31 ianuarie a anului
respectiv.
d) plata redeventei se face de c ătre concesionar in contul IBAN RO
R089TREZ39121A300530XXXX - Trezoreria Municipiului Slobozia, la
termenele şi în conditiile prev ăzute, pe baza facturii emise de coneedent
e) neplata redeventei in termen de 30 zile de la implinirea termenului prev ăz-ut in
contract, atrage dupd sine transmiterea de c ătre concedent a unei somatii de plat ă,
către concesionar,
f) Dacă in termen de 15 zile de la transmiterea soma ţiei de plat ă, concesionarul nu a
efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, f ără interventia
instantelor judec ătoreşti, prezenta clauz ă echivalănd unui pact comisoriu de gradţil
IV, conform art.1553 din Codul Civil şi se procedeaz ă la revenirea terenurilor la
dispoziţia concedentului fără nicio obligaţie a acestuia fat ă de concesionar.
2.8. Natura si cuantumul garan ţiilor solicitate de concedent;
2.8.1. in vederea particip ării la lieitatie, ofertantii stint obligati s ă depună la
organizator garantia de participare in cuantum de 5 % din suma datorat ă concedentului, cu
titlu de redeye* minima (de la care se porne şte licitaţia pentru primul an al concesiuni,
calculată in fun* de suprafata pe care ofertantul inten ţionează să o concesioneze).
2.8.2. Valoarea garanfiei de participare este urm ătoarea :

Obieetiv

Suprafaţă
(ha)

Teren
Parc
TOTAL

5,7026
5,7026

Val.Min
Redeye*
Lei
1.800,00
5.000,00
-

Val totală/an
Lei
10.264,68
60.000,00
70.264,68

Val.Garanţie
Participare
5% lei
513,23
3.000,00
3.513,23

2.8.3. Garan ţia de participare se constituie printr-un:
a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancar ă sau de o
societate de asigur ări, care devine anex ă la contract.
b) Garanfia poate fi constituit ă i prin depunere in numerar a valorii aceasteia la casieria
Consiliului Judetean Ialomita pentru valoripima la 5.000 lei
c) Garantia de participare poate fi constituit ă prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare ernis de o institu ţie de credit din Romania sau din alt stat sau
de o societate de asigur ări 'in condi ţiile legii.
d) Garanţia trebule s ă fie constituit ă in suma şi pentru perioada de valabilitate a ofertei
prevăzute in documentatia de atribuire.

2.8.4. Ofertanţilor necaştigatori li se restituie garanţia in termen de 7 zile de la
desemnarea ofertantului castigator in unna unei eereri de restituire, Cu excep ţia ofertantului
declarat castigator cu care se va incbeia contractul de coneesiune .
2.8.5. Garanţia de participare la lieita ţie se pierde Tn uituatoarele cazuri:
a) daeă ofertantul işi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;
b) in cazul ofertantului caştigător, daeă acesta nu semneaza contractul in termer' de 30 de
zile de la data la care proprietarul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale.
2.8.6. (1) in termen de 30 zile de la data incheierii contractului de concesiune,
concesionarul va depune Cu titlu de garantie, care va fi constituit ă pe pareursul derul ării
contractului, o sumă reprezentand o cota de 10% din suma datorat ă concedentului cu titlu de
redevenţă pentru primul an de coneesionare pentru prelevarea penalit ăţilor de intarziere şi
sumelor datorate coneedentului de c ătre coneesionar, in baza contractului de concesiune .
(2) Garanţia se returneaz ă la cererea seris ă a concesionarului, in termen de '7 zile de la
ineetarea contractului de concesiu.ne, dac ă aceasta nu a fost utilizata de c ătre coneedent,
pentru prelevarea penalit ăţilor de intarziere şi sumelor datorate concedentului de afire
concesionar, in baza contractului de coneesiune.
2.8.7. Garantia se constituie :
a) Garanţia Sc constituie printr-un instrument de garantare emis in condi ţiile legii de o
societate bancar ă, sau o societate de asigur ări şi devine anex ă la contract.
b) Garanţia de participare poate fi constituit ă prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o institu ţie de credit din Romania sau din alt stat sau
de o societate de asigur ări in condiţiile legii.
c) Garanţia de participare trebuie s ă Be constituit ă in suma şi pentru perioada de
valabilitate prev ăzute in contractul de concesiune.

d) Garanţia trebuie s ă fie irevocabilă.
e) Instrumentul de garantare trebuie s ă prevadă ea plata garan ţiei se va executa
necondiţionat, respectiv la prima eerere a coneedentului, pe baza declara ţiei acestaia
cu privire la eulpa persoanei garantate
Concesionarul are obligaţia de a reinnoi garanţia daeă aceast ă nu acoperă iniţial
intreaga perioad ă a contractului de coneesiune
g) Garanţia se poate depune şi la Trezoreria Slobozia, prin ordin de plat ă, in contul
concedentului m IBAN - RO 67 TREZ 391 500 6XXX 000121 deschis la Trezoreria
Muuicipiuĺui Slobozia sau la casieria Consiliului Judeţean lalomiţa.

2.9. Conditiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt:
protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguran ţă in
exploatare, condiţii privind folosirea 5i conservarea patrimoniului sau cele privind
protejarea şi punerea in valoare a patrimoniului cultural national, dup ă caz, protec ţia
mediului, protecţia muncii, conditii impuse de acordurile 5i conventiile Internationale la
care Romănia este parte.
Pe durata contractului de concesiune, Concesionarul va avea obliga ţia protej ării
domeniului public şi privat al Consiliului Jude ţean Ialomiţa şi punerea in valoare a acestuia,
precurn şi proteeţia si conservarea mediului natural si construit in conformitate cu
reglementările legale in vigoare.
Concesionarul este obligat ea pe durata exploat ării bunurilor cc fae obiectul
concesiunii s ă respeete condi ţiile privind proteeţia muneii.
Concesionarul se obligă s ă folosească bunul coneesionat cu pruden ţa şi diligenţa unui
bun proprietar, conform obieetivelor eoncedentului, fail a diminua in once mod poten ţialul şi
valoarea socio-economic a a bunurilor oferite in concesiune.

Predarea-primirea suprafe ţei de teren menţionate mai sus se face pe baz ă de proces
verbal ineheiat la momentul in care intervine modifiearea suprafe ţei.
Concedentul are dreptul s ă modifice in mod unilateral partea reglementar ă a
contractului de concesiune, din motive excep ţionale legate de interesul national sau local,
notificănd acest fapt concesionarul

3.CONDITHLE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE
SĂ LE iNDEPLINEASC Ă OFERTELE;
3.1 Oferta va fi transmis ă (depus ă) pană la data şi ora din anunţul de licitaţie, riscurile legate
de transmiterea ofertei, inclusiv for ţa majoră, cad in sarcina persoanei interesate.
3.2 Ofertantul trebuie s ă ia toate măsurile astfel inc ăt oferta s ă fie primită i inregistrat ă de
are concedent p ănă la. data şi ora limită pentru depunere, adic ă pănă la data şi ora stabilite in
anunţul de participare pentru desfăşurarea heitatiei de concesiune.
3.3 Oferta depus ă la o altă adresa a concedentului decat cea stabilit ă in anunţul coneesiunii
sau după expirarea datei limit ă pentru depunere se returneaz ă nedeschis ă. Conţinutul ofertelor
este confidential p ănă la data stabilit ă pentru deschiderea acestora, concedentul urm ănd a lua
cuno ştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai dup ă aceast ă dată.
3.4 Ofertele vor fi redactate obligatoriu in lirnba roman ă. Once document din cadrul ofertei
emis in altă limbă decăt limba romănă, va fi depus impreună cu traducerea autorizat ă. La data
deschiderii ofertelor, documentele depuse trebuie s ă fie in tennen.
3.5 Ofertele se depun la sediul concedentului Consiliul Judetean Ialomita Mun. Slobozia,
Plata Revolutiei nr. 1, jud. Ialomifa in două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior,
care se inregistreaz ă de concedent, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, preciz ăndu-se
data şi ora.
3.6 Oferta va fi depus ă in 1 exemplar original in două plicuri inchise şi sigilate, unul
exterior care va con ţine documentele prev ăzute in instruc ţiunile privind modul de elaborare şi
prezentare a ofertelor şi unul interior care va con ţine oferta propriu-zis ă semnată de ofertant.
Fiecare exemplar al ofertei trebuie s ă fie sen-mat de eătre ofertant.
3.7 Oferta este valabil ă 90 de zile de la data limit ă de depunere a ofertelor stabilită prin
anunţul de licitaţie şi este confidenţială p ănă la deschiderea de e ătre comisia de evaluare.
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al con ţinutului, pe toată perioada de
valabilitate stabilit ă de concedent.
3,8 Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elabor ării şi prezentării ofertei sale; Oferta
reprezint ă angajamentul ferm al ofertantului in eonformitate en documentele lieita ţiei, este
secret ă şi se depune in vederea particip ării la licitaţie;
3.9 Dovada constituirli garanţiei de participare la licitaţie va Ji atayafft plicalui exterior.
Neconstituirea garan ţiei de participare p ănă la data şi ora limită de depunere a ofertelor, atrage
după sine descalificarea ofertantului. Garan ţia de participare se restituie, la cererea scris ă a
ofertanţilor, in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului c ăştigător, in baza unei
solicitări sense depuse la sediul Consiliului Jude ţean Ialomiţa.
Constituirea garanţiei de bună execuţie după semnarea contractului de concesiune de c ătre
ofertantul declarant c ăstigător in termen de maxim 30 de zile de la data semn ării acestuia,
atrage dup ă sine restituirea garanţiei de participare pentru ofertantul declarant c ăştigător.
3.10 Fiecare participant poate depune dear o singur ă ofert ă comuna, eat pentru teren c ăt şi
pentru obiectivul Parc Solar Fotovoltaic Ialomi ţa I. Nu se accept ă oferte separate doar
pentru teren sau doar pentru parc.
3.11 Revocarea ofertei de are ofertant in perioada de valabilitate a acesteia, potrivit
anunţului, atrage dup ă sine pierderea garan ţiei de participare.
-
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3.12 Revocarea de către ofertantul castigator a ofertei dup ă adjudecare, atrage dupa sine
anularea licitaţiei şi pierderea garan ţiei de participare şi, dacă este cazul, plata de daune
interese in cuantum de 10% de catre partea in MO. Daune interese reprezint ă paguba
efectivă si eaştigul nerealizat calculat la nivelul redeven ţei ofertate de castigator in cadrul
procedurii de licitatie pana in momentul semnarii unui non contract, dar nu mai tirziu de 12

4. CLAUZE REFERITOARE LA iNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
DE BUNURI PROPRIETATE PRIVAT Ă.
Contractului de concesiune a bunurilor proprietate privat ă inceteaz ă in
următoarele situa ţii:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune , in m ăsura in care p ărţile nu
convin, in scris, prelungirea acestuia in condi ţiile prevăzute de lege;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denun ţarea unilateral ă de ate
concedent, cu plata unei desp ăgubiri juste şi prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord
fiind competenta instan ţa de judecat ă;
c) in eazul nerespect ării obligaţ iilor contractuale de c ătre concesionar, prin reziliere de e ătre
eoncedent, cu plata unei desp ăgubiri in sarcina concesionarului;
d) in cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de care concedent, prin reziliere de c ătre
concesionar, en plata unei desp ăgubiri in sareina concedentului;
e) la dispariţia, dintr-o eauz ă de forţă major, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilităţii objective a concesionarului de a-I exploata, prin renun ţare, fara plata unei
desp ăgubiri;
f) alte eauze de incetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi
conditiilor reglementate de lege.
În situaţia prevăzuta la lit. b), concedentul va notifica de indat ă intenţia de a denunţa unilateral
contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă i va face menţjune en privire la
motivele ce an determinat aceast ă masură.
In cazul nerespect ării din culp ă a obligaţiilor asumate de către una dintre p ărţi prin
contractul de coneesiune de bunuri proprietate privat ă sau a incapacit ăţii indeplinirii acestora,
cealaltă parte este indrepta ţita s ă solicite tribunalului in a carui raz ă teritorial ă se afla sediul
concedentului s ă se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei desp ăgubiri,
dacă partile nu stabilesc altfel.
In cazul dispariţiej, dintr-o cauz ă de forţă majoră, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilităţii objective a concesionarului de a-1 exploata, acesta va notifica de indat ă
concedentului dispari ţia bunului on imposibilitatea obiectiv ă de exploatare a acestuia,
declarand renun ţarea la coneesiune. Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei
despă gubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ea urmare a acestor situa ţii.
Radierea din cartea funciară a dreptului de coneesiune in situa ţia prevăzută la lit. b) se
efectueaz ă în baza actuluj de denunţare unilateral ă sau in baza hot ărarii judec ătoresti
definitive, in situaţia prevăzută la lit. c) si d), in baza declara ţiei unilaterale de reziliere a
concedentului sau coneesionarului, iar in situa ţia prevăzuta la lit. e), in baza declara ţiei
unilaterale de renun ţare la concesiune a concesionarului.

Cap. 4. INSTRUCTIUNI PRIVIND MOD (IL DE ELABORARE
ŞI PREZENTARE A OFERTELOR;
a) Ofertele vor fî redactate in limba romană.
b) Persoanele fizice sau juridice in calitate de concesionar care au litigii cu autoritatea
publică,
sau care au debite neonorate, generate de neexecutarea unor obliga ţii
contractuale c ătre Consiliul Judeţean Ialorni ţa, nu au dreptul de a participa la şedintele
de licitatie
c) in cazul in care mai multi ofertanti particip ă in comun la procedura de concesiune,
indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnic ă şi profesional ă, precum şi cea
privind situaţia economică şi financiară, se demonstreaz ă prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului, iar concedentul solicit ă ca ace ştia să răspundă
in mod solidar pentru executarea contractului de concesiune .
d) Ofertantul va prezenta un exemplar al ofertei 0 al documentelor care o insotesc
original , introduse in plicuri marcate care va fi iru-egistrat, in ordinea primirii ,
precizându-se data şi ora.
Oferta pentru
e) Pe acest plic Sc va marca
"Concesionare
proprietatea privată a judeţului Ialomita - Inscriptia " A NU SE DESCHIDE
ORA . ».."
iNAINTE DE DATA
f) Denumirea şi adresa autoritătii concedente.
g) Denumirea ş i adresa concesionarului.
h) Alte inscrisuri atrag descalificarea ofertantilor
i) in acest plic sunt introduse cele dou ă plicuri cu documentele de calificare şi oferta de
pret.
j) Pe plied exterior va fi atayată dovada achitarii garanliei de participare la licitatie
care este egală cu 5% din suma datorat ă concedentului, cu titlu de redeye* minimă
(de la care se porneşte licitaţia pentru primul an al concesion ării), calculată in funcţie
de suprafata pe care ofertantul intentioneaz ă s ă o concesioneze .
k) Plicurile interioare sigilate care cuprind formularul de ofert ă vor fi introduse in plicul

exterior.
DOCUMENTE DE CALIFICARE

A. CERTIFICAT CONSTATATOR, valabil emis de Oficiul Registrului Comertului
să aibă in domeniul de activitate principal sau secundar grupa CAEN — 351 Producţia, transportul i distributia energiei electrice; Cod CAEN -3511 — Productia de
energie electric ă (valabil la data depunerii ofertei)
B. COPIE DUPA ACTUL CONSTITUTIV si statutul societatii, inclusiv dupa toate
actele aditionale ;

C. CERTIFICAT DE iNREGISTRARE — CUI- ernis de Oficiul Registrului
Comerţului

D. DECLARATIE DE PARTICIPARE (Formular F.1)
E. DECLARATIE DE ELIGIBILITATE (Formular F.2)
F. DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile Articolul 321 referitor la Reguli
privind conflictul de interese din OUG 57/2019 (Formula,- F.3)
G. IMPUTERNICIRE (dacii este eazul) (Forrnular F.5)
H. DECLARATIE privind respectarea legisla ţiei privind condi ţiile de mediu, social şi
cu privire la relaţille de muncă pe toat ă durata de indeplinire a contractului de
concesiune bunuri proprietate privat ă. (Formular F.6)
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I. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ, — privind dovada achit ării obligatiilor de
plată exigibile a impozitelor şi taxelor locale - certificate constatatoare de la
organele fiscale competente pentru sediul principal cf Certificat ONRC;
Not& in cazul in care ofertantul deţine şi sedii secundarelpuncte de lucru,
pentru acestea va transmite o DECLARATIE PE PROPRIE raspundere privind
Mdeplinirea obligaţillor de plata a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul
general consolidat al statului.
J. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA emis de ANAF privind dovada achit ării
obligatiilor de plat ă exigibile a impozitelor şi taxelor c ătre bugetul general
cons olidat al statului; Notă: in cazut in care ofertantul define şi sedii
secundare/puncte de lucru, pentru acestea va transmite o DECLARATIE PE
PROPRIE R ĂSPUNDERE privind Mdeplinirect obliga ţiilor de platd exigibile a
impozitelor şi taxelor locale.

K. CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL emis de ANAF
L. ACORD DE ASOCIERE (dacci este cazul) (Formular F.8)
M. DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA (Formular F.9)
N. INFORMATII GENERALE ofertant (Formular F.7)
PLICUL INTERIOR:
•

•
•
•

Pe plieu1 interior se inscriu numele sau denu.mirea ofertantului, sediul social al
acestuia.
FORMULARUL DE OFERTA semnat de ofertant; Formularul 4
TABEL CENTRALIZATOR cu valoarea cifrei de afaceri aferent ă anilor 2018;
2019;2020 insotit de BILANTURILE CONTABILE aferente anilor 2018; 2019;
2020, semnate conform revederilorlegale.
DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA care s ă dovedeasc ă
indeplinirea factorului 3 de evaluare.

Cap. 5. INFORMATII DETALIATE $I COMPLETE PRIVIND CRITERHLE DE
ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABIL1REA OFERTEI CAYTIGATOARE,
PRECUM $1 PONDEREA LOR;

Criterli de Atribuire
Criteriile de atribuire au fost stabilite conform prevederilor art.318 din OUG.57/2019
privind Codul Administrativ §i sunt următoarele

Fl. Nivelui redeventei - 40%

40 p

Algoritm de caicul: Punctajul pentru factorul de evaluare "Nivelul redeventei" se nor&
astfel:
a) pentru cea mai mare dintre redeye* se acord ă punctajul maxim alocat factorului de
evaluare respectiv 40 puncte;
b) pentru alt ă redevent ă decăt cea prev ăzută la litera a, se acord ă punctajul pentru
redeventa "n" astfel: 40 x redeventa „n"/redeventa cea mai mare

Capacitatea economico-financiar ă a ofertantilor

Cea mai mare media a cifrei de
afaceri din bilanturile contabile aferente anilor 2018; 2019 ;2020
30 p
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare " Capacitatea economicofinanciar ă a ofertantilor " 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 alt ă medie a cifrei de afaceri decăt cea prev ăzută la litera a, se acord ă
punctajul pentru medie a eifrei de afaceri "n" astfel: 30 x medic a afrei de afaceri
„n"/ medic a cifrei de afaceri cca mai mare.
Notă: Pentru acestfactor ofertantii vor prezenta un tabel centralizator cu valoarea cifrei
de afaceri aferentei anilor 2018; 2019;2020 insoţit de bilanţurile contabile aferente anilor
2018;2019;2020, semnate conform revederilor legale

F3. Conditii specifice impuse de natura bunului concesionat — Experientă in domeniul de
activitate care corespunde obiectului procedurii de concesiune.- — 30 puncte
a) pentru 1 proiect implementat sau in curs de implementare la data depunerii ofertei se
5 puncte;
acordă
b) pentru 2 proiecte implementate se acord ă 10 puncte;
c) pentru 3 proiecte impleinentate se acord ă 20 puncte;
d) pentru 4 proiecte implementate sau mai multe se acord ă 30 puncte;
Notă: Pen tru acest factor ofertanţ i vor prezenta declarcilie privind experienţa similar ă
semnat de ceitre ofertant cu proiectele implementate din care sei reiasei pentru fiecare proiect
urtneitoarele date :
- Denurnirea proiectului
Beneficiarul investifiei
- Valoarea investifiei
- Locatia acesteia
Puterea instalatei
- Anul punerii înfunc ţiune

TOTAL

100 puncte

Cap. 6. INSTRUCTIUNI PRIVIND MOD UL
DE UTILIZARE A CIILOR DE ATAC;
Concesionaral i concedentul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild once neinţelegere sau dispute care se poate ivi intre ei in cadrul saa in leg ăturd cu
indeplinirea contractului.
Dacă dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, concedentul
concesionarul nu reusesc s ă rezolve in mod amiabil o diverge* contractuald, solu ţionarea
litigiilor ap ărute in leg ătură CU atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea
contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă, preeum si a celor privind acordarea
de despdgubiri se realizeazd potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificdrile ulterioare. Actiunea in justi ţie se introduce la sec ţia contencios administrativ in a
cărui jurisdictie se afl ă sediu1 concedentului.
Instanţa competentă in solutionarea litigiilor apărute: Tribunalul Ialomiţa, Slobozia,
Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030, judetul Ialomita, Telefon: 0243 236 952, 0243
236 587 (centrala), Fax: 0243 232 266, E-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro, infopubil(qust.ro.

Cap. 7 INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE
CONTRA CTUALE OBLIGATORIL
Infartnatii generate
(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă trebuie s ă conţină partea
reglementară, care cuprinde clauzele prev ăzute in caietul de sarcini şi clauzele convenite de
p ărţile contraetante, in completarea eelor din caietul de sarcini, f ără a contraveni oblectivelor
concesiunii prev ăzute in caietul de sarcini.
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă va cuprinde drepturile şi obligaţiile
concesionarului şi ale concedentului.
(3) Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazeaz ă pe principiul
echilibrului financiar al concesiunii intre drepturile care îi sunt acotdate concesionarului şi
obligatiile care îi sunt impuse.
(4) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă va cuprinde ş i clauze contractuale
referitoare la impârtirea responsabilit ăţilor de mediu intre concedent si concesionar.
(5) in contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă trebuie precizate in mod distinct
eategoriile de bunuri cc vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii, respectiv:
Bunurile de retur, aşa cum au fast stabilite in contractul de concesiune, se vor
intoarce in posesia concedentului, gratuit si libere de mice sarcini;
Bunurile de preluare, bunurile utilizate de concesionar pe perioada coneesiunii, care
nu sunt bunuri de retur,, dar pentru care concedental i şi poate exprima inten ţia de a le
cumpăra la incetarea concesiunii dae ă este cazul, contra unei sume de bani stabilite pe
bază de evaluare intocmiră de una din p ărţi şi insuşită de cealalt ă parte sau pe bazd de
raport de evaluare intocmit de un evaluator independent.
Bunurile proprii, bunuri utilizate pe darata concesion ării de concesionar cc sunt
rămăn proprietatea acestuia la incetarea contractului de coneesiune, dac ă nu sunt
fructe industriale sau nu fac obiectul sau inten ţia concedentului de a le achizi ţiona ca
bunuri de preluare .
(6) Contractul de coneesiune de bunuri proprietate privat ă va fi iricheiat in limba rom ănă, in
doud exeinplare, căte unul pentru fiecare parte.

(7) in cazul in care concesionarul este de o alt ă naţionalitate sau cet ătenie decat cea român ă şi
dacă părţile consider ă necesar, contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă se va
putea ineheia in patru exemplare, dou ă in limba romănă şi cloud intr-o alt ă limbă aleas ă de
acestea.
(8) in situaţia prevăzută la aim. (7) flecare parte va avea eke un exemplar in limba rom ănă şi
un exemplar in limba str ăină in care a fost redactat contractul.
(9) in caz de litigiu, exemplarele in limba român ă ale contractului prevaleaz ă.
Drepturile i obligatiile concesionaridui
(1) Este obligatia concesionarului :
a) Schimbarea categoriei de folosint ă a terenurilor arabile sau folosirea lor temporar ă sau
definitivă in alte scopuri decat pentru ob ţinerea productiei agricole se face numai in
conditiile prevăzute lege,
b) Obţinerea tuturor avizelor in vederea dezvolt ării şi exploatării unui parc fotovoltaic
pentru producerea de energie electric ă 'in scopul introducerii in sistemul electric
national, inclusiv incheierea unui contract de conectare cu o societate de distributie a
energiei electrice;
c) Obtinerea autorizaţiei de construire a parcului fotovoltaic;
d) Construirea şi dezvoltarea parcului fotovoltaic;
e) Conectarea la sistemul national de energie;
Exploatarea eficient ă a parcului fotovoltaic;
g) Investitii conexe in drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor agabaritice
pentru transportul si montajul echipamentelor in parcurile fotovoltaice şi intretinerea
lor pe durata derul ării contractului de concesiune se face pe cheltuiala concesionarului,
fără nicio obligatie din partea concedentului in conditiile legii.
h) Identificarea şi parcelarea terenului care va face obiectul Contractului de concesiune
se face pe cheltuiala concesionarului;
(2) in temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă, concesionarul
dobandeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate privat ă
cc fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de care concedent.
(3) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele, respectiv productele
bunurilor cc fac obiectul concesiuriii, potrivit naturii bunului i scopului stabilit de p ărti prin
contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă.
(4) Concesionarul îi execut ă obligaţiile potrivit termenilor şi conditiilor prev ăzute in
contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă şi in acord cu prevederile legale
specifice bunului concesionat.
(5) Concesionarul nu va fi obligat s ă suporte cre şterea sarcinilor legate de execu ţia
obligatiilor sale, in cazul in care aceast ă creştere rezultă in =a:
a) unei măsuri dispuse de o autoritate public ă;
b) unui caz de fortă majoră sau unui caz fortuit.
(6) Concesionarul este obligat s ă respecte conditiile impuse de natura bunurilor
proprietate privat ă .
(7) in temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă, concesionarul
are obligatia s ă asigure exploatarea eficient ă, in regim de continuitate ş i permanenţă, a
bunurilor proprietate privat ă care fac obiectul concesiunii,
(8) Concesionarul are obligatia ca in terrnen de cel mult 90 de zile de la data semn ării
contractului de coneesiune de bunuri proprietate privat ă să depună, cu titlu de garanţie, o
surnă fixă reprezentand o cot ă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilit ă de
acesta i datorat ă pentru primul an de exploatare.

- Din această sumă sunt reţinute, dac ă este cazul, penalit ătile şi alte sume datorate
concedentului de c ătre concesionar, in baza contractului de concesiune de bunuri proprietate
privată.
(9) Concesionarul poate constitui drept garan ţie şi titluri de credit, asupra c ărora se va
institui garantie real ă mobiliară, cu acordul concedentului.
(10) Concesionarul este obligat s ă plăteaseă redeventa la valoarea şi in modul stabilit
in contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă.
(11) La incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă,
concesionarul este obligat s ă restituie, pe baz ă de proces-verbal, in deplin ă proprietate, liber
de once sarcină, bunul concesionat.
(12) in conditiile ineetării contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă din
alte cauze dec ăt prin ajungere la termen, fort ă majoră sau caz fortuit, concesionarul este
obligat să asigure continuitatea exploat ării bunului proprietate privat ă, în conditiile stipulate
in contract, p ănă la preluarea acestora de c ătre concedent.
(13) in cazul in care concesionarul sesizeaz ă existenta unor cauze sau iminenta
producerii unor evenimente de natur ă s ă conducă la imposibilitatea exploat ării bunului, va
notifica de indată acest fapt coneedentului, in vederea lu ării măsurilor ce se impun pentru
asigurarea continuit ătii exploat ării bunului.

Drepturile şi obligati/le concedentului
(1) Concedentul are dreptul s ă verifice in perioada derul ării contractului de concesiune de
bunuri proprietate privat ă modul in care sunt respectate clauzele acestuia de c ătre concesionar.
(2) Verificarea prev ăzută la alin. (1) se efectueaz ă numai Cu notificarea prealabil ă a
concesionarului şi in conditiile stabilite in contractul de concesiune de bunuri proprietate
privată.
(3) Concedentul este obligat s ă nu îl tulbure pe concesionar in exereitiul drepturilor rezultate
din contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă.
(4) Concedentul este obligat s ă notifice concesionarului aparitia oric ăror imprejurări de natură
să aducă atingere drepturilor acestuia.
(5) Concedentul nu are dreptul s ă modifice in mod unilateral contractul de concesiune de
bunuri proprietate privat ă, in afară de cazurile prev ăzute de lege.
(6) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementar ă a contractului de concesiune de
bunuri proprietate privat ă, cu notificarea prealabil ă a concesionarului, din motive excep ţionale
legate de interesul national sau local, dup ă caz.
(7) Concesionarul este obligat s ă continue exploatarea bun-ului in noile condi ţii stabilite de
concedent, rail a putea solicita ineetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate
privată.
(8) in cazul in care rnodificarea unilateral ă a contractului de concesiune de bun -uri proprietate
privată îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul s ă primease ă fără intărziere o justă
despăgubire.
(9) in caz de dezacord intre concedent i concesionar cu privire la suma desp ăg-ubirii, aceasta
va fi stabilită de către instanta judec ătorească competentă. Dezacordul nu exclude indeplinirea
obligatiilor contractuale de c ătre concesionar.

CONTRACT DE CONCESIUNE
privind concesionarea
PARCULUI FOTOVOLTAIC „IALOMITA I"
şi a Ulna teren în suprafata de 5,7026 ha

I. PAOle contractante
Judeţul Ialomiţa, cu sediul Tn municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1, cod 920032,
tel. 0243/230201, fax. 0243 1 233000, Cod fi scal 4231776, cont RO
desehis la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat prin domnul PAVEL MARIAN PRESEDINTE al Consillului Judeţean Ialomiţa, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte,
$i
, cu sediul in
, str.
,
nr. , jud.
cod.
, C.I.F./C.U.I lit.
număr de ordine
, cont RO
, des chis
la Registrul Comerţului
in
,
telefon/fax
calitate
de
la
,
CONCESIONAR, (persoană juridica-) pe de altă parte,
Sau
, domiciliat in
, str.
cod.
, C .N.P .
, C.I/B.I seria
nr. , jud.
, eliberat la data de
, de
cont
, nr.
deschis
la
RO
telefon/fax
, in calitate de CONCESIONAR, pe de altă parte,(persoand
fizieci)

La data de
, la sediul concedentului, in temeiul OUG
..... s-a
57/2019 privind Codul administrativ, a Hotărkii Consiliului Judeţean Ialomi ţa nr.
incheiat prezentul Contract de Concesiune.
II. Obiectul contractului de concesiune
Art. 1. (1) Obiectul contraetului de concesiune este predarea de care concedent şi preluarea
in scopul exploat ărli de care concesionar a:
teren din categoria curti construc ţii in suprafaţ5 de 5,7026 ha proprietatea privat ă a
Judetului Ialomiţa , situat in extravilanul comunei GIURGENI
Parc Fotovoltaic „IALOMITA I " proprietatea privat ă a Judeţului Ialomiţa , situat in
extravilanul comunei GIURGENI
(2) Terenul concesionat va fi folosit de către concesionar doar in scopul construirli
conform ofertei depuse la licitaţia
din data de
de parciparcuri fotovoltaice

(3) Parc Fotovoltaic „IALOMITA I " va fi exploatat de către concesionar pentru
producerea de energie electric ă
(4) in derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urm ătoarele
categorii de bunuri:
a) Bunurile de retur: constând din teren — 5,7026 ha - se vor intoarce in posesia
concedentului, gratuit şi libere de mice sarcini;
b) Parc Fotovoltaic „IALOMITA I " conform procesului verbal de predare
c) Bunurile de preluare, bunurile utilizate de concesionar pe perioada concesiunii, care
flu sunt bunuri de retur , dar pentru care concedentul îi poate exprima intenţia de a le
cump ăra la incetarea concesiunii dac ă este cazul, contra unei sume de bani stabilite pe

bază de evaluare intocmit ă de una din p ărti şi insuşită de cealalt ă parte sau pe baz ă de
raport de evaluare into emit de un evaluator independent.
d) Bunurile proprii, bunuri utilizate pe durata concesion ării de concesionar ce sunt şi
rămăn proprietatea acestuia la ineetarea contractului de concesiune, dac ă nu sunt
fructe industriale sau nu fac obiectul sau inten ţia coneedentului de a le achizi ţiona ca
bunuri de preluare
(4) La ineetarea contractului de concesiune, din once cauz ă concesionarul este obligat s ă
restituie, in deplin ă proprietate, liber de once sarcin ă, bunul concesionat
(5) La incetarea, din once cauz ă, a contractului de concesiune bumirile cc au fast utilizate de
concesionar in derularea contractului vor fi repartizate dup ă cum urmează:
bunurile de retur, aşa cum au fost stabilite in caietul de sarcini, se vor intoarce in
posesia concedentului, gratuit şi libere de once sarcini;
b) bunurile de preluare, aşa cum au fost stabilite Tn caietul de sarcini pot fi dob ăndite de
concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilite pe baz ă de evaluare
intocmită de una din părţi şi insuşită de cealaltă parte sau pe baz ă de raport de evaluare
intocmit de un evaluator independent;
c) bunurile proprii, bunuri utilizate pe durata concesion ării de concesionar cc sunt
rămăn proprietatea acestuia la incetarea contractului de concesiune, dad.' nu sunt
fructe industriale sau nu fac obiectul sau inten ţia concedentului de a le achizi ţiona ca
bunuri de preluare .
(6) In cazul in care contractul de concesiune se reziliaz ă inainte de termen, jar Jude ţul
Ialomiţa nu îi exprimă voinţa de a prelua bunurile de preluare existente in condi ţiile art.1
alin.(5), lit.b) din contract, concesionarul are dreptul de a instr ăina bunurile de preluare
Achizitorul bunurilor de preluare va prelua contractul de concesiune p ănă la expirarea
termenului pentru care a fost incheiat cu respectarea tuturor clauzelor acestuia.
Art. 2. (1) Concesiunea se face in conditiile stabilite prin caietul de sarcini, anexat la
prezentul contract care este parte integrant ă din acesta.
(2) Predarea-primirea imobilelor cc face obiectu.1 concesiunii se va efectua in terrnen de 10
zile de la incheierea contractului, şi va fi consemnat ă intr-un proces-verbal incheiat intre p ărti
care devine anex ă la contract.
(3) Contractul de concesiune incheiat in scris şi inregistrat la prim ăria pe raza
cărora se afl ă terenul constituie titlu executoriu pentru plata redeven ţei la
termenele şi in modalit ătile stabilite in contract.
(4) Nivelul redevenţei nu poate fi modificat de concesionar ca urmare a unor
pierderi datorate unor factori naturali (calamit ăti, inundaţii, secetă etc.).
(5) Părtile sunt obligate să notifice prim ăriei pe raza c ăreia se afl ă terenul
concesionat şi la care a fast inregistrat contractul de concesiune once
modificare a nivelului redeven ţei.
(6) Concesionarul are interdictia de a subconcesiona sau cesiona, total sau
partial contractul de concesiune.
III. Termenul
/202_
Art. 3. (1) Durata concesiunii este de 30 an!, incep ănd de la data de /
/205....
pănă la
/
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă poate fi prelungit prin acordul
de voinţă al părtilor, incheiat in forma scris ă, cu condiţia ea durata insumat ă s ă nu depăşească
49 de ani, in urma adopt ării unei Hotărări de Consiliu Judeţean, in =a unei solicit ări a
eoncesionarului cu minim 6 luni inainte de expirarea contractului de concesiune.
(3)Cesiunea contractultd de con cesiune sau subconcesionarea lui sunt interzise.
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IV. Redeventa
. lei/ha/an aşa cum a fast specifieat in
Art. 4. (1) Nivelul redevenţei este de
oferta de pret pentru suprafa ţa de 5,7026. ha concesionat ă , jar pentni Parc Fotovoltaic
lei/an şi se
„IALOMITA I" este de lei/lun ă , valoarea total ă a redeventei este de
va pl ăti după cum urmeaz ă:
g) pentru contractele incheiate pa'n ă la 31 iulie, redevenţa se pl ăteşte in două tranşe,
respectiv: 50% din cuantumul redeventei 'in termen de 30 de zile de la data semn ării
contractului jar diferen ţa de 50% p ănă la data de 31 octombrie.
h) pentru următorii ani ai concesiunii, redeven ţa se pl ăteşte in două tranşe, respectiv:
50% din cuantumul redeven ţa pănă la data de 31 iulie jar diferenţa de 50% p ănă la
data de 31 octombrie.
i) pentru perioada cuprins ă intre 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii şi data
ineetării contractului redevenţa, se pl ăteşte pang la data de 31 ianuarie a anului
respectiv.
(2) Redevenţa se indexează anual, la 1 ianuarie, cu indicele de inflaţie comunicat de
Institutul National de Statistic ă pentru anul precedent.
V. Plata redeventei
Art. 5. (1) Plata redeven ţei se face de c ătre concesionar in contul nr. IBAN
R089TREZ39121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, la
termenele şi in condiţiile prevăzute la art.4 din prezentul contract, pe baza facturii emise de
concedent.
(2) Neplata redeventei in termen de 30 de Me de la implinirea termenului prev ăzut la
art. 4 din contract, atrage dup ă sine transmiterea de care concedent a unei somaţii de plată,
care concesionar
(3) Dad in tennen de 15 zile de la transmiterea somatiei de plat ă, concesionarul nu a
efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, f ără interventia
instantelor judec ătoreşti, prezenta clauz ă echival ănd unui pact eomisoriu de gradul IV,
conform art.1553 din Codul Civil şi se procedeaz ă la revenirea terenurilor la dispozi ţia
concedentuluirar ă nicio obligaţie a acestuia fa ţă de coneesionar.
(4) Concesionarul r ărnăne obligat să plătease ă redeventa datorat ă pănă la retragerea
terenului concesionat, stabilit ă prin procesul verbal de predare-primire şi a penaliz ărilor de
intărziere, calculate potrivit art.11 alin.2 din prezentul contract datorate p ănă la plata
integral ă a sumelor din concesionare .
.

VI. Documentele contractului :
Art. 6. (1) Documentele contractului sunt :
- Oferta de preţ parte integrant ă din prezentul contract
- Caietul de sarcini al licitaţiei de concesionare
Pro cesul verbal de predare — primire a bunurilor concesionate
- Titlul de garanţie constituit printr-un instrument de garantare emis in condi ţiile
legii de o societate bancar ă, sau a societate de asigar ări.
VII. Drepturile si obligatiile p ărtilor
Art. 7.1. - Drepturile şi obligatiile concedentului :
a) S ă predea terenul şi obiectivul Pare Fotovoltaic „IALOMITA I" concesionarului la
termen şi in condiţiile stabilite de prezentul contract;
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b) S. îl garanteze pe concesionar de evictiune total ă sau partial ă, precum şi de viciile
ascunse ale lucrului pe care concesioneaz ă;
c) S. nu ia niciun fel de m ăsuri in leg ătură cu exploatarea terenului şi a Pare
Fotovoltaic „IALOM1TA I " concesionat, de natur ă să-1 tulbure pe concesionar;
d) S ă controleze oric ănd modul in care concesionarul exploateaz ă bunurile concesionate.
Pe timpul controlului, proprietarul va fi insotit de concesionar sau de un imputemicit
al acestuia;
e) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabil ă a concesionarului şi in
prezenta reprezentantului acestuia, cu excep ţia cazurilor când concesionarul î şi dă
acordul, in scris, cii privire la verificarea in absenta sa sau cand aceasta are rolul de a
constata situatii de fapt reclamate, in scris, de concesionar.
În
caz de tulburări ale tertilor in exploatarea nonnal ă a bunurilor , s ă actioneze
f)
impreună cu concesionarul, potrivit legii, pentru incetarea actelor de tulburare;
g) S ă primească, la incetarea contractului, bunurile care au făcut obiectul acestuia.
h) Concedentul are dreptul s ă modifice in mod unilateral partea reglementara
contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau
judetean, notificand acest fapt concesionarul
i)
Concedentul nu are dreptul s ă rnodifice in mod unilateral contractul de concesiune,
in afar ă de cazurile prev ăzute expres de lege si de prezentul contract.
j)
Concedentul este obligat s ă notifice concesionarul la aparitia oric ăror
imprejurări de natur ă să aducă atingere drepturilor sale.
Art. 7.2. Drepturile si obligatiile eoneesionarului :
(1) Este obligatia concesionarului :
a) Obţinerea tuturor avizelor in vederea dezvolt ării şi exploatării unui pare fotovoltaic
pentru producerea de energie electric ă in scopul introducerii in sistemul electric
national, inclusiv incheierea unui contract de conectare cu o societate de distributie a
energiei electrice;
b) Obtinerea autorizatiei de construire a parcului fotovoltaic;
c) Construirea şi dezvoltarea parcului fotovoltaic;
d) Conectarea la sistemul national de energie;
e) Exploatarea eficient ă a parcului fotovoltaic;
f) Investiţii conexe in drumurile locale pentru asigurarea accesului utilajelor agabaritice
pentru transportul si montajul echipamentelor in parcurile fotovoltaice şi intretinerea
lor pe durata derul ării contractului de concesiune se face pe cheltuiala concesionarului,
fară nicio obligafie din partea concedentului in conditiile legii.
(2) in temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă, concesionarul
dobandeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi pe tăspunderea sa, bunurile proprietate privat ă
cc fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de c ătre concedent.
(3) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele, respectiv productele
bunurilor cc fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si scopului stabilit de p ărti prin
contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă.
(4) Concesionarul îi execut ă obligaţiile potrivit termenilor i conditiilor prev ăzute in
contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă şi îu acord cu prevederile legale
specifice bunului concesionat.
(5) Concesionarul nu va fi obligat s ă suporte cre şterea sarcinilor legate de executia
obligatiilor sale, in cazul in care aceast ă creştere rezult ă in urma:
a) unei măsuri dispuse de o autoritate public ă;
b) unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit.
-
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(6) Coneesionarul este obligat s ă respecte condi ţille impuse de natura bunurilor
proprietate privată.
(7) in temeiul contraetului de concesiune de bunuri proprietate privat ă, concesionarul
are obligaţia să asigure exploatarea eficient ă, in regim de continuitate şi permanenţă, a
bunurilor proprietate privat ă care fac obiectul concesiunii.
(8) Concesionarul are obligaţia ca in termen de 30 de ziie de la data semnării
contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă să depună, cu titlu de garantie, o
sumă fixă reprezentand o cot ă-parte din suma obligaţiei de plată care concedent, stabilit ă de
acesta i datorată pentru primul an de exploatare.
- Din această sumă sunt reţinute, dacă este eazul, penalit ăţile şi alte sume datorate
concedentului de către concesionar, in baza contractului de concesiune de bunuri proprietate
privată.
(9) Concesionarul este obligat s ă pl ăteasc ă redevenţa la valoarea şi in modul stabilit in
contractul de concesiune de burmri proprietate privat ă.
(10) La incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă,
concesionarul este obligat s ă restituie, pc bază de proces-verbal, in deplină proprietate, liber
de once sarcină, bunul concesionat.
(11) in condiţiile incetării contractului de concesiune de bunuri proprietate privat ă din
alte cauze deck prin ajungere la termen, forţă majoră sau caz fortuit, concesionand este
obligat să asigure continuitatea exploat ării bunului proprietate privat ă, in condiţiile stipulate
in contract, p ănă la preluarea acestora de către concedent.
(12) in eazul in care concesionarul sesizeaz ă existenţa unor cauze sau iminen ţa
producerii unor evenimente de natură s ă conducă la imposibilitatea exploat ării bunului, va
notifica de indată acest fapt concedentului, in vederea luănii măsurilor cc se impun pentru
asigurarea continuit ăţii exploatării bunului.
(13) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul şi pe cheltuiala sa,
bunurile ce fac obiectul contractului de concesiune.
(14) Să primească bunurile concesionate la termen şi in condiţiile stabilite de prezentul

contract;
(15) S ă folosească bunurile pe care 1-a concesionat în scopul pentru care a fost
concesionat, diva cum s-a prezentat in oferta depus ă la licitaţia in condiţiile stabilite prin

contract;
(16) S ă nu degradeze terenul concesionat;
(17) S ă plăteasc ă redeye* la termenul şi in condiţiile prevăzute la cap. IV;
(18) S ă suporte taxele de incheiere, inregistrare şi publicitate a contractului de
concesiune
(19) S ă comunice concedentului şi să solicite acestuia s ă intervină in cazurile in care
este tulburat de terţi in exploatarea terenului concesionat ;
(20) La ineetarea contractului, are obligaţia de a restitui terenul concesionat in starea
in care 1-a primit de la concedent;
(21) S. plăteasc ă impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului
concesionat;
(22) S ă depună in termen de 5 zile lucrătoare la primăria in a cărei rază teritorial ă se
află bunurile concesionate, un exemplar a prezentului contract de eoncesiune, pentru a fi
inregistrat in registrul special ţinut de secretarul consiliului local şi s ă comunice concedentului
o copie inregistrat ă a contractului de concesiune.
(23) Concesionarul este obligat s ă asigure exploatarea eficient ă, in regim de
continuitate şi de permanenţă, a bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor
stabilite de către concedent şi ofertei .
(24) Concesionarul este obligat s ă respecte condi ţiile impuse de protecţia mediului.
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(25) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen sau din alte cauze
prevăzute in prezentul contract, concesionarul este obligat s ă restituie proprietarului, pe baz ă
de proces-verbal de predare-primire, in deplin ă proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit şi
libere de once sarcini.
(26) in cazul in care concesionarul sesizeaz ă existenţa sau posibilitatea existentei unei
cauze de natur ă s ă conducă la imp osibilitatea de exploatare a terenului, va notifica deindat ă
dar nu mai tdrziu de 15 zile de la data constat ării aeest fapt conedentului , in vederea lu ării
măsurilor cc se impun pentru asigurarea continuit ăţii exploat ării terenului.
(27) Concesionanil este obligat s ă nu deterioreze sau distru.g ă constructiile sau
amenaj ările aflate pe terenul concesionat, respectiv: drumuri, canale de aduc ţiune, canale de
desecare, precum şi să execute, on de cdte on este necesar, reparatii la aceste bunuri, pe
cheltuiala proprie, in vederea bunei func ţionări a acestora.
(28) S. indeplinească cu bună credinţă, toate obi.igaţiile contractuale cc îi revin,
inclusive cele rezultate din caietul de sarcini

VIII. Garantil
Art.8.1.(1) In termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de concesiune ,
lei, reprezentand o cota
concesionarul va depune cu titlu de garantie, suma de
procentual ă de 10% din suma datorat ă concedentului cu titlu de redevenţă aferent ă unui an
calendaristic de concesiune, pentru prelevarea major ărilor de intarziere şi surnelor datorate
concedentului de către concesionar, in baza contractului de concesiune.
(2) Neplata garantiei termen de 5 de zile lueratoare de la implinirea termenului
prevăzut la alin.(1), atrage dup ă sine transmiterea de care concedent a unei soma ţii de plată,
către concesionar
(3) Dacă in termen de 5 zile lucr ătoare de la transmiterea somatiei de plat ă,
concesionarul nu a efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept, f ără
intervenţia instantelor judec ătoreşti, prezenta clauz ă echivaldnd unui pact comisoriu de gradul
IV, conform art.1553 din Codul Civil şi se procedeaz ă la revenirea terenurilor la dispozi ţia
concedentuluifără nicio obligaţie a acestuia fat ă de concesionar.
Art.8.2. Garanţia se returneaz ă la cererea scris ă a concesionandui, în termen de 7 zile
de la incetarea contractului de concesiune, dac ă aceasta nu a fost utilizat ă de către concedent,
pentru prelevarea penalit ătilor de intdrziere si sumelor datorate concedentului de c ătre
concesionar, in baza contractului de concesiune.
.

Art.8.3. Garanţia se constituie printr-un instrument de garantare emis in condi ţiile
legii de o societate bancar ă, sau o societate de asigur ări şi devine anex ă la contract.
Art.8.4.(1) Garantia trebuie s ă fie constituit ă in suma şi pentni perioada de valabilitate
prevăzute in contractul de concesiune.
(2) Garantia trebuie s ă fie irevocabil ă.
(3) Instrumentul de garantare trebuie s ă prevadă că plata garanţiei se va executa
necondiţionat, respectiv la prima cerere a concedentului, pe baza declara ţiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate
(4) Concesionarul are obligaţia de a reinnoi garan ţia dac ă această nu acoperă initial
intreaga perioad ă a contractului de concesiune
Art.8.5.Garantia se poate depune şi la Trezoreria Slobozia, prin ordin de plat ă, in
contul concedentului nr. ISAN - R067TREZ3915006XXX000121 deschis la Trezoreria
Municipiului Slobozia sau la casieria Consiliului Jude ţean Ialomiţa.

IX. incetarea contractului de concesiune
Art.9.1. Prezentul contract de concesiune inceteaz ă prin :
a) inţelegerea p ărţilor, pentru motive intemejate verificate şi acceptate de concedent, sub
condiţia achitării de către concesionar, a redeven ţei şi a altor obligaţii izvorate din
contract.
b) La expirarea duratei stabiljte in contract.
c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denun ţarea unilateral ă de
care concedent, cu plata unei desp ăgubiri juste şi prealabile in sarcina acestuia, in caz
de dezacord fiind competent ă instanţa de judecat ă;
d) in cazul imposibilităţii objective a concesionarului de a exploata terenul conesionat
prin renunţare, fărd plata unei desp ăgubiri; Renuntarea la concesionarea bunului din
partea concesionarului, far ă, plata unei despagubiri, la deterjorarea, dintr-o cauz ă de
forţă majoră, a bunuluj concesionat
sau in cazul imposibilităţi objective a
concesionarului de a exploata terenul (imposibilitate dovedit ă Cu acte de c ătre
concesionar acceptat ă de concedent; in acest caz concesionar va notifica concedentul,
in termen de 10 zile de la constatarea situa ţiei intervenite, despre imposibilitatea
obiectivă de realizare a activit ăţii. Imposibilitatea obiectivă de a exploata bunul poate
fl invocată in cazul falimentului sau al dizolv ării societăţii concesionare.
e) Prin decesul concesionarului sau dizolvarea, lichidarea on falimentul persoanei
jurjdice respective.

Art.9.2. Rezilierea contractului intervine :
a) in cazul nerespect ării obligaţiilor contractuale de c ătre concesionar, prin rezilierea
unilateral ă de are concedent, cu plata redeven ţei datorat ă pentru anul calendaristic
respectiv in care are loc rezilierea contractului şi a eventualelor penalit ăţi de intarziere
aferente in sarcina concesionarului cu o notificare prealabil ă de 15 zile;
b) in cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de c ătre concedent, prin rezilierea
unilateral ă de are concesionar, cu plata de desp ăgubiri in sarcina concedentului cu o
notificare prealabil ă de 15 zile;
c) in cazul in care concesionar nu exploateaz ă terenul in scopul in care a fost concesjonat
cu obligaţia pentru concesionar de a pl ăti redevenţe pentru anul calendaristic respectiv
in care are loc rezilierea contractului.
d) Neplata redeven ţei atrage după sine transmiterea de Cate concedent a unei soma ţii de
plată, către concesionar. Dac ă in termen de 15 zile de la transmiterea somaţiei de plat ă,
concesionar nu a efectuat plata, atunci contractul de concesiune este reziliat de drept ,
fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, prezenta clauz ă echivalfind unui pact
comisoriu de gradul IV, conform art.1553 din Codul Civil şi se procedeaz ă la
revenirea terenurilor la dispozi ţia concedentului fără nicjo obligaţie a acestuia faţă de
concesionar.
9.2.1 Predarea — preluarea bunurilor care fac obiectul acestui contract se va face pe baz ă
de proces-verbal incheiat intre p ărţi, in prezenţa unui reprezentant al prim ăriei pe raza
căreia se afl ă terenul concesionat.
a. Concesionar va fi inştiinţat de către concedent de data semn ării pro cesului verbal cu 7
zile inainte de data stabilit ă,
b. in cazul in care dup ă semnarea contractului de concesiune, concesionar sau un
reprezentant al acestuia nu se prezint ă sau refuz ă să semneze procesul verbal de
predare-preluare a terenurilor se va aplica pro cedura reglementat ă de punctul 3.12 din
caietul de sarcini, anex ă la prezentul contract.
c. In caz de neprezentare a concesionar sau reprezentantul imputemicit al acestuia, la
pro cesul de predare preluare a terenurilor datorit ă rezilierii contractului, procesul
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verbal va fi semnat in lipsa, bunurile trecand in administrarea Consiliului Judeţean
Ialomiţa, libere de once sarcini, procesul verbal fund opozabil concesionarului
d. in mod similar se procedeaz ă si in cazul refuz ării semnării procesului verbal de către
concesionar sau reprezentantul imputernicit al acestuia.
e. Procesul verbal se intocmeşte in 3 (trei) exemplare şi Sc transmite concesionarului
primăria unde este inregistrat contractual de concesiune in termen de 5 zile de la
semnarea acestuia.

X. Clauze contractuale referitoare la obligatiile de mediu 'h&c
concedent şi concesionar
Art.10.1. Concesionar trebuie s ă exploateze bunurile in conformitate cu normele de mediu
impuse de legislaţia in vigoare, acesta fund singurul responsabil pentru orice daun ă produsd
terţilor sau pentru nerespectarea normelor in această materie.

XI. Răspunderea contractual ă
Art.11.1.Nerespectarea de catre p ărţile contractante a obligaţiilor cuprinse in prezentul
contract de concesiune atrage rdspunderea contractual ă a părţii in culpd.
Art.11.2.Pentru nerespectarea obliga ţiei impusă de art.5 alin.(1) din prezentul contract,
concesionar va pl ăti penalizări de intarziere, de la scadenţă 'Ana in momentul plăţii, in
cuantum de 0,15 % pentru fiecare zi de intaziere, stabilite in conformitate cu prevederile
art.1535 alin.(1), din Legea nr.287/2009, privind Codul Civil.
Art.11.3. Nerespectarea prevederilor contractuale in mod culpabil, dă dreptul concedentului,
in condiţiile art. 1553 alin (2) partea finald din Codul Civil, să rezilieze de drept contractul,
fără
altă
formalitate
şi
fră
intervenţia
instanţelor
de
judecat ă.
XII. Forta Major ă
Art.12.1. Forta major ă
(art.1351, alin.(2) Cod Civil) — este once eveniment extern,
imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil
12.1.1. Forţa majord exonereaz ă părţile contractante de indeplinirea obligaţiflor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta acţioneazd.
12.1.2. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acţiune a forţei majore, dar
fâră a prejudicia drepturile cc li se cuveneau p ărţilor pană la apariţia acesteia.
12.1.3. Partea contractant ă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte p ărţi,
imediat şi in mod complet, producerea acesteia şi să ia once mdsuri care ii stau la dispoziţie in
vederea limit ării conseeinţelor.
12.1.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ed va acţiona o perioadă mai mare de
30 de zile, fiecare parte va avea dreptul s ă notifice celeilalte pap ineetarea de plin drept a
prezentului contract, fărd ca vreuna dintre p ărţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
Art.12.2.Prin caz fortuit se inţelege acele imprejurdri care au intervenit şi au condus la
producerea prejudiciului şi care nu implied vinovăţia paznicului juridic, dar care nu intrunesc
caracteristicile forţei maj ore.
XIII. Litigii
Ar113.1. Soluţionarea litigiilor de once fel cc decurg din executarea prezentului contract de
concesiune se realizeaz ă potrivit prevederilor Codului Civil.
Art.13.2. Concedentul şi concesionar vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin negociere, mice neinţelegere sau disput ă care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legătură cu indeplinirea contractului.
Art.13.3. Dac ă, după 30 de zile de la inceperea acestor negocieri, concedentul şi
concesionarul nu reuş esc s ă rezolve in mod amiabil o diverge* contractual, fiecare poate
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solicita ca disputa s ă se solutioneze de c ătre instanţele judecătoreşti competente de la
domieiliul coneedentului, potrivit dreptului eomun.

XIV. Alte clauze

Art.14.(1) Predarea-primirea terenului prev ăzut la aliniatele (2) şi (3) se face pe baz ă de
proces verbal incheiat la data in care intervine modificarea suprafe ţei.
incheiat ast ăzi,
, in 3 (trei) exemplare, dintre care unul la
coneedent, şi 2(două) la coneesionar cu obligaţia de a inregistra şi preda un exemplar la
Consiliul Local pe raza c ăruia se află terenul concesionat .

CONCEDENT,

CONCESIONAR ,

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hoteirare privind concesionarea Parcului Fotovoltaic "Ialotnita I" „s'i a terenului aferent
in suprafatei de 5,7026 ha, situate in extravilanul comunei Giurgeni

Prin proiectul de hotărdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Ialomila se propune
ţa I" si a terenului ale rent în suprafaţa de
aprobarea concesionarea Parcuhti Fotovoltaic "Ialorni
5,7026 ha, situate in extravilanul comunei Giurgeni.
Conform prevederilor art.303 al/n. (I), coroborate cu art. 362 alin. (I) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modific ările „si completările ulterioare „bunurile
proprietate private"' pot fi concesionate de c ătre unităţile administrativ-teritoriale in baza unui contract de
concesiune de bunuri proprietate privată ", in "'raw unei licitaţii organizate in condiţiile leg/i.
Bunurile cc urmează a fi concesionate sunt in proprietatea publică (Parcul Fotovoltaic "Ialomita I'),
respectiv proprietatea privată (terenul aferent Parcithd Fotovoltaic) a judeţului Ialomiţa, fiind inscrise in
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public si pr/vat al judetului. Ambele bunuri /mobile sunt
inscrise în Cartea funciară, jar instituţiile pub/ice cu atribuţii în domeniu (Administra ţia Nationalc7 a
Rezervelor de Stat Probleme Speciale, respectiv Agen ţia National(' pentru Arii Naturale Protejate —
Serviciul Teritorial Ialomiţa) an ernis avize favorabile pentru concesionarea acestora.
Proiectul de hotărdre propune aprobarea "Studiului de oportunitate" privind concesionarea prin
licitatie public(' i 'Documentaţia de atribuire", in care sunt detaliate condiţille de participare la licitaţie,
nivehtl minim al redeven ţei de la care se porneste licitaţia, diferenţiat in raport de natura celor cloud bunuri
/mobile ş i alte informatii specifice derulării procedurilor de lie/tat/e, intreagct procedură de concesiune
respectdnd reglement ările legale in materie.
Cele dotal bunuri /mobile se concesioneaz ă pe o durată initial(' de 30 de ani care poate Ji prelungită
prin hotărdre a Consiliului Judetean Ialomita, cu conditia ca durata totalci a concesiunii ăs nu dep ăsească 49
de ani.
Pentru atribuirea contractului de concesiune, prin proiectul de hotărdre se propune constituirea
comisiei de evaluare, din a cărei componenţă vor face parte fitncţionari publici din cadrul direcţiei de
specialitate a Consiliului Judeţean Ialomiţa vi un reprezentant la Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Ialorniţa.
modalitatea de
desfăsurarea licitaţiei pub/ice, atribuţiile
Aspectele privind organizarea
desfăsurare a activitătii comisiei de evaluare a ofertelor sunt detaliate in raportul directiei de specialitate din
cadrul Consiliului Judetean lalomiţ a ş i documentaţiile supuse spre aprobare.
Constakind că sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului Judeţean
lalomiţa adoptarea hotărdrii in forma si conţinutui prezentate in proiect.
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RAPORT
la proiectul de hotărdre privind con cesionarea
Parcului Fotovoltaic „Ialomip I " si a unui teren
in suprafara de 5,7026 ha situat En extra vilanul comunei Giurgeni

În conformitate cu prevederile art,173, alin.(1), lit.c) şi alin.(4), lit,b), art.362,
alin.(1) i alin,(3) coraborat cu prevederile art.302-art.331 din OUG.57/2019 privind
Codul Administrativ - bunurile proprietate privat ă pot fi date in in administrare,
coricesiune sau inchiriate dup ă ca.
Bunurile care sunt prevăzute prin lege sau care prin natura Jar pot fi exploatate
in vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale şi producte pot face obiectul
concesiunii.
Consiliul jude ţean Ialomi ţa deţine in domeniul public un bun imobil cu denumirea
„Parc Solar Fotovoltaic Ialomi ţa r, construit in anul 2015 şi pus in func ţiune In anul
2019, conform procesului verbal de recep ţie final ă nr. 27653/06.12.2019.
Bunul 'mobil este amplasat pe teritoriul comunei Giurgeni, Jude ţ Ialomiţa, in zona
drumului national DN 2A, km 105, avand o suprafa ţă de teren intravilan de 12.640,00
mp, conform cărţii funciare nr. 22256 Giurgeni (vis-a-vis de Sit-ul arheologic „Ora şul de
Hoer).
Conform avizului tehnic de racordare nr. 27.420/31,10.2013, actualizat in data
de 05.04.20216, puterea centralei fotovoltaice este de 0,452 MW şi este alcătuită din
2,128 de panouri solare cu puterea de 245 W pe fiecare panou.
Centrala fotovoltaic ă este dotat ă cu 31 de invertoare trifazice în combina ţia de 27
invertoare de 17kW, 1 invertor de 12kW si 3 invertoare de 10kW, circuite de joas ă
tesiune (curect continuu de la panourile solare la inventoare curent alternativ de la
invertoare la transformator) circuit de medie tensiune (de la transformator la Punctul
de Conexiune al Operatorului de Distribus ţie, apoi la reţeaua de medie tensiune
existent ă), circuit auxiliar pentru =sum propriu cu puterea maxim ă simultană ce poate
fi absorbită din reţea Pmax = 2kW, protec ţii şi contorizare, priz ă de p ămănt, racord la
reţeaua de medie tensiune i sistem de monitorizare.
Bunul imobil este campus din:

1

•

- teren intravilan, categorie de folosin ţă : curţi construc ţii, aflat In domeniul privat al
Judeţului Ialomi ţa;
- gard exterior;
- depozit piese de schimb;
materiale suport panouri PV- ancore -31 buc;
- panouri fotovoltaice 245 W -2128 buc;
- invertoare- transfomatoare -31 buc;
sistem de securitate, proximitate, alarmare i mi şcare;
- generator;
- laptop monitorizare sistem -2 buc;
- monitoare LCD 42 inch -2 buc;
- sistem monitorizare invertoare;
- trafo 630KVA;
celulă linie monitorizat ă cu separator de sarcin ă;
- racord electric.
Bunul imobil sus menţionat a fast scos la licita ţie de 5 (cinci) on, cu valoarea
redeven ţei cuprins ă Intre 1.500 euroilună - 1,700 euro/lun ă, conform studiului de
oportunitate. Ultima procedur ă de licita ţie s-a desfăş urat In data de 09.07.2020,
procedură la care s-a depus o singur ă ofertă, fapt ce a dus la anularea procedurii.
AN/Ind in vedere c ă la această dată pentru Intre ţinerea şi mentenanta parcului
existent Consiliului jude ţean lalomi ţa cheltuie pe parcursul unui an o sum ăm estimată la
aproximativ 44.200 lei, jar elementele electronice tehnice care compun parcul se
degradeaz ă moral prin nefolosirea lor, fapt ce conduce la sc ăderea randamentului pe
care id au In producerea de energie electric ă, este necesar concesionarea acestuia.
Pentru extinderea parcului existent i construirea de noi capacit ăti de producţie
Consiliul Jude ţean lalomi ţa deţ ine în domeniul privat in imediata vecin ătate un teren
intravilan, categoria cur ţi construc ţii, In suprafaţă de 4,4386 ha, Tarla 899/4,
identificat In cartea funciar ă nr. 22255 Giurgeni .
Suprafaţa total ă a terenului destinat construc ţiei de parcuri fotovoltaice este de
5,7026 ha din care 1,2640 ha este ocupat de parcul deja existent.
Cele 2 suprafe ţe de teren sunt identificate dup ă cum urmeaz ă :
Neprod
Suprafaţa
C.C.
Ape Canale Drumuri
Arabi'
Nr
ha
Totala
"
CF.
.
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
crt.
(ha)
0
0
4,4386
0
0
0
22255
4,4386
1
1,2640
0
0
0
0
0
1,2640
22256
2
0
5,7026
,
0
0
0
5,7026
0
TOTAL
Destinaţia bunurilor ce fac obiectul concesiunii;
Terenul se concesioneaz ă pentru realizarea unui parc/parcuri fotovoltaice,
concesionarul avand posibilitatea de a realiza investitiile necesare pentru asigurarea
funcţionalităţii acestuia şi producerea energiei regenerabile.
Parcul Solar Fotovoltaic lalomiţ a I pentru exploatare in vederea producerii de
energie electric ă,
Redevenţa minima;
Nivelul minim al redevenţei de la care porne şte licitaţia este de:
- 5.000,00 lei/lun ă, pentru exploatarea investi ţiei „ Parc Solar Fotovoltaic Ialomi ţa I"
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- 1.800 lei/ha/an pentru terenul in suprafat ă de 5,7026 ha.
- urm ărindu-se obtinerea unor venituri suplimentare la bugetul jude ţului, dar şi la
bugetul local.
Durata estimat ă a concesiunii;
Durata concesion ării propus ă pentru obiectivul „ Parc Solar Fotovoltaic ialomi ţa I" şi
a terenului In suprafa ţă de 5,7026 ha(cu destinaţia terenului de construirea de
parciparcuri fotovoltaice) este de 30 an!.
Contractul de concesiune de bunuri proprietate privat ă i publică poate fi prelungit
prin acordul de vointă al p ărţilor, incheiat in form ă scris ă, cu condiţia ca durata
Insumată să nu dep ăş ească 49 de ani, In urma adopt ării unei Hotărari de Consiliu
Judetean, in urma unei solicitări a concesionarului cu minim 6 luni inainte de expirarea
contractului de concesiune.
Cesiunea contra ctului de concesiune sau sub concesionarea lui sunt interzise.

Criterii de Atribuire
Criteriile de atribuire au fast stabilite conform prevederilor art.318 din
OUG.57/2019 privind Codul Administrativ şi sunt urm ătoarele :

40 p

Fl. Nivelui redeventei 40%
-

Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare "Nivelul redeven ţei" se
acordă astfel:
a) pentru cea mai mare dintre redeven ţe se acord ă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv 40 puncte;
b) pentru altă redevenţă deck cea prev ăzută la litera a, se acord ă punctajul pentru
redevenţa "n" astfel: 40 x redeventa „n"/redeventa cea ma! mare

F2. Capacitatea economico-financiar ă a ofertantilor - Cea mai mare media a cifrei de
30 p
afaceri din bilan ţurile cantabile aferente anilor 2018; 2019 ;2020
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare " Capacitatea
economico financiară a ofertantilor " so acord ă 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 deck cea prevăzută la litera a, se acord ă
punctajul pentru medie a cifrei de afaceri "n" astfel: 30 x medie a cifrei de
afaceri „n"/ medie a cifrei de afaceri cea ma! mare.
Notă: Pen tru acest factor ofertanţii vor prezenta un tube! centralizator Cu valoarea
cifrei de afaceri aferent6 anilor 2018; 2019;2020 insaţit de bilanţurile contabile aferente
anilor 2018;2019;2020, semnate conform revederilor legale

F3. Conditii specifice impuse de natura bunului concesionat - Experienţă in
domeniul de activitate care corespunde obiectului procedurii de concesiune.- - 30 p.
a) pentru 1 proiect implementat sau in curs de implementare la data depunerii
ofertei se acord ă
5 puncte;
b) pentru 2 proiecte implementate se acord ă 10 puncte;
c) pentru 3 proiecte implementate se acord ă 20 puncte;
d) pentru 4 proiecte implementate sau mai multe se acord ă 30 puncte;
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Not5: Pentru acest factor ofertanti vor prezenta declaraţie privind experien ţa
similar(' semnat de către ofertant cu proiecteIe implementate din care să reiasă pentru
fiecare proiect urmă toarele date :
Den umirea proiectului
Ben eficiarul investitiei
VaIoarea investifief
Locapia acesteia
Puterea instalată
- Anul punerii in functiune
100 puncte
TOTAL
Pentru atribuirea contractului de concesiune prin proiectul de hot ărăre se
propune constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor in urm ătoarea structur ă:
- Pre şedinte( cu drept de vot) ; Secretar ; 2 Membrii ; un reprezentant din partea
Administratiei judetene a Finantelor Publice Ialomita;
Comisia de evaluare a ofertelor indepline ş te atributiile şi işi desfăşoară
activitatea in conformitate cu prevederile art.317 din OUG.57/2019 - privind Codul
Administrativ.
Fată de cele de mai sus propunem dezbaterea proiectului de hot ăr ăre privind
privind concesionarea prin Licitatie a Parcuiui FotovoItaic „Ialomita I" si a unui teren
in suprafată de 5,7026 ha situat in extravilanul comunei Giurgeni şi aprobarea acesteia
in forma şi continutul din project.
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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PA DURILOR
Agentia Natională pentru Aril Naturale Protejate
Serviciul Teritorial Ialonaita
Aviz
Nr. 3075.T. IL! 20.09.2021
Presedintelui Consiliului Judetean Ialornita
Dontriril Marian Pavel
Ca urmare a solicitdrii dvs. nr . 20951/2021-R/02.09.2021, inregistrată la Agenţia National ă pentru
Ar ii Naturale Protejate (ANANP)/Serviciul Teritoriai lalomi ţa, cu nunqdrul 248/ST 1L/03.09.2021.
privind erniterea avizului necesar in eacirul Procedurii admilliStrative tie in/(/ere a concesioneirii
bzmuri aflate pC teritoritil met arii na(urale protejateconform prevederilor art. 308 al in. (4) it h)
şi art. 362 alin. (1) şi (3) din Ordonanta de urgent ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, pentru bunul proprietate privat ă cc face obiectul coneesiunii, respectiv teren
intravilan in suprafată de 44.386 trip. identificat prin nr. cadastral 22255, Intabulat In eartea
funciară or. 22255, lot 1, a localit ătii Giurgeni, jude ţul lalorni ţa, at c ărui arnplasament se suprapune
eLlaria naturald protejat ă ROSPA0120 Kog ălniceanu-Gura Ialomitei,
11 in urma verific ării. arnplasamentului, conform Proees-Verbal de Nerificare atrplasament Nr.
1),, in urma anal izdrii detaliate a documenta ţiei,
1 in urma coreldrii cu prevederile planului de management ş i ale regularnentului ariei raturale
protejate sau. dupd caz, a rnă.surilor minime de conservare ale ariei naturale protejate,
Agentia NationaiA pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Ialornita, in
ealitate de autoritate responsabild a ariei naturale protejate ROSPA0120 KogAlniceann- Gu ra
laiomitei, ern ite:
avizul favora W1 necesar cadrul Proeeditrii administrative de iniliere a coneesion6rii de
ofiate pe teritorini mid arii naturale protejateconform prevederjlor art. 308 alin. (4) lit. 1-0
şi art. 362 alin. (1) si din Ordonanta de urgein ă a Guvemului nr. 57/2019 privind Cock i
administrativ, pcntru bunul proprietate privat5 cc face oblectul concesiunii:
Teren intravjlan in suprafatA de 44.386 nip situat in COMliria Giurgeni, judetul
Ialornita, identificat prin nr. cadastral 22255, intabulat in cartea funciar5 nr. 22255,
lot 1
Prezentul aviz se el ibereaz ă cu urmdtoarele conditii:
•

•

Sc von respecta prevederile QUO nu. 5772007, privind regimul arillor naturale protejate.
conservarea habitatelor naturale, a florei ş i faunej sălbatice, Cu modific ă rile i completdrile
Ulterioare;
Se vor respecta prevederile OUG nr.19572005 privind protec ţ ia mcdiului. cu completă rile şi
modific ările ulterioare:
••-_-__ "

••

•

-- •

-

-••

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTHATE
Sediti I ANANP - Servic iul 'Feritorial Iioiiila. ocsalitsten Slohnzia..jud.
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"Me roil • 03729()237 I .
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Sc vor respecta m ăsurile de protectie i conservare ee vor fi stabilite prin planul de
management al ariei naturale protejate ROSPA0120 Kog ălniceanu - Gura ł alorni ţei. dupa
elaborarea ş i aprobarea acestuia. in conform tate Cu prevederile legale;

Motivele care au stat la baza deciziei de ernitere a avizului favorabil cu conditii, stint urm ătoarele:
I.

Investitiile propuse pe amplasamentu I bunului care face obiectul concesiunii, se vor
realiza in concorcianta cu legislatia de mediu hi vigoare.

Prezentul aviz este valabil doar pentru efectuarea studiului de oportunitate in vederea iui ţ ierii
concesion ă rii, conform art. 308, Min. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57 12019 privind
Codti/ achnini.strativ.
Acest aviz este valabil numai impreun ă cu documentatia care a stat la baza emiteril sale, clupă cum
urmeaz ă
notificare privind intentia de concesionare nr. 20951/2021-W02.09.2021;
Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 1063 1 25,09.2002, privind transmiterea unor terenuri din
proprietatea privat ă a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului
proprietatea public ă a Judetu I u i lalom ita;
extras din Hot ărarea Consiliului Judetean lalomita nr. 28 726.03.2003 privind trecerea din
domeniul public in domeniz.11 privat al judetului lalomita a unor terenuri agricole si
neagricoie situate in extravilanul cornunelor Giurgeni si V Weill;
extras de carte funciară pentru informare nr. 22255 Giurgeni;
planul de incadrare în zon ă al bunului proprietate privată care urrnează să fie concesionat la
scara 1/20000;
Nierespectarea de care concendent a conditiilor impuse prin prezentul aviz. atrage sanctiuni conform
legislatiei in vigoare.

Serviciul Teritorial Ialomita
Sef Serviciu
Cristina STRO
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AGENTIA NATIONALA PENTRU ARII NATURALE PROTEIATE
Su
Serviciul Teritorial iIorni ţ i
calitawa
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nr I.
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Nesecret
.2021
Exemplar nr. 1

PREEDINTELLII CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA
D.mnu Marian PAVEL

Ca urmare a adresei dumneavoastr ă nr. 20952 - F din 02.09.2021 referitoare La
obtinerea avizuLui privind incadrarea obiectuLui concesiunii in infrastructura sistemuLui
nationaL de apărare La soLicitarea Consiliutui Judetean latomita de concesionare a
bunului proprietate privat ă „Teren î, suprafap5 de 44.386 mp.", situat in comuna
Giurgeni, judetut a1omi ţa, identificat la pozitia 1 din anexa nr. 1 La
ConsiliuLui Judetean 6aLomita nr. 52/26.04.2018

Hotărirea

privind InsuOrea inventaru(ui

bunurilor imobile care alceituiesc domeniul privat al judetului lalomito, art.1 din
Consitiutui Judetean laiomita nr. 39/27.03.2019, precum şi Actu4 de dezLipire nr. 607

din 16.04.2019 - totul 1 şi inscris in Cartea funciar ă nr. 22255 a comunei Giurgeni,
avand num ă ruL cadastraL 22255, aL imobilutui situat in tarlaua 899/4, comuna Giurgeni,
judetut latomitz,

in urma analizei documentatlei transmise şi a verific ă rii dateior existente,
Adrninistratia Nationat ă a Rezervelor de Stat ş i Probleme Speciate emite prezentul

AVIZ
Potrivit prevederilor art. 108 lit, b), art. 308 atm. (4) lit. g) şi art. 362 aLin• (1) ş i
atm. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, bunul proprietate privat ă ce

face obiectul concesiunii nu se tncadreazA in infrastructura sisternutui nationaL de
ap5rare.
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